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RESUMO 

SILVA, F.F. Reconhecimento de padrões de nutrição para nitrogênio e potássio em 

híbridos de milho por análise de imagens digitais. 2015. 160 f. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2015. 

A adubação e a utilização de cultivares mais produtivos consistem em tecnologias essenciais 

para melhorar a produtividade e a sustentabilidade da cultura do milho (Zea mays L.). A 

análise de imagens digitais é uma tecnologia utilizada para a identificação de deficiência 

nutricional em folhas de milho em estádios iniciais de desenvolvimento, já que, nos métodos 

atuais, é muito difícil a correção do nutriente deficiente no mesmo ciclo da cultura. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar as características nutricionais e produtivas, bem como verificar 

métodos de extração de características de imagens digitais para diagnosticar sintomas de 

deficiência de nitrogênio (N) e potássio (K) em híbridos de milho, cultivados em casa de 

vegetação, com deficiência induzida em nitrogênio (N) ou potássio (K); e posteriormente no 

campo. O experimento foi independente para cada elemento e conduzido em 2 etapas: 1º) casa 

de vegetação sob cultivo hidropônico, com tratamentos em fatorial 4 (doses) x 3 (híbridos) e 4 

repetições, sendo 4 doses: 5, 20%, 100% e 200% da dose completa; e 2º) campo, em blocos 

ao acaso em fatorial 4x3 (4 doses e 3 híbridos) e 4 blocos, sendo as doses de adubação: 

omissão individual e completa (0%) de N ou K, 50%, 100% e 200% da dose recomendada do 

nutriente em estudo. Os híbridos foram: DKB390 PróR2
®
(H1), Pioneer 30F35

®
(H2) e 

Syngenta Status
®

(H3). A coleta e digitalização das folhas foram realizadas nos estádios V4 e 

R1. Foram obtidas as imagens da folha indicativa do estádio (FI), que foram processadas pela 

análise de imagens e analisadas quimicamente. Os métodos de extração de características 

baseados em padrões de textura de imagens em escala de cinza foram: Fourier, Descritor 

Fractal (Fractal), Local Binary Pattern (LBP), Gabor Wavelets (GW) e Gabor Wavelets + 

Fractal Descriptors (GWF); e também foram estudados métodos de extração de características 

baseados em 4 índices espectrais de imagens coloridas: excesso de verde (EVd), vermelho 

normalizado (Vern), verde normalizado (Vn) e razão verde-vermelho (Rvv) e a combinação 

entre eles. Em casa de vegetação, foram determinadas massa seca da parte aérea (MSPA) e de 

raízes (MSRz) e as concentrações de macro e micronutrientes. No campo, no final do ciclo, 

foram realizadas avaliações da produtividade e análise química foliar e do solo. A redução nas 

doses de N ou de K nos híbridos estudados promoveu decréscimos significativos na 

concentração foliar desses elementos nos híbridos nos 2 estádios avaliados, apresentando 

sintomas visuais típicos de deficiência de N ou de K para os híbridos conduzidos com a 

menor dose de tal nutriente. A MSPA e MSRz nos híbridos conduzidos em casa de vegetação 

e a produtividade no campo também foram comprometidas com a redução na disponibilidade 

de N ou de K para os híbridos estudados. Para os híbridos conduzidos em casa de vegetação 

com doses de N ou de K, quando estudados separadamente pelos métodos baseados em 

textura, o Fourier apresentou alta porcentagem de acertos em todos os híbridos e nos 2 

estádios, exceto para H3 no R1. Os melhores métodos baseados em índices espectrais 

apresentaram índice Kappa classificado como acima de bom. 

 

Palavras-chave: nutrição de planta, visão artificial, Zea mays L., produtividade, adubação. 



 

 

ABSTRACT 

SILVA, F.F. Recognition of nutritional patterns to nitrogen and potassium in maize 

hybrids by analyzing digital images. 2015. 160 f. Tese (Doutorado) – Faculty of Animal 

Science and Food Engineering – University of São Paulo (FZEA/USP), Pirassununga, 2015. 

The fertilization and the use of more productive cultivars are important technologies to 

improve productivity and sustainability of the maize crop. The digital image analysis is a 

technology used to identify nutritional deficiency in corn leaves, on the methodologies 

currently being applied, the correction of the deficient nutrient is not possible in the same 

growing cycle. The objective of this study was to evaluate the nutritional and productive 

characteristics and verify the extraction methods of digital image characteristics. This is 

performed to diagnose symptoms of nitrogen deficiency (N) and potassium (K) in corn 

hybrids (Zea mays L.) grown in a greenhouse, with induced nutritional deficiency in nitrogen 

(N) or potassium (K); and thereafter grown in the field. The experiment was independent for 

each element and conducted in two steps: 1; in a greenhouse under hydroponic cultivation, 

with treatments in a factorial 4 (doses) x 3 (hybrid) and 4 replications, with four doses: 5, 

20%, 100% and 200% of full dose; and 2; the field in randomized blocks in a factorial 4x3 (4 

doses and 3 hybrids) and 4 blocks, 4 fertilizer levels: individual and complete omission (0%) 

of N or K, 50%, 100% and 200 % of the recommended dose of the nutrient under study. The 

hybrids were DKB390 PróR2® (H1), Pioneer 30F35® (H2) and Syngenta Status® (H3). The 

collection and digitalization of the leaves were realizated in V4 and R1 growth stages. 

Indicative leaves of each stage were obtained and processed by image analysis and chemically 

analyzed. The extraction methods of characteristics based on texture patterns of images in 

gray-scale were: Fourier Descriptor Fractal (Fractal), Local Binary Pattern (LBP), Gabor 

Wavelets (GW) and Gabor Wavelets + Fractal Descriptors (GWF); and also characteristics 

extraction methods were studied based on 4 spectral indices of color images: excessive green 

(EVD), normalized red (Vern), normalized green (Vn), green-red ratio (RVV) and the 

combination of them. In the greenhouse were determined the dry mass of the aerial part of the 

plant (MSPA) and root (MSRz) and the concentrations of macro and micronutrients. In the 

field, at the end of the cycle, evaluations were carried out in productivity and foliar and soil 

analysis. The reduction in N or K levels in the studied hybrids led to significant decreases in 

foliar nutrient concentration in the plants conducted in a greenhouse and in the field in two 

stages evaluated, with typical visual symptoms of N deficiency or K for hybrid conducted 

with the lower dose of this nutrient. The MSPA and MSRZ in hybrid conducted in a 

greenhouse and productivity in the field were also committed to reducing the availability of  

N or K for the studied hybrids. To the hybrids conducted in the greenhouse with doses of N or 

K, when studied separately in the texture based methods, the Fourier showed high percentage 

of correct answers in all hybrids in both stages, except for H3 in R1. The best methods based 

on spectral indices presented classification considered more than good. 

 

Keywords: plant nutrition, artificial vision, Zea mays L., productivity, fertilization. 
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 Importância da cultura do milho 

O milho (Zea mays L.) é uma importante cultura alimentar em todo o mundo. Durante 

o período de 2000-2050 a demanda global de cereais deverá aumentar em mais de 1000 

milhões de toneladas (56%); 45% deste aumento são esperados para suprir o aumento da 

demanda de milho (Hubert et al., 2010). Em todo o mundo, há uma necessidade de duplicar a 

quantidade de área dedicada à agricultura para 2050, para atender as demandas conflitantes de 

alimentos e bioenergia com aumentos da população projetada (Field et al., 2008). 

Produzido nas mais variadas formas de cultivo e de norte a sul do país, o milho 

apresenta-se como uma cultura de grande importância econômica e social, além de um 

enorme potencial para o crescimento do setor agrícola, graças ao desenvolvimento de novas 

tecnologias que visam sempre aumento de produtividade (Santos et al., 2002).  

De acordo com FAO (2015), no ano de 2013 foram cultivados em todo o mundo 185 

milhões de hectares (ha) de milho, produzindo 1,02 bilhões de toneladas e apresentou 

produtividade média mundial de 5,5 t ha
-1

. No Brasil, a produção total de milho estimada para 

o ano agrícola 2014/2015 é de aproximadamente 78,4 milhões de toneladas, divididos em 

duas safras: 1ª safra (30,12 milhões de toneladas) e 2ª safra (48,28 milhões de toneladas), 

cultivado numa área aproximada de 15,16 milhões de hectares (6,2 e 9,0 milhões de ha, 

respectivamente na 1ª e 2ª safra) e isso representa 39,3% do total de grãos produzidos no 

Brasil nesta safra (CONAB, 2015). De acordo com essas informações, a produtividade média 

brasileira de 5,2 toneladas de milho por há. Entretanto países como Chile e Estados Unidos 

alcançam produtividade média de 10,6 e 10,0 t/ha respectivamente. 

Para atender a demanda cada vez maior desse cereal, existem duas alternativas: 

expansão da fronteira agrícola em áreas degradadas ou aumento da produtividade das áreas já 

cultivadas. A expansão das áreas necessita de menores investimentos, mas depende de novas 

áreas para o seu crescimento. O aumento de produtividade requer constante investimento em 

tecnologias, como melhoramento genético, aumento da disponibilidade de nutrientes e 

técnicas que visem manter a nutrição da planta e a fertilidade do solo (Marin, 2011). 

Segundo Fornasieri Filho (1992), os estádios de desenvolvimento do milho são 

identificados pelo número de folhas totalmente emergidas, sendo considerada folha a que 

apresenta a linha de união entre a lâmina e a bainha. Após o aparecimento das inflorescências 

femininas, a identificação é caracterizada pelos grãos.  
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Os estádios foram divididos em vegetativo (V) e reprodutivo (R), e subdivididos por 

algarismos arábicos, para orientar adequadamente a condução da cultura. A fenologia do 

milho está descrita e apresentada na Tabela 1.1.1. 

Tabela 1.1.1. Escala fenológica de milho (Fancelli, 1986). 

Estádio Caracterização do estádio 

 Fase Vegetativa 

V0 ou VE Germinação/Emergência: embebição, digestão de substâncias de reserva do 

cariopse, divisão celular e crescimento das raízes seminais. 

V2 Emissão da 2ª folha: emissão das raízes primárias e das raízes seminais, início 

do processo fotossintético com duas folhas totalmente expandidas. 

V4 Emissão da 4ª folha: definição do potencial produtivo. 

V6 Emissão da 6ª folha: crescimento do diâmetro do colmo, aceleração do 

desenvolvimento do pendão e definição do número de fileiras de grãos na 

espiga. 

V8 Emissão da 8ª folha: início da definição da altura da planta e da espessura do 

colmo. 

V12 Emissão da 12
a 
folha: início da definição do número e tamanho de espiga. 

V14 Emissão da 14ª folha. 

 Fase Reprodutiva 

Vt Emissão do pendão e abertura das flores masculinas. 

R1 Florescimento pleno: início da confirmação da produtividade. 

R2 Grão leitoso. 

R3 Grão pastoso. 

R4 Grão farináceo. 

R5 Grão farináceo duro. 

R6 Maturidade fisiológica: máximo acúmulo de matéria seca e máximo vigor da 

semente, aparecimento do ponto preto na base do grão. 

1.2. Cultivares de milho 

O crescimento da cultura pode ser manipulado para se adaptar às mudanças climáticas 

globais através do ajuste do sistema de cultivo e / ou criação de novas cultivares (Mendelsohn 

et al., 1994).  

A utilização de cultivares mais produtivos e adaptados às condições regionais consiste 

em uma tecnologia essencial para melhorar a produtividade da cultura, principalmente por não 

implicar em aumento substancial de capital investido (Fornasieri Filho, 1992).  

As cultivares de milho híbrido foram melhorados em arquitetura da planta para 

aumentar a interceptação de luz pelo dossel e, assim, a fotossíntese. Melhorias também foram 

feitas na tolerância à seca e na exigência de fertilidade, especialmente de N, que aumentaram 

para os híbridos mais recentes, devido a estas mudanças (Bruns e Ebelhar, 2006).  

O melhoramento genético de milho tem mudado constantemente o crescimento de 

raízes e da parte aérea bem como a produtividade da planta em todo o mundo (Chen et al., 
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2014a), contribuindo com 50-60% do aumento da produção de milho nos EUA (Duvick 

2005a) e 35,5% na China (Wu et al., 1998). 

Segundo Uribelarrea et al. (2009), existem diferenças genotípicas significativas na 

absorção de N e na eficiência de utilização de N em milho. 

Na safra 2012/13, foram disponibilizados 479 cultivares de milho, sendo 263 

cultivares convencionais e 216 cultivares transgênicas. Houve um significativo aumento do 

número de cultivares transgênicas disponíveis no mercado. Além da produção de grãos, há 

indicação de cultivares para produção de silagem de planta inteira, silagem de grãos úmidos e 

produção de milho verde. Cada cultivar de milho apresenta características diferenciadas 

quanto ao comportamento em relação a doenças, ciclo, época de plantio, resistência ao 

acamamento, altura de planta e exigência nutricional (EMBRAPA, 2012). 

1.3. Nutrição mineral do milho e nutrientes estudados 

Além do uso de cultivares, o ajuste no manejo de nutrientes também pode contribuir 

para o crescimento da produtividade do milho. De acordo com Tomaz et al. (2003), nos 

últimos anos, a busca por uma agricultura com menor consumo energético e ecologicamente 

sustentável tem estimulado a pesquisa a identificar mecanismos responsáveis pela maior 

eficiência nutricional.  

No contexto da crescente demanda mundial de alimentos, a intensificação dos 

agroecossistemas é necessária para aumentar a eficiência do uso de nutrientes nas plantas, 

enquanto diminui o uso de fertilizantes (Hinsinger et al., 2011). Maximizar a eficiência do uso 

de nutrientes dentro de um sistema agrícola é a chave para reduzir a utilização de fertilizantes, 

que são caros, tanto em termos econômicos como ambientais (Felicity et al., 2014). 

Saber exatamente onde e como a produção de grãos é prejudicada por limitações de 

nutrientes contribui para melhor gestão da deficiência nutricional das culturas (Lordkaew, et 

al., 2011). 

O aumento da produtividade agrícola e a diminuição dos custos produtivos passaram a 

ser fundamentais após a globalização da economia. Estes dois objetivos podem ser 

conciliados pela combinação do potencial genético das plantas com o uso eficiente dos 

nutrientes (Horn et al., 2006).  

Quando o teor de um nutriente no tecido da planta cai abaixo do nível necessário para 

o crescimento ótimo, a planta é tida como deficiente naquele elemento. A concentração crítica 

de um nutriente refere-se seu ao teor no tecido em que 90% da máxima produção é atingida 

ou o crescimento ótimo é esperado (Epstein e Bloom, 2006). 



12 

 

As culturas apresentam diferentes exigências nutricionais durante as fases de 

desenvolvimento. De acordo com Coelho (2007), o milho possui dois períodos de intensa 

absorção de nutrientes, o primeiro ocorrendo durante a fase de desenvolvimento vegetativo, 

V12 e V14 folhas, quando o número potencial de grãos está sendo definido; e, o segundo, 

durante a fase reprodutiva ou formação da espiga, quando o potencial produtivo é atingido.  

Nas folhas de milho as faixas de teores totais adequados de macronutrientes, expressos 

em grama por quilograma (g kg
-1

) são: 27-35 para o N, 2,0-4,0 para o P, 17-35 para o K, 2,5-

8,0 para o Ca, 1,5-5,0 para o Mg e 1,5-3,0 para o S. Para os micronutrientes, os teores 

foliares, expresso em miligrama por quilograma (mg kg
-1

), são: 10-25 para o B, 6-20 para o 

Cu, 30-250 para o Fe, 20-200 para o Mn, 0,15-0,20 para o Mo e 15-100 para o Zn (Raij e 

Cantarella et al., 1996). 

As quantidades de micronutrientes podem parecer baixas, entretanto, a deficiência 

deles pode ter efeito tanto na desorganização de processos metabólicos quanto na deficiência 

de um macronutriente (Vitti e Favarin, 1997). 

O conhecimento das funções dos nutrientes para os vegetais é imprescindível para 

obtenção de produtividades satisfatórias e para a constante avaliação do manejo do sistema 

agrícola objetivando a implementação de ajustes futuros das ações planejadas (Fancelli, 

2009). 

