
 

 

 

JOACIR DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DAS SEMENTES E PRODUÇÃO DE 

MILHO CRIOULO AMARELO 17 CULTIVADO EM DIFERENTES NÍVEIS 

DE ADUBAÇÃO NAS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DO ALTO VALE 

DO ITAJAÍ – SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio do Sul 

2016 



 

JOACIR DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DAS SEMENTES E PRODUÇÃO DE 

MILHO CRIOULO AMARELO 17 CULTIVADO EM DIFERENTES NÍVEIS 

DE ADUBAÇÃO NAS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DO ALTO VALE 

DO ITAJAÍ – SC 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de graduação em agronomia do 

Instituto Federal Catarinense – Campus Rio 

do Sul para obtenção do título de bacharel 

em Agronomia. 

 

Prof. Dr. Oscar Emilio Ludtke Harthmann.  

 

 

 

 

 

 

 

Rio do Sul 

2016 



 

JOACIR DO NASCIMENTO 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DAS SEMENTES E PRODUÇÃO DE 

MILHO CRIOULO AMARELO 17 CULTIVADO EM DIFERENTES NÍVEIS 

DE ADUBAÇÃO NAS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DO ALTO VALE 

DO ITAJAÍ – SC 

 

 

Este Trabalho de Curso foi julgado 

adequado para a obtenção do título de 

Bacharel em agronomia e aprovado em 

sua forma final pelo curso de Agronomia 

do Instituto Federal Catarinense – 

Campus Rio do Sul. 

 

Rio do Sul (SC), 08 de Julho de 2016 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Oscar Emilio Ludtke Harthmann 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Sidinei Leandro Klockner Sturmer 

Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul  

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr Gilmar Silvério da Rocha 

Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família 

pelo apoio durante esta etapa, e a 

minha namorada Daniela pelas 

incansáveis vezes que me auxiliou no 

desenvolvimento deste trabalho. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela minha saúde e pelo cumprimento de mais uma etapa em minha vida. 

Agradeço aos meus pais, por terem me apoiado durante estes anos de graduação. 

Agradeço a minha irmã pelo apoio durante esta etapa da minha vida.  

Agradeço ao professor Oscar pela orientação, amizade, pelos ensinamentos, pela 

dedicação e disposição de seu precioso tempo, durante a realização deste trabalho e no 

decorrer do curso. 

Agradeço aos membros da banca examinadora pela atenção. 

Agradeço aos colegas Wilian Odorizzi, Alan Roberto Hamm, Diego Heiber e Gerson 

Cunha por terem me auxiliado no desenvolvimento desse trabalho.  

Agradeço a Ezequiel de Oliveira e família por ter disponibilizado uma área em sua 

propriedade para a execução do referido experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de 

agir, mas um hábito. ” (Aristóteles)  



 

RESUMO 

  

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais cultivados no mundo em diversos 

sistemas de produção. O uso das variedades crioulas constitui numa alternativa de baixo 

custo para os pequenos agricultores. Além do que, o melhoramento destas variedades 

pode ser realizado nas propriedades pelos próprios agricultores. Vale ressaltar que as 

variedades crioulas, são materiais de base genética ampla, capazes de melhor suportar 

os estresses abióticos e bióticos além de permitir que o agricultor produza sua própria 

semente. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a produtividade e a 

qualidade fisiológica das sementes de milho crioulo amarelo 17 cultivadas com 

diferentes doses e fontes de nutrientes. No presente experimento foram conduzidos dois 

ensaios, o primeiro foi conduzido na área experimental da Agronomia, na sede de IFC- 

Rio do Sul, e o segundo foi conduzido em uma propriedade rural na localidade de 

Riberão Vitória, no Município de Braço do Trombudo, em ambas as áreas o 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 4 repetições e 4 

tratamentos, sendo estes a testemunha (T0), sem adubação, 50% da recomendação 

Manual de adubação para os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para a área 

(T1), 100% da recomendação (T2), o formulado utilizado foi o 05-20-10. Já o T3, 

recebeu adubação orgânica, com adubo orgânico da marca Ferticel®. A unidade 

experimental era composta por 5 linhas de 4 metros, Sendo utilizado o espaçamento de 

0,80 cm entre plantas e 5 plantas por metro linear, totalizando uma população de 62500 

plantas por hectare. As variáveis avaliadas foram altura de planta, número de plantas 

por hectare, número de espigas por hectare, altura de inserção da espiga e o índice de 

espiga que não apresentaram diferença significativa. Além disso, a produtividade de 

grãos foi superior no tratamento que recebeu 100% da dose do adubo químico, porem 

não apresentou diferença estatística do tratamento que utilizou 50% da dose 

recomendada de adubação química e utilizando adubação orgânica, porém, quando o 

objetivo é produção de sementes o recomendado seria utilizar 100% para produzir 

sementes com poder germinativo superior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais cultivados do mundo. No 

Brasil sua importância não está apenas na produção anual deste, mas em toda a 

produção agropecuária, tanto no que diz respeito a fatores econômicos, como também 

pela sua versatilidade de uso na produção animal e industrial, além de um papel 

importante na alimentação humana. As estimativas de produção para a safra 2016/2017 

são de 81,2 milhões de toneladas (IBGE, 2016)  

Segundo Abreu et al. (2007), o uso das variedades crioulas constitui numa 

alternativa para a sustentabilidade dos pequenos agricultores, considerando que o custo 

de produção e os fatores de risco para produção são baixos. Além do que, o 

melhoramento destas variedades pode ser feito nas propriedades pelos próprios 

agricultores que detém alto conhecimento destes materiais crioulos. 

O cultivo do milho tem se destacado entre as atividades de pequenos 

produtores, uma vez que o grão é utilizado na alimentação animal, que representa a 

maior parte do consumo desse cereal no Brasil e no mundo. Apesar do consumo do grão 

de milho e derivados não ser tão expressivo na alimentação humana, este cereal 

constitui fator importante em algumas regiões do Brasil (NAVES et al., 2004). 

Porém, muitas variedades primitivas de milho se perderam juntamente com 

a cultura das populações indígenas, extintas durante o processo de colonização. O 

resgate de variedades ainda preservadas por grupos regionais é vital para o cultivo deste 

cereal (SOARES, et al., 1998). Com a intensificação do processo de modernização da 

agricultura brasileira houve um aumento da produção de grãos (SIQUEIRA et al., 

1993). Este processo gerou o desenvolvimento de tecnologias não adequadas para os 

pequenos produtores rurais, devido à necessidade de investimentos em diversos tipos de 

insumos externos para o plantio, não disponíveis numa realidade de agricultura de 

subsistência.  Esta situação abrange também os fertilizantes e agrotóxicos necessários, 

além de máquinas e equipamentos (COEN, 1999). 

