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RESUMO 

O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, com aproximadamente 960 milhões de 

toneladas. O Brasil está na lista dos maiores produtores. Os micronutrientes são elementos químicos 

essenciais para o crescimento das plantas. A área de estudo localiza-se no município de Humaitá 

Amazonas, mais precisamente na fazenda experimental da Universidade Federal do Amazonas, 

localizada na BR230 sentido Humaitá- km 5 e na casa de vegetação do Instituto de Educação, 

Agricultura e Ambiente/UFAM. O primeiro procedimento após o cálculo para recomendação foi a 

incorporação do calcário ao solo, onde foi utilizado calcário de PRNT 98% e a partir dos dados de 

análise de solo da área, a recomendação seria 4,52t/há, assim para cada vaso ficou 17,17g de calcário a 

ser aplicado, após a aplicação do calcário umedeceu-se o solo e esperou-se 28 dias até a aplicação do 

adubo logo em seguida a semeadura, os adubos utilizados foram, para o fornecimento de nitrogênio foi 

utilizado a ureia na recomendação para a base de 44,44 kg/ha e para a cobertura de 222,22 kg/ha onde 

foram utilizados 0,1689g/balde para a base e 0,84g para a cobertura, para fornecimento de fósforo foi 

utilizado o Super fosfato simples (SPS) na formulação 555,55 kg/ha e 2,22g/balde, para fornecimento 

de potássio foi utilizado o Cloreto de Potássio (KCl) na formulação 120,69 kg/ha e 0,4586g/balde, para 

fornecimento de micronutrientes foi utilizado o FTEBR12 com formulação de 120,69 kg/ha e 0,084 

g/balde, porém este só foi utilizado em dois baldes, pois este era o elemento faltante.  
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INTRODUÇÃO 

O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, com aproximadamente 960 

milhões de toneladas. Estados Unidos, China, Brasil e Argentina são os maiores produtores, 

representando 70% da produção mundial. Com uma área agrícola de 60 milhões de hectares, 

ocupando 7% do total de terras, estimado em 851 milhões de hectares, aproximadamente 5,5 

milhões de imóveis rurais e uma produção ao redor de 190 milhões de toneladas, o Brasil é um 

país de grande importância dentro do cenário agrícola mundial. Dentro deste cenário, o Brasil, 

com uma área cultivada com milho de 15,12 milhões de hectares e produção de 82 milhões de 

toneladas, é hoje um país estratégico, pois, é o terceiro maior produtor e o segundo maior 

exportador mundial de milho (CARVALHO et al., 1995). 

O milho (Zea mays L.) pertence à família Gramineae/Poaceae e, provavelmente, é a 

mais importante planta comercial originária das Américas. A pesquisa e o desenvolvimento do 

milho têm sido tão intensos que hoje diferentes tipos de milho podem ser cultivados desde o 

Equador até o limite das terras temperadas e desde o nível do mar até altitudes superiores a 

3.600 m evidenciando sua grande adaptabilidade (CRUZ, 1995). 



 

 

Apesar de não ter uma participação muito grande no uso de milho em grão, a 

alimentação humana, com derivados de milho, constitui fator importante de uso desse cereal 

em regiões de baixa renda. Em algumas situações, o milho constitui a ração diária de 

alimentação. Associando o consumo humano ao consumo animal, além de se verificar também 

o crescimento do uso de milho em aplicações industriais, pode-se observar o aumento de sua 

importância no contexto da produção de cereais na esfera mundial (CRUZ, 2003). 

Os micronutrientes são elementos químicos essenciais para o crescimento das plantas e 

são exigidos em quantidades muito pequenas (Mortvedt,2001). Embora a participação dos 

micronutrientes seja pequena, a falta de qualquer um deles pode resultar em perdas 

significativas de produção (Barbosa Filho et al., 2002). 

Cada micronutriente exerce um papel diferenciado nas plantas. O zinco é o nutriente 

mais limitante à produção de milho (Cantarella, 1993); suas funções básicas na planta estão 

relacionadas ao metabolismo dos carboidratos, das proteínas e dos fosfatos e à formação da 

estrutura de auxinas, de RNA e de ribossomos. A função do boro está relacionada ao 

metabolismo de carboidratos, ao transporte de açúcares, à síntese de RNA e de DNA e de fito- 

hormônios, à formação das paredes celulares, à divisão celular e ao desenvolvimento de tecidos 

(Dechen, 1988). 

