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RESUMO
Fertilizantes nitrogenados, quando disponibilizados ao solo, podem sofrer processos
de lixiviação, fixação no solo e, principalmente volatilização, uma alternativa para
minimizar as perdas da aplicação de ureia pode ser a associação com a turfa fértil.
Nesse sentido, o objetivo do estudo foi avaliar as combinações de turfa fértil e
fertilizante nitrogenado no desenvolvimento da cultura do milho na região de Capitão
Poço – Pará. O experimento foi conduzido em condições de campo, no município de
Capitão Poço. O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com
quatro repetições. O experimento foi constituído com quatro tratamentos, assim
especificado: T1: NPK; T2: NPK + nitrogênio (N); T3: NPK + turfa fértil (TF); T4: NPK
+ N + TF. Após o florescimento pleno foi realizada a avaliação em 10 plantas de
cada parcela para as seguintes variáveis: altura de planta (AP), diâmetro do colmo
(DC), altura de inserção da primeira espiga (AIE) e índice de área foliar (IAF), no
período da colheita, foi avaliado o comprimento das espigas (dez unidades), número
de grãos por fileira, número de fileiras de grãos, diâmetro da espiga, massa de mil
grãos e produtividade de grãos. A produtividade de grãos apresentaram diferenças
estatísticas, em que o tratamento T4 (NPK + N + Turfa fértil) foi superior
comparativamente aos tratamentos T1, T2 e T3, com valor de 3899,93 kg ha -1. O
tratamento T2 (3261,98 kg ha-1) e T3 (3261,52 kg ha -1) foram iguais estatisticamente,
e superiores a produtividade de grãos obtido no tratamento T1 (2537,53 kg ha -1). O
tratamento NPK + N + Turfa fértil promove o maior desenvolvimento na altura de
planta (151,28cm), altura de espiga (45,46cm), e produtividade de grãos (3899,93 kg
ha-1) no milho cultivado na região de Capitão Poço.
PALAVRA-CHAVE: produtividade de grãos, substâncias húmicas, Zea mays,
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ASSOCIATION OF PEAT AND SIDEDRESSING NITROGEN ON CORN YIELD
ABSTRACT
The aims of study were to evaluate association of peat and nitrogen fertilizer on corn
development in Capitão Poço city, State of Pará, Brazil. The experiment was
conducted in field conditions in Capitão Poço city. The experimental design was a
randomized complete block design, with four replications. Experiment consisted of
four treatments: T1: NPK; T2: NPK + nitrogen (N); T3: NPK + turfa fértil (TF); T4:
NPK + N + TF. After corn flowering, 10 plants of each plot were evaluated for
following variables: plant height, stem diameter, ear height and index of leaf area, on
harvest period were evaluated ear length (ten units), number of grains per row,
number of rows of grains, ear diameter, thousand grain mass and grain yield. Grain
productivity showed statistical differences, in which T4 treatment (NPK + N + Turfa
fértil) was higher than T1, T2, and T3 treatments, with a value of 3899.93 kg ha -1. T2
(3261.98 kg ha-1) and T3 (3261.52 kg ha-1) treatment were statistically similar, and
higher than the grain yield obtained in T1 treatment (2537.53 kg ha -1). NPK + N +
Turfa fértil treatment promotes the greatest development at plant height (151.28 cm),
ear height (45.46 cm), and grain yield (3899.93 kg ha -1) on corn grown in Capitão
Poço region.
KEYWORDS: humic substances, Zea mays, grain yield
INTRODUÇÃO
A disponibilidade de N no solo ocorre, basicamente, pela mineralização da
matéria orgânica e por aplicações de adubos nitrogenados. Logo, para o aumento da
produtividade de grãos de milho tem sido necessário adotar técnicas como a
adubação nitrogenada (OKUMURA et al., 2013; NAKAO et al., 2014), principalmente
com a aplicação de ureia em cobertura na camada superficial do solo (DA ROS et
al., 2015).
Fertilizantes industriais (sintéticos), quando disponibilizados ao solo, podem
sofrer processos de lixiviação, fixação no solo e, principalmente por volatilização
(NASCIMENTO et al., 2013). Uma alternativa para minimizar as perdas da aplicação
de ureia pode ser a associação com substâncias húmicas, com resultados positivos
descritos por CANELLAS et al. (2013). No entanto, deve ter cautela nas
recomendações, pois existe poucas informações a respeito do mecanismo em que
os ácidos húmicos auxiliam na melhoria da eficiência na utilização do N-ureia.
Os benefícios das substâncias húmicas nas plantas são o incremento no
desenvolvimento de raízes laterais (AGUIAR et al., 2013), ativação das bombas de
prótons H+-ATPases presentes na membrana plasmática das células radiculares
(BALDOTTO & BALDOTTO, 2014). Enquanto, no solo as substâncias húmicas
apresentam funções como regulação na disponibilidade de NH 3 gerada na hidrólise
da ureia (DONG et al., 2009).
O fertilizante orgânico se comparado com o químico apresenta favorecimento
e multiplicação de microrganismos benéficos, que por sua vez proporcionam
atividade microbiana e sanidade do solo, o que promove maior porosidade no solo,
assim aeração nas camadas profundas e melhor desenvolvimento do sistema
radicular (IZUMI et al., 2010).
Os adubos orgânicos são uma alternativa para os pequenos produtores
rurais, por reduzirem os custos e pela acessibilidade nas condições técnicoeconômicas da propriedade agrícola (SILVA et al., 2012). Nesse sentido, o objetivo
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do estudo foi avaliar as combinações de turfa fértil e fertilizante nitrogenado no
desenvolvimento da cultura do milho na região de Capitão Poço – Pará.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em condições de campo, no município de
Capitão Poço (S1º 44’ 47’’W 47º 03’ 57’’), região Nordeste do Estado do Pará
(Figura 1). O clima segundo a classificação de Köppen é do tipo Ami caraterizado
por apresentar elevado índice pluviométrico anual, com pequeno período seco, em
que pelo menos um mês pode apresentar índice pluviométrico inferior a 60 mm
(MENEZES et al., 2015), sendo os dados de precipitação pluvial no período
experimental apresentados na Figura 2, obtidas na estação meteorológica da
Universidade Federal Rural da Amazônia Campus de Capitão Poço.