Sementes crioulas são aquelas sementes que não sofreram modificações 

genéticas por meio de técnicas, como de melhoramento genético, inclusive, nesse 

contexto, a transgenia. Estas sementes são chamadas de crioulas ou nativas porque, 

geralmente, seu manejo foi desenvolvido por comunidades tradicionais, como 

indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caboclos etc. (TRINDADE, 2006).  

De acordo com NERLING et al. (2013a). Os impactos positivos da 
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produção de sementes crioulas, deve ser considerada a qualidade de sementes como um 

fator muito importante no processo. Onde o potencial da semente para o cultivo e o seu 

desempenho sob condições adversas de ambiente, são características associadas a 

diversidade genética encontrada nas cultivares crioulas, que podem contribuir 

substancialmente para a melhoria dos atributos associados a qualidade de sementes. 

As variedades de milho, principalmente as crioulas, são materiais de base 

genética ampla, capazes de melhor suportar os estresses abióticos e bióticos (água, 

nutrientes, Al3+, temperatura, pragas, doenças e plantas espontâneas), além de permitir 

que o agricultor produza sua própria semente, o que não é viável quando da utilização 

de híbridos ( Romano et al, 2007). 

Considerando a abrangência da cultura do milho é de extrema importância 

que se desenvolvam trabalhos para atender as necessidades dos agricultores familiares, 

principalmente daqueles que não tem acesso às tecnologias ditas modernas, as quais se 

caracterizam pela alta demanda de insumos, como sementes hibridas, altas doses de 

adubos e defensivos, onde dessa forma tem-se a necessidade selecionar variedades 

crioulas de milho adaptadas as condições edafo-climáticas de Santa Catarina (EPAGRI, 

2007).  

O objetivo desse trabalho foi avaliar a produtividade e a qualidade 

fisiológica das sementes de milho crioulo amarelo 17 cultivadas com diferentes doses e 

fontes de nutrientes. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E SÓCIO-CULTURAL DO MILHO 

 

O milho, em escala mundial, certamente é o cereal de maior importância 

econômica e social, tem seu consumo assegurado em larga escala, na quase totalidade 

do globo terrestre. A maioria das populações dos países que cultivam milho, a fazem 

para atender as suas próprias demandas alimentares sob as mais variadas formas e 

também para o fornecimento aos animais e comercialização para a indústria 

(FANCELLI, 2001).  

O milho é cultivado em todos os Estados do Brasil e em quase todas as 

propriedades agrícolas, tanto na agricultura familiar quanto nas grandes propriedades e 

está presente em toda cadeia produtiva animal. É uma cultura de grande e diversificada 
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utilização na sociedade moderna e um dos produtos agrícolas de mais ampla 

distribuição mundial, tanto na produção, quanto no consumo (NERLING et al. 2013b). 

A área cultivada bem como a produtividade média de milho do Brasil oscilou durante os 

últimos dez anos. Fatores ambientais (La Niña e El Niño) e econômicos (queda dos 

preços) contribuíram para esta oscilação. A área total cultivada com milho no Brasil na 

safra 2012/2013 foi de 14,7 milhões de hectares, com produtividade média nacional de 

5.370 kg/ha (CONAB, 2015). 

O milho continua sendo de grande importância econômica no estado de 

Santa Catarina e vital para as propriedades familiares, servindo na alimentação animal 

como também na humana. O milho representa a base alimentar dos criadores 

principalmente de aves, suínos e demais animais domésticos. A área cultivada com a 

cultura do milho em Santa Catarina foi de 374.100 hectares, na safra 2015/16 obtendo-

se uma produção de 3,4 milhões de toneladas. O estado não produz o suficiente para  

abastecer o consumo interno pois se destaca na criação de aves e suínos, razão pela qual 

é um grande demandante de milho. Não por acaso a produção deste cereal tem uma 

relação histórica com a agricultura familiar do sul do Brasil de modo geral e mais 

intensamente observada no Oeste Catarinense, que produz cerca de dois terços da 

produção estadual de milho (WORDEL FILHO et al, 2010)  

Na região Oeste Catarinense a cultura do milho tem grande alcance social, 

cerca de 80% do total de estabelecimentos cultiva milho, ou seja, cerca de 80 mil 

estabelecimentos agrícolas. A produção de milho é a principal renda para o conjunto de 

agricultores, mesmo sendo uma atividade que gera uma renda insuficiente para atender 

as necessidades básicas da maioria das famílias de agricultores, em função da pouca 

disponibilidade de terras e ao relevo acidentado e pedregoso da maioria dos 

estabelecimentos (TESTA et al., 2003). 

Na região do Alto Vale do Itajaí, o milho representa a terceira cultura em 

importância econômica, sendo plantados mais de 50 mil hectares na safra 2001/2002 

com produção de 234.599 toneladas. Embora a maior parte desta produção destine-se 

para o consumo da propriedade, houve ainda excedente que foi comercializado, o que 

demostra seu papel de complemento da renda familiar (ZAGO, 2002) 

Além desses produtos, os agricultores familiares também são responsáveis 

por grande parte da produção de mel, alho, batata, fumo, mandioca, tomate, banana e 

outros produtos. De acordo com o Censo Agropecuário realizado em 2006, 

independente da quantidade produzida, os 4.367.902 estabelecimentos agropecuários 
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brasileiros, caracterizados como familiares ou pequenos, produzem 46% do milho 

brasileiro (BRASIL, 2009). 

A estrutura agrária na região do Alto Vale do Itajaí é marcada pela presença 

de pequenas propriedades rurais, das quais 90% possuem área inferior a 50 hectares, 

com relevo acidentado e solos de pH elevado. Esta região é caracterizada por "pequenas 

propriedades que fazem agricultura e pecuária com uso da mão-de-obra familiar, com 

produção diversificada, objetivando a subsistência da família e venda do excedente". A 

diversificação, na produção agropecuária, possibilita maior estabilidade à pequena 

propriedade além da subsistência da família ( LINDNER, 1998). 

 

2.1.1 Importância econômica do milho para a pequena propriedade 

 

O cultivo do milho desde o início serviu como facilitador para a integração 

econômica e social entre os imigrantes. Dentre as espécies cultivadas, o milho tem sido 

a cultura mais importante, as populações locais de milho eram semeadas de Setembro a 

outubro e geralmente consorciado com a cultura da mandioca, feijão e outras (ZAGO, 

2002a). Para o consumo humano, preferia-se milho de grão branco, que era processado 

para fubá e misturado com a farinha de trigo na fabricação caseira de pão. 