1.3.1. Nitrogênio (N) 

Dentre os diversos nutrientes necessários ao desenvolvimento e crescimento das 

plantas, destaca-se o nitrogênio (N), pelas suas funções relevantes na produção e síntese de 

aminoácidos. Apresenta-se em quantidades insuficientes na quase totalidade dos solos, 

estando predominantemente ligado aos compostos orgânicos (EMBRAPA, 1996). 

As formas disponíveis mais importantes de N são os íons amônio (NH4
+
) e nitrato 

(NO3
-
). O N orgânico precisa, então, sofrer transformações antes de se tornar disponível. O N 

na planta é inicialmente reduzido à forma amoniacal e combinado nas cadeias orgânicas, 

formando ácido glutâmico, este por sua vez é incluído em mais de uma centena de diferentes 

aminoácidos e também em proteínas (Raij, 2011). 

Apesar de apresentar-se na camada arável do solo, em alguns casos em quantidades 

relativamente elevadas, sua baixa disponibilidade, somada à grande demanda pelas plantas, 

faz com que seja um dos nutrientes mais limitantes à produtividade da maioria das culturas 

(Reis et al., 2006). 
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Os nutrientes mais exigidos pelo milho são o N e o potássio (K), vindo em seguida o 

fósforo (P), o cálcio (Ca) e o magnésio (Mg) (Coelho et al., 2006; Sousa et al., 2010). O 

conteúdo porcentual de N nos tecidos de plantas jovens de milho é maior que nas outras fases 

do ciclo de crescimento, embora seja mais baixa a necessidade do nutriente em razão do 

pequeno porte das plantas (Büll, 1993). No entanto, uma deficiência de N quando a planta se 

apresenta com altura em torno de 20 cm ocasionará redução no número de grãos nos 

primórdios da espiga, comprometendo a produção final (Coelho, 2007).  

O N é absorvido pelo milho em todo seu ciclo vegetativo, sendo pequena nos 

primeiros 30 dias, aumentando de maneira considerável a partir desse ponto. Deste modo, o 

sucesso da adubação nitrogenada em cobertura na cultura do milho consiste em suprir as 

plantas com quantidades adequadas no seu período crítico (Epstein e Bloom, 2006).  

O N é um elemento essencial para a planta e um nutriente elementar de estruturas de 

aminoácidos e, subsequentemente, a formação de proteínas e ácidos nucleicos. O N é também 

um elemento importante na estrutura da clorofila (Bruns e Ebelhar, 2006; Havlin et al., 2005). 

Sua deficiência manifesta-se na fase de crescimento intenso, através de coloração 

verde-pálida das folhas novas e clorose nas folhas velhas que se tornam amareladas no sentido 

do ápice para o centro, seguindo a nervura central e tomando a forma de um V invertido 

(Fornasieri Filho, 1992). O crescimento é retardado e lento e as plantas tem uma aparência 

não viçosa. As partes mais maduras (folhas mais velhas) da planta são as primeiras a serem 

afetadas, uma vez que o N transloca-se de regiões mais velhas para as mais jovens, que 

crescem ativamente (Epstein e Bloom, 2006).  

O fato das folhas mais novas das plantas permanecerem verdes em condições de 

deficiência de N é um indicativo da mobilidade do nutriente nas plantas. As proteínas 

translocam-se das folhas deficientes e são reutilizadas nas folhas mais novas (Raij, 1991). 

Persistindo a carência, a clorose vai atingindo as folhas mais novas, podendo alcançar 

toda a planta em casos extremos. Nesta fase, a superfície das folhas mais velhas torna-se 

inteiramente amarelada (Fornasieri Filho, 1992). 

A deficiência de N geralmente provoca redução da área foliar, das taxas fotossintéticas 

e da biomassa final e, assim, reduz a produção de grãos (Ciampitti e Vyn 2011). Resultados 

têm mostrado que o N é o nutriente exigido em maior quantidade pela cultura do milho, sendo 

o que mais frequentemente limita a produtividade de grãos (Pavinato et al., 2008). 

Sob condições de deficiências de N, a divisão celular nos pontos de crescimento é 

retardada, o que resulta em uma redução na área foliar e no tamanho da planta, com reflexo na 

produção de grãos (Malavolta, 2006). O efeito do N no aumento da produtividade está 
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relacionado também ao aumento no comprimento da espiga e ao número de espiga por planta 

(Ebelhar et al., 1987; Balko e Russell, 1980). 

De acordo com Büll (1993), a absorção de N pela cultura do milho no final de seu 

ciclo, para um rendimento de 9,1 t ha
-1

, corresponde a 190 kg ha
-1

. Os teores de N mínimos 

são de 3% na folha, 1,1 % na planta inteira e 2,3% na parte colhida (Raij, 1991). 

1.3.2. Potássio (K) 

O potássio (K) é o segundo macronutriente em teor contido nas plantas, atrás apenas 

do requerimento em N. É, depois do fósforo (P), o nutriente mais consumido como fertilizante 

pela agricultura brasileira (Raij, 2011). 

Enquanto a fixação biológica é uma importante fonte de N para o ecossistema, o K 

absorvido pelas plantas é oriundo da reserva existente nos solos, reciclado de resíduos de 

culturas e advindo da aplicação de fertilizantes, não existindo, portanto, fontes renováveis de 

K (Coelho, 2005). 

Este nutriente é absorvido pelas raízes na forma iônica K
+
, e acumulado nas células 

das plantas, e consiste de 2-10% do peso de matéria seca (Leigh e Wyn Jones, 1984), 

permanecendo sempre desta forma, sendo o cátion mais importante na fisiologia vegetal (Raij, 

2011). Apresenta a máxima absorção ocorrendo no período de desenvolvimento vegetativo, 

com elevada taxa de acúmulo nos primeiros 30 a 40 dias, com taxa superior ao de N e P, 

sugerindo maior necessidade de K na fase inicial como um elemento de "arranque" (Coelho, 

2007; Gamboa, 1980). 

Como um macronutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento da planta, o 

K desempenha papel crucial em muitos processos metabólicos fundamentais (Clarkson e 

Hanson, 1980). Entre esses processos, os dois mais reconhecidos são o da fotossíntese e da 

manutenção da turgescência celular em plantas (Romheld e Kirkby, 2010). Além disso, o K 

está envolvido nos processos de osmorregulação e extensão celular, movimento dos 

estômatos, ativação de enzimas, síntese de proteínas, e transporte e absorção de nutrientes 

(Pettigrew, 2008; Marschner, 1995) e, consequentemente, afeta o crescimento e 

desenvolvimento das plantas (Wang e Wu, 2013; Malavolta, 2006). 

O K aumenta o teor de carboidratos, óleos e proteínas, estimula o enchimento de 

grãos, diminuindo o chochamento, promove o armazenamento de açúcar e amido, aumenta a 

utilização da água bem como promove o aumento da resistência a secas, geadas e pragas 

(Malavolta et al., 1997).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429012003358#bib0115
https://www.agronomy.org/publications/aj/articles/103/3/822#ref-16
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Segundo Mengel e Kirby (2001), o K é o mais importante soluto inorgânico em 

plantas, sendo importante para o crescimento e extensão celular. As respostas do milho ao K 

são caracterizadas, em geral, pela precocidade do aparecimento da inflorescência feminina, 

uniformidade de maturação, resistência ao colmo e maior peso dos grãos (Usherwood, 1985). 

O sinal de deficiência de K é percebido pela planta primeiramente nas células 

epidérmicas das raízes e depois traduzido para o citoplasma. Depois de perceber o sinal, as 

células vegetais sofrem uma série de reações bioquímicas e fisiológicas que incluem respostas 

tanto a curto como em longo prazo (Schachtman e Shin, 2007). 

A deficiência de K não revela sintomas imediatos, caracterizando a situação de “fome 

oculta”. Inicialmente, ocorre apenas redução do crescimento e, somente em fases mais 

avançadas de deficiência, ocorre clorose e necrose das folhas (Raij, 2011). 

Os sintomas mostram-se inicialmente como um amarelecimento e bronzeamento ao 

longo das margens das folhas velhas, movendo-se gradualmente em direção à nervura 

principal e às folhas novas da planta (Malavolta, 2006). Além disso, de acordo com Malavolta 

et al. (1997), a deficiência de K em milho resulta em plantas com internódios mais curtos e 

deficiência de ferro induzida (acúmulo de ferro nos internódios inferiores). Outro sintoma 

típico de deficiência de K em milho é a diminuição da resistência das plantas ao acamamento 

(Coelho, 2005). 

De acordo com Büll (1993), a absorção de K pela cultura do milho no final de seu 

ciclo, para um rendimento de 9100 kg ha
-1

, corresponde a 196 kg ha
-1

. Sendo que os teores de 

K mínimos são de 2% na folha, 1,16 % na planta inteira e 0,7% na parte colhida (Raij, 1991). 

1.4. Hipóteses 

a) A carência de N e de K impica em manifestação dos sintomas de deficiência de maneira 

distista entre os híbridos de milho, e a dose excessiva provoca sintomas de toxidez. 

b) O fornecimento de níveis de N ou de K provocam alterações na absorção de outros 

nutrientes e no crescimento da parte aérea e de raízes dos híbridos. 

d) O diagnóstico da nutrição para níveis de N ou de K podem ser identificados pelas 

metodologias de análise de imagens digitais. 

e) A produtividade é afetada pelas doses de N ou de K aplicadas, de maneira diferenciada para 

os híbridos de milho. 
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1.5 Objetivos gerais 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as características nutricionais e produtivas para 

níveis de nitrogênio (N) e potássio (K) em híbridos de milho (Zea mays L.), cultivados em 

casa de vegetação e no campo, bem como verificar métodos de extração de características de 

imagens digitais para diagnosticar o estado nutricional da cultura. 

 



2. DISPONIBILIDADE DE NITROGÊNIO E POTÁSSIO NA NUTRIÇÃO E NAS 

RELAÇÕES COM NUTRIENTES EM HÍBRIDOS DE MILHO EM CASA DE 

VEGETAÇÃO. 

RESUMO – O conhecimento do comportamento vegetal quanto ao uso de nutrientes permite 

manusear ou modificar o sistema de cultivo para melhorar a eficiência em sua utilização. O 

objetivo deste trabalho foi estudar doses de nitrogênio (N) ou de potássio (K) sobre aspectos 

nutricionais e interações entre N com K, fósforo (P) e enxofre (S) e entre K com N, cálcio 

(Ca) e magnésio (Mg), bem como sobre a faixa de suficiência desses nutrientes em híbridos 

de milho (Zea mays L.) conduzidos em solução nutritiva em casa de vegetação. A cultura do 

milho foi cultivada em casa de vegetação com solução nutritiva Hoagland e Arnon (1950). O 

trabalho constituiu-se de 2 experimentos independentes, um com doses de nitrogênio (N) e 

outro com doses de potássio (K). Os tratamentos foram 3 híbridos: DKB390 PróR2
®
 (H1), 

Pioneer 30F35
®
 (H2) e Syngenta Status

®
 (H3). Para cada híbrido estudado, foram utilizados 4 

doses de nutrientes para cada elemento estudado: D1= 5% da dose completa do nutriente; 

D2= 20% da dose completa; D3= 100% (dose completa) e D4= 200% da dose completa (dose 

excedente), com 4 (quatro) repetições. Nos estádios V4 e R1, foram determinadas massa seca 

da parte aérea (MSPA) e de raízes (MSRz), concentração de macro e micronutrientes, faixa de 

suficiência de N e de K, e as interações entre N:K, N:P e N:S, foram avaliados nos híbridos 

com doses de N e entre N:K, K:Ca e K:Mg nos híbridos com doses de K. O delineamento foi 

inteiramente casualizado (fatorial 4x3), com 4 repetições (teste de Tukey 5%). Foram 

observados sintomas típicos de deficiência de N ou de K nas plantas cultivadas com 5% e 

20% de tais elementos. MSPA e MSRz foram altamente correlacionadas com a concentração 

de N ou K na solução nutritiva em V4 e em R1. A concentração de N e K foliares respondeu 

significativamente ao aumento dos respectivos nutrientes na solução. Para o milho em R1 

alcançar 90% da produção máxima de massa seca, foi necessária uma concentração de no 

mínimo 13,2 (H1) e 14,3 (H2) e 24,3 mMol L
-1

 de N (H3). A concentração de N nas raízes 

respondeu ao acréscimo deste nutriente na solução segundo modelo quadrático positivo 

(p<0,05) em V4 e linear em R1. O efeito de doses de N na concentração deste nutriente na 

parte aérea e as interações com o P, K e S revelaram correlações significativas (p<0,05) 

somente no estádio V4. O acréscimo da concentração de N na parte aérea promoveu aumento 

significativo (p<0,05) na concentração de K na parte aérea. O K satisfatório para atingir 90% 

da produção relativa de massa seca em V4 foi de 28,7 a 33,6 g kg
-1

 de K no tecido foliar em 

H1. O H2 e H3 alcançaram 90% da massa seca relativa com 18,7 e 28,9 mMol L
-1

 de K na 

solução respectivamente. As doses de K na concentração deste nutriente na parte aérea e suas 

interações com o Ca, Mg e N revelaram correlações significativas (p<0,05) na parte aérea 

para Ca e Mg em H1 e H3 no estádio V4. Já no estádio R1, essa correlação foi significativa 

para Ca em H2, Mg em H1 e H2 e N em todos os híbridos. O fornecimento de N para o milho 

implica em resposta quadrática para o intervalo de doses avaliado, exceto para MSRz de H3. 

O incremento N na solução promove aumento na concentração de K e nas relações entre o N 

com S e K na parte aérea e raízes em todos híbridos de milho estudados, além de redução na 

concentração de S da parte aérea em H2 e H3, bem como o aumento da eficiência de absorção 

e transporte de N e redução da eficiência de utilização do N em todos os híbridos estudados. 

O incremento de K na solução nutritiva implica em aumento quadrático da concentração deste 

nutriente na parte aérea dos híbridos de milho estudados. O H1 é o híbrido mais exigente em 

N e o H3 o mais exigente em K no estádio R1. 

 

Palavras-chaves: equilíbrio entre nutrientes, nível crítico, Zea mays L., híbridos.
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2.1. Introdução 

A agricultura atual é mais complexa do que antes devido ao aumento da demanda para 

a produção mundial de alimentos e à necessidade de proteger a qualidade ambiental e a 

conservação dos recursos naturais nas próximas décadas. Atingir simultaneamente alta 

eficiência de utilização de nutrientes e alta produtividade das culturas tornou-se um desafio 

com o aumento da demanda mundial por alimentos, o esgotamento dos recursos naturais e a 

deterioração das condições ambientais (Cassman et al., 2003). O desafio científico é como 

alimentar o mundo e sua população crescente em um contexto de mudanças limitadas de uso 

da terra, ou seja, aumento produtivo limitado pela terra arável (Vance et al., 2003).  

O milho (Zea mays L.) é considerado como um dos cereais mais importantes do 

mundo, juntamente com o arroz e o trigo, é muito popular devido à sua funcionalidade 

diversificada como fonte de alimento para seres humanos e animais (Nuss e Tanumihardjo, 

2010). É uma cultura com alto potencial produtivo, evidenciado por produtividade média, nos 

três maiores produtores mundiais deste cereal, de 10,0 toneladas/ha nos Estados Unidos, 

seguido da China e Brasil com produtividade de 6,0 e 5.2 toneladas/ha respectivamente (FAO, 

2015).  

A cultura do milho é geralmente considerada de elevada exigência de fertilidade do 

solo para obter o rendimento máximo (Paponov e Engels, 2003). Consequentemente, é uma 

das culturas mais exigentes em fertilizantes, em que a disponibilidade de nutrientes e o 

equilíbrio entre as quantidades de nutriente no solo e na planta constituem-se importantes 

fatores na nutrição da planta, que se reflete no desenvolvimento vegetal (Bonfim-Silva e 

Monteiro, 2010). Logo o suprimento inadequado de nutrientes é considerado um dos fatores 

limitantes ao rendimento de grãos do milho (Rambo et al., 2004). Para que possa expressar 

todo seu potencial produtivo, a cultura requer que suas exigências nutricionais sejam 

plenamente atendidas, em virtude da grande extração de nutrientes do solo (Amaral Filho et 

al., 2005). 