FIGURA 1. Localização do município de Capitão Poço – PA.
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FIGURA 2. Precipitações pluviais ocorridas durante o período experimental.
A implantação do experimento ocorreu após preparo do solo no dia 17 de
Janeiro de 2015, sendo realizada a semeadura do milho cultivar AL Bandeirante no
dia 20 de janeiro, por meio de plantadora manual (matraca) e adubação em sulco de
semeadura com 333 kg ha-1 de NPK na formulação 04-20-20, baseada nas
recomendações de adubação e calagem para o Estado do Pará (CRAVO et al.,
2010). O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com quatro
repetições e quatro tratamentos (Tabela 1).
TABELA 1. Descrição dos tratamentos utilizados durante o experimento.
Tratamento
Descrição
T1: NPK
T2: NPK + nitrogênio (N)
T3: NPK + turfa fértil (TF)
T4: NPK + N + TF

Sem adubação em cobertura
100 kg ha-1 de N (fonte ureia) em cobertura no estádio fenológico V4
10 litros ha-1 de Titanium FH (N total– 1.478 mg kg-1) na semeadura
10 litros ha-1 de Titanium FH semeadura + 100 kg ha-1 de N cobertura

A aplicação do Titanium FH foi realizada nas linhas de plantio por meio de um
regador na quantidade equivalente a 10 litros ha -1, logo após a semeadura do milho.
Para a adubação de N em cobertura foi realizada manualmente, a lanço, utilizando
uréia na dose de 100 kg ha -1 de N, aplicado aproximadamente 0,08 m distante das
fileiras de plantas quando estas se apresentaram nos estádios fenológico V 4.
Cada parcela experimental foi constituída por 4 linhas de semeadura de 3,0 m
de comprimento, com espaçamento de 0,90m x 0,20m entre linhas e na linha,
respectivamente. Os tratos culturais e fitossanitários realizados nos experimentos
foram àqueles comuns à cultura do milho. Inicialmente, o controle de plantas
daninhas foi realizado por meio da dessecação, e mediante a aplicação em pósemergência do herbicida Glifosato na dosagem de 6,5 L ha -1, associado à realização
de capinas manual quando necessário.
Após o florescimento pleno foi realizada a avaliação em 10 plantas de cada
parcela para as seguintes variáveis: altura de planta (AP), diâmetro do colmo (DC),
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altura de inserção da primeira espiga (AIE) e índice de área foliar (IAF), por meio de
uma fita métrica e um paquímetro.
A avaliação da altura das plantas foi efetuada por meio da mensuração do
comprimento do colmo (da superfície do solo até a base da inflorescência
masculina), sendo avaliadas dez plantas por parcela (PRICINOTTO et al., 2014). O
diâmetro de colmo foi determinado em dez plantas de cada unidade experimental,
usando-se paquímetro digital a 5 cm da superfície do solo. E a altura de inserção da
primeira espiga foi obtida pela mensuração da base inferior da planta (colo) até a
inserção da primeira espiga com a utilização de uma fita métrica (LIMA et al., 2014).
Na determinação da área foliar (AF) foram avaliadas cinco plantas de cada
parcela experimental, das quais foram mensurados o comprimento (C) e a largura
(L), na parte mediana de todas as folhas de cada uma das plantas, para a obtenção
inicial da área foliar (AF). O cálculo da área foliar foi feito mediante emprego da
seguinte equação: AF (m2) = 0,75 * C * L. Posteriormente, foram somados os valores
individuais de todas as folhas para obter o valor total de área foliar por planta da
unidade experimental. Assim, o índice de área foliar foi calculado a partir das