 O destino do milho, para animais domésticos, tinha a finalidade de produzir 

carne, ovos, leite e banha, sendo uma das mais importantes fontes de renda nas 

propriedades familiares na época da colonização (SOARES, 1998). 

O excedente obtido na produção agrícola nos primeiros anos de colonização, 

apesar de ser destinada primeiramente ao consumo próprio, tinha dificuldades de 

armazenamento nas propriedades, pois faltava infra-estrutura de estocagem e estradas 

que facilitassem o escoamento da produção destinada à comercialização (ZAGO, 

2002b). 

Com isso, os colonos vendiam rapidamente a produção após a safra e 

apressavam o beneficiamento doméstico dos excedentes, viabilizando indiretamente a 

conservação para posterior comercialização, em outras formas de alimento reserva. No 

entanto, o milho necessário para o consumo próprio era armazenado para ser utilizado 

ao longo do ano, ocupando posição de destaque na alimentação familiar e dos animais 

domésticos. 
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A agricultura familiar ocupa cerca de 41% da área rural e são responsáveis 

por mais de 70% da produção agrícola e pesqueira do Estado, destacando-se na 

produção de 67% do feijão, de 70% do milho, de 80% dos suínos e aves, de 83% do 

leite e 91% da cebola, neste contexto o milho ocupa papel importante na produção de 

alimento oriundos da agricultura familiar (Pronaf/SC, 2002). 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DE SEMENTES CRIOULAS 

 

A Legislação Brasileira através da lei nacional de sementes e mudas a Lei 

10.771, no Art. 2°, inciso XVI, considera variedades locais como sinônimo de 

Variedades Crioulas. Variedades locais, crioulas e/ou tradicionais são aquelas 

desenvolvidas, adaptadas a uma determinada região ou produzidas por agricultores 

familiares, com caracteres fenotípicos bem determinados e reconhecidos pelas 

respectivas comunidades e que segundo o MAPA não se caracterizam como 

substancialmente semelhantes aos cultivares comerciais (BRASIL, 2003). 

Para Albarelo et al. (2009) sementes crioulas são diversas espécies que se 

encontram na natureza e que foram cuidadas, melhoradas e preservadas ao longo do 

tempo, passando de geração em geração, alimentando os seres humanos e os animais. 

O termo variedade local ou crioula são as populações estabelecidas 

exclusiva ou parcialmente a partir de material vegetal oriundo de base genética local 

que são conservadas, selecionadas, multiplicadas e usadas por agricultores tradicionais 

ao longo de muitos anos de cultivo e que manejados em ambiente particulares ao longo 

do tempo, as variedades crioulas tornam-se fontes de genes e de combinações valiosas, 

servindo como reservatório genético e matéria-prima essencial para o desenvolvimento 

dos novos cultivares melhorados (OGLIARI & ALVES, 2007). 

A importância do uso, o manejo e conservação das variedades crioulas é 

foco de discussão em diversos fóruns. As razões principais para a conservação e manejo 

das variedades locais são principalmente a resistência e adaptação dos cultivos e boa 

produtividade mesmo em condições climáticas adversas, pode-se dizer que as 

variedades crioulas possuem estabilidade de produção, além de características sensoriais 

que agregam valor para comercialização como também porque elas são apreciadas pelas 

famílias (ROCHA et al, 2009). 
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Variedades crioulas referenciam-se as variedades manejadas e reproduzidas 

tradicionalmente pelos agricultores, podendo ser crioulas, locais ou tradicionais. São 

consideradas variedades tradicionais aquelas que estão presentes em uma determinada 

região há mais de 30 anos, ou seja, pelo menos uma geração. As variedades locais em 

adaptação são aquelas presentes com o agricultor entre 10 e 30 anos, ou seja, aquela 

variedade que através da pressão de seleção natural e de manejo humano, esta 

teoricamente se adaptando às condições locais. As variedades exóticas são consideradas 

as variedades introduzidas de outras regiões há menos de 10 anos (VOGT, 2005). 

Também nesta direção, HEMP (2006, p. 27) afirma que o uso e a 

conservação de variedades crioulas é uma das questões importantes para a humanidade, 

tanto para a segurança alimentar da população, através de uma alimentação 

diversificada e de qualidade como para a sustentabilidade dos agricultores. Sendo uma 

boa opção para utilização em sistemas alternativos e agroecológicos, proporcionando a 

melhoria da qualidade de vida, através da utilização reduzida de agroquímicos, a 

melhoria da renda agrícola, através da autonomia da produção de sementes, e a redução 

dos custos de produção, através da maior adaptabilidade e variabilidade dos cultivos. 

 

2.3 QUALIDADE DE SEMENTES DE MILHO 

 

As sementes formam o centro das alterações evolutivas ou das combinações 

genéticas planejadas pelo melhorista. Dessa forma, as características reunidas pelo 

melhorista encontram-se nas sementes e são o mecanismo mais rápido e eficiente de 

difusão de novos cultivos (MARCOS FILHO 2005). As vantagens do uso de sementes 

com elevado potencial fisiológico incluem germinação rápida e uniforme, obtenção de 

plântulas com maior tolerância a adversidades ambientais e maturidade mais uniforme 

da variedade, o que resulta no aumento da produtividade (GONDIM et al., 2006) 

O tema qualidade de sementes, tem sofrido modificações a medida que as 

pesquisas e o conhecimento no assunto avançam. Vários conceitos resultaram 

apontando que atributos isolados, como “qualidade física”, “qualidade genética”, 

“qualidade fisiológica”, não são suficientes para determinar o desempenho de um lote. 

A expressão “qualidade de sementes” reflete o valor global de um lote de sementes para 

atender o principal objetivo de sua utilização (MARCOS FILHO, 2005). 

A qualidade fisiológica das sementes tem sua base no genótipo e que é 

importante o acompanhamento das etapas de seleção com testes de vigor para o 
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melhoramento genético (MARCOS FILHO, 1999). Ela fornece importantes 

informações em programas de melhoramento, uma vez que há situações em que o 

melhoramento genético, em suas diferentes etapas, não é acompanhado da avaliação da 

qualidade de sementes (GONDIM et al., 2006). 

Informações sobre germinação e principalmente vigor de sementes são 

parâmetros que permitem estimativas seguras do potencial fisiológico das sementes. 

Este potencial pode assumir vários significados dentre eles o conjunto de aptidões para 

a manifestação dos processos vitais da semente (MARCOS FILHO, 2005) 

Existem vários fatores que influenciam o vigor das sementes, dentre eles as 

condições climáticas durante as etapas de desenvolvimento das sementes, patógenos e 

insetos, a nutrição da planta mãe, o manejo durante a colheita, a secagem, o 

beneficiamento, a embalagem, armazenamento e o genótipo (MARCOS FILHO, 2005). 

