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RESUMO 

 

A fixação biológica de nitrogênio em milho pode reduzir a quantidade aplicada deste 

nutriente, reduzindo assim os custos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade econômica de 

doses de nitrogênio em cobertura, isolado ou aliado ao NPK na produtividade de milho. Tal cultura 

foi utilizada fazendo-se uso da mesma solteira ou com Azospirillum brasiliense. O experimento foi 

conduzido no município de Centenário – RS, durante o ano agrícola de 2016/2017. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos casualizados, esta área foi dividida em 2 blocos, cada bloco 

com 4 tratamentos e 4 repetições, num total de 32 unidades experimentais com área de 2,10m x 5m, 

totalizando 10,5m² cada unidade experimental. Os tratamentos foram os seguintes: T1 sem NPK e 

sem ureia, T2 com NPK e sem ureia, T3 com NPK e com metade da dose de ureia e T4 com NPK e 

dose cheia de ureia. As variáveis avaliadas foram: produtividade e concentração de nitrogênio e 

fósforo nos tecidos vegetais. A inoculação de Azospirillum brasilense não influencia no rendimento da 

cultura.  A utilização de 50% e 100% do nitrogênio recomendado para a cultura não diferenciou 

estatisticamente no rendimento de grãos. A inoculação de Azospirillum brasilense não aumentou os 

teores de nitrogênio e fósforo nos tecidos foliares.   
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ABSTRACT 

Biological nitrogen fixation in maize can reduce the amount of nitrogen applied, thus 

reducing costs. The objective of this work was to evaluate the economic viability of nitrogen rates in 

coverage, isolated or allied to NPK in corn yield. This culture was used by using the same single or 

Azospirillum brasiliense. The experiment was conducted in the municipality of Centenário - RS, during 

the agricultural year of 2016/2017. The experimental design was a randomized block design, divided 
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in 2 blocks, each block with 4 treatments and 4 replications, in a total of 32 experimental units with 

an area of 2.10m x 5m, totaling 10.5m² per experimental unit. The treatments were as follows: T1 

without NPK and without urea, T2 with NPK and without urea, T3 with NPK and with half of the dose 

of urea and T4 with NPK and full dose of urea. The evaluated variables were: productivity and 

concentration of nitrogen and phosphorus in plant tissues. The inoculation of Azospirillum brasilense 

does not influence crop yield. The use of 50% and 100% of the nitrogen recommended for the crop 

did not statistically differentiate grain yield. The inoculation of Azospirillum brasilense did not 

increase the levels of nitrogen and phosphorus in the foliar tissues. 

Key-words: nitrogen fertilization, productivity, Zea mays. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays) é um dos grãos mais cultivados atualmente. Podendo 

ser utilizado tanto na alimentação humana quanto animal e cultivado tanto em 

países desenvolvidos como subdesenvolvidos (GARCIA et al., 2006). O Brasil está 

entre os três maiores produtores de milho, porém não apresenta as maiores 

produtividades, isso por causa do grande número de pequenos produtores que não 

dispõem de tecnologias adequadas (PAIVA, 2011). Segundo Schiavinatti et al. 

(2015) o nitrogênio é o nutriente que mais limita a produção, mas ao mesmo tempo é 

o que permite maiores produtividades, pelo seu papel extremamente importante no 

metabolismo da planta. A cultura do milho exige em cerca de 25 kg de N para cada 

tonelada de grão produzido. Outro fator importante com relação a este elemento e o 

rendimento de grãos é o tipo de fertilizante nitrogenado que será utilizado e a época 

que será aplicado.  O uso da fixação biológica do nitrogênio vem aumentando, pois é 

uma fonte de nitrogênio não poluente e pode causar um maior ganho de rendimento 

ao mesmo tempo ocasionar redução no uso de fertilizantes sintéticos. As bactérias 

fixadoras de nitrogênio também podem diminuir a emissão do gás do efeito estufa 

N2O e também reduzir a lixiviação, pois diminui o uso de fertilizantes nitrogenados 