medidas de área foliar, utilizando a seguinte equação: IAF = AF / (e 1 * e2), em que e1
e e2 referem-se ao espaçamento entre plantas na linha de plantio (m) e entre as
linhas de plantio (m), respectivamente (SANGOI et al., 2007).
No período da colheita, foi avaliado o comprimento das espigas (dez
unidades) em cada parcela de tratamento, utilizando uma régua de 30 cm. Com as
mesmas espigas foi mensurado o número de grãos por fileira, por meio da contagem
simples dos grãos presentes em uma fileira de cada espiga (OKUMURA et al.,
2014). O número de fileiras de grãos foi determinado através da contagem simples
dos números de fileiras presentes em uma espiga, nas mesmas avaliadas. Após a
colheita, mensurou-se o diâmetro da espiga na parte mediana ou ponto médio das
10 espigas com utilização de um paquímetro digital.
A colheita foi realizada manualmente, no período de maturação fisiológica do
milho, com posterior trilhagem, pesagem dos grãos, determinação do teor de
umidade, e os resultados transformados em kg ha -1 (13% de base úmida) (ASSIS et
al., 2013). A massa de mil grãos foi determinada mediante contagem simples de 100
grãos por parcela, com 5 repetições, e pesados em balança analítica, e convertidos
para massa de mil grãos (CARVALHO et al., 2014).
Inicialmente, os dados experimentais foram submetidos aos testes de
Shapiro-Wilks e de Levene (p>0,01), para verificação da normalidade e
homocedasticidade residuais, respectivamente. Posteriormente, atendidas as
pressuposições básicas os dados experimentais foram submetidos ao teste de
análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey,
a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a análise de variância as variáveis apresentaram diferença
significativa a 5 e 1% de probabilidade ao teste F (Tabelas 2, 3 e 4), indicando
diferenças nos tratamentos. Para os valores de CV (%), de maneira geral,
apresentaram baixos valores (inferiores a 20%), demonstrando confiabilidade na
homogeneidade dos valores médios e boa precisão experimental. Os coeficientes de
variação obtidos no presente estudo enquadram-se no intervalo de CV classificado
como intermediário por FRITSCHE-NETO et al. (2012).
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TABELA 2. Análise de variância para altura de planta (AP), altura de espiga (AE),
diâmetro do colmo (DC) e índice de área foliar (IAF) do híbrido de
milho (AL-Bandeirante) submetido a associação de turfa fértil e de
nitrogênio em cobertura no município de Capitão Poço, PA.
FV
GL
Quadrados Médios
AP
AE
DC
IAF
**
**
*
Tratamento
3
570,83
219,75
12,86
0,094ns
ns
ns
ns
Bloco
3
188,58
18,00
6926,66
0,11ns
Resíduo
9
60804,08
4941,48
2538,51
0,03
CV(%)
5,78
6,28
9,63
16,35
Média geral
134,92
35,41
16,55
1,08
**; *; ns: significativo a 1%, significativo a 5% e não significativo, respectivamente, pelo teste F.

TABELA 3. Análise de variância para comprimento de espiga (CE), diâmetro de
espiga (DE), número de fileiras (NF) e número de grãos por fileira
(NGF) do híbrido de milho (AL-Bandeirante) submetido a associação
de turfa fértil e de nitrogênio em cobertura no município de Capitão
Poço, PA.
FV
GL
Quadrados Médios
CE
DE
NF
NGF
**
**
ns
Tratamento
3
3,13
0,06
0,22
10,32**
ns
ns
ns
Bloco
3
0,22
0,01
0,09
0,22ns
Resíduo
9
0,06
0,01
0,67
0,85
CV (%)
2,01
1,84
6,27
4,10
Média geral
12,45
3,66
13,07
22,58
**; *; ns: significativo a 1%, significativo a 5% e não significativo, respectivamente, pelo teste F.