Dentre os diversos nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas, destaca-se o 

nitrogênio (N) que é considerado o macronutriente mais influente sobre a produção de grãos 

de milho, após o déficit hídrico (Lemaire et al., 2008; Pavinato et al, 2008). Ele é um 

componente-chave de enzimas e outras proteínas essenciais para todas as funções de 

crescimento da planta (Bruns e Ebelhar, 2006). Ele é um dos elementos mais absorvidos por 
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gramíneas como milho e muitas vezes não é suprido adequadamente (Viana e Kiehl, 2010; 

Foloni et al., 2009; Pavinato et al, 2008).  

O N é o grande responsável pela melhoria nas características nutricionais das 

gramíneas e o seu efeito tem mostrado ser dependente de outros elementos (Mattos e 

Monteiro, 2003).  

Viana and Kiehl (2010) afirmaram que a disponibilidade de N e de potássio (K) e a 

adequada proporção entre eles são fatores importantes nos processos de crescimento e 

desenvolvimento das plantas. O metabolismo de N nas plantas requer adequadas quantidades 

de K no citoplasma (Xu et al., 2006), sendo importante para a produção de aminoácidos e 

produtividade das culturas. Além disso, tem sido verificado que o K está envolvido na fase 

final do metabolismo do N (Marschner, 1995). O fornecimento do K para as plantas estimula 

o aproveitamento do N, possibilitando que sua absorção, assimilação, nutrição e, 

consequentemente, a produtividade sejam aumentadas (Viana e Kiehl, 2010).  

As gramíneas demandam elevada quantidade de macronutrientes, principalmente de N 

e de K (Foloni et al., 2009). No entanto, existe uma concentração de transição entre a 

deficiência nutricional e os níveis de suficiência do nutriente, conhecida como nível crítico, 

definido como a concentração de um nutriente em um determinado estádio de crescimento em 

que ocorre uma redução de 5% ou de 10% no rendimento da cultura (Ulrich e Hills, 1973). Os 

valores críticos de nutrientes podem ser difíceis de interpretar, simplesmente porque a 

concentração crítica mínima de um nutriente no tecido da planta para o crescimento ótimo 

varia de acordo com a idade da cultura e com as alterações nas concentrações de outros 

nutrientes (Dagbenonbakin et al., 2013). 

Importantes aspectos onde os sistemas de recomendação de adubação de milho 

precisam ser melhorados são o fornecimento de níveis críticos mais precisos para nutrientes 

com base na produtividade e parâmetros de qualidade e a investigação de fatores que 

influenciam o estado nutricional da planta, visando uma interpretação mais exata dos dados da 

análise da planta (Izsáki, 2009). 

O crescimento normal de uma planta não depende exclusivamente da concentração ou 

forma disponível de um elemento no meio de crescimento, mas também das quantidades 

relativas de outros elementos que estão disponíveis (Bull, 1986). 

O reconhecimento da importância do balanço nutricional na produção de uma cultura 

é um reflexo indireto da contribuição das interações de nutrientes disponíveis no meio 

(Sumner e Farina, 1986). 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01904167.2012.754031#CIT0033
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Análise de tecido vegetal pode ser uma ferramenta útil para diagnosticar problemas 

nutricionais das culturas durante o período vegetativo, bem como para ajudar a determinar se 

os nutrientes estão em equilíbrio (Aref, 2012; Baldock e Schulte, 1996). Fornece ainda 

informações sobre vários aspectos da nutrição de plantas e pode ser usado para verificar os 

níveis de fornecimento de nutrientes, para demonstrar as interações entre os nutrientes e para 

detectar distúrbios nutricionais e anomalias de desenvolvimento (Smith e Loneragan 1997), 

conferindo uma boa indicação do estado nutricional da planta e da necessidade de fertilizantes 

(Dagbenonbakin et al., 2013).  

Uma alta produtividade é, em grande parte, resultado de adequado suprimento, 

distribuição e acúmulo de nutrientes pela planta (Fontes et al., 2005). O uso racional de 

corretivos e fertilizantes é uma das premissas necessárias para o sucesso na produção 

(Heinrichs et al. 2008). O conhecimento do comportamento vegetal quanto ao uso de 

nutrientes permite manusear ou modificar o sistema de cultivo para melhorar a eficiência na 

utilização de N (Viana, 2007). Saber exatamente onde e como a produção de grãos é 

prejudicada por limitações de nutrientes contribui para melhor gestão da deficiência de 

nutrientes nas culturas (Lordkaew et al., 2011). 

2.2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi verificar doses de nitrogênio (N) ou de potássio (K) sobre 

a manifestação de sintomas de deficiência ou de excesso de tais nutrientes, bem como sobre 

aspectos nutricionais e de crescimento da parte aérea e de raízes, e nas relações entre 

nutrientes em híbridos de milho (Zea mays L.) nos estádios V4 e R1, cultivados em casa de 

vegetação. 

2.3. Material e Métodos 

2.3.1. Local do experimento e cultura estudada 

O trabalho experimental constituiu-se de 2 (dois) experimentos independentes, sendo 

o primeiro com doses de nitrogênio (N) e o segundo com doses de potássio (K). Ambos foram 

conduzidos na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP), campus de 

Pirassununga/SP, no setor das Agrárias.  

A cultura estudada foi o milho (Zea mays L.) cultivado em casa de vegetação sob 

cultivo hidropônico, em vasos com solução nutritiva, sendo que os ensaios foram 

independentes para cada elemento. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01904167.2012.754031#CIT0003
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2.3.2. Tratamentos 

Os tratamentos foram compostos por 3 (três) híbridos de milho: DKB390 PróR2® 

(H1), Pioneer 30F35® (H2) e Syngenta Status® (H3). Para cada híbrido, foram utilizados 4 

(quatro) doses de nutrientes para cada elemento estudado: D1= 5% da dose completa do 

nutriente; D2= 20% da dose completa; D3= 100% (dose completa) e D4= 200% da dose 

completa (dose excedente), com 4 (quatro) repetições.  

Essas doses de nutrientes correspondem respectivamente a 1,0; 3,0; 15,0 e 30,0 mMol 

L
-1

 de N (no experimento com doses de N na solução nutritiva) e 0,3; 1,2; 6,0 e 12,0 mMol L
-

1
 de K (no experimento com doses de K na solução nutritiva).  

2.3.3. Solução nutritiva 

As soluções nutritivas foram preparadas a partir da solução completa de Hoagland e 

Arnon (1950), modificada para atender às doses de N e K estabelecidas nos estudos.  

A composição da solução nutritiva constituiu-se de: N=210, P=31, K=234, Ca=200, 

Mg=8, S=64 mg L
-1

 na solução nutritiva completa (100%), e micronutrientes. No experimento 

com doses de N na solução, esse nutriente foi adicionado nas doses de 14, 42, 210 e 420 mg 

L
-1

 de N (ou 1, 3, 15 e 30 mMol L
-1

 de N) na solução nutritiva, respectivamente para as doses 

D1, D2, D3 e D4. No experimento com doses de K na solução, esse nutriente foi adicionado 

nas doses de 11,7; 46,8; 234 e 468 mg L
-1

 de K (ou 0,3; 1,2; 6 e 12 mMol L
-1

 de K) na 

solução nutritiva, respectivamente para as doses D1, D2, D3 e D4. Os demais nutrientes 

foram aplicados em concentrações normais. Para o preparo da solução nutritiva de cada vaso, 

foram utilizadas água deionizada e soluções estoques nos volumes indicados na Tabela 2.3.1.  

Tabela 2.3.1. Volumes pipetados da solução estoque para o preparo da solução nutritiva de 

cada vaso, de acordo com as doses de N e K empregadas em cada experimento. 

Sal ou Fertilizante 

Concentração 

da solução 

estoque 

g.L
-1

 

Volume da solução estoque adicionada na solução do vaso (ml L
-1

) 

Doses de N (mMol L
-1

) 
 

Doses de K (mMol L
-1

) 

1,0 3,0 15,0 30,0   0,3 1,2 6,0 12,0 

1. KH2PO4  136,09 1 1 1 1 
     

2. KCl  74,55 5 5 5 5 
 

0,3 1,2 6 12 

3. NH4H2PO4 115,03 - - - - 
 

1 1 1 1 

4. NH4NO3 80,04 0,5 1 4,5 10 
 

2 2 2 2 

5. Ca (NO3)2.5H2O 254,16 - 0,5 3 5 
 

5 5 5 5 

6. CaCl2.2H2O 147,01 5 4,5 2 - 
 

- - - - 

7. MgSO4.7H2O 246,47 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 

8. Solução de micros* 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 1 
9. Solução Fe 

EDHMA** 
  1 1 1 1   1 1 1 1 

O sinal “-” indica a omissão do respectivo nutriente na composição da solução nutritiva. (*) Em 1L de 

solução estoque: 3,43 g H3BO3; 2,88 g MnCl2.4H2O; 0,35 g ZnCl2; 0,11 g CuCl2; 0,06 H2MoO4H2O. (**) Em 

1L de solução estoque: 115 g Fe EDHMA. 
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2.3.4. Instalação e condução do experimento 

A semeadura de milho foi feita em bandejas plásticas com areia lavada, onde as 

plantas foram mantidas durante uma semana após a emergência e irrigadas com água 

deionizada. Após esse período, de acordo com a uniformidade, as plantas foram selecionadas e 

transplantadas 2 (duas) para cada vaso, aplicando-se as soluções nutritivas respectivas para 

cada tratamento.  

Inicialmente, para evitar estresse salino nas raízes das plântulas, cada vaso recebeu 

solução diluída a 50% do volume de solução estoque indicado, durante 5 (cinco) dias. Após 

esse período, completou-se a solução dos vasos com os 50% de solução estoque restantes. 

A unidade experimental foi constituída por 2 (duas) plantas homogêneas em cada 

vaso. As plantas foram fixadas na tampa do vaso por uma espuma, na altura do colo da planta, 

permitindo às raízes ficarem imersas na solução nutritiva de dentro do vaso (Figura 2.3.1).  

A Figura 2.3.1 ilustra os vasos e as plantas de milho no dia da instalação do 

experimento com doses de N na solução nutritiva em casa de vegetação, que foi realizada no 

dia 14/03/2012. 

  

  
Figura 2.3.1. Fixação das plantas nos vasos (a), aeração da solução nutritiva (b), sistema de 

areação dos vasos do experimento de casa de vegetação (c) e vista geral dos vasos do 

experimento com doses de N (d). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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As soluções nutritivas foram trocadas semanalmente, completando-se quando 

necessário o nível da solução do vaso com água deionizada obtida pela utilização do sistema de 

filtros de osmose reversa e monitorado o valor do pH para permanecer entre 5,0 e 6,0 mediante 

o uso de HCl 0,1N e NaOH 1N. 

Os vasos eram de polietileno, comportavam 3,6 litros de solução nutritiva e foram 

pintados externamente com tinta preta para evitar a entrada de luz e consequentemente a 

proliferação de algas e musgos. Cada vaso recebia automaticamente ar comprimido filtrado e 

borbulhado durante 10 segundos a cada 30 segundos. 

Quando as plantas atingiram o estádio de desenvolvimento com 6 (seis) folhas 

completamente desenvolvidas (V6), foi realizada troca das plantas para vasos maiores (15 L), 

para permitir o crescimento das raízes das plantas. 

As plantas foram cultivadas até o estádio de embonecamento do milho (R1) e, quando 

houve necessidade, foram tutoradas com auxílio de arames para não caírem.  

2.3.5. Avaliações 

As plantas foram avaliadas em 2 (duas) épocas: no estádio V4 (quando as plantas de 

milho estavam com 4 folhas completamente expandidas) uma vez que a adubação de cobertura 

de N e K no milho é feita quando as plantas estiverem com 5-6 folhas completamente 

expandidas (Raij e Cantarella, 1996), e no estádio de embonecamento do milho (R1). 

Em cada época de avaliação estabelecida, as plantas foram separadas em partes: folha 

indicativa (FI), parte aérea (folhas+colmo-FI) e raízes, as quais foram lavadas com água 

deionizada, levadas à estufa de circulação forçada, a 65ºC até peso constante para a 

determinação da massa seca da parte aérea (MSPA) do milho (folhas+ bainha+colmo) e das 

raízes (MSRz). A massa seca correspondente às FI foi adicionada à MSPA.  

Os materiais das 2 (duas) plantas de cada vaso foram agrupados compondo uma única 

amostra e posteriormente, foram moídos em moinho tipo Wiley. Todas as amostras moídas 

foram colocadas em sacos plásticos identificados e encaminhadas ao laboratório para 

determinação dos teores dos nutrientes, segundo métodos descritos por Bataglia et al. (1983), 

para os seguintes elementos: nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio 

(Mg), enxofre (S), boro (B), cubre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) na parte 

aérea e raízes; e N e K na FI dos híbridos. 

As amostras foram digeridas por via úmida com ácido sulfúrico, para análise de N, e 

com ácido nítrico-perclórico, para determinação de P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn. A 

concentração de N foi determinada através de destilação de amônia em destilador seguido de 
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titulação. A concentração de P do material vegetal foi determinada pelo método colorimétrico, 

a de K por fotometria de chama, a de S pelo método de turbidimetria e as concentrações de 

Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn por espectrofotometria de absorção atômica, segundo métodos 

descritos por Bataglia et al. (1983). 

O nível crítico para N e para K foi obtido pelo cálculo da concentração do elemento na 

solução nutritiva ou na planta necessária para promover 90% da massa seca máxima. 

Foram realizadas interações clássicas entre N e K, N e P, N e S na parte aérea dos 

híbridos de milho submetidos a doses de N; e relações entre N e K, K e Ca, K e Mg na parte 

aérea dos híbridos submetidos a doses de K, nos estádios V4 e R1, buscando possíveis 

relações de sinergismo ou inibição entre os nutrientes estudados. 

2.3.6. Delineamento experimental e forma de análise dos resultados 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x3 

(quatro doses de nutrientes combinados com três híbridos de milho) com 4 (quatro) 

repetições, em 2 (duas) épocas de coleta, num total de 96 parcelas experimentais. Como a 

realização de análise química de planta requer a destruição do material vegetal (amostras 

destrutivas), a cada época de coleta estudada, eram retirados 48 vasos (4 x 3 x 4) referentes à 

respectiva época de coleta. 

Os resultados foram analisados de acordo com o seguinte modelo matemático: 

Yijk = m + Hi + Nj + HNij + eijk 

onde, 

Yijk é o valor observado na parcela que recebeu o tratamento ij na repetição k; 

m é a média geral do experimento; 

Hi é o efeito dos híbridos de milho; 

Ni é o efeito dos doses de nutrientes aplicados na parcela; 

eijk é o efeito dos fatores não controlados na parcela que recebeu os tratamentos ij na repetição 

k. 

Nos casos em que o teste F foi significativo somente para Nj, foi realizada uma única 

análise de regressão para todos os híbridos. Nos casos em que o teste F foi significativo para 

HNij, ou seja, se houve interação entre os híbridos estudados e as doses de nutrientes 

aplicadas, o desdobramento visou estudar as doses dentro do Hi. Neste caso, foram realizadas 

três análises de regressão, sendo uma para cada híbrido e foram avaliadas através da 

significância dos coeficientes de regressão. Os coeficientes do modelo de regressão foram 

testados pelo teste t, e a probabilidade da significância estatística de 5%. 
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2.4. Resultados e discussão 

2.4.1. Nitrogênio 

a) Sintomas de deficiência de N 

Os sintomas visuais iniciais de deficiência de N podem ser observados na Figura 2.4.1.  