O melhorista tem o grande desafio de obter cultivares melhoradas com 

características específicas, e ao mesmo tempo, sementes de qualidade, o que, muitas 

vezes, se apresenta como objetivos conflitantes. Tanto o ambiente quanto o genótipo 

têm importante papel na qualidade de sementes, mas, apesar do evidente e notório efeito 

das condições de ambiente sobre a qualidade fisiológica das sementes, a importância do 

genótipo não deve ser negligenciada (PRETE & GUERRA, 1999). 

 

2.4 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA O CULTIVO DE MILHO COM 

BAIXO NÍVEL TECNOLÓGICO 

 

O milho variedade, em relação ao milho híbrido, pode representar uma 

opção mais interessante para os agricultores em função do baixo emprego de insumos 

(Sloboda et al., 2005;). 

Para tanto o produtor deve observar alguns fatores chave para a implantação 

da cultura. A escolha do período ideal para semeadura é um dos fatores determinantes 

do sucesso da lavoura de milho. Pois as semeaduras anteriores ao período recomendado 

ou muito tardias podem comprometer a produtividade e o rendimento econômico 

esperado devido às baixas temperaturas (FLESCH & MASSIGNAN, 2000). 

Temperaturas baixas na fase inicial podem comprometer o sucesso da lavoura por 

causarem falhas na germinação enquanto que no final do ciclo, podem impedir que se 

complete o enchimento de grãos (FLESCH ; MASSIGNAN, 2000). 
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Neste sentido devem ser evitadas as semeaduras fora das épocas 

recomendadas pelo zoneamento agro-climático para a cultura de milho para o Estado de 

Santa Catarina, (FLESCH & MASSIGNAN, 2000). 

A densidade de semeadura é outro fator que deve ser observado, verifica-se 

que para o cultivo das variedades são indicadas densidades variando de 40.000 a 55.000 

plantas por ha, o que é recomendado para cultivos com o menor nível de tecnologia dos 

sistemas de produção empregados pelos agricultores que usam esse tipo de cultivar. 

Entre os híbridos, as densidades recomendadas variam de 40.000 a 80.000 plantas por 

ha (CRUZ et al., 2004). 

 

2.4.1 Manejo da adubação no cultivo de variedades crioulas  

 

Para o manejo da adubação são utilizados preferencialmente fertilizantes 

químicos formulados com os nutrientes N-P-K, utilizando-se fórmulas como 4-14-8, 8-

28-16, 10-20-20, 4-20-20 além do formulado 07-28-14 que é uma das formulas mais 

utilizadas para o cultivo de milho na região do Alto Vale do Itajaí. Além destas 

formulações, utilizadas como adubação de base, é significativo o uso de uréia em 

adubações de cobertura (GERAGE et al.,1999). 

Para o cultivo de variedades locais de milho em Santa Catarina as 

propriedades utilizam fertilizantes químicos (66%) e orgânicos (31%), sendo utilizada 

em muitos estabelecimentos somente a adubação de cobertura com uréia (ALVES et al., 

2004).  

Até pouco tempo, o milho era tido como uma das culturas de menor 

intensidade de utilização de agrotóxicos, restrita ao emprego de herbicidas. Essa 

realidade mudou, detectando-se os usos cada vez mais intensivos de herbicidas e 

inseticidas, atualmente para alguns casos faz-se necessário também a aplicação de 

fungicida. Para o manejo de variedades locais de milho são utilizados agrotóxicos, 

principalmente herbicidas, sendo utilizado por 13% dos agricultores do Oeste 

Catarinense (ALVES et al., 2004). 

  

2.4.1.1 Adubação química 

 

Segundo Malavolta et al. (2002), os fertilizantes minerais são produtos de 

natureza inorgânica, naturais ou sintéticos, fornecedores de nutrientes aos vegetais. O 
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sistema radicular do milho é capaz de absorver nutrientes durante todo o ciclo da planta, 

mas a absorção declina durante a última parte do ciclo, que corresponde ao enchimento 

de grão e o início da senescência das folhas inferiores (RIVERA, 2006). 

A recomendação da adubação nitrogenada em cobertura para a cultura do 

milho de sequeiro, de modo geral, varia de 60 a 100 kg de N ha-1. Em agricultura 

irrigada, onde prevalece o uso de alta tecnologia, para a obtenção de elevadas 

produtividades esta recomendação seria insuficiente. Nestas condições, doses de 

nitrogênio variando de 120 a 160 kg. ha-1 podem ser necessárias para obtenção de 

elevadas produtividades (COELHO, 2008). 

Embora as exigências do milho em fósforo sejam quantitativamente bem 

menores do que em nitrogênio e potássio, as doses normalmente recomendadas são 

altas, em função da baixa eficiência (20 – 30%) de aproveitamento desse nutriente pela 

cultura. Isso decorre da alta capacidade de fixação do fósforo adicionado ao solo, por 

meio de mecanismo de adsorção e precipitação, reduzindo sua disponibilidade às 

plantas. Outro fator que deve ser levado em conta é a demanda de fósforo pela cultura 

(COELHO ; FRANÇA, 1995). 

O potássio é, depois do nitrogênio, o nutriente mais absorvido pela cultura 

do milho, sendo importante a quantidade a ser aplicada na semeadura, pois a fonte desse 

nutriente pode afetar significativamente a arquitetura da raiz e a germinação das 

sementes em função do índice salino desta. Assim, dependendo das condições do solo, é 

recomendado fornecer potássio na semeadura e em cobertura (FANCELLI, 2001). 

 

2.4.1.2 Adubação Orgânica 

 

Os adubos orgânicos são excelentes adubos, e, via de regra, para as 

condições brasileiras, oferecem muitas vantagens, e convém usá-los sempre que 

possível, pois além das substâncias alimentícias, leva ao solo matéria orgânica, cujo 

valor é extraordinário. A fertilidade do solo é, em grande parte, função da matéria 

orgânica (MALAVOLTA et al., 2002). 

A utilização de adubos orgânicos e de adubos verdes como fonte de 

nutrientes e matéria orgânica tem se mostrado alternativa viável como forma de 

complementar a adubação química ou mesmo substituí-la depois da melhoria da 

fertilidade do solo pelo uso contínuo dos mesmos (SANTOS et al., 2007).  
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Segundo Pires e Junqueira (2001), quimicamente, a adubação orgânica é 

importante fonte de nutrientes, especialmente N, P, S e micronutrientes, sendo a única 

forma de armazenamento de N que não volatiliza e, ainda, responsável por 80% do 

fósforo total encontrado no solo. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do curso de agronomia 

no Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul/SC, cuja latitude, longitude e 

altitude são respectivamente 27º 11’ 18’’ S; 49º 39’ 26’’ W, 662 m, durante a safra 

2015/2016. Também, foi repetido em área de agricultor localizado no município Braço 

do Trombudo em uma propriedade rural na localidade de Riberão Vitória. 