O manganês participa de ligações energéticas entre o ATP e o complexo enzimático, 

também requerido na fotossíntese e na fotólise da água. O molibdênio participa como cofator 

de enzimas (redutase do nitrato, oxidase da xantina, oxidase de aldeído e oxidase de sulfeto). A 

cultura do milho tem alta sensibilidade à deficiência de zinco, média à de cobre, de ferro e de 

manganês e baixa à de boro e de molibdênio (Martens e Westermann, 1991). 

Os micronutrientes podem ser aplicados diretamente no solo, por meio da adubação 

convencional (Cheng, 1985), ou na parte aérea das plantas, por meio da adubação foliar (Pessoa, 

1998). Ganhado destaque de exigência o nitrogênio e o potássio, vindo seguido do fosforo 

cálcio e magnésio (Carreta, 2003). 

O uso racional de micronutrientes na cultura de milho depende do conhecimento dos 

teores dos elementos disponíveis no solo, das condições físico-químicas que afetam a sua 

solubilidade e do estado nutricional das plantas, as deficiências de micronutrientes são 

frequentemente corrigidas pela aplicação de fertilizantes no solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

A área de estudo localiza-se no município de Humaitá Amazonas (figura 1), mais 

precisamente na fazenda experimental da Universidade Federal do Amazonas, localizada na 

BR230 sentido Humaitá- km 5 (local de coleta do solo) e na casa de vegetação do Instituto de 

Educação, Agricultura e Ambiente/UFAM (local onde foi acompanhado todo o experimento). 



 

 

 

Figura 1. Análise de componentes principais (ACP) considerando erros e índice estatísticos, 

atributos físicos e CO do solo. 

Cultura e Solo 

             A cultura utilizada para verificação, foi a cultura do milho robusto (Zea mays 

L.), onde as sementes desse híbrido foram fornecidas pelo professor, O Milho Robusto é uma 

variedade com alta produtividade, sendo destinado a produtores de todos os níveis tecnológicos. 

Possui alta adaptação às diferentes áreas cultivadas com milho. Por possuir tolerância ao 

quebramento do colmo, possibilita uma melhor otimização na colheita mecanizada (MOREIRA 

et al., 1994). 

Este milho apresenta um ciclo de florescimento de 60 dias, maturação de 124 dia e se 

tratando de adaptação, ele é bem adaptável ao ambiente (VIEIRA et al., 2014). 

Se tratando do solo utilizado, o mais adequado para o milho seria um solo com teores 

de argila de 30 – 35% e com boa estrutura, algumas características desses solos são perceptíveis 

na tabela 1, quanto ao solo utilizado, este foi oriundo da fazenda experimental, este solo tinha 

anteriormente o uso com a cultura da mandioca, o solo dessa área foi classificado como um 

Cambissolo Háplico, que são solos com relevos ondulados, levemente ondulado ou 

montanhosos, que não apresentam horizonte superficial A Húmico. São solos de fertilidade 

natural variável. Apresentam como principais limitações para uso, o relevo com declives 

acentuados, a pequena profundidade e a ocorrência de pedras na massa do solo (EMBRAPA, 

2013). 

Tabela 1. Características do solo utilizado para o experimento. 

Tipo e classificação 
Areia Silte Argila pH 

------------------g/kg---------------- completo incompleto 

Cambissolo Háplico 489,80 282,20 158,00 3,18 4,23 

 



 

 

Metodologia de campo e casa de vegetação 

Na da fazenda experimental foi delimitado a área a se fazer coleta, onde com auxílio de 

pá, enxada, e ferro de cova foram cavadas trincheiras, afins de se coletar os horizontes 

diagnósticos do solo, ou seja, horizonte A e B, onde coletou-se quase duas sacas de solos 

(aproximadamente 30 kg) suficientes para se utilizar no experimento. Após coletado o solo e 

trazido ao galpão, onde ficou armazenado por 3 dias, o mesmo foi destorroado utilizando uma 

peneira de arame de tamanho de sua malha de aproximadamente 3 mm, onde o solo que passou 

por essa malha foi utilizado no experimento. 