 D1 D2 

H1 

  

H2 

  

H3 

  
Figura 2.4.1. Imagens da base de híbridos de milho (H1, H2 e H3 de cima para baixo) no 

estádio V4 submetidos à dose 1 mMol L
-1

 de N (D1), na primeira coluna, e à dose 3 mMol L
-1

 

de N (D2), na segunda coluna. 
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Os sintomas visuais de deficiência de N foram verificados em todos os híbridos 

cultivados com 5% e 20% de N na solução nutritiva e foram caracterizados por 

amarelecimento na forma de “V” invertido inicialmente pela ponta das folhas mais velhas, 

progredindo para a base e demais folhas, conforme pode ser observado na Figura 2.4.1. Esse 

sintoma é devido à participação do N na estrutura da clorofila, prejudicando o processo de 

fotossíntese e consequentemente leva à clorose (Epstein e Bloom, 2006; Malavolta, 2006; 

Havlin et al., 2005). 

  

  

  

Figura 2.4.2. Folha mais velha do H2 submetido às doses D1 (a), D2 (b) e D3 (c) e sistema 

radicular (d) do H2 conduzido na D1 (à esquerda) e D3 (à direita) estádio R1 e 

embonecamento do H2 na D2 (e) e D3 (f). 

( a ) ( b ) 

( c ) (d) 

(e) (f) 
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Nas plantas deficientes em N foi visualmente aparente reduções no tamanho de folhas 

e no crescimento das plantas, além da redução de clorofila, evidenciada pela coloração 

amarelada mais intensa em plantas com a menor dose de N (D1), amarelado menos intenso 

em D2 e para um verde escuro nas plantas sem deficiência de nutriente (D3) (Figuras 2.4.1 e 

2.4.2). 

De acordo com Epstein e Bloom (2006) e Raij (1991), as folhas mais velhas da planta 

são as primeiras a serem afetadas pela deficiência de N, uma vez que este nutriente transloca-

se de regiões mais velhas para as mais jovens, que crescem ativamente, devido à sua 

mobilidade na planta.  

b) Massa seca da parte aérea e das raízes 

Como esperado a MSPA e MSRz foram altamente correlacionadas com a 

concentração de N na solução nutritiva em V4 e em R1. A interação entre doses de N e 

híbridos de milho foi significativa (p<0,05) para a MSPA e MSRz nos dois estádios avaliados, 

conforme observado na Figura 2.4.3, indicando que estes parâmetros foram afetados pelo 

incremento de N solução nutritiva e também pelo híbridos estudados. 

  

  
Figura 2.4.3. Massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raízes (MSRz) de 3 (três) 

híbridos de milho (H1, H2 e H3) no estádio V4 (a,b) e R1 (c,d) em função de doses de 

nitrogênio na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 
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Os híbridos que receberam as menores doses de N (5% e 20%) apresentaram redução 

no crescimento e folhas menores, sendo mais drástica nos híbridos que receberam 5% de N, 

que não chegaram a completar seu ciclo de desenvolvimento. Essa redução do crescimento foi 

caracterizada pela baixa produção de MSPA e de MSRz nas menores doses de N na solução 

nutritiva em V4 (Figuras 2.4.3a e 2.4.3b) e em R1 (Figuras 2.4.3c e 2.4.3d). Estes resultados 

estão de acordo com os obtidos por Ciampitti e Vyn (2011), estudando doses de N em 

híbridos de milho e as respostas fisiológicas associadas. 

A resposta da produção de MSPA ao incremento de N em V4 (Figura 2.4.3a) e em R1 

(Figura 2.4.3c) ajustou-se ao modelo quadrático (p<0.01) para todos os híbridos, exceto H3 

em V4. A produção máxima de MSPA em V4, calculada pela equação de regressão, foi igual 

a 3,0 (H1) e 3,9 g planta
-1

 (H2), respectivamente para as doses 18,3 e 27,5 mMol L
-1

 de N na 

solução. Em R1, a produção máxima de MSPA atingida foi de respectivamente 24,0 (H1); 

29,0 (H2) e 25 (H3) g planta
-1

, respectivamente nas doses 25,5; 23,9 e 22,6 mMol L
-1

 de N na 

solução. Aumentos na produção de MSPA com o incremento da adubação nitrogenada 

também foram observados por Romualdo et al. (2014) em milho, por Bonfim-Silva e 

Monteiro (2010) em capim-braquiária (Brachiaria decumbens Stapf.), por Premazzi e 

Monteiro (2002) em capim-Tifton 85 (Cynodon sp.) e por Colozza (1998) em capim-aruana 

(Panicum maximum cv. Aruana). 

A resposta da produção de MSRz ao incremento de N na solução ajustou-se ao modelo 

quadrático (p<0.01) em H1 e H2, e modelo linear em H3 no estádio V4 (Figura 2.4.3b); 

enquanto que no estádio R1 ajustou-se ao modelo quadrático em H2 e H3, e linear em H1 

(Figura 2.4.3d). A produção máxima de MSRz em V4 foi encontrada nas doses 15,4 (H1) e 

20,0 mMol L
-1

 (H2) e foi igual a 1,1 e 1,3 g planta
-1

, respectivamente para os híbridos H1 e 

H2. No estádio R1, a produção de MSRz foi de 24,0 g planta
-1

 em H1 e H2 na dose 20,4 

mMol L
-1

 de N. Aumentos quadráticos na produção de MSRz no estádio R1 com o 

incremento de N na solução nutritiva também foram observados por Romualdo et al. (2014) 

em milho. No estádio V4 esses autores verificaram pequeno aumento dessa variável com o 

aumento de N na solução. 

É conhecida a atuação do N na divisão celular, constituinte de aminoácidos, proteínas 

e ácidos nucléicos, que participam dos processos de absorção iônica, fotossíntese e respiração, 

além de integrar a molécula de clorofila, e que sua deficiência leva à redução no crescimento 

da planta (Aref, 2012; Epstein e Bloom, 2006; Malavolta, 2006; Marschner, 1995). Malavolta 

e Moraes (2007) afirmaram que as alterações provocadas pela deficiência de N nas plantas 

levam ao seu menor crescimento e folhas menores devido ao menor número de células. 
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Assim, plantas bem supridas de N apresentam maior capacidade de sintetizar carboidratos 

durante a fotossíntese, resultando em maior acúmulo de biomassa (Arnon, 1975).  

De acordo com Marschner (2012), os nutrientes do solo são absorvidos pelas raízes 

das plantas através da rizosfera, que é a região de interação entre a planta e o solo. Portanto, o 

processo de crescimento da raiz e da rizosfera têm uma grande influência na utilização 

eficiente dos nutrientes pelas plantas, e, assim, influenciar profundamente a produção agrícola 

e sustentabilidade (Zhang et al., 2010). Deste modo, o crescimento da raiz e da rizosfera 

fornece uma abordagem eficaz para melhorar a eficiência do uso de nutrientes e produtividade 

da cultura ao mesmo tempo (Shen et al., 2013). 

Pode-se observar ainda que no estádio de desenvolvimento R1, as plantas atingiram a 

sua produção máxima de massa seca (parte aérea ou raízes) acima da dose máxima 

preconizada por Hogland e Arnon (1950), que recomendam 15 mMol L
-1

 (ou 210 g.L
-1

) de N 

na solução nutritiva. 

c) Aspectos nutricionais de híbridos de milho 

Nitrogênio na folha indicativa 

A interação entre doses de N na solução e híbridos de milho foi significativa (p<0,05) 

para a concentração de N na FI em V4. A concentração de N respondeu significativamente 

segundo modelos quadráticos para FI nos dois estádios avaliados (Figura 2.4.4). As plantas de 

milho conduzidas sem omissão de nutriente apresentaram concentração de N foliar superior 

àquelas conduzidas nas menores doses de N, concordando com Romualdo et al. (2014) e 

Ciampitti e Vyn (2011). 

  
Figura 2.4.4. Concentração de N na folha indicativa em V4 (a) e em R1 (b) de três híbridos 

de milho em função da concentração de N na solução nutritiva. *Significativo a 5%.                                                                

Linhas tracejadas referem-se aos níveis foliares adequados de N para a folha indicativa 

do milho no estádio R1 de acordo com Raij e Cantarela (1996). 
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Nota-se que, nos híbridos cultivados com 5% e 20% de N na solução, a concentração 

deste nutriente na FI encontra-se abaixo dos níveis foliares de N adequados para o milho em 

R1, que de acordo com Fancelli e Dourado Neto (2000) devem se encontrar entre 30 e 40 g 

kg
-1

. As concentrações de N na FI para os híbridos conduzidos sem omissão de nutriente 

encontraram-se dentro dessa faixa adequada para o milho. 

As concentrações máximas de N na FI estão apresentadas na Tabela 2.4.1. Pode-se 

observar que para atingir a máxima concentração de N foliar pelas plantas de milho em V4 e 

em R1, foram necessárias doses de N na solução acima de 15 mMol L
-1

. 

Tabela 2.4.1. Concentração máxima de N na FI de plantas de milho nos estádios V4 e R1, 

obtida a partir da respectiva equação de regressão. 

  N máximo na 

solução nutritiva 

(mMol L
-1

) 

N foliar máximo 

(g kg
-1

) 

  N máximo na 

solução nutritiva 

(mMol L
-1

) 

N foliar máximo 

(g kg
-1

) Híbrido 
 

 
V4 

 
R1 

H1 21,5 28,4 
 

30,8 35,2 

H2 26,0 30,2 
 

30,8 35,2 

H3 20,3 25,8 
 

30,8 35,2 

Pelas curvas ajustadas apresentadas na Figura 2.4.5, pode-se estabelecer uma faixa de 

suficiência de N para os híbridos de milho estudados, que variou de 7,8 a 24,7 mMol L
-1

 em 

H1 e de 11,3 a 29,0 mMol L
-1

 de N em H2 no estádio V4. Enquanto que no estádio R1, variou 

de 13,2 a 29,4 e de 14,3 a 29,8 mMol L
-1

 de N em H1 e H2 respectivamente. Já o H3 alcançou 

90% da massa seca relativa apenas com 24,3 mMol L
-1

 de N na solução. Acima dos valores 

máximos estabelecidos nesta faixa de suficiência a probabilidade de resposta ao acréscimo de 

N na solução é muito baixa.  

  
Figura 2.4.5. Massa seca relativa de três híbridos de milho no estádio V4 e R1 em função da 

concentração de N na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 

Linhas tracejadas referem-se ao nível crítico (90% da massa seca relativa). 
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Pode-se observar que cada híbrido apresentou um faixa de suficiência de N 

diferenciada dos demais híbridos estudados, devendo-se, portanto, atentar às diferenças de 

exigência nutricional de cada híbrido (Figura 2.4.5). 

Para o milho em R1 alcançar 90% da produção máxima de massa seca (nível crítico), 

foi necessário uma concentração mínima 13,2 (H1) e 14,3 (H2) e 24,3 mMol L
-1

 de N (H3). 

Nota-se portanto que pequenos decréscimos da concentração de N na solução podem provocar 

grande redução da produção de massa seca. Concordando com Aref (2012), que afirma que 

pequenas alterações na concentração de N para algumas culturas podem resultar em grandes 

efeitos sobre o rendimento e o crescimento das plantas. Portanto, é importante que o nível de 

N seja mantido dentro dos limites prescritos da faixa de suficiência pelo uso apropriado de 

fertilizante nitrogenado (Plank, 1989). 

Na Figura 2.4.6, pode ser observado que a faixa de suficiência de N foliar também 

variou com os híbridos estudados.  

  
Figura 2.4.6. Massa seca relativa de três híbridos de milho no estádio V4 e R1 em função da 

concentração foliar de N. *Significativo a 5%. 

A relação entre a concentração de N foliar e a produção relativa de massa seca de 

híbridos de milho mostrou que o N satisfatório para atingir 90% da produção relativa de 

massa seca em V4 foi de 15,1 a 26,9 g kg
-1

 de N no tecido foliar em H1, 15,8 a 26,9 g kg
-1

 de 

N em H2 e de 17,9 a 26,4 g kg
-1

 de N no tecido foliar em H3. Em R1 essas faixas foram 

superiores sendo de 29,2 a 33,4 g kg
-1

 de N em H2 e de 26,1 a 35,7 g kg
-1

 de N no tecido 

foliar em H3. O H1 atingiu 90% da produção relativa quando a concentração de N tecido 

foliar foi de 34,9 g kg
-1

. 

A massa seca relativa aumentou com o aumento das doses de N, fato também 

observado e explicado por Ciampitti e Vyn (2011) como sendo um fenômeno que foi 

positivamente associado ao maior crescimento da cultura e maior absorção de N (evidenciada 

pela maior concentração foliar).  
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Parte aérea 

A interação entre doses de N na solução nutritiva e híbridos de milho foi significativa 

(p<0,05) para a concentração de N (Figura 2.4.7a), P (Figura 2.4.7b), K (Figura 2.4.7c), Mg 

(Figura 2.4.7e) e S (Figura 2.4.7e) na parte aérea das plantas em V4, bem como para todos os 

macronutrientes em R1 (Figura 2.4.8), e não significativa para a concentração de cálcio (Ca) 

na parte aérea em V4 (Figura 2.4.7d). 

  

  

  
Figura 2.4.7. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) e S (f) na parte aérea de três 

híbridos de milho no estádio V4 em função da concentração de N na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 
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A concentração de N na parte aérea foi significativamente (p<0,05) afetada pela 

disponibilidade de N na solução nutritiva em V4 (Figura 2.4.7a) e R1 (Figura 2.4.8a), e 

respondeu segundo modelos quadráticos em todos os híbridos.  

  

  

  
Figura 2.4.8. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) e S (f) na parte aérea de três 

híbridos de milho no estádio R1 em função da concentração de N na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 

A concentração máxima de N na parte aérea em V4, encontrada pela equação de 

regressão, foi de 65,1 (H1), 60,6 (H2) e 59,1 g kg
-1

 (H3) respectivamente nas doses 23,5; 25,9 

e 28,7 mMol L
-1

 de N na solução nutritiva. Em R1, os valores máximos de N na parte aérea 

do milho foram 29,0 (H1), 30,0 (H2) e 26,0 g kg
-1

 (H3) respectivamente com 22,2; 24,1 e 

15,9 mMol L
-1

 de N na solução. Ciampitti e Vyn (2011) estudaram o efeito de doses de N no 
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cultivo de milho e verificaram efeitos significativos (p<0,05) do suprimento deste nutriente 

sobre a concentração total de N na parte aérea das plantas. Batista e Monteiro (2007), 

estudando a interação entre doses de N e S para o capim-marandu (Brachiaria brizantha cv. 

Marandu) verificaram que as concentrações de N nas folhas ajustaram-se ao modelo 

quadrático de regressão em função das doses de N, com máxima concentração de 31,0 g kg
-1

.  

A concentração de P na parte aérea em V4 aumentou com o incremento de N na 

solução, ajustando-se ao modelo quadrático para o H3, atingindo um máximo de 5,0 g kg
-1

 de 

P na concentração de 21,3 mMol L
-1

 de N na solução nutritiva, e modelo linear para H1 e H2 

(Figura 2.4.7b). No estádio R1, essa concentração ajustou-se ao modelo quadrático nos três 

híbridos estudados. Entretanto a concentração de P na parte aérea foi inferior nas plantas 

cultivadas com as maiores doses de N (Figura 2.4.8b). 

A concentração de K na parte aérea do milho ajustou-se ao modelo quadrático em H1 

e linear em H2 e H3 em V4. Já no estádio R1, todos híbridos estudados responderam às doses 

de N segundo modelos quadráticos. Pode-se observar que na ausência de aplicação de N, a 

concentração média de K na parte aérea foi de 18,7 g kg
-1

em V4, enquanto que na maior dose 

utilizada (200% de N) foi de 33,5 g kg
-1

 (Figura 2.4.7c), em R1 essa variação foi bem menor. 

Mesmo assim, a concentração de K na parte aérea ficou dentro dos níveis adequados para esse 

nutriente no milho (17-35 g Kg
-1

) estabelecidos por Malavolta (2006). Taiz e Zeiger (2004) 

afirmam que o N estimula o crescimento de folhas e raízes, promovendo maior absorção de 

outros nutrientes, e sugere ainda que o íon NO3
-
 favorece a absorção do K

+
 e/ou o seu 

transporte. 