(VINHALFREITAS; RODRIGUES, 2010). Segundo Morais (2015) diversos 

experimentos vêm demostrando que a associação entre Azospirillum/milho aumenta 

a produtividade e o acúmulo de nitrogênio na planta, pois está relacionado com a 
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assimilação deste nutriente e o aumento da atividade das enzimas fotossintéticas. A 

interação positiva entre milho e bactérias fixadoras de nitrogênio vem sendo relatada 

em diversos experimentos, porém um obstáculo para uso desta tecnologia é a falta 

de resultados consistentes em condições de campo. Isso ocorre devido a fatores 

como interação com a biota e também as condições edafoclimáticas e de solo 

(KAPPES et al., 2013).  

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Segundo Kubiak (2017) o experimento foi instalado a campo no município de 

Centenário, RS, linha Rio Branco, situada a 27º47’07” sul e 52º00’47” oeste, altitude 

de 660 m. Quanto ao solo, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos, é do tipo Latossolo Vermelho Aluminoférrico húmico pertencente à Unidade 

de Mapeamento Erechim (STRECK et al., 2008; EMBRAPA, 2013). O delineamento 

experimental utilizado foi em Blocos Casualizados (DBC). As dimensões da área 

experimental foram de 20m x 23,8m, totalizando 476m². Esta área foi dividida em 2 

blocos, onde um bloco teve sementes inoculadas e o outro sementes não 

inoculadas, cada bloco com 4 tratamentos e foram realizadas 4 repetições, num total 

de 32 parcelas com área de 2,10m x 5m, totalizando 10, 5m² cada parcela. O 

espaçamento entre blocos foi de 1m.  Os tratamentos foram os seguintes: T1 sem 

NPK e sem ureia, T2 com NPK e sem ureia, T3 com NPK e com metade da dose de 

ureia (60 Kg de N) e T4 com NPK e dose cheia de ureia (120 Kg de N). Os blocos 

tiveram sementes não inoculadas e sementes inoculadas. O milho foi semeado em 

sistema plantio direto, sendo a cultura antecessora composta de aveia. Inicialmente 

aconteceu a demarcação da área e a dessecação da cultura antecessora com o 

herbicida glyphosate, 1,5 L/ha. A semeadura ocorreu em 15 de setembro de 2016.  

No momento que antecedeu a semeadura trataram-se as sementes de milho com a 

bactéria Azospirillum brasilense, que é um inoculante sólido turfoso para gramíneas 

com nome comercial de MASTERFIX gramíneas, na dose de 100 g/ha.  Foi 

semeado o híbrido DKB 240. O espaçamento foi de 0,7m entre linhas e 0,2m entre 
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plantas, o que deu uma densidade de 70.000 plantas/ha. A adubação no sulco foi 

realizada no momento da semeadura, com a aplicação do fertilizante mineral (NPK) 

08-24-12 na dose de 375 kg/ha, conforme indicação do Manual de adubação e 

calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (KUBIAK, 2017). 

A análise econômica foi realizada de acordo a técnica da orçamentação 

parcial (Noronha 1987). A orçamentação parcial é utilizada para analisar decisões 

que envolvem modificações parciais na organização de uma atividade produtiva e 

comparar os acréscimos de custos com os de benefícios da decisão. A melhor 

alternativa será aquela que oferecer maiores benefícios líquidos ou margens de 

ganho maiores (Teixeira Filho et al. 2010). Para a realização da análise econômica, 

foram determinados, para cada tratamento, as receitas e os custos adicionais da 

adubação nitrogenada realizada em cobertura.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado obtido referente ao rendimento de grãos, submetido à análise 

estatística, indicou que não houve efeitos isolado da inoculação, nem interação entre 

os tratamentos testados, decorrentes com a inoculação de Azospirillum brasilense e 

interação inoculante x doses de nitrogênio, somente efeito nas doses de nitrogênio 

foram verificadas pela análise estatística.  