O milho crioulo utilizado foi o acesso Amarelo 17, variedade de polinização 

aberta com histórico de utilização de 15 anos no Instituto Federal Catarinense Campus 

Rio do Sul, resgatado e pesquisado por Zago (2002).  

 

3.1 TRATAMENTOS 

 

Em ambas as áreas o delineamento experimental foi o de blocos 

casualizados, consistindo em 4 tratamentos, sendo estes o (T0), sem adubação, 50% da 

recomendação Manual de adubação para os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul para a área (T1), 100% da recomendação (T2), sendo 2 sc/ha e 4 sc/ha 

respectivamente do formulado 05-20-10. Já o T3, recebeu adubação orgânica, com 

adubo orgânico da marca Ferticel®, onde a quantidade foi de 1 tonelada por hectare, 

onde o critério para calcular a quantidade de adubo orgânico que seria utilizado, foi a 

quantidade de nitrogênio necessário na base conforme o cálculo de adubação. Foram 

feitas 4 repetições, assim totalizando 16 unidades experimentais. A unidade 

experimental foi composta por 5 linhas de 4 metros, o espaçamento utilizado foi de 0,80 

metros entre sulcos e 5 plantas por metro linear, correspondendo a uma população de 

62500 plantas por hectare. 

 

3.2 ÁREA EXPERIMENTAL 
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3.2.1 Ensaio 1  

 

3.2.1.1 Descrição da ensaio 1 

 

A avaliação no ensaio 1 foi conduzido na área experimental do curso de 

agronomia, do Instituto Federal Catarinense no Campus Rio do Sul. Possui clima 

mesotérmico úmido com verão quente (Cfa), segundo a classificação do clima de 

Köppen, com temperatura média de 18 ºC e precipitação média de 1500 mm (ELI et al., 

2013), a análise química do solo pode ser observada na tabela 1 

 

Tabela 1: Análise de solo do ensaio conduzido na sede do IFC 

 

A cultura que antecedeu o cultivo do milho foi a aveia preta, onde a mesma 

foi manejada em setembro com o auxílio de um rolo faca e permaneceu na área até a 

semeadura do milho que foi realizado no mês de novembro. No dia 20 de setembro de 

2015 foi realizada uma aplicação de dessecante na área para a ocasião de plantio, o 

ingrediente ativo do dessecante era base de Glifosato. 

 

3.2.1.2 Semeadura, tratos culturais e colheita 

 

Devido a chuvas recorrente o plantio ocorreu somente no dia 07 de 

novembro. Os sulcos de plantio foram feitos com o auxílio de uma enxada, no momento 

da semeadura, primeiramente realizava-se a adubação necessária na parcela e após 

realizava-se a semeadura, colocando duas sementes a cada 20 cm de sulco, este critério 

foi adotado para garantir o stand inicial de plantas, onde 25 dias após a semeadura era 

realizado desbaste das plantas, deixando somente uma planta a 20 cm de sulco, no dia 

23 de novembro fez-se necessário a aplicação de inseticida a base de deltametrina, onde 

a dose de aplicação foi de 200 mL do produto comercial por hectare. No dia 25 

realizou-se uma aplicação de herbicida a base de nicosulfurom, com dose de 1,4 L do 

Análise química do solo 

% Argila pH água  Índice SMP  
P  

(mg/dm³) 

K 

(mg/dm³) 

MO 

% 

Al  

(cmolc/dm³) 

Ca 

(cmolc/dm³) 

24 4,8 5,3 4,8 130 3,6 1,5 2,7 

Mg 

(cmolc/dm³) 

H+ Al 

(cmolc/dm³) 

CTCpH 7.0 

(cmolc/dm³) 

% Saturação na CTC  Soma  Relações 

Al V S Ca/Mg Ca/K 

1,7 9,6 14,33 24,07 33,02 4,73 1,59 8,12 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_do_clima_de_K%C3%B6ppen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_do_clima_de_K%C3%B6ppen
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produto comercial por hectare. A adubação nitrogenada de cobertura foi feita quando as 

Plantas estavam em V4 (4 folhas totalmente desenvolvidas), onde este ocorreu no dia 14 

de dezembro, a dose foi de 120kg/ha para o tratamento T2 e 60 kg/ha para o tratamento 

T1. A colheita se deu no momento da maturação fisiológica da espiga, a colheita foi 

realizada no dia 8 de abril, onde a área útil da parcela era as 3 linhas centrais 

considerando 2 metros de comprimento. Após a colheita as espigas foram secas até uma 

umidade de 20% e após debulhadas em uma trilhadora estacionária, e depois novamente 

foram levadas a estufa e secas até atingir a umidade de 13% para realizar os testes de 

laboratório. 

 

3.2.2 Ensaio 2 

 

3.2.2.1 Descrição ensaio 2  

 

A avaliação na ensaio 2 foi conduzido em uma propriedade rural, situada na 

localidade de Ribeirão Vitória, no município de Braço do Trombudo. Localizado no 

Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, à latitude 27° 19’ 36” sul e longitude 49° 55’ 25” 

oeste, e uma altitude de 510 m.   

Neste ensaio antes do preparo do solo, a mesma permanecia em pousio, 

onde no dia 10 de setembro realizou-se uma subsolagem a 30 cm, para melhor a aeração 

e a capacidade de infiltração, no dia 24 de setembro realizou-se a 1ª gradagem na área e 

a 2ª ocorreu no dia 23 de novembro 

 

3.2.2.2 Semeadura, tratos culturais e colheita  

 