A análise de regressão foi não significativa (p<0,01) para a concentração de Ca em V4 

(Figura 2.4.7d) e em R1 (Figura 2.4.8d) e também para a concentração de Mg no H3 em V4 

(Figura 2.4.7e). No estádio V4, a concentração de Mg em H1 e H2 respondeu ao aumento de 

N na solução nutritiva segundo modelos quadráticos. As plantas conduzidas com alguma 

omissão de N apresentaram Mg na parte aérea inferior àquelas conduzidas com 100% de N. Já 

no estádio R1, a concentração de Mg na parte aérea ajustou-se a modelos lineares em H1 e H3 

e quadrático em H2. Porém houve decréscimo deste parâmetro com o aumento da 

concentração de N na solução. Izsáki (2009), estudando o efeito do fornecimento de N sobre a 

concentração foliar de nutrientes no milho, observaram que a melhor oferta de N aumentou 

significativamente a concentração de Ca e Mg na folha. 

A variação na concentração de S na parte aérea ajustou-se à equação quadrática para 

todos os híbridos dos estádios V4 (Figura 2.4.7f) e R1 (Figura 2.4.8f) em função do 

fornecimento de N. As concentrações de S neste trabalho estão próximas daquelas 
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encontradas por Bonfim-Silva e Monteiro (2010) para o capim-braquiária (Brachiaria 

decumbens Stapf.) submetido a doses de N em solução nutritiva, que variaram de 1,10 a 2,19 

g kg
-1

. No estádio V4, observou-se ainda redução na concentração de S na parte aérea em H2 

e H3 com o incremento de N na solução. A menor concentração de S na parte aérea ocorreu 

nas doses de 30,0 mMol L
-1

 em H2 e 28.6 mMol L
-1 

em H3. Considerando que a máxima 

produção de MSPA foi obtida na dose 27,5 e 37,5 mMol L
-1 

de N, respectivamente para H2 e 

H3, pode-se considerar que provavelmente a mínima concentração de S em V4 foi devida ao 

efeito de diluição ocasionada pela maior parte aérea da gramínea quando submetida a doses 

mais elevadas de N, uma vez que à medida que se aumentou a dose de N, observou-se 

incremento da massa seca da parte aérea. 

Pode-se observar também, que houve redução da concentração de N, P, K e Mg no 

estádio R1 em relação à V4. De acordo com Aref (2012), é bem conhecido que as 

concentrações de nutrientes em tecidos foliares muda com a idade da planta. Segundo 

Walworth et al. (2005), as concentrações de N, P, K, e Mg tendem a diminuir à medida que a 

idade evolui. 

No estádio V4, as concentrações de Cu (Figura 2.4.9a), Mn (Figura 2.4.9c) e Zn 

(Figura 2.4.9d) na parte aérea foram superiores nas plantas submetidas à deficiência de N.  

  

  
Figura 2.4.9. Concentração de Cu (a), Fe (b), Mn (c) e Zn (d) na parte aérea de 3 híbridos de 

milho em V4 em função da concentração de N na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 
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A concentração de Fe na parte aérea (Figura 2.4.9b) foi menor nas plantas com as 

menores doses de N na solução e respondeu segundo modelos quadráticos nos três híbridos. 

A maior oferta de N reduziu significativamente em R1 (p<0,05) as concentrações de 

Cu, Fe, Mn e Zn da parte aérea e resultou em estreita correlação entre N-Fe, N-Mn e N-Zn 

(Figura 2.4.10) em todos os híbridos, exceto para o Cu em H1 (que aumentou com o 

fornecimento de N), para o Fe em H3 e para o Zn em H1 (Figura 2.4.10). 

  

  
Figura 2.4.10. Concentração de Cu (a), Fe (b), Mn (c) e Zn (d) na parte aérea de 3 híbridos de 

milho em R1 em função da concentração de N na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 

O Fe é o micronutriente requerido em maior quantidade pelas plantas, tem importante 

papel como componente de enzimas envolvidas em complexos orgânicos no mecanismo de 

transferência de elétrons. É necessário para a síntese de alguns complexos Fe-proteínas 

envolvidos na assimilação de N e S, para a formação de clorofila e está diretamente 

relacionado ao metabolismo de ácidos nucleicos (Malavolta, 2006; Taiz e Zeiger, 2009). 

Segundo Álvarez-Fernández et al. (2005) a relação do Fe com os outros nutrientes envolvidos 

na fotossíntese permite entender o comportamento do ferro no balanço nutricional da planta.  
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Raízes 

A interação entre doses de N na solução nutritiva e híbridos de milho foi não 

significativa para a concentração de N nas raízes do milho em V4 (Figura 2.4.11a) e em R1 

(Figura 2.4.12a) e para a concentração de K nas raízes em R1 e significativa para os demais 

macronutrientes (p<0,05) nos estádios V4 (Figura 2.4.11) em R1 (Figura 2.4.12). 

  

  

  
Figura 2.4.11. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) e S (f) nas raízes de três 

híbridos de milho no estádio V4 em função da concentração de N na solução nutritiva. 

**Significativo a 1%. 

A concentração de N nas raízes respondeu ao acréscimo deste nutriente na solução 

nutritiva segundo modelo quadrático positivo (p<0,05) em V4, conforme a equação y=-

0.024x
2
+1.15x+6.65 (R

2
=0,99*), atingindo a concentração máxima de N igual a 20,4 g kg

-1
 na 
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concentração de 24.0 mMol L
-1

 de N na solução nutritiva (Figura 2.4.11a) e segundo modelo 

linear em R1 (Figura 2.4.12a).  

  

  

  
Figura 2.4.12. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) e S (f) nas raízes de três 

híbridos de milho no estádio R1 em função da concentração de N na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 

Em ambos os estádios avaliados, a concentração de N nas raízes das plantas 

conduzidas sem omissão de nutriente foi superior ao das plantas com alguma deficiência de 

N. Esses resultados concordam com os encontrados por Peng et al. (2013), que estudando a 

concentração crítica de N no solo para maximizar o rendimento de grãos de milho, 

verificaram que a deficiência de N no milho reduziu significativamente a massa seca e a 

concentração de N da planta. De acordo com Ciampitti e Vyn (2011), a continua absorção de 
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N pela raiz durante o enchimento de grãos aumenta a duração de fotossíntese do dossel e 

consequentemente possibilita o incremento da produção final de grãos.  

Pode-se observar que na ausência da aplicação de N, a concentração média desse 

nutriente nas raízes foi de 7,43 g kg
-1

, enquanto que na mais alta concentração (D4) foi de 

20,14 g kg
-1

. Colozza (1998) afirma que em presença de maior quantidade de N no solo, as 

raízes também passam a funcionar como órgão armazenador desse nutriente. 

Nas raízes em V4, a concentração de K em H1 não foi significativa às doses de N e foi 

significativa em H2 e H3 ajustando-se ao modelo quadrático decrescente (Figura 2.4.11c). A 

resposta da concentração de S nas raízes ao aumento de N na solução em V4 não foi 

significativa em H1. No entanto, a significância foi observada em H2 e em H3, com ajuste ao 

modelo quadrático de regressão (Figura 2.4.11f), e máxima concentração igual a 5,9 g kg
-1

 

(H2) e 6,3 g kg
-1

 (H3), respectivamente na dose 23,3 e 18,3 mMol L
-1

. Rego et al. (2007) 

afirmam que os resultados sobre as respostas de absorção de nutrientes e produtividade do 

milho demonstram claramente a importância do S para aumentar o rendimento do milho. 

Foram observadas interações significativas (p<0.05) entre a concentração de N e os 

micronutrientes nas raízes dos híbridos em V4 (Figura 2.4.13) e em R1 (Figura 2.4.14), exceto 

para o Cu em V4 e R1 e para o Fe em V4. 

  

 

 

Figura 2.4.13. Concentração de B (a), Mn (b) e Zn (c) nas raízes de três híbridos de milho no 

estádio V4 em função da concentração de N na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 
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A concentração de Mn e Zn nas raízes reduziram significativamente com o aumento de 

N na solução nos (dois) 2 estádios avaliados, discordando dos resultados encontrados por 

Bruns e Ebelhar, (2006), que verificaram que as concentrações desses micronutrientes 

aumentaram significativamente (p<0.05) com o aumento de N na adubação. 

  

  
Figura 2.4.14. Concentração de B (a), Fe (b), Mn (c) e Zn (d) nas raízes de três híbridos de 

milho no estádio R1 em função da concentração de N na solução nutritiva. *Significativo a 

5%. 

d) Relações clássicas entre N e K, N e P, N e S na parte aérea 

As diferenças nas doses de N para os híbridos de milho foram refletidas na 

concentração de N na parte aérea (Figuras 2.4.7a e 2.4.8a). Estudos sobre o efeito de doses de 

N na concentração deste nutriente na parte aérea e as interações com o P, K e S revelaram 

correlações significativas (p<0,05) somente no estádio V4.  

O acréscimo da concentração de N na parte aérea promoveu aumento significativo 

(p<0,05) na concentração de K na parte aérea do H2 e H3, o que resultou em correlações 

positivas para esses dois híbridos, e correlação negativa para o H1 (Figura 2.4.15). Büll 

(1993) afirmou que a interação entre N e K obedece à Lei do Mínimo, pois quando o N é 

aplicado em quantidade suficiente para haver elevação da produção, essa passa a ser limitada 

pelos baixos teores de K aplicados. 

Viana e Kiehl (2010) afirmaram que a disponibilidade de N e K e a adequada 
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proporção entre eles são fatores importantes nos processos de crescimento e desenvolvimento 

das plantas. O metabolismo de N nas plantas requer adequadas quantidades de K no 

citoplasma (Xu et al., 2003). Ainda, tem sido verificado que o K está envolvido na fase final 

do metabolismo do N (Marschner, 1995). O fornecimento do K para as plantas estimula o 

aproveitamento do N, possibilitando que sua absorção, assimilação, nutrição e, 

consequentemente, a produtividade sejam aumentadas (Viana e Kiehl, 2010).  

A concentração de P na parte aérea aumentou significativamente (p<0,05) com o 

aumento de N na parte aérea, resultando em correlações positivas (Figura 2.4.15b). Esses 

resultados concordam com os encontrados por Izsáki (2009), que estudando o efeito de doses 

de N sobre a concentração de nutrientes em folhas de milho no início do florescimento, bem 

como sobre as interações entre os nutrientes, verificou correlação positiva e quadrática em um 

dos anos de estudos. 

  

 
Figura 2.4.15. Relação entre concentração de N e K (a), N e P (b) e N e S (c) na parte aérea 

de três híbridos de milho no estádio V4. *Significativo a 5%. 

As concentrações de S foram influenciadas pela concentração de N na parte aérea. A 

relação entre N e S na parte aérea respondeu segundo modelos quadráticos em todos os 

híbridos (Figura 2.4.15c). Com aumento da concentração de N na parte aérea, houve redução 

na concentração de S em H2 e H3, concordando com Braga (2001). A relação N:S na parte 

aérea variou de 5,0:1 a 40,9:1, concordando com Batista (2002), que encontrou relação N:S 
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entre 6,8:1 a 30,2:1 em capim Marandu (B. brizantha cv. Marandu) em função de doses de N 

e S na solução nutritiva. Bonfim-Silva e Monteiro (2010) encontraram N:S em torno de 7:1 

nas lâminas foliares de capim sem adubação. Esses extremos são inadequados para gramíneas 

segundo Dijkshoorn e Van Wijk (1967), que propuseram para gramíneas em geral a relação 

de 14:1. Bonfim-Silva e Monteiro (2010) afirmam que o equilíbrio entre as quantidades de N 

e de S no solo e na planta é importante porque reflete no estado nutricional do vegetal. 

Monteiro e Carriel (1987) e Monteiro et al. (2004) afirmam que a relação N:S 

adequada para gramíneas deve estar em torno de 14 a 15:1. A relação N:S é usada como um 

índice para determinar a resposta das culturas ao N. O equilíbrio entre as quantidades de N e 

de S na planta é importante porque reflete seu estado nutricional. O N é o grande responsável 

pela melhoria nas características nutricionais das gramíneas e o seu efeito tem mostrado ser 

dependente do S (Mattos e Monteiro, 2003). O S, assim como o N, é de extrema importância 

para a nutrição da gramínea, por ser componente dos aminoácidos cisteína, cistina e 

metionina. Além disso, faz parte da ferrodoxina, molécula transferidora de elétrons e 

envolvida na fotossíntese (Mengel e Kirkby, 2001). Silveira et al. (2005) alertam a 

necessidade de se atentar para a adubação com S, principalmente quando se aplicam doses 

elevadas de N. 

Grignani et al. (2007) afirmam que o equilíbrio entre os nutrientes é frequentemente 

utilizado como um indicador da capacidade de um sistema em manter a fertilidade do solo, 

bem como a qualidade da água em ecossistemas adjacentes. Nutrientes acima da exigência da 

cultura são propensos à lixiviação, enquanto que abaixo da necessidade das culturas podem 

reduzir a fertilidade do solo, que por sua vez reduz a produtividade das culturas (Khanal et al., 

2014).  
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2.4.2. Potássio 

a) Sintomas de deficiência de K 

Os sintomas visuais de deficiência de K foram identificados inicialmente nas folhas 

mais velhas em todos os híbridos submetidos às doses mais baixas de K na solução (D1 e D2). 

(Figura 2.4.17).  

 T1 T2 

H1 

  

H2 

  

H3 

  
Figura 2.4.17. Imagens da base de híbridos de milho (H1, H2 e H3 de cima para baixo) no 

estádio V4 submetidos à dose 0,3 mMol L
-1

 de K (T1), na primeira coluna, e à dose 1,2 mMol 

L
-1

 de K (T2), na segunda coluna. 
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Esses sintomas avançaram na concentração de K ainda mais reduzida (D1), e 

manifestaram-se de forma mais drástica no H2 (Figura 2.4.17). Os sintomas de deficiência de 

K foram caracterizados por clorose seguida de necrose das margens e pontas das folhas mais 

velhas inicialmente, como observado na Figura 2.4.18, além de redução do crescimento das 

plantas e raízes dos híbridos de milho estudados. Sintomas semelhantes foram encontrados 

por Prabhu et al. (2007), Minjian et al. (2007) e Malavolta (2006).  

  

  

  
Figura 2.4.18. Folha mais velha de plantas de milho com deficiência de K (D1) (a) 

comparada à folha de uma planta sem deficiência (b) no estádio V8. Acúmulo de putrescina 

no colmo (c) e na folha mais velha (d) e embonecamento (e) do H2 no estádio R1 conduzido 

na D1. Embonecamento (f) do H2 nas doses de K na solução nutritiva.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

D1 D2 D3 D4 
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Esses sintomas são devidos à reconhecida participação do K na fotossíntese das 

plantas (Romheld e Kirkby, 2010). De acordo com Zhao et al. (2001) a manutenção geral da 

fotossíntese exige K e a deficiência desse nutriente reduz a atividade fotossintética e o teor de 

clorofila. Szczerba et al. (2009) afirmam que o K desempenha papéis bioquímicos e biofísicos 

importantes nas plantas.  

Outro sintoma observado foi o aparecimento de manchas marrons ao longo da nervura 

das folhas mais velhas e dos colmos dos híbridos submetidos à omissão completa de K 

(Figura 2.4.18d). Esse sintoma também foi observado por Romualdo (2013). Segundo 

Malavolta e Crocomo (1982), nas regiões afetadas pela ausência do nutriente em questão 

(bordas, nervuras e pontas de folhas velhas) ocorrem acúmulo de putrescina, composto 

fitotóxico na planta originado de aminoácidos básicos. Em plantas deficientes em K, ocorre 

redução na síntese proteica e acúmulo dos aminoácidos básicos, levando a um grande 

aumento no teor de putrescina. 

b) Massa seca da parte aérea e raízes 

A interação entre dose de K e híbridos foi significativa (P<0,01) para MSPA e MSRz 

nos dois estádios de desenvolvimento avaliados (Figura 2.4.19). Nos três híbridos estudados, 

esses parâmetros aumentaram com o acréscimo de K na solução nutritiva e responderam 

segundo modelos quadráticos, exceção apenas para o MSRz do H1 em V4, que apresentou 

modelo linear.  