Com o solo destorroado, foram separadas 4 amostras de solos afins de serem verificados 

a umidade do solo para serem calculadas a quantidade de calcário a ser aplicada, considerando 

a umidade gravimétrica do solo de 8,6% logo foi pesado para cada vaso 7,6 kg de solo, logo 

após estes foram levados para casa de vegetação do IEAA. 

O primeiro procedimento após o cálculo para recomendação foi a incorporação do 

calcário ao solo, onde foi utilizado calcário de PRNT 98% e a partir dos dados de análise de 

solo da área, a recomendação seria 4,52t/há, assim para cada vaso ficou 17,17 g de calcário a 

ser aplicado, após a aplicação do calcário umedeceu-se o solo e esperou-se 28 dias até a 

aplicação do adubo logo em seguida a semeadura. Foram usados 4 vasos, 2 com adubação 

completa e 2 com deficiência de micronutrientes, os adubos utilizados foram, para o 

fornecimento de nitrogênio foi utilizado a ureia na recomendação para a base de 44,44 kg/ha e 

para a cobertura de 222,22 kg/ha onde foram utilizados 0,1689g/balde para a base e 0,84g para 

a cobertura, para fornecimento de fósforo foi utilizado o Super fosfato simples (SPS) na 

formulação 555,55 kg/ha e 2,22g/balde, para fornecimento de potássio foi utilizado o Cloreto 

de Potássio (KCl) na formulação 120,69 kg/ha e 0,4586g/balde, para fornecimento de 

micronutrientes foi utilizado o FTEBR12 com formulação de 120,69 kg/ha e 0,084 g/balde, 

porém este só foi utilizado em dois baldes, pois este era o elemento faltante. 

Na semeadura foram colocadas 6 sementes por vasos, pois como não se tinha 

conhecimento da taxa germinação, optou-se por essa maneira, a irrigação foi utilizando um 

recipiente de 1l e realizou-se no início da manhã e no final, porém depois de alguns dias 

observou-se que a irrigação estava em excesso e por recomendação do professor diminuiu-se a 

lâmina d’agua ficando apenas uma irrigação de 700ml/dia dependendo da umidade do solo. A 

germinação das sementes ocorreu após 4 dias, e após o surgimento da quarta folha verdadeira 

foi aplicada a primeira adubação de base (0,1689 g de ureia), a segunda dose da aplicação de 

base foi realização após a emissão da oitava folha. O experimento ficou na casa de vegetação 

sob avaliação durante 48 dias, onde foram realizadas práticas como desbastes e 

observações/acompanhamento de possíveis sinais de deficiência, além de outras observações 

necessárias, no final foi deixada apenas uma planta por vaso, ou seja, duas plantas por 

tratamento, afins de se verificar os parâmetros necessário. 

 

 

 



 

 

Metodologia de laboratório 

Para determinação da textura do solo o material destorroado na peneira de malha de 3 

mm, foi peneirado novamente em uma peneira de 2 mm, e o do material que passou dessa 

peneira foi pesado 50 g de solos e adicionados 10 ml de hidróxido de sódio a 1 mol e 100 ml 

de água, essa solução foi agitada com um bastão de vidro e deixada em repouso durante uma 

noite, após o repouso foi colocada em um agitador tipo rápido durante 15 minutos, após a 

agitação foi feita a separação das frações, a areia por tamisação, a argila por sedimentação e o 

silte calculado pela diferença. Já o para o pH em água, foi utilizado 10 g de solo e adicionado 

25ml de água e agitado e após 60 minutos com o uso do pHmetro foi aferido o pH (EMBRAPA, 

2011). 

Ainda em laboratório as plantas foram retiradas dos vasos e com auxílio de uma 

mangueira de água as raízes foram lavadas, afins de se conservar o sistema radicular, e em 

seguida foram tiradas medidas das plantas, alguns parâmetros foram avaliados na planta como: 

comprimento de raiz, comprimento de planta, massa seca da raiz, massa seca da planta, massa 

fresca da raiz e massa seca da planta. Para obtenção dos comprimentos de planta e raiz utilizou-

se a trena, para aferimento do peso da massa fresca da raiz e planta utilizou-se a balança e por 

fim para obtenção da massa seca da raiz e planta esses foram submetidos a uma estufa de 

circulação a 45°C durante 48 horas e logo após aferido sua massa. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação a germinação, estas ocorreram de forma padrão, porém nos vasos sem 

micronutrientes a taxa de germinação foi menor apresentando 70% das sementes germinadas, 

enquanto o tratamento com completo apresentou 90% de germinação, observa-se este fato, 

porém isto não pode ser atribuído a ausência do micronutriente tendo em vista que a fase de 

germinação é em função da umidade o qual a planta está exposta, assim como também a taxa 

de vigor da semente (SANTOS et al., 1981), porém como não nos foi passado informações com 

relação a semente, não se pode ter um diagnóstico ao certo. 