Devido a chuvas recorrente o plantio ocorreu somente no dia 12 de 

dezembro, os sulcos foram feitos com auxilio de um sulcador e utilizando tração animal 

no momento da semeadura primeiramente realizava-se a adubação necessária na parcela 

e após realizava-se a semeadura, colocando duas sementes a cada 20 cm de sulco, este 

critério foi adotado para garantir o stand inicial de plantas, onde 25 após a semeadura 

era realizado desbaste das plantas, deixando somente uma planta a 20 cm de sulco, no 

dia 23 de dezembro fez-se necessário a aplicação de  herbicida a base de mesotrione, 

onde a dose de aplicação foi de 0,6 L do produto comercial por hectare. No dia 27 de 

dezembro realizou-se uma aplicação de inseticida a base de deltametrina, com dose de 
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200 mL do produto comercial por hectare. A adubação nitrogenada de cobertura foi 

feita quando as Plantas estavam em V4 (4 folhas totalmente desenvolvidas), onde este 

ocorreu no dia 05 de janeiro, a dose foi de 120kg/ha para o tratamento T2 e 60 kg/ha 

para o tratamento T1. No dia 06 foi realizado uma capina, pois havia matocompetição, e 

o herbicida não conseguiu controlar, após a capina no dia 8 de janeiro foi realizado mais 

uma aplicação de herbicida, utilizando 5 litros por hectare de atrazina e 0,5 litros por 

hectare de mesotrione. A colheita se deu no momento da maturação fisiológica da 

espiga, sendo realizada no dia 29 de abril, onde a área útil da parcela era as 3 linhas 

centrais considerando 2 metros de comprimento. Após a colheita as espigas foram secas 

até uma umidade de 20% e após debulhadas em uma trilhadora estacionária, e depois 

novamente foram levadas a estufa e secas até atingir a umidade de 13% para realizar os 

testes de laboratório. 

 

3.3 AVALIAÇÕES 

 

3.3.1 Número de plantas por hectare 

 

O número de plantas por hectare foi avaliado pela contagem das plantas em 

3 linhas com 2 metros de comprimento, transformando-se a população obtida para a 

correspondente por hectare, por ocasião da colheita. 

3.3.2 Altura de planta 

 

A altura de plantas correspondeu à distância média em metros entre a 

superfície do solo e a inserção da folha bandeira, tomada aleatoriamente de 9 plantas da 

área útil das parcelas experimentais, por ocasião do florescimento masculino. 

 

3.3.3 Altura de inserção da espiga 

 

A altura de inserção da espiga correspondeu à distância média, em 

centímetros entre a superfície do solo e a base de inserção da inflorescência feminina 

superior foi tomada nas mesmas plantas a que se refere o item 3.3.2. 
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3.3.4 Número de espiga por hectare 

 

O número de espigas por hectare foi através da contagem de 3 linhas de 

cultivo de dois metros, tomando como referência as mesmas plantas do item 3.3.2. 

 

3.3.5 Índice de espiga 

 

O índice de espiga foi determinado pela razão entre o número de espigas por 

hectare (item 3.3.4) e o número de plantas por hectare (item 3.3.1.) 

 

3.3.6 Produtividade 

 

A produtividade de grãos foi obtida a partir da colheita de grãos 

provenientes das espigas das três linhas centrais com dois metros, posteriormente foi 

pesado e determinado a umidade em um determinador eletrônico de umidade 

(GEHAKA modelo G 800) e corrigido a produtividade a umidade de 13% e estimado 

para um hectare  

 

3.3.7 Teste de Germinação 

 

O teste de germinação foi conduzido em rolo de papel germitest, foram 

instalados com quatro repetições de 50 sementes por tratamento, em rolos de papel 

umedecidos com água deionizada, na proporção de 2,5 vezes o peso do papel seco, à 

temperatura de 25ºC em câmara de Germinação (DELEO) conduzido em delineamento 

inteiramente casualizado.  A contagem foi feita aos 7 dias, sendo avaliado a 

porcentagem de plântulas normais, anormais e sementes mortas (Brasil, 2009). 

  

3.4 ANALÍSE DOS DADOS  

 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, caso fosse 

significativo, procedeu-se ao teste de comparação de média para os resultados obtidos 

nas avaliações descritas anteriormente. O teste utilizado foi o teste de Tukey com 5% de 

significância. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 ANÁLISES FENOTÍPICAS  

 

O índice de espigas não apresentou diferença significativa pelos diferentes níveis 

de adubação, como pode ser visto na tabela 2, porem o tratamento com 100% da 

recomendação apresentou maior índice de espiga, e a testemunha (sem adubação) o 

menor valor em função da reduzida quantidade de nutrientes para o desenvolvimento da 

planta.  

Porem nos resultados obtidos por Cruz  et al., (2009) que na condução de ensaios 

com híbridos obtiveram valores médios do índice de espigas de 1,06. Cruz (2007) 

conduzindo ensaios com população com 18 variedades de milho geneticamente 

modificado, obteve índice de espiga variando de 0,91 a 1,00.  

 

Tabela 2: Avaliação do Índice espiga 

 
Braço do Trombudo IFC Sede 

Tratamento Índice de espiga 

T0 0,85 a  0,79 a 

T1 0,93 a  0,86 a 

T2 0,97 a  0,91 a 

T3 0,89 a  0,83 a 

C.V.(%) 6,7  11,89 

Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey, a 

5%. 
Fonte: Elaboração do autor, 2016  

 

Os resultados obtidos não evidenciaram uma grande variabilidade entre os 

tratamentos, no cultivo realizado na sede do IFC, como pode ser visto na Tabela 3, no 

que se refere à altura de inserção da espiga, onde em função da variabilidade da 

população do próprio germoplasma, os mesmo responderam de maneira diferenciada, 

onde na média do cultivo não apresentaram diferença significativa, porém no cultivo 

realizado no município de Braço do Trombudo-SC, ouve diferença estatística em 

relação à altura de inserção da espiga, como pode-se observar na Tabela 3, o maior nível 

de adubação, consequentemente apresentou maior altura de inserção de espiga, e teve 

uma redução da altura da espiga gradativamente com a diminuição do nível de 

adubação.  

Nos resultados obtidos por Silva et al (2006) incremento da dose de N 

aplicada proporcionaram um aumento na altura da planta e da espiga. Isso ocorre em 

razão de uma planta bem nutrida ter melhor desenvolvimento de área foliar e de sistema 
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radicular, uma vez que o nutriente influencia diretamente a divisão e expansão celular e 

no processo fotossintético. 

O tratamento que recebeu a 100% da dose recomenda, apresentou também 

maiores alturas de plantas. Aliado a isso verificou-se uma correspondência entre as 

mesmas, ou seja, as plantas mais altas apresentaram tendência de ter espigas 

proporcionalmente mais altas, e vice-versa, onde o cultivo realizado no município de 

Braço do Trombudo-SC apresentou 1,37 m e 2,48 m respectivamente de altura de 

inserção da espiga e altura da planta, e no cultivo realizado na Sede do IFC, apresentou 

1,28 m e 2,29 m respectivamente de altura de inserção da espiga e altura da planta, a 

dose de 50% da recomendação nos dois cultivos apresentaram valores altura superiores 

tanto de espiga como de planta ao tratamento que utilizou adubo orgânico, e ambos 

tratamentos foram superiores a testemunha. 