Aumentos na produção de MSPA com o incremento da adubação potássica também 

foram observados por Minjian et al. (2007) e Bruns e Ebelhar (2006) em plantas de milho; 

Niu et al. (2013) e Viana e Kiehl (2010) em plantas de trigo e Oliveira et al. (2001) em soja. 

Nos dois estádios avaliados, MSPA e MSRz não apresentaram diferenças 

significativas (p<0.01) entre os híbridos que receberam a menor dose de K na solução 

nutritiva (D1). O H2 foi o que apresentou maior MSPA e MSRz nos demais doses de K. 

Minjian et al. (2007) estudando características fisiológicas entre dois híbridos de milho 

submetidos à deficiência de K em solução nutritiva, verificaram aumentos significativos na 

produção de MSRz com o aumento de K na solução, bem como diferenças entre os híbridos 

para este parâmetro. 

A produção máxima de MSPA em V4, foi igual a 4,5 (H1), 5,9 (H2) e 4,7 g planta
-1

 

(H3), respectivamente para as doses 7,5; 7,4 e 6,9 mMol L
-1

 de K na solução. Já em R1, a 

produção máxima de MSPA atingida foi de 42,4 (H1); 57,2 (H2) e 44,7 (H3) g planta
-1

, 

respectivamente nas doses 8,2; 8,0 e 9,4 mMol L
-1

 de K na solução, enquanto que a produção 
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máxima de MSRz em V4 foi de 1,7 g planta
-1

 nas doses 8,9 e 8,0 mMol L
-1

 de K na solução. 

E em R1 foi de 33,0; 42,1 e 31,6 g planta
-1

, respectivamente nas doses 9,0; 9,7 e 10,3 mMol 

L
-1

 de K na solução. 

  

  
Figura 2.4.19. Massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raízes (MSRz) de 3 (três) 

híbridos de milho (H1, H2 e H3) nos estádios V4 (a, b) e R1 (c, d) em função de doses de K 

na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 

O K é considerado o principal cátion de regulação osmótica nas células das raízes da 

planta, e gera pressão de turgescência para a expansão das células na zona de alongamento 

das raízes (Dolan e Davies, 2004). De acordo com Tsay et al. (2011), a deficiência de K afeta 

significativamente o crescimento e arquitetura das raízes, incluindo inibição do crescimento 

da raiz primária e do estímulo ao alongamento do cabelo da raiz. 
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c) Aspectos nutricionais de híbridos de milho 

Potássio na folha indicativa 

A omissão de K (D1) na solução nutritiva resultou em concentração de K na FI 

significativamente (p<0.05) inferior do que nas plantas que receberam este nutriente na 

solução. Como era esperado, a concentração de K na FI aumentou com o acréscimo deste 

nutriente na solução nutritiva em todos os híbridos e estádios estudados (Figura 2.4.20), 

concordando com resultados obtidos por Akram (2013) em híbridos de milho e Niu et al. 

(2013) em plantas de trigo.  

  
Figura 2.4.20. Concentração de K na folha indicativa em V4 (a) e em R1 (b) de três híbridos 

de milho em função da concentração de K na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 

Linhas tracejadas referem-se aos níveis foliares adequados de N para a folha indicativa 

do milho no estádio R1 de acordo com Raij e Cantarela (1996). 

Pode-se observar também que houve redução da concentração de K na FI no estádio 

R1 em relação à V4. Segundo Walworth et al. (2005), a concentração de K tende a diminuir à 

medida que a idade evolui. 

Notou-se que, nos híbridos cultivados com 5% e 20% de K na solução em R1, a 

concentração deste nutriente na FI encontra-se abaixo dos níveis foliares adequados para o 

milho neste estádio de desenvolvimento, que de acordo com Fancelli e Dourado Neto (2000) 

devem encontrar-se entre 20 e 40 g kg
-1

. A concentração de K na FI para os híbridos 

conduzidos sem omissão de nutriente encontrou-se dentro dessa faixa adequada para o milho. 

As concentrações máximas de K na FI (Tabela 2.4.2) foram de 46,0; 45,1 e 52,1 g 

kg
-1

 respectivamente em 9,7; 10,5 e 8,0 mMol L
-1

 de K em V4. Notou-se em R1 que, para um 

mesmo nível de K na solução (8,7 mMol L
-1

), o H2 apresentou concentração máxima de K na 

FI (21,5 g kg
-1

) inferior à do H3 (32,3 g kg
-1

) indicando possivelmente diferenças de 

exigência nutricional entre eles.  
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Tabela 2.4.2. Concentração máxima de K na FI de plantas de milho nos estádios V4 e R1, 

obtida a partir da respectiva equação de regressão. 

Híbrido 
K máximo na 

solução nutritiva 

(mMol L
-1

) 

K foliar máximo 

(g kg
-1

) 

  K máximo na 

solução nutritiva 

(mMol L
-1

) 

K foliar máximo 

(g kg
-1

) 
 

 
V4 

 
R1 

H1 9,7 46,0 
 

10,9 31,8 

H2 10,5 45,1 
 

8,7 21,5 

H3 8,0 52,1   8,7 32,3 

Definindo como nível crítico o valor de K da solução no qual ocorre uma redução no 

rendimento de, no máximo, 10% (Scherer, 1998), esse valor foi de 3.4 (H2) e 3.2 (H3) mMol 

L
-1

 de K no estádio V4. Na Figura 2.4.21, estão apresentadas curvas ajustadas entre a massa 

seca relativa e K na solução nutritiva, estabelecendo uma faixa de suficiência de K para os 

híbridos de milho, que variou de 3,4 a 11,2 mMol L
-1

 em H2 e de 3,2 a 10,0 mMol L
-1

 de K 

em H3 no estádio V4, acima da qual a probabilidade de resposta à adubação potássica é 

pequena, não havendo necessidade de acrescentar K. 

  
Figura 2.4.21. Massa seca relativa de três híbridos de milho nos estádios V4 (a) e R1 (b) em 

função da concentração de K na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 

Linhas tracejadas referem-se ao nível crítico (90% da massa seca relativa). 

Em R1, os coeficientes de determinação (R
2
) de 0,89 (H1), 0,92 (H2) e 0,90 foram 

altamente significativos (Figura 2.4.21b). A faixa de suficiência variou de 5,4 a 11,6 e de 4,9 

a 12,0 mMol L
-1

 de K em H1 e H2 respectivamente. O H3 alcançou 90% da massa seca 

relativa apenas com 6,0 mMol L
-1

 de K na solução. Acima dos valores máximos estabelecidos 

nesta faixa de suficiência a probabilidade de resposta ao acréscimo de K na solução é muito 

baixa. 

Pode-se observar que para o milho em R1 alcançar 90% da produção máxima de 

massa seca, foi necessário uma concentração de no mínimo 5,4 (H1), 4,9 (H2) e 6,0 mMol L
-1
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de K (H3). Entretanto decréscimos na concentração de K na solução podem provocar grande 

redução da produção de massa seca. 

A relação entre a concentração de K foliar e a produção relativa de massa seca de 

híbridos milho (Figura 2.4.22) mostrou que o K satisfatório para atingir 90% da produção 

relativa de massa seca em V4 foi de 28,7 a 33,6 g kg
-1

 de K no tecido foliar para o H1. O H2 e 

H3 alcançaram 90% da massa seca relativa com 18,7 e 28,9 mMol L
-1

 de K na solução 

respectivamente. Em R1, essas faixas foram superiores e variaram de 28,0 a 47,0 g kg
-1

 de K 

em H2 e de 34,5 a 44,3 g kg
-1

 de K no tecido foliar em H3. 

  
Figura 2.4.22. Massa seca relativa de três híbridos de milho nos estádios V4 (a) e R1 (b) em 

função da concentração foliar de K. *Significativo a 5%. 

Linhas tracejadas referem-se ao nível crítico (90% da massa seca relativa). 

Parte aérea 

A interação entre doses de K e híbridos de milho foi significativa (p<0,01) para todos 

os macronutrientes nos estádios V4 (Figura 2.4.23) e R1 (Figura 2.4.24), exceto para a 

concentração de Ca em V4 (Figura 2.4.23d).  

A concentração de N na parte aérea foi influenciada pelo aumento de K na solução 

nutritiva no estádio V4 (Figura 2.4.23a) e R1 (Figura 2.4.24a) em todos os híbridos estudados, 

exceto em H1 no estádio V4 em que a regressão foi não significativa. 

Houve acréscimo significativo (p<0,05) na concentração de P na parte aérea de todos 

os híbridos com o aumento de K na solução nutritiva em V4, ajustando-se ao modelo 

quadrático para H1 e H2, e linear para H3 (Figura 2.4.23b). Entretanto, a concentração desse 

nutriente na parte aérea em R1 reduziu significativamente (p<0.05) com o acréscimo de K na 

solução (Figura 2.4.24b). 

A aplicação de K na solução nutritiva aumentou significativamente a concentração 

deste nutriente na parte aérea dos híbridos de milho nos estádios V4 (Figura 2.4.23c) e R1 

(Figura 2.4.24c). Akram (2013) e Minjian et al. (2007) também observaram acréscimo 
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significativo na concentração de K na parte aérea com o aumento da adubação potássica e 

entre os híbridos de milho, bem como Viana e Kiehl (2010) em plantas de trigo. 

 

  

  

  
Figura 2.4.23. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) e S (f) na parte aérea de 

três híbridos de milho no estádio V4 em função da concentração de K na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 

A concentração máxima de K na parte aérea encontrada pela equação de regressão foi 

igual a 62.3 (H1), 56.7 (H2) e 59.4 (H3) respectivamente para uma concentração de 8,2; 8,8 e 

8,3 mMol L
-1

 de K na solução nutritiva. Para a menor dose de K (D1), a concentração média 

de K na parte aérea dos híbridos foi de 9,2 (para H1 e H2) e 7,0 g kg
-1

 de K, estando abaixo 

dos níveis adequados estabelecidos por Fancelli e Dourado Neto (2000), que variaram de 20 e 

40 g kg
-1

. 
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A concentração de Ca na parte aérea dos híbridos de milho também foi influenciada 

pela concentração de K na solução nutritiva nos estádios V4 (Figura 2.4.23d) e R1 (Figura 

2.4.24d). 

O incremento de K na solução no estádio V4 promoveu redução na concentração de 

Mg para H1 e H3, que expressou modelo linear negativo (Figura 2.4.23e), e também na 

concentração de S para todos os híbridos (Figura 2.4.23f), ajustando-se a um modelo 

quadrático.  

  

  

  
Figura 2.4.24. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) e S (f) na parte aérea de 

três híbridos de milho no estádio R1 em função da concentração de K na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 
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As concentrações de B, Cu, Fe, Mn e Zn na parte aérea dos híbridos de milho foram 

influenciadas significativamente (p<0.05) pelo nível de K na solução nutritiva nos dois 

estádios de desenvolvimento avaliados (Figura 2.4.25 e 2.4.26). 

  

  

 
Figura 2.4.25. Concentração de B (a), Cu (b), Fe (c), Mn (d) e Zn (e) na parte aérea de três 

híbridos de milho no estádio V4 em função da concentração de K na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 

No estádio V4, as concentrações de B (Figura 2.4.25a) e Mn (Figura 2.4.25d) na parte 

aérea foram superiores nas plantas submetidas a alguma deficiência de K em todos os 

híbridos. As concentrações de Cu no H1 e H2 (Figura 2.4.25b), Fe no H3 (Figura 2.4.25c) e 

de Zn na parte aérea em H2 e H3 também foram reduzidas com o aumento de K na solução 

nutritiva. 
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No estádio R1, as concentrações de B, Cu, Fe, Mn e Zn na parte aérea foram 

influenciadas pela dose de K. Entretanto mantiveram-se dentro dos níveis de adequados para 

o milho neste estádio, que devem ser (em mg kg
-1

): 7-25 para o B, 6-20 para o Cu, 21-250 

para o Fe, 20-200 para o Mn, e 15-100 para o Zn (Raij e Cantarella, 1996). 

  

  

 
Figura 2.4.26. Concentração de B (a), Cu (b), Fe (c), Mn (d) e Zn (e) na parte aérea de três 

híbridos de milho no estádio R1 em função da concentração de K na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 

Raízes 

As concentrações de macronutrientes nas raízes de híbridos de milho em função da 

concentração de K na solução nutritiva estão apresentadas na Figura 2.4.27 (estádio V4) e 

Figura 2.4.28 (estádio R1). A resposta da concentração de nutrientes nas raízes para a 
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interação entre doses de K e híbridos de milho foi não significativa apenas para a 

concentração de N e P em V4 e N em R1. 

A concentração de K nas raízes dos híbridos de milho aumentou com o acréscimo 

deste nutriente na solução nutritiva em V4 (Figura 2.4.27c) e em R1 (Figura 2.4.28c). Nota-se 

que o H2 foi o que teve a menor concentração de K nas raízes nos dois estádios avaliados. 

Minjian et al. (2007) também observaram acréscimo significativo na concentração de K nas 

raízes com o aumento deste nutriente na solução nutritiva, bem como diferenças significativas 

entre os híbridos de milho para este parâmetro.  

  

  

  
 

Figura 2.4.27. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) e S (f) nas raízes de três 

híbridos de milho no estádio V4 em função da concentração de K na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 



 55 

No estádio V4, as concentrações nas raízes de N (Figura 2.4.27a), Ca (Figura 2.4.27d), 

Mg (Figura 2.4.27e) e S (Figura 2.4.27f) reduziram com o aumento de K na solução nutritiva 

em todos os híbridos estudados. A regressão polinomial da concentração de P nas raízes foi 

não significativa (Figura 2.4.27b) e foi de 5,2 g kg
-1

 de P. 

No estádio R1, com o aumento de K na solução nutritiva (Figura 2.4.28), houve 

redução na concentração de N e P (em todos os híbridos), Mg (em H1) e S (em H1 e H3).  

  

  

  
Figura 2.4.28. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d), Mg (e) e S (f) nas raízes de três 

híbridos de milho no estádio R1 em função da concentração de K na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 

As concentrações de micronutrientes nas raízes de híbridos de milho em função da 

concentração de K na solução nutritiva estão apresentadas nas Figuras 2.4.29 (estádio V4) e 

2.4.30 (estádio R1). A interação entre doses de K e híbridos de milho foi significativa para 
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todos os micronutrientes estudados nos dois estádios de desenvolvimento avaliados, exceto 

para a concentração de Cu em R1. 

No estádio V4, houve redução significativa (p<0.05) na concentração nas raízes de Cu 

(Figura 2.4.29a), Fe (Figura 2.4.29b) e Mn (Figura 2.4.29c) com o aumento de K na solução 

em todos os híbridos, exceto para concentração de Mn em H2. Entretanto, a concentração de 

Zn nas raízes aumentou com o acréscimo de K na solução, respondendo segundo modelos 

quadráticos para H1 e H2 e linear para H3 (Figura 2.4.29d).  

  

  
Figura 2.4.29. Concentração de Cu (a), Fe (b), Mn (c) e Zn (d) nas raízes de três híbridos de 

milho no estádio V4 em função da concentração de K na solução nutritiva. *Significativo a 

5%. 

No estádio R1, a concentração de B (Figura 2.4.30a) e Cu (Figura 2.4.30b) nas raízes 

reduziu até a D3 e voltaram a aumentar na D4, exceto para concentração de B no H2. A 

concentração de K na solução nutritiva influenciou significativamente (p<0.05) a 

concentração de Fe em H1 e H2 (Figura 2.4.30c), Mn (Figura 2.4.30d) e Zn (Figura 2.4.30e). 
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Figura 2.4.30. Concentração de B (a), Cu (a), Fe (b), Mn (c) e Zn (d) nas raízes de três 

híbridos de milho no estádio R1 em função da concentração de K na solução nutritiva. 