TABELA 4. Análise de variância para massa de mil grãos (MMG) e produtividade de
grãos (PROD) do híbrido de milho (AL-Bandeirante) submetido a
associação de turfa fértil e de nitrogênio em cobertura no município de
Capitão Poço, PA.
FV
GL
Quadrados Médios
MMG
PROD
Tratamento 3
2449,42**
1239886,43**
Bloco
3
43,43ns
28160,31ns
Resíduo
9
38146,43
35798915,25
CV (%)
2,44
5,84
Média geral
252,77
3240,24
**; *; ns: significativo a 1%, significativo a 5% e não significativo, respectivamente, pelo teste F.

A altura de planta (AP) apresentou os maiores valores de 135,93 e 151,28 cm
nos tratamento T3 e T4, respectivamente (Tabela 5), o que demonstra que a
aplicação da turfa fértil foi suficiente para proporcionar adequadamente os nutrientes
para o crescimento vegetativo do milho. De acordo com ENSINAS et al. (2011) e
BONINI et al. (2015) os ganhos dos fertilizantes orgânicos no solo são na
disponibilidade de nutrientes, teor de nutrientes, capacidade de troca de cátions,
areação, retenção de umidade, boa agregação às raízes e incremento da matéria
orgânica do solo.
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TABELA 5. Altura de planta (AP), altura de espiga (AE), diâmetro do colmo (DC) e
índice de área foliar (IAF) do híbrido de milho (AL-Bandeirante)
submetido a associação de turfa fértil e de nitrogênio em cobertura no
município de Capitão Poço, PA.
Tratamento
AP
AE
DC
IAF
------------------- cm -------------------

T1: NPK
T2: NPK + N
T3: NPK + TF
T4: NPK + N + TF

128,33b*
124,14b
135,93ab
151,28a

31,66bc
28,40c
36,13b
45,46a

mm

15,13b
15,13b
17,06ab
18,86a

1,09a
0,86a
1,16a
1,20a

* médias seguidas de mesma letra, não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Para a variável altura da espiga (AE) o tratamento T4 obteve valor de 45,46
cm, superior comparativamente aos tratamentos T1 e T2, nas quais apresentaram
altura da espiga de 31,66 e 28,40 cm, respectivamente (Tabela 5). Com relação a
variável diâmetro do colmo os tratamentos T3 e T4 foram os que promoveram
maiores valores de 17,06 e 18,86 mm, respectivamente (Tabela 5). A importância do
colmo na planta se deve por atuar como estrutura de armazenamento de sólidos
solúveis que serão translocados, posteriormente, para o enchimento dos grãos
(MARÓSTICA & FEIJÓ, 2013).
O índice de área foliar (IAF) não apresentou diferença significativa para os
tratamentos aplicados no presente estudo, devido a cultura no início do processo de
crescimento apresentar baixa taxa de crescimento (PEIXOTO et al., 2011), e com
isso a absorção de água e nutrientes é relativamente baixo, assim a reserva
energética das sementes pode ter promovido a suplementação da demanda
nutricional do milho para iniciar a formação dos diferentes órgãos componentes.
O tratamento T4 apresentou o melhor desempenho para a variável
comprimento da espiga, com valor de 13,73 cm (Tabela 6). SANTOS et al. (2014)
verificaram que o comprimento da espiga, não apresentou diferença significativa
entre adubação química e orgânica, com média de 24 cm, indicando que,
independente do tipo de adubo, são capazes de promover o desenvolvimento das
espigas de milho.
TABELA 6. Comprimento de espiga (CE), diâmetro de espiga (DE) e número de
fileiras (NF) do híbrido de milho (AL-Bandeirante) submetido a
associação de turfa fértil e de nitrogênio em cobertura no município de
Capitão Poço, PA.
Tratamento
CE
DE
NF
--------------------- cm ---------------------

T1: NPK
T2: NPK + N
T3: NPK + TF
T4: NPK + N + TF

11,85b*
11,87b
12,36b
13,73a

3,49b
3,74a
3,64ab
3,77a

13,07a
13,40a
12,93a
12,87a

* médias seguidas de mesma letra, não difere do teste de Tukey a 5% de probabilidade.