Neste sentido, altura de planta muito elevada tem a desvantagem da 

facilidade no tombamento ou até mesmo, quebramento das mesmas, principalmente 

quando aliada à altura elevada da espiga, e a uma menor resistência de colmo, causada 

na maioria das vezes por doenças de final de ciclo Sangoi, et al. (2002). Porém de 

acordo com Possamai et al (2001) plantas mais altas e com inserção de espigas, também 

mais altas, apresentam vantagens na colheita. 

Comparando a altura de inserção da espiga entre os cultivos, pode-se 

observar que o cultivo em Braço do Trombudo-SC, apresentou maiores valores, em 

função de sua semeadura ter sido tardia em relação ao cultivo realizado no IFC, os 

resultados encontrados por Alvarez et al (2006), afirmam que, na semeadura tardia, as 

cultivares apresentam maiores valores médios de altura de inserção da espiga em 

relação à semeadura realizada no período de safra normal, porém este se refere à 

híbridos. No que desrespeito à altura das plantas Vilela et al. (2003), ao avaliarem 

diferentes cultivares de milho e concluíram que a altura de plantas era altamente 

influenciada pela constituição genética do material, mas também pelas condições 

climáticas, o que proporcionou a grande variação observada nos estudos realizados por 

eles. 

 

 

 

 

 



26 

 

Tabela 3: Médias da altura de inserção da espiga e altura de planta 

 
Braço do Trombudo IFC Sede 

Tratamento 

Altura de 

inserção da 

espiga (m) 

Altura da 

planta (m) 

Altura de 

inserção da 

espiga (m) 

Altura da 

planta 

(m) 

T0 1,00 c 1,99 b 1,12 a 2,06 a 

T1 1,27 ab 2,37 a 1,26 a 2,27 a 

T2 1,37 a 2,48 a 1,28 a 2,29 a 

T3 1,19b 2,32 a 1,21 a 2,23 a 

C.V.(%) 5,13 4,82 12,94 6,69 

Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey, a 5%. 
Fonte: Elaboração do autor, 2016  

 

Segundo Santos (2011) em ensaios conduzidos onde os cultivos receberam 

adubação com composto orgânico apresentaram desenvolvimento vegetativo menor que 

as adubadas quimicamente, o que se refletiu em menor altura de plantas e de espiga e 

menor diâmetro do colmo. 

Em ambos ensaios conduzidos a população de plantas não apresentou 

diferença significativa, como pode ser visualizado na tabela 4, porém de maneira geral, 

a população cultivada no IFC apresentou menores valores no que desrespeito a número 

de plantas por hectare isso ocorreu em função de um intenso ataque de lagarta rosca no 

início do cultivo, onde o mesmo não ocorreu no Município de Braço do Trombudo. 

Demetrio, et al., 2008 estudando a população e o arranjo de plantas, mostraram que a 

produtividade da do milho é dependente de uma somatória de fatores. Dentre eles, 

destacam-se a população e o arranjo das plantas na linha de semeadura, sendo que esta 

pode ser alterada por mudanças no espaçamento e ou número de plantas na linha. 

Essa característica é descrita por Fancelli (2011) onde o potencial de 

resposta está associado ao fato de que o milho, quando comparado com outras plantas 

da mesma família, não tem um mecanismo eficiente de compensação de espaços. Em 

trabalhos conduzidos por Romano (2007), com populações de milho crioulo no 

observou-se diferença de produtividade utilizando densidade de 45, 55 e 65 mil.pl.ha-1, 

obtendo rendimentos superiores a 6.000 Kg.ha-1, utilizando um espaçamento de 55 

mil.pl.ha-1. 

Para o número de espigas por hectare não ouve efeito significativo, em 

relação as diferentes doses e fontes de adubação, porém quando utilizou-se 100% da 

dose recomendada obteve-se o maior número de espiga por hectare. 
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Tabela 4: Médias do número de plantas por hectare e número de espiga   

 
Braço do Trombudo IFC Sede 

Tratamento 

Número de 

plantas por 

hectare  

Número de 

Espigas por 

hectare  

Número de 

plantas por 

hectare  

Número de 

Espigas por 

hectare  

T0 61979 a 52917 a 57552 a 48177 a 

T1 60417 a 56250 a 57552 a 49479 a 

T2 59635 a 58073 a 54948 a 49740 a 

T3 59375 a 52917 a 52865 a 42188 a 

C.V. 8,68 11 11,48 15,31 

        Médias seguidas de mesma letra  não diferem significativamente pelo teste de Tukey, a 5%. 
        Fonte: Elaboração do autor, 2016  

 

4.2 PRODUÇÃO DE GRÃOS 

 

Os rendimentos de grãos obtidos com as variedades avaliadas nos dois 

ensaios constam na Tabela 5, onde os rendimentos obtidos no cultivo conduzido no IFC, 

foram superiores ao ensaio conduzido no Município de Braço do Trombudo, esses 

valores podem ser atribuídos em função da semeadura tardia realizada em dezembro, no 

ensaio conduzido e Braço do Trombudo. Resultados congruentes obtidos por Vilela et 

al. (2003), avaliando o desempenho agronômico de nove cultivares de milho, cultivando 

em duas épocas de semeadura diferentes, novembro e dezembro, onde constataram que 

o comportamento das cultivares não foi coincidente nas duas épocas de semeadura e que 

a média de produtividade das cultivares foi maior na semeadura realizada em novembro. 

Nos resultados obtidos Uate (2013) A produtividade de grãos obtida na 

semeadura tardia foi mais de 50% inferior em relação à obtida na época normal de 

semeadura. Farinelli et al. (2012) e corroboram com os obtidos neste estudo, ao 

afirmarem que atrasos na época de semeadura a partir de dezembro promovem redução 

na produtividade de grãos. 

Outro fator associado aos valores superiores de produtividade nos ensaios 

conduzido no IFC, é a cultura antecessora ao cultivo de milho, onde no IFC no verão 

anterior foi cultivado Crotalária e no período de inverno cultivou-se aveia, 

diferentemente do ensaio em Braço do Trombudo-SC onde a área antes do plantio 

estava sendo conduzida em pousio. Em ensaios conduzidos por Silva (2005) a menor 

produtividade de grãos de milho cultivado foi registrado na sucessão ao pousio, em 

relação a sucessão com crotalária, isso deve-se provavelmente em virtude da 

imobilização do N do fertilizante aplicado pela microbiota do solo para a decomposição 

dos resíduos que apresentavam relativa alta relação C/N, devido a presença de plantas 
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daninhas de alta relação C/N. A diferença de produtividade cultivo com crotalária e 

pousio obtidos por silva, foi superior a 1 ton/ha-1. 