*Significativo a 5%. 
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d) Relações clássicas entre K e N, K e Ca, K e Mg na parte aérea 

As doses de K na concentração deste nutriente na parte aérea e suas interações com o 

Ca, Mg e N revelaram correlações significativas (p<0,05) na parte aérea para Ca e Mg no H1 

e H3 no estádio V4. No estádio R1, essa correlação foi significativa para Ca em H2, Mg no 

H1 e H2 e N em todos os híbridos (Figura 2.4.31). 

  

  

 
Figura 2.4.31. Relação entre a concentração de K e Ca (a, b), K e Mg (c, d) e K e N (e) na 

parte aérea de três híbridos de milho nos estádios V4 (a, c) e R1 (b, d, e). *Significativo a 5%. 

Essas correlações mostraram quem com o aumento de K na parte aérea houve 

decréscimo significativo (p<0.05) da concentração de Ca, ajustando-se a modelos quadráticos 

(p<0.05) para H1 e H3 no estádio V4 (Figura 2.4.31a) e decréscimo da concentração de Mg 

para H1 e H3 em V4 (Figura 2.4.31c). Resultados obtidos por Consolmagno Neto (2006) 



 59 

mostraram que grandes aumentos da concentração foliar de Ca podem ser observados quando 

a disponibilidade de K às plantas é limitada. Bruns e Ebelhar (2006) observaram que a 

concentração de Mg da folha de milho foi significativamente reduzida com o aumento da dose 

de K na adubação. Segundo Fageria (2001), o K, em alta concentração, tem ação antagônica 

sobre a absorção de Ca
2+

 e Mg
2+

, devido à competição decorrente de propriedades fisiológicas 

entre K e Ca e à competição por compostos ligantes do metabolismo vegetal entre K e Mg. 

Mengel e Kirkby (2001) afirmam que a competição entre Mg com outros cátions em excesso, 

principalmente K, pode reduzir a absorção de Mg em razão da competição por cargas 

negativas no citosol. A tendência de menor absorção de Ca e Mg, como consequência do 

aumento da absorção de K, ou seja, redução na relação (Ca+Mg)/K devido à maior 

disponibilidade de K foi observada por Bull (1986) no capim-Tobiatã e na soja-perene. 

Segundo Mengel e Kirkby (2001), a soma total de cátions em uma planta é pouco variável 

com o incremento no suprimento de um cátion, pois geralmente ocorre redução na proporção 

dos outros cátions presentes. 

A concentração de N na parte aérea em R1 reduziu significativamente (p<0.05) com 

o aumento da concentração de K na parte aérea (Figura 2.4.31e). Megda (2009) também 

observaram redução da concentração foliar de N em capim-Marandu (B. brizantha cv. 

Marandu) com o aumento das doses de K, possivelmente é resultante do efeito de diluição do 

N no tecido vegetal, proporcionado pelo incremento da MSPA, com o aumento deste 

nutriente na solução. Nos tratamentos com menores produções de MSPA, houve efeito de 

concentração de N, concordando com Deon (2007), uma vez que Viana e Kiehl (2010) 

verificaram que o fornecimento do K para o trigo (Triticum aestivum L.) estimulou o 

aproveitamento do N, possibilitando que sua absorção, assimilação sejam aumentadas. 

A relação ótima entre os dois nutrientes vai produzir um rendimento máximo apenas 

quando ambos estão em suas respectivas faixas de suficiência (Soltanpour et al., 1995). 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01904167.2012.754031#CIT0025
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2.5. Conclusões 

Os híbridos de milho manifestam sintomas típicos de deficiência de N ou de K, além 

de redução no crescimento da parte aérea e de raízes, quando tais nutrientes são omitidos total 

ou parcialmente da solução nutritiva, entretanto não se observa sintomas de excesso para 

aqueles conduzidos em dose excessiva. 

O híbrido Pioneer 30F35 (H2) tem a maior produção de massa seca da parte aérea e 

das raízes nos estádios V4 e R1 e nos experimentos com doses de N ou de K. 

As doses de N e de K empregadas alteram a concentração dos demais nutrientes na 

parte aérea e nas raízes dos híbridos nos estádios V4 e R1, exceto para a concentração de Ca e 

de Mg na parte aérea em H3 conduzido com doses de N e para a concentração na parte aérea 

de N no H1 e de Mg no H2 em V4.  

As relações entre as concentrações de N e K, N e P e N e S nos híbridos no estádio V4 

são afetadas com o aumento de N na solução. Bem como as relações entre K e Ca e K e Mg 

nos estádios V4 e R1 e K e N no estádio R1. 

Baseado na faixa de suficiência dos nutrientes estudados, pode-se afirmar que o DKB 

390 Pró R2 (H1) é mais o exigente em N (nível crítico igual a 24,3 mMol L
-1

) e que o 

Syngenta Status (H3) é o mais exigente em K (nível crítico igual a 6,0 mMol L
-1

). 
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3. DIAGNÓSTICO DO ESTADO NUTRICIONAL PARA NITROGÊNIO E 

POTÁSSIO EM HÍBRIDOS DE MILHO BASEADO EM ANÁLISE DE IMAGENS 

DIGITAIS. 

RESUMO – O estado nutricional de plantas pode ser identificado pela análise química do 

tecido foliar e/ou pela diagnose visual, entretanto a primeira ocorre em estádio fenológico 

avançado e de difícil correção e a segunda depende da experiência do avaliador e de difícil 

detecção. A análise de imagens digitais é uma tecnologia que permite identificar a deficiência 

nutricional em plantas no início do estádio de desenvolvimento da planta, podendo ser 

corrigida no mesmo ciclo da cultura, independente da avaliação humana. O objetivo deste 

trabalho foi verificar métodos de extração de características de imagens digitais foliares, 

baseados em padrões de textura da folha e em índices espectrais, para a identificação de 

sintomas de deficiência isolada de nitrogênio (N) ou de potássio (K) em híbridos de milho 

(Zea mays L.), cultivados em casa de vegetação e no campo, com deficiência nutricional 

induzida para N ou K. O experimento foi independente para cada elemento e conduzido em 2 

etapas: 1º) em casa de vegetação sob cultivo hidropônico, com tratamentos em esquema 

fatorial 4 (doses) x 3 (híbridos) e 4 repetições, sendo 4 doses: 5, 20%, 100% e 200% da dose 

completa; e 2º) no campo, em blocos ao acaso em fatorial 4x3 (4 doses e 3 híbridos) e 4 

blocos, sendo 4 doses de adubação: omissão individual e completa (0%) de N ou K, 50%, 

100% e 200% da dose recomendada do nutriente em estudo. Os híbridos foram: DKB390 

PróR2
®
 (H1), Pioneer 30F35

®
 (H2) e Syngenta Status

®
 (H3). A coleta e digitalização das 

folhas foram realizadas nos estádios V4 e R1. Foram obtidas as imagens da folha indicativa 

do estádio (FI), que foram processadas pela análise de imagens e analisadas quimicamente. 

Os métodos de extração de características baseados em padrões de textura de imagens em 

escala de cinza foram: Fourier, Descritor Fractal (Fractal), Local Binary Pattern (LBP), Gabor 

Wavelets (GW) e Gabor Wavelets + Fractal Descriptors (GWF); e também foram estudados 

métodos de extração de características baseados em 4 índices espectrais de imagens coloridas: 

excesso de verde (EVd), vermelho normalizado (Vern), verde normalizado (Vn) e razão 

verde-vermelho (Rvv) e a combinação entre eles. Foram determinadas as concentrações de N 

ou K, além do estudo dos métodos de extração de características. A redução nas doses de N 

ou de K nos híbridos estudados promoveu decréscimos significativos na concentração foliar 

desses elementos nos híbridos conduzidos em casa de vegetação e no campo nos 2 estádios 

avaliados, apresentando sintomas visuais típicos de deficiência de N ou de K para os híbridos 

conduzidos com a menor dose de tal nutriente. Para os híbridos conduzidos em casa de 

vegetação com doses de N ou de K, quando estudados separadamente pelos métodos baseados 

em textura, o Fourier apresentou alta porcentagem de acertos em todos os híbridos e nos 2 

estádios, exceto para H3 no R1. Os melhores métodos baseados em índices espectrais 

apresentaram classificações considerados acima de bons. Houve redução na taxa de acertos 

dos métodos de análise no campo, quando comparado aos de casa de vegetação.  

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: nutrição de plantas; macronutriente, visão artificial; Fourier; Zea mays L. 
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3.1. Introdução 

A produção mundial de milho (Zea mays L.) tem aumentado ao longo do século, 

devido tanto ao melhoramento genético de plantas bem como pelo manejo da cultura, 

incluindo o uso de fertilizantes e práticas de cultivo (Ciampitti e Vyn, 2012).  

O desenvolvimento de programas de adubação para culturas agrícolas deve ser 

precedido pelo conhecimento das consequências de deficiências minerais sobre o crescimento 

e o desenvolvimento das plantas (Silva et a., 2009). Para Argenta et al. (2002), o 

monitoramento do nível adequado de nutriente na planta de milho tem como objetivo 

diagnosticar a necessidade ou não de sua aplicação, visto que o emprego de altas doses de 

nutriente, especialmente de nitrogênio (N), pode contaminar as águas superficiais e 

subterrâneas, uma vez que os riscos de poluição ambiental decorrentes da adubação 

nitrogenada podem ser elevados, especialmente em condições de intensa precipitação e altas 

doses de adubação (Amado e Mielniczuk, 2000). Não bastasse o custo ambiental, os 

fertilizantes são adquiridos a um custo cada vez mais alto pelos produtores, onerando a 

produção de alimentos (Oliveira et al., 2009). 

O conhecimento de sintomas de deficiência nutricional permite a identificação e a 

correção de deficiências que podem ocorrer, possibilitando intervenções corretas, sem 

desperdícios e de menor impacto ambiental (Silva et a., 2009; Sarcinelli et al., 2004). 

Os nutrientes minerais têm funções essenciais e específicas no metabolismo das 

plantas (Malavolta, 2006). Quando um dos elementos químicos essenciais está presente no 

meio em quantidades insuficientes ou em combinações que o tornam pouco disponível, a 

deficiência de tal elemento nas células provocará distúrbios no metabolismo (Epstein, 1975). 

Esses distúrbios geralmente revelam-se por meio de sintomas visíveis de deficiência, tais 

como clorose e/ou necrose de folhas, crescimento reduzido ou outras anomalias. O sintoma 

característico para cada nutriente depende também da severidade da deficiência, da espécie, 

variedade ou cultivar e de fatores ambientais (Malavolta, 2006).  

Resultados têm mostrado que o N é o nutriente exigido em maior quantidade pela 

cultura do milho, sendo o que mais frequentemente limita a produtividade de grãos (Pavinato 

et al., 2008). Sua deficiência manifesta-se na fase de crescimento intenso (Fornasieri Filho, 

1992). O crescimento é retardado e lento, e as plantas tem uma aparência não viçosa. As 

partes mais maduras (folhas mais velhas) da planta são as primeiras a serem afetadas, uma vez 

que o N transloca-se de regiões mais velhas para as mais jovens, que crescem ativamente 

(Epstein e Bloom, 2006).  
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O potássio (K) é o segundo macronutriente em teor contido nas plantas, atrás apenas 

do requerimento em N, com a máxima absorção ocorrendo no período de desenvolvimento 

vegetativo, sugerindo maior necessidade de K na fase inicial como um elemento de 

“arranque” (Coelho, 2007). De acordo com Prabhu et al. (2007) e Malavolta (2006), os 

sintomas de deficiência de K iniciam-se pelas folhas mais velhas e são caracterizados por 

clorose seguida de necrose das margens e pontas das folhas, além de redução do crescimento 

das plantas e raízes. 

A avaliação do estado nutricional de espécies vegetais tem sido amplamente utilizada 

e discutida, no intuito de possibilitar intervenções mais precisas em sistemas de produção 

vegetal, por meio de práticas de manejo e adubação (Urano et al., 2006).  

Para Reis et al. (2006), a determinação das concentrações de nutrientes pela análise 

química foliar (diagnose foliar) apresenta-se como possibilidade de detecção de deficiência. 

No entanto, na prática é complexo efetuar uma série de amostragens e análises para 

determinação das necessidades do elemento com resposta em curto prazo. Além disso, para 

tal, determinam-se, geralmente, as concentrações do nutriente na matéria seca de folhas, em 

condições de laboratório, empregando-se métodos analíticos demorados e de alto custo 

(Guimarães et al., 1999).  

Outro fator fundamental é o estádio de desenvolvimento da cultura, pois se a 

identificação da deficiência ocorrer em estádio muito avançado, a informação pode não ser 

útil para a correção da deficiência naquele ciclo de produção (Wu al., 2007). Deste modo, os 

testes que determinam a concentração de nutriente no tecido vegetal possuem a desvantagem 

de não possibilitar a correção da deficiência deste nutriente no mesmo ano agrícola, sendo 

apenas úteis para identificar se houve falta ou excesso desse nutriente em um determinado 

estádio de desenvolvimento (Argenta et al., 2002). O uso da diagnose foliar como método 

para a avaliação do estado nutricional possui certas limitações que devem ser mais bem 

analisadas, para se fazer o procedimento correto do emprego da técnica (Salvador et al, 1999). 

Uma maneira prática e rápida de determinar a deficiência de nutrientes na planta é por 

meio do diagnóstico visual, e também pode ser útil para decidir sobre a necessidade de 

realizar fertilizações (Silva et al., 2009). Porém, a sua precisão é limitada e passível de erros 

(Baesso et al., 2007). A anormalidade visível causada pela deficiência de um elemento é o 

final de uma cadeia de eventos (Malavolta et al., 1997) e, na maioria das vezes, só é possível 

diagnosticar visualmente a deficiência quando ela ocorre de forma aguda, isto é, quando 

provavelmente parte significativa da produção já estiver comprometida. Além disso, em 
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estádio avançado de desenvolvimento, os sintomas de deficiência dos diversos nutrientes se 

assemelham, confundindo o diagnóstico (Fontes, 2004). 

Desta forma, a utilização de métodos que possam diagnosticar a deficiência 

nutricional de plantas com precisão, rapidez e independente de análise de visão humana, 

torna-se uma excelente ferramenta para o manejo da nutrição de plantas, visando o 

suprimento de adubação no mesmo ciclo de cultivo, o que atualmente com os métodos 

existentes de diagnose visual e/ou análise química de tecido fica muito difícil, oneroso e 

demanda tempo, além de a correção da deficiência não ser possível no mesmo ciclo da 

cultura. 

O aprimoramento dos métodos de identificação de deficiência nutricional de plantas, 

aliado à necessidade de melhorias na eficiência do uso dos nutrientes presentes no solo ou 

aplicados via adubação, para obtenção de altas produtividades pelas culturas, tem levado a 

busca por novas tecnologias, seja do ponto de vista agronômico, econômico ou ambiental. 

Portanto, o desafio é desenvolver práticas agronomicamente eficientes e respeitadoras do 

ambiente que são aplicáveis a centenas de agricultores, com elevadas produtividades e que 

proporcionem redução das perdas de nutriente (Wu et al., 2014). 

Na avaliação do estado nutricional das plantas, diversos métodos podem ser 

empregados, entretanto, há de se considerar a rapidez e segurança dos mesmos (Neves et al., 

2005). Diferentes sistemas portáteis (© Hydro-N-Tester da Yara, ou © SPAD da Minolta) 

permitem a medição do teor de clorofila de folhas com base na transmitância ou reflectância 

das folhas em bandas de ondas específicos, uma vez que existe uma relação entre o teor de 

clorofila e a concentração de N foliar (Lemaire, et al., 2008). No entanto, Peng et al. (1993) 

mostraram que a estimativa da concentração de N foliar era muito sensível a variações da 

folha, ambiente e cultivares. Em função disso, nos últimos anos surgiram estudos utilizando 

análise de imagens digitais foliares (visão artificial) para diagnosticar sintomas de deficiências 

nutricionais.  