  

 

Segundo Kubiak (2017) as respostas encontradas são conferidas a escolha 

de uma estirpe que não foi eficiente. Os autores indicaram a necessidade de testar 
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estirpes adaptadas ao solo, ao clima e a região em que se está sendo trabalhada.  

Com relação à inexistência de efeitos significativos nas sementes inoculadas com 

Azospirillum brasilense, as respostas encontradas não estão totalmente esclarecidas 

e os resultados de sucesso relatados com a interação da bactéria/planta geralmente 

estão associados ao tipo de bactéria utilizada e aos fatores climáticos e de solo 

(REPKE, 2013). Ainda em relação a variável rendimento de grãos, constatou-se que 

os tratamentos que receberam adubação nitrogenada em cobertura na dose 

indicada (120 Kg/ha) e na metade da dose (60Kg/ha) não diferiram entre si. 

Entretanto, foram superiores estatisticamente ao tratamento com adubação mineral 

no sulco e sem adubação nitrogenada em cobertura. Esse tratamento foi superior ao 

tratamento testemunha que não recebeu a adubação mineral no sulco e nem 

adubação nitrogenada em cobertura.   

 

 

 

 

Os custos com adubação; produtividade de grãos de milho e acréscimo na 

produtividade de grãos, devido à adubação nitrogenada; e custo da aplicação e 

acréscimo financeiro, devido à adubação nitrogenada, são apresentados abaixo. 

Vale ressaltar que tratamentos que receberam adubação nitrogenada em cobertura 

na dose indicada (120 Kg/ha) e na metade da dose (60Kg/ha) não diferiram entre si.  
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Ao realizar a análise comparativa de custos de produção de milho, com a 

utilização de uréia e NPK, observa-se que o nitrogênio promoveu incremento na 

produção com as duas fontes de N utilizadas, porém, as diferenças não foram 

significativas, justificando, assim, a importância da análise econômica, a qual 

também evidenciou que a uréia foi a fonte mais compensatória. Segundo Barbosa 

Filho et al. (2004), do ponto de vista econômico, a dose de N que corresponde ao 

maior rendimento de grãos pode não corresponder à dose mais rentável e, portanto, 

não ser a mais adequada para recomendação ao produtor.  
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4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com Barbosa Filho & Silva (2000) e Barbosa Filho et al. (2004, 

2005), a uréia aplicada superficialmente, e com uso de irrigação, é a opção com 

maior retorno econômico para a adubação nitrogenada em cobertura. Há 

necessidade, portanto, de ajuste, levando-se em consideração as culturas 

antecessoras e a dose para obtenção da maior margem de lucro, já que, muitas 

vezes, o insucesso no cultivo é determinado pela adubação nitrogenada 

inadequada.  

As informações econômicas de uma cultura são de fundamental importância 

para o agricultor, pois auxiliam na combinação dos recursos utilizados em sua 

produção, visando à obtenção de melhores resultados (Crepaldi 1998). Uma das 

técnicas capazes de possibilitar a economia de fertilizantes nitrogenados é a fixação 

biológica do nitrogênio, que poderá ser realizada pelo processo associativo de 

gramíneas com bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum (Hungria 2011). 

Dessa forma, pesquisas que possam contribuir para uma indicação eficiente, do 
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ponto de vista não só agronômico, mas também econômico do sistema plantio 

direto, em relação à escolha da cultura antecessora e à quantidade de nitrogênio 

utilizado em cobertura, são de extrema importância para os produtores de milho. 

Diante desses fatos, este trabalho objetivou avaliar economicamente a aplicação de 

nitrogênio em cobertura na produtividade de grãos de milho solteiro ou inoculado 

com Azospirillum brasiliense. 
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