No que se refere a níveis de adubação comparando a adubação orgânica e a 

química, adubação química apresentou melhores resultados em ambos ensaios, isso se 

deve à disponibilidade dos nutrientes onde, os nutrientes oriundos dos fertilizantes 

químicos tornam-se disponíveis após a aplicação mais rapidamente que adubos 

orgânicos.  

De acordo com Gomes et al. (2008) explicam que na adubação orgânica, o 

nitrogênio torna-se disponível às plantas somente após sua mineralização, através de 

processos dependentes de microrganismos, cuja a liberação é lenta, dessa fora a 

disponibilidade de nitrogênio das fontes orgânicas é limitada, havendo necessidade de 

suprimento das culturas a partir de outras fontes, tais como mineral e organomineral. 

Todavia o cultivo de variedades crioulas apresenta algumas vantagens uma delas é 

descrita por Cruz et al. (2008) onde verificaram que a utilização de variedades é uma 

alternativa viável nos sistemas de produção orgânicos, devido ao baixo custo e 

produtividade superior aos híbridos. O uso de variedades nesse sistema proporcionaria 

maior autonomia ao produtor em produzir sua própria semente 

Ao comparar a adubação química, adubação orgânica e testemunha (sem 

adubação), verificou-se que a testemunha conferiu os menores valores para todas as 

variáveis estudas. Desta forma vem comprovar a importância da adubação tanto química 

como orgânica para o cultivo de milho crioulo. 

 

Tabela 5: Rendimento de grãos (kg.ha-1), obtidos nos dois cultivos. 

 Braço do Trombudo IFC 

Tratamento 
Rendimento de grãos em 

Kg.ha-1 

Rendimento de grãos em 

Kg.ha-1 

T0 2995 b 3075 a 

T1 4883 a 4213 a 

T2 5689 a 5249 a 

T3 4510 a 4624 a 

C.V.(%) 6,96 23,35 

Médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey, a 

5%. 

Dados transformados em "(x+k)^1/2" com k = 1 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

4.3 ANÁLISE DE GERMINAÇÃO    
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O teste de germinação é utilizado para verificar a qualidade das sementes, 

que determina em uma amostra a proporção de sementes vivas e capazes de produzir 

plantas normais sob condições favoráveis (MARCOS FILHO, 2005). 

Na análise de germinação ouve diferença estatística nos diferentes 

tratamentos, como observado na tabela 6, onde o nível de adubação que recebeu 100% 

da dose recomendada, apresentou maiores índices de germinação, e a testemunha (sem 

adubação) apresentou os menores valores de germinação. Porem o teste de germinação 

é conduzido sob condições consideradas ótimas de ambiente e, portanto, deve fornecer a 

germinação teoricamente máxima que se pode esperar de determinada amostra. Essa 

informação é muito importante porque estabelece limite para o desempenho do lote de 

sementes após a semeadura (MARCOS FILHO, 2005).  

De acordo com Catão (2013), Das variedades analisadas, 16 alcançaram 

percentagens de germinação superiores a 90%, sendo superior ao padrão mínimo 

exigido pela legislação (85%), onde quinze variedades não diferiram estatisticamente. 

 Diante de tais alegações tanto o tratamento com 100% da adubação 

recomendada como o tratamento com 50% da adubação em ambos locais de cultivo 

obtiveram valores de germinação mínimo estipulado pela legislação, o mesmo não 

ocorreu no nível de adubação orgânica, onde somente no ensaio conduzido em BT 

apresentou valor mínimo de germinação para cultivo, o que não aconteceu no IFC. Já a 

testemunha em nenhum dos ensaios apresentou germinação mínima para cultivo. 

 

Tabela 6: Teste de germinação, realizados nos cultivos conduzido em Braço do 

Trombudo (BT) e na sede do IFC (IFC) 

 

Germinação 

(%) 

Plântulas anormais 

(%) 

Sementes mortas 

(%) 

Tratamentos IFC BT IFC BT IFC BT 

T0 83,5 c 78 c 8,5 a 11,5a 8 a 10,5 a 

T1 91,5 b 88 b 2,5 b 3,5 b 6 a 8,5 ab 

T2 97 a 95 a 3 ab 3 b 0 b 2 b 

T3 81,5 c 86,5 b 7,5 a 7 ab 8 a 6,5 ab 

C.V % 4,5 3,8 30,1 33,3 27,5 37,5 

Médias seguidas de mesma letra  não diferem significativamente pelo teste de Tukey, a 5%. 

Dados transformados em "arcsen((x/100)^1/2)" 

 Fonte: Elaboração do Autor, 2016 

 

Outro fator que deve ser observado na é que os testes foram conduzidos 

posteriormente a colheita do material, a mesma não passou por um período de 

armazenamento. Em trabalhos realizados com Antonello et al. (2007) comparando 
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sementes de variedades comerciais com variedades crioulas, não encontraram diferença 

na germinação, sendo esta, em média, 89% onde a germinação em sementes recém 

colhidas apresentou maior porcentagem de germinação em relação a sementes 

armazenadas em ambiente controlado amento. 

 

No que se refere a plântulas anormais, a testemunhas (sem adubação), visto 

na tabela 6, apresentou em ambos locais de cultivo, maior porcentagem de plantas 

anormais como também de sementes mortas, isso deve-se a falta de nutrientes no 

desenvolvimento da cultura, que prejudica posteriormente a qualidade fisiológica da 

semente, posteriormente apresentando menores índices germinativos, em relação a 

cultivos que foram adubados. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As variáveis de altura de planta, número de plantas por hectare, número de 

espigas por hectare, altura de inserção da espiga e o índice de espiga não apresentaram 

diferença significativa, quando as médias foram submetidas a comparação no teste 

Tukey, porém para o tratamento T2 em todas as variáveis citadas obteve-se maiores 

valores.     

A produtividade de grão foi superior no tratamento que recebeu 100% da dose 

do adubo químico, as maiores produtividades em ambos ensaios foram obtidas com esse 

tratamento, porém a não apresentou diferença estatística em ensaios conduzidos em 

Braço do Trombudo, utilizando 50% da dose recomendada de adubação química e 

utilizando adubação orgânica, com isso pode-se afirmar que cultivos conduzidos com 

quantidades inferiores as que são recomendadas no Manual de adubação para os Estados 

de Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem alcançar produtividades satisfatórias, 

reduzindo o custo com fertilizante químico. 

Quando o objetivo é produção de sementes o recomendado seria utilizar 100% 

da adubação recomendada para produzir semente com poder germinativo superior. 
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