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RESUMO: O Objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação fracionada, aplicada 

através da água de irrigação sobre crescimento inicial das plantas de milho (Zea mays L.). O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF- Campus Juazeiro-BA), utilizando-se plantas de milho variedade BRS 

Caatingueiro. O delineamento experimental foi blocos casualisados em esquema fatorial de 

6x4, com duas repetições. Os 6 tratamentos foram: T1: Testemunha; T2: Adubação 

convencional; T3, Fertirrigação com intervalos de 7 dias; T4: Fertirrigação de 14 em 14 dias; 

T5: Fertirrigação de 21 em 21 dias e; T6: Fertirrigação de 28 em 28 dias. Obtiveram-se 

resultados significativos para os parâmetros altura da planta, diâmetro do caule, teores das 

clorofilas A e B, conteúdo relativo de água, massa fresca da raiz., concluindo que as 

diferentes frequências da fertirrigação influenciaram na biometria das plantas.  
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DIFFERENT FERTIRRIGATION FREQUENCY ON GROWTH AND CORN PLANT 
DEVELOPMENT (ZEA mays) BRS CAATINGUEIRO 

 
ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the effect of fractionated fertilization, 

applied through irrigation water on the initial growth of corn plants (Zea mays L.). The 

experiment was conducted in a greenhouse at the Federal University of São Francisco Valley 

(UNIVASF- Campus Juazeiro-BA), with maize variety BRS Caatingueiro plant. The 

experimental design was randomized blocks in a factorial scheme 6x4, with two repetitions. 

The 6 treatments were: T1: Witness; T2: conventional fertilization; T3 Fertirrigacion at 

intervals of 7 days; T4: Fertirrigacion 14 in 14 days; T5: Fertirrigacion 21 in 21 days; T6: 

Fertirrigacion 28 in 28 days. Since the parameters significant for plant height, stem diameter, 

chlorophyll levels A and B, the relative water content of fresh root mass results. Concluding 

that the different frequencies of fertigation influenced biometrics plants . 

Key words: fractional fertilization, irrigation, biometrics. 

 
INTRODUÇÃO 
 
O Vale do submédio do vale do São Francisco, localizado no sertão nordestino, é 

caracterizado pela forte atividade agrícola e uso intensivo dos recursos naturais, 
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principalmente do solo. Para a continuidade da exploração no decorrer dos anos, tornaram-se 
necessários estudos a fim de melhorar o desempenho da agricultura através do uso de novas 
tecnologias nas produções vegetais.  

Na região Nordeste o clima seco e quente proporciona a produção de frutos de excelente 
qualidade, podendo ser cultivada o ano inteiro com o uso da prática de irrigação, gerando 
emprego e renda, sobretudo nos períodos de estiagem, quando as dificuldades nessa região 
são mais evidentes (Pedrosa, 1997). 

Segundo Demarchi (2011) o milho é um dos cereais mais cultivados no mundo, cuja 
produção média está em 778,8 milhões de toneladas por ano e possui importante papel 
socioeconômico, devido a sua diversidade de utilização, para alimentação humana, animal ou, 
inclusive, para geração de energia. Na alimentação humana, o milho é consumido em forma 
de derivados, principalmente no semiárido brasileiro, o qual é fonte de nutrientes e energia no 
balanço nutricional nativo, além de fazer parte da composição básica da mesa do nordestino. 
(CRUZ, 2011). 

O milho (Zea mays L.) é o mais tradicional cereal produzido no Brasil, e tem passado 
por notáveis transformações. A melhoria de tecnologia tem resultado em aumentos 
consideráveis na produtividade de grãos. A adubação é o principal fator que mais contribui 
para o aumento da produtividade do milho, podendo também influenciar na qualidade 
fisiológica e morfológica dos grãos (Ferreira, 2000). 

Na adubação convencional, com aplicação dos adubos a lanço, pesquisas têm 
demonstrado que apenas 1/3 dos adubos nitrogenados e potássicos incorporados ao solo é 
aproveitado pelas plantas, com o restante se perdendo por lixiviação, escoamento superficial e 
volatilização (ALFAIA, 1997); já com a aplicação de fertilizantes via água de irrigação, essas 
perdas podem ser reduzidas ou eliminadas, pois os nutrientes são fornecidos no momento e 
em quantidades adequadas para as plantas, aumentando a eficiência e o aproveitamento dos 
adubos. 

O uso da fertirrigação, de modo geral, caracteriza melhorar a eficiência na aplicação 
dosada dos nutrientes, haja vista serem aplicados de maneira fracionada, conforme a marcha 
de absorção de nutrientes da cultura (Roberts, 2008). 