Os sintomas mais comuns de deficiência foram encontrados durante o acompanhamento 

do crescimento da planta, porém em sua maioria foi sintomas de macronutrientes (figuras 2 A 

e B), sem sintomas direto de micronutrientes, um exemplo de macronutriente foi o fósforo que 

apresentou deficiência em todos os vasos, onde na planta ele vai cora-la de arroxeada em sua 

deficiência (figura 2A) o que futuramente iria causar um retardamento no crescimento desta 

planta (LANGE et al., 2005).  

 

 

 



 

 

 

Figura 2. Sintomas de deficiência do milho, (A) nitrogênio e (B) Fósforo 

 

As plantas também apresentaram deficiência de nitrogênio, porém somente nos vasos 

faltantes (figura 2B), como sintoma o nitrogênio ele apresenta uma clorose e futuramente 

necrose nas folhas velhas, esta deficiência pode ser indiretamente relacionada a ausência do 

micronutriente molibdênio, pois ele é parte do composto nitrato redutase (complexo molibdênio 

e pterina), uma enzima que faz o processo de oxidação do nitrato e o torna oxidado, sem o 

molibdênio desta enzima este processo não é possível (MIYAZAWA et al, 2001). 
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Figura 3. Plantas após retirada de todo solo. P1: Planta do vaso 1; P2: Planta do vaso 2; P3: 

Planta do vaso 3; P4: Planta do vaso 4. 

Observa-se após a retirada de todo solo as plantas foram avaliadas por meio de medidas, 

com relação ao comprimento de planta (CP), as plantas do tratamento sem micronutrientes 

tiveram maior crescimento apesar da ausência de nutrientes, isto se deve ao fato de que na tabela 

1 contendo dados de pH realizado por meio de análise do solo, constatou dados de elevada 

acidez no solos do tratamento completo (3,18), e uma menor acidez no incompleto (4,23), 

mesmo se tratando do milho robusto que é uma espécie de alta adaptabilidade o pH ainda é 

fator limitante na disponibilidade de micronutrientes, o que influência no menor desempenho 

do tratamento completo (BENINNI et al, 2002). 

Já o cumprimento das raízes (CR) foi menor nos tratamentos completo, pois na falta de 

disponibilidade de nutriente a planta tende a expandir seu sistema radicular em busca de 

nutrientes disponíveis (colocar citação). Em relação massa seca e massa fresca das raízes e da 

planta em si, estes apresentaram resultados já previsíveis levando-se em consideração a questão 

do maior desenvolvimento das plantas com o elemento faltante, como pode ser verificado na 

tabela 2, onde a P3 foi a que apresentou menor massa fresca e seca e a P4 a maior massa fresca 

e seca.  

 

Tabela 2. Parâmetros avaliados no desempenho agronômico do milho em função da ausência 

de micronutriente. 

  VASOS  
Parâmetros Sem Com sem com 

 1 (P1) 1 (P3) 2 (P2) 2 (P4) 

CR¹ 100 87 97 85 

CP² 117 110 170 160 

MSR³ 22.37 24.58 14.73 22.61 

MSP4 26.42 21.75 28.28 23.17 

MFR5 106.67 111.32 81.81 128.14 

MFP6 83.55 69.19 105.42 69.19 
¹Comprimento de Raiz; ²Comprimento de planta; 3Massa seca da Raiz; 4Massa seca da planta; 5Massa fresca da 

raiz; 6Massa fresca da planta. 

CONCLUSÕES 

Solos de elevada acidez não são recomendados para cultivo do milho robusto. 

A correção da acidez do é fundamental para que após a adubação os nutrientes possam 

ficar disponíveis. 

Plantas de milho robusto em estágios iniciais não são afetados por deficiência de 

micronutrientes. 
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