No presente trabalho, o diâmetro da espiga obteve os melhores resultados
nos tratamentos T2 (3,74 cm), T3 (3,64 cm) e T4 (3,77 cm), enquanto para o número
de fileiras não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos
(Tabela 6). Resultados semelhantes são descritos por SANTOS et al. (2014) que
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obtiveram efeito significativo no diâmetro da espiga (DE) e não observaram
diferença significativa no número de fileiras (NF).
Para o número de grãos por fileira o tratamento T4 (NPK + N + Turfa fértil)
proporcionou o maior valor (24,80), apresentando maior incremento
comparativamente aos tratamentos T1 (NPK), T2 (NPK + N) e T3 (NPK + Turfa fértil)
(Tabela 7).
TABELA 7. Número de grãos por fileira (NGF), massa de mil grãos (MMG) e
produtividade de grãos (PROD) do híbrido de milho (AL-Bandeirante)
submetido a associação de turfa fértil e de nitrogênio em cobertura no
município de Capitão Poço, PA.
Tratamento
NGF
MMG
PROD
T1: NPK
T2: NPK + N
T3: NPK + TF
T4: NPK + N + TF

21,73b*
21,13b
22,67b
24,80a

g

kg ha-1

225,21c
250,07b
250,40b
285,39a

2537,53c
3261,98b
3261,52b
3899,93a

* médias seguidas de mesma letra, não difere do teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Com relação a variável massa de mil grãos (MMG), o tratamento T4 (NPK + N
+ Turfa fértil) proporcionou o melhor desempenho (285,39 g) (Tabela 7). A matéria
orgânica atuou na melhoria das propriedades físico-químicas do solo (ENSINAS et
al., 2011; BONINI et al., 2015), assim, proporcionando maior retenção dos nutrientes
e diminuição das perdas de N no solo, e associado ao NPK resultaram
positivamente no incremento da MMG.
Os tratamentos T2 (NPK + N) e T3 (NPK + Turfa fértil) apresentaram
resultados iguais estatisticamente para a MMG, sendo inferior aos obtidos no
tratamento T4 (NPK + N + Turfa fértil). A aplicação de fertilizante nitrogenado
associado com a turfa fértil obtiveram resultados superiores comparativamente a
aplicação isolada de NPK.
Os tratamentos avaliados foram diferentes estatisticamente para a
produtividade de grãos. O tratamento T2 (3261,98 kg ha -1) e T3 (3261,52 kg ha-1)
foram iguais estatisticamente, e superiores a produtividade de grãos obtido no
tratamento T1 (2537,53 kg ha-1) (Tabela 7). Os resultados obtidos pela adubação
orgânica na produtividade de grãos têm apresentado valores iguais ou superiores
aos descritos para a adubação química (NOVAKOWISKI et al., 2013). A utilização
de fertilizantes químicos tem promovido incremento progressivo na produtividade
das culturas, entretanto tem sido associado com aumento da poluição dos corpos de
água e ao processo de eutrofização (RODRIGUES et al., 2011).
Assim, a adubação com turfa fértil apresenta compatibilidade para continuar
proporcionando incrementos na produtividade de grãos do milho, com a manutenção
dos atributos físico-químicas do solo, associado com a diminuição do custo de
produção decorrente da redução na aquisição de insumos agrícolas. Para que a
adubação com fertilizantes orgânicos proporcione efeitos significativos na
produtividade de grãos, se faz necessário à aplicação da adubação de forma
contínua por vários anos, uma vez que o efeito é maximizado a longo prazo, por
meio de melhorias na fertilidade do solo, assim como promove condições físicas
adequadas ao desenvolvimento do sistema radicular do milho (SILVA et al., 2008).
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CONCLUSÃO
O tratamento NPK + N + Turfa fértil promoveu o maior desenvolvimento na
altura de planta (151,28cm), altura de espiga (45,46cm), diâmetro do colmo
(18,86mm), comprimento de espiga (13,73cm), diâmetro de espiga (3,77cm),
número de grãos por fileira (24,80), massa de mil grãos (285,39 g) e produtividade
de grãos (3899,93 kg ha-1) no milho cultivado na região de Capitão Poço.
As variáveis índice de área foliar (1,08) e número de fileiras (13,07) não
apresentam diferenças entre os tratamentos com apenas NPK, NPK associado com
N em cobertura, NPK associado com turfa fértil e NPK associado com N e turfa fértil.
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