Um grande número de fertilizantes pode ser utilizado para aplicação via água de 
irrigação, em que os mais apropriados ou recomendados são os que apresentam alta 
solubilidade. Além da solubilidade, outros fatores devem ser analisados na escolha do 
fertilizante mais adequado para utilização em fertirrigação, como: compatibilidade, pureza, 
poder corrosivo, poder acidificante, possibilidade de entupimento do sistema de irrigação, 
custo do produto e da aplicação, conforme relatam Fernandes & Testezlaf (2002). 

Para Blanco & Folegatti (2002), a fertirrigação somente é eficiente quando há um 
equilíbrio entre a quantidade de nutrientes e a quantidade de água a ser aplicada durante cada 
fase do ciclo da cultura, o que determina a concentração de fertilizantes na água de irrigação, 
por sua vez, esta concentração deve ser suficiente para proporcionar a absorção dos nutrientes 
nas quantidades requeridas pelas plantas, sem causar o acúmulo de fertilizantes no solo, o que 
poderia resultar em salinização e, conseqüentemente, na redução da produtividade. 

Porém, para Costa et.al. (1986) embora a fertirrigação esteja sendo utilizada em 
algumas áreas irrigadas do Brasil a falta de informação, principalmente sobre dosagens, tipos 
de fertilizantes mais recomendados, prevenção à formação de precipitados, modo e época de 
aplicação, reflete a necessidade de estudos pertinentes e remete a perdas que podem causar 
danos e prejuízos, além de fortalecer a resistência dos agricultores a essa prática.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação fracionada, aplicada através 
da água de irrigação sobre crescimento inicial das plantas de milho (Zea mays L.). 

 
METODOLOGIA 
O experimento foi realizado em viveiro na área experimental do Curso de Engenharia 

Agrícola e Ambiental da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus, Juazeiro – 
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BA, localizado nas coordenadas geográficas 9° 24’41’’S e 40º30’58’’O, acima do nível médio 
do mar 369 m.O clima segundo Köppen é BShw, com temperatura média anual de 28°C. 

O experimento foi conduzido em 48 vasos de 40L, preenchidos com uma camada fina 
de brita, para auxiliar na drenagem; preenchidos com NEOSSOLO Quartizarenico, coletado 
no campo experimental da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias – EMBRAPA – 
Semiárido, em Petrolina/PE. 

Foram plantadas 2 sementes de Milho (Zea mays L.) BRS Caatingueiro em cada vaso e 
após 15 dias de germinadas, desbastadas, resultando apenas em uma planta por vaso. O milho 
utilizado é de ciclo precoce, cerca de 90 dias, tempo total do experimento. 

O sistema de irrigação foi montado com tubos de 20 mm e gotejadores de 1L/h, ligados 
aos pulmões de fertirrigação (tratamento), e alimentados por uma bomba hidráulica centrifuga 
de 1/8cv, de marca comercial.  

 O delineamento experimental foi em blocos casualisados e seguiu fatorial de 6x4, com 
duas repetições. Os 6 tratamentos foram: T1: Testemunha; T2: Adubação convencional; T3, 
Fertirrigação com intervalos de 7 dias; T4: Fertirrigação de 14 em 14 dias; T5: Fertirrigação 
de 21 em 21 dias e; T6: Fertirrigação de 28 em 28 dias. Os resultados foram submetidos a 
teste de variância de Tukey a 5% de probabilidade. 

Durante o experimento foram feitas leituras biométricas quinzenais e coletados dados de 
comprimento do ramo principal, diâmetro do caule, número de folhas, conteúdo relativo de 
água, teores das clorofilas A e B, massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz. Com o 
término do experimento, determinaram-se, as massas secas, tanto da parte aérea quanto da 
raiz, após estabilização do peso em estufa à 60ºC. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
As análises e gráficos apresentaram as diferenças significativas de acordo com analise 

de variância de Tukey a 5% de probabilidade mostraram que houve diferença em 6 (seis) 
parâmetros analisados, sendo eles: Altura das plantas, diâmetro do caule, Índices de clorofila 
A e B, Conteúdo Relativo de Água e Peso fresco da parte radicular das plantas, conforme 
figura 1. 

As plantas que apresentaram maiores alturas pertencem aos tratamentos 3, 4, 5 e 6 (T3, 
T4, T5 e T6), conforme mostra o gráfico (A) da figura 1. Os tratamentos em questão são os 
que utilizaram a fertirrigação como forma de adubação do Milho BRS Caatingueiro. A 
utilização da fertirrigação resulta na aplicação de fertilizantes, direto pelo sistema de irrigação 
e dissolvidos na água o que os torna de fácil absorção pelo sistema radicular das plantas. O 
tratamento T2 representa a adubação de fundação e cobertura, o que reflete na possível perda 
de nutrientes aplicados. O Tratamento testemunha apresentou diferença significativa baixa 
devido ao solo ser NEOSSOLO Quartizarenico, solo pobre em relação a minerais e nutrientes. 

Os diâmetros dos caules apresentaram variações das médias em conformidade com a 
altura das plantas, conforme mostra o gráfico (B) da figura. O diâmetro caulinar apresentou-se 
maior nos tratamentos 3, 4 e 5, possivelmente devido a maior disponibilidade de nutrientes 
aplicados em intervalos de tempo regulares, de acordo com a necessidade das plantas, 
concomitante carga necessária de cátions e íons para processos fisiológicos que resultam na 
divisão e alongamento celular, assim como na produção de celulose no caule. Os tratamentos 
T1, T2 e T6 apresentaram diferenças significativas, sendo T1 a testemunha com solo da classe 
arenosa, com pouca carga nutricional, T2 com adubação de cobertura e as possíveis perdas de 
nutrientes. O tratamento T6 também apresentou diferença significativa, devido talvez a 
frequência de aplicação de 28 dias ter ultrapassado os ciclos da cultura, que necessita, cada 
um, de uma carga nutricional diferente.  

Com relação ao índice de clorofila “a” e “b” observa-se na Figura 1C e Figura 1D que o 
tratamento T3 foi estatisticamente superior aos demais quanto a essas variáveis. Mostrando 
assim, que nesse tratamento a quantidade de nutrientes disponibilizados, especificamente o 
nitrogênio, permitiu maior quantidade desses pigmentos fotossintetizante. De acordo com 
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Booij et al. (2000), o teor de clorofila na folha é utilizado para predizer o nível nutricional de 
nitrogênio (N) em plantas, devido ao fato de a quantidade desse pigmento correlacionar-se 
positivamente com teor de N na planta. 

O conteúdo relativo de água (Figura 1E) foi superior nas folhas das plantas dos 
tratamentos T1, T2 e T3 quando comparado aos  demais tratamentos. Kasuka et al. (2005) 
trabalhando com milheto, caracterizaram CRA abaixo de 80% como estresse severo, e entre 
80 e 90%, como suave estresse. Dessa forma, as plantas em estudo que se encontravam na 
fase vegetativa, estavam em deficiência hídrica. No entanto de acordo com Kasele et al. 
(1994) o milho é relativamente tolerante ao déficit hídrico durante a fase vegetativa, porém 
demonstra extrema sensibilidade na fase reprodutiva. 

O peso fresco do sistema radicular da planta apresentou maior valor nos tratamentos T3 
e T4, e valor mais baixo no tratamento T6. Os tratamentos T1, T2 e T5 foram considerados 
iguais, entre os maiores e menores, conforme o gráfico (F) da figura. A frequência de 
aplicação dos tratamentos T3 e T4 foram 7 e 14 dias, respectivamente, o que pode ter sido 
fundamental para a planta, no que se refere a atender a demanda de nutrientes para os 
processos fisiológicos das células, com isso, o aumento do sistema radicular para maior 
absorção da água, de acordo com o tamanho do bulbo formado no solo. As plantas do 
tratamento T6 podem ter sido prejudicadas devido ao longo tempo sem a adubação, o que 
causa danos as células no sentido de interromper seu ciclo de reprodução. O T1 – testemunha 
– não há aplicação dos adubos com os nutrientes e o T2 – adubação de fundação e cobertura – 
pode causar danos de queima das raízes, devido a alta concentração dos sais que os nutrientes 
são fornecidos. 
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Figura 1. Altura (A); Diâmetro do caule (B); Índice de Clorofila A (C); Índice de Clorofila B (D); 
Conteúdo Relativo de Água (E); Peso fresco da raiz (F) de plantas submetidas aos tratamentos T1: 
Testemunha; T2: Adubação convencional; T3, Fertirrigação com intervalos de 7 dias; T4: 
Fertirrigação de 14 em 14 dias; T5: Fertirrigação de 21 em 21 dias e; T6: Fertirrigação de 28 em 28 
dias.. Os resultados foram submetidos a análise de variação de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
CONCLUSÕES 
 
A adubação convencional, cobertura e fundação fornecem nutrientes de forma 

ineficiente para as plantas quando comparado com aplicações via fertirrigações. 
O milho BRS Caatingueiro apresentou queda nos parâmetros analisados, quando a 

frequência de aplicação foi maior que 21 dias. 
O milho produzido sob condições de manejo sem adição de adubos em solo arenoso 

deve promover a produção. 
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