A análise de imagens digitais consiste no reconhecimento da cena para a geração de 

características dimensionais, como áreas ou comprimentos de objetos, ou atributos, como 

padrões de cores e texturas, e a sua mensuração através de métodos de contagem ou 

frequência dos elementos formadores da imagem denominados "pixels” (Teixeira et al., 

2006). A análise de imagens digitais propõe o desenvolvimento de herbários digitais 

inteligentes, sistemas biotecnológicos para gerenciamento de nutrientes e laboratórios de 

análise morfofisiológica, que poderão ser utilizados como ferramentas de pesquisa em 

botânica, fisiologia e evolução.  
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Um sistema de visão computacional ou artificial pode ser definido como um conjunto 

de métodos e técnicas de sistemas de computador que são capazes de interpretar imagens 

(Punam e Udupa, 2001).  

A deficiência de cada nutriente produz sintomas característicos nas folhas, tais como: 

perda de pigmentação, necrosidade, menor crescimento, alteração na textura da superfície, 

etc. A análise de imagens digitais pode ser capaz de identificar estas características e associá-

las a uma ou mais carências de nutrientes na planta, em híbridos de milho, podendo assim 

determinar a melhor época de aplicação e o nutriente necessário a ser aplicado. 

Silva et al. (2014) estudando métodos de extração de características para identificação 

de deficiência de magnésio (Mg) em um único híbrido de milho, concluíram que a análise de 

imagens digitais coloridas foi eficiente para diagnosticar as doses do nutriente estudado, 

atingindo 75,5% de acertos no estádio V4 (4 folhas completamente desenvolvidas). Romualdo 

et al. (2014) estudando também métodos de extração de características de imagens digitais 

coloridas para identificação de deficiência de N em um híbrido de milho (DKB 390), 

encontraram elevadas taxas de acertos dos métodos utilizados, chegando a 82,5% e 96,5% de 

acertos nos estádios V4 e R1 respectivamente. Baesso et al. (2007) estudaram o uso de índices 

espectrais, obtidos a partir de imagens digitais coloridas para análise de imagens, para 

discriminar feijoeiros submetidos a diferentes doses de N. 

Outros estudos também foram realizados nos últimos anos utilizando análise de 

imagens digitais. Meyer et al. (1988) testaram um sistema de visão artificial para estimar a 

cobertura do solo e concluíram que em solos úmidos a imagem apresentou melhor contraste 

que em solos secos. Han e Hayes (1990) desenvolveram um procedimento para análise de 

imagem, com o objetivo de determinar a cobertura do solo (resíduos e/ou plantas) utilizando a 

informação textural da imagem e concluíram que o algoritmo foi capaz de quantificar a 

porcentagem de solo coberto, com acurácia e sem influência do erro humano e, ainda, que a 

classificação de imagens utilizando a textura pode separar resíduos/plantas do solo. Varella et 

al. (2002) determinaram a cobertura do solo por análise de imagens e redes neurais e 

apresentaram índice de exatidão global médios na classificação de 82,1%. Sena Junior et al. 

(2001, 2003) desenvolveram, testaram e, posteriormente, implementaram e avaliaram 

métodos de visão artificial para identificação de plantas de milho atacadas pela lagarta do 

cartucho (Spodoptera frugiperda).  

A exploração da elevada capacidade de rendimento de grãos de milho está relacionada 

ao desenvolvimento contínuo de técnicas que propiciem a exploração deste potencial 

(Merotto Junior et al., 1997). Nesse sentido, acredita-se que a análise de imagens digitais 
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possa auxiliar na avaliação do estado nutricional em diferentes híbridos de milho cultivados 

com doses de N ou de K, para diagnosticar a necessidade de aplicação do nutriente e a dose 

necessária a ser aplicada, podendo assim contribuir para aumentar a eficiência da adubação na 

cultura do milho, fornecendo informações fundamentadas.  

3.2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi verificar métodos de extração de características de 

imagens digitais foliares, baseados em padrões de textura da folha e em índices espectrais, 

para a identificação de níveis de nitrogênio (N) e de potássio (K) em híbridos de milho (Zea 

mays L.) nos estádios V4 e R1, cultivados em casa de vegetação e no campo.  

3.3. Material e Métodos 

3.3.1. Local do experimento e cultura estudada 

O trabalho experimental constituiu-se de 2 (dois) experimentos independentes, sendo 

o primeiro com doses de nitrogênio (N) e o segundo com doses de potássio (K), e foram 

realizados em 2 (duas) condições de cultivo: casa de vegetação e campo. Ambos foram 

realizados na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP), campus de 

Pirassununga/SP.  

A cultura estudada foi a do milho (Zea mays L.) conduzida:  

a) em casa de vegetação, no setor das Agrárias, sob cultivo hidropônico em vasos plásticos 

com capacidade de 3,6 L com solução nutritiva; e  

b) no campo, em área de baixa fertilidade, em Neossolo Quartzarênico (RT) classificado de 

acordo com a EMBRAPA (2013), localizado no campo 120 da FZEA/USP, temperatura 

média igual a 21,6 C e precipitação do período experimental de 896,4mm, sendo que os 

ensaios foram independentes para cada nutriente. 

3.3.2. Casa de vegetação 

3.3.2.1. Tratamentos e delineamento experimental 

Os tratamentos constaram de 3 (três) híbridos de milho: DKB390 PróR2® (H1), 

Pioneer 30F35® (H2) e Syngenta Status® (H3). Para cada híbrido, foram utilizados 4 (quatro) 

doses de nutrientes para cada elemento estudado: D1= 5% da dose completa do nutriente; 

D2= 20% da dose completa; D3= 100% (dose completa) e D4= 200% da dose completa (dose 

excedente), com 4 (quatro) repetições.  
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Essas doses de nutrientes correspondem respectivamente a 1,0; 3,0; 15,0 e 30,0 mMol 

L
-1

 de N (no experimento com doses de N na solução nutritiva) e 0,3; 1,2; 6,0 e 12,0 mMol L
-

1
 de K (no experimento com doses de K na solução nutritiva).  

3.3.2.2. Solução nutritiva 

As soluções nutritivas foram preparadas a partir da solução completa de Hoagland e 

Arnon (1950), modificada para atender às doses de N e K em cada experimento.  

A composição da solução nutritiva constituiu-se de: N=210, P=31, K=234, Ca=200, 

Mg=8, S=64 mg L
-1

 na solução nutritiva completa (100%), e micronutrientes. No experimento 

com doses de N na solução, esse nutriente foi adicionado nas doses de 14, 42, 210 e 420 mg 

L
-1

 de N (ou 1, 3, 15 e 30 mMol L
-1

 de N) na solução nutritiva, respectivamente para as doses 

D1, D2, D3 e D4. No experimento com doses de K na solução, esse nutriente foi adicionado 

nas doses de 11,7; 46,8; 234 e 468 mg L
-1

 de K (ou 0,3; 1,2; 6 e 12 mMol L
-1

 de K) na 

solução nutritiva, respectivamente para as doses D1, D2, D3 e D4. Os demais nutrientes 

foram aplicados em concentrações normais, conforme apresentado na Tabela 3.3.1. Na 

escolha das fontes de N, tomou-se o cuidado de manter uma relação de 80% de NO3
- 
e 20% na 

forma de NH4
+
. 

Para o preparo da solução nutritiva de cada vaso, foram utilizadas água deionizada e 

soluções estoques nos volumes indicados na Tabela 3.3.1.  

Tabela 3.3.1. Volumes pipetados da solução estoque para o preparo da solução nutritiva de 

cada vaso, de acordo com as doses de N e K empregadas em cada experimento. 

Sal ou Fertilizante 

Concentração 

da solução 

estoque 

g.L
-1

 

Volume da solução estoque adicionada na solução do vaso 

(ml.L
-1

) 

Doses de N (mMol L
-1

) 
 

Doses de K (mMol L
-1

) 

1,0 3,0 15,0 30,0   0,3 1,2 6,0 12,0 

1. KH2PO4  136,09 1 1 1 1 
     

2. KCl  74,55 5 5 5 5 
 

0,3 1,2 6 12 

3. NH4H2PO4 115,03 - - - - 
 

1 1 1 1 

4. NH4NO3 80,04 0,5 1 4,5 10 
 

2 2 2 2 

5. Ca (NO3)2.5H2O 254,16 - 0,5 3 5 
 

5 5 5 5 

6. CaCl2.2H2O 147,01 5 4,5 2 - 
 

- - - - 

7. MgSO4.7H2O 246,47 2 2 2 2 
 

2 2 2 2 

8. Solução de micros* 
 

1 1 1 1 
 

1 1 1 1 

9. Solução Fe 

EDHMA** 
  1 1 1 1   1 1 1 1 

O sinal “-” indica a omissão do respectivo nutriente na composição da solução nutritiva. (*) Em 1L de 

solução estoque: 3,43 g H3BO3; 2,88 g MnCl2.4H2O; 0,35 g ZnCl2; 0,11 g CuCl2; 0,06 H2MoO4H2O. (**) Em 

1L de solução estoque: 115 g Fe EDHMA. 



 68 

3.3.2.3. Instalação e condução do experimento 

A semeadura de milho foi realizada em bandejas plásticas com areia lavada, onde as 

plantas foram mantidas durante uma semana após a emergência e irrigadas periodicamente 

com água deionizada. Após esse período, de acordo com a uniformidade, as plantas foram 

selecionadas e transplantadas 2 (duas) para cada vaso, aplicando-se as soluções nutritivas 

respectivas a cada tratamento.  

Inicialmente, para evitar estresse salino nas raízes das plântulas, cada vaso recebeu 

solução diluída a 50% do volume de solução estoque indicado, durante 5 (cinco) dias. Após 

esse período, completou-se a solução dos vasos com os 50% de solução estoque restantes. 

A unidade experimental foi constituída por 2 (duas) plantas homogêneas em cada 

vaso. As plantas foram fixadas na tampa do vaso por uma espuma, na altura do colo da planta, 

permitindo às raízes ficarem imersas na solução nutritiva de dentro do vaso.  

Os vasos eram de polietileno, comportavam 3,6 litros de solução nutritiva e foram 

pintados externamente de preto para evitar a entrada de luz e consequentemente a proliferação 

de algas e musgos. Cada vaso recebia automaticamente ar comprimido filtrado e borbulhado 

durante 10 segundos a cada 30 segundos. 

As soluções nutritivas foram trocadas semanalmente, completando-se diariamente o 

nível da solução no vaso com água deionizada através da utilização de filtros de osmose 

reversa e monitorando o valor do pH entre 5,0 e 6,0 com HCl 0,1N e NaOH 1N. 

Quando as plantas atingiram o estádio de desenvolvimento com 6 (seis) folhas 

completamente desenvolvidas (V6), foi realizada troca das plantas para vasos maiores (15 L), 

permitindo o crescimento das raízes das plantas. 

As plantas foram cultivadas até o estádio de embonecamento do milho (R1) e, quando 

houve necessidade, foram tutoradas com auxílio de arames para não caírem.  

3.3.2.4. Avaliações 

As plantas foram avaliadas em 2 (dois) estádios de desenvolvimento da cultura: em V4 

(quando as plantas de milho estavam com 4 folhas completamente expandidas) uma vez que a 

adubação de cobertura de N e K no milho é realizada quando as plantas estiverem com 5-6 

folhas completamente expandidas (Raij e Cantarella, 1996), e em R1 (estádio de 

embonecamento do milho). 

Com auxílio de uma tesoura, foi coletada a folha indicativa do estádio (FI) de 

desenvolvimento do milho, ou seja, a folha 4 e a folha oposta e abaixo da espiga, 
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respectivamente nos estádios V4 e R1. Essas folhas foram digitalizadas e posteriormente 

analisadas quimicamente. 

Após a digitalização, a FI foi lavada com água deionizada, colocada em sacos de papel 

corretamente identificados, levada à estufa de circulação forçada a 65ºC até peso constante. 

As FI das 2 (duas) plantas de cada vaso foram agrupadas compondo uma única amostra e 

posteriormente, foram moídas em moinho tipo Wiley, encaminhadas ao laboratório para 

determinação da concentração de N (para o experimento com doses de N) e K (para os 

experimento com doses de K), segundo métodos descritos por Bataglia et al. (1983). 

3.3.3. Campo 

3.3.3.1. Tratamentos e delineamento experimental 

Os experimentos no campo foram independentes para cada elemento, desta forma, 

cada experimento foi constituído pela omissão individual de N e K nas parcelas.  

Os tratamentos constaram de 4 (quatro) doses de adubação: D1 = omissão completa do 

nutriente, D2 = 50% da dose recomendada, D3 = 100% da dose recomendada (140 kg ha
-1

 de 

N ou 130 kg ha
-1

 de K2O) e D4 = 200% da dose recomendada (dose excedente) e 3 (três) 

híbridos de milho: DKB390 PróR2® (H1), Pioneer 30F35® (H2) e Syngenta Status® (H3). 

Essas doses de nutrientes correspondem respectivamente a 0, 70, 140 e 280 kg ha
-1

 de 

N (no experimento com doses de N) e 0, 65, 130 e 260 kg ha
-1

 de K2O (no experimento com 

doses de K). Os demais macronutrientes foram aplicados em concentrações normais, 

conforme apresentado na Tabela 3.3.2, além da adição de 2 kg ha
-1

 Zn no plantio. 

Tabela 3.3.2. Quantidade de nutrientes (N, P2O5 e K2O), em kg ha
-1

, aplicados na semeadura 

e na cobertura de híbridos de milho conduzidos com doses de N ou de K na adubação.  

    Doses de N    Doses de K 

  

D1 D2 D3 D4 

 

D1 D2 D3 D4 

Semeadura 

(kg ha
-1

) 

N 0 15 30 60 

 

30 30 30 30 

P2O5  100 100 100 100 

 

100 100 100 100 

K2O 50 50 50 50 

 

0 25 50 100 

Cobertura 

(kg ha
-1

) 

N 0 55 110 220 

 

110 110 110 110 

K2O 80 80 80 80   0 40 80 160 

As adubações de plantio e cobertura para cada nutriente foi estabelecida com base na 

análise inicial do solo e de acordo com a recomendação de Raij e Cantarella (1996) para a 

cultura do milho para uma produtividade esperada de 10-12 toneladas por hectare. As fontes 

de nutrientes utilizadas foram uréia protegida (45% de N), cloreto de potássio – KCl (60% de 

K2O), superfosfato simples (18% de P2O5).  



 70 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 

4x3 (quatro doses de nutrientes e três híbridos de milho), em 4 (quatro) blocos, totalizando 48 

parcelas por experimento. Cada parcela apresentava 6 (seis) linhas de 6 metros (m) cada linha 

e espaçamento de 0,8m nas entrelinhas, resultando numa área útil de 28,8m² por parcela. 

3.3.3.2. Caracterização da área experimental 

O experimento foi conduzido no campo 120 da FZEA/USP, em área de baixa 

fertilidade, em um Neossolo Quartzarênico (RT) classificado de acordo com a EMBRAPA 

(2013), temperatura média igual a 21,6 C e precipitação do período experimental de 

896,4mm. Os dados meteorológicos de precipitação e temperatura média do período experimental 

estão apresentados na Figura 3.3.1. 

 
Figura 3.3.1. Precipitação (mm) e temperatura média (°C) descendias no período de janeiro a 

junho de 2012, obtidos dos dados da estação meteorológica da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos (FZEA/USP). 

As características químicas do solo da área experimental estão apresentadas na Tabela 

3.3.3. O solo apresentava 86,0 e 90,0 g kg
-1

 de argila e 888 e 877 g kg
-1

 de areia 

respectivamente nas camadas de 0-0,2m e 0,2-0,4m. 

Tabela 3.3.3. Análise química do solo da área experimental na camada 0,0-0,20m.  

pH P (res) S K Ca Mg Al H+Al M.O SB CTC V m B Cu Fe Mn Zn 

 mg/dm3 mmolc/dm3 g/kg mmolc/dm3 % mg/dm3 (ppm) 

5,1 6 6 0,4 12 7 1 22 21 19 41 47 3 0,4 4,6 6 7,6 0,8 

janeiro fevereiro março abril maio junho 

Semeadura 

Cobertura Coleta 1 

V4 

Coleta 2 

R1 Colheita 
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No mês de novembro de 2011, foi aplicado 1,5 ton.ha
-1

 de calcário (CaO=35,5%; 

MgO=10% e PRNT=65%) para elevação da saturação por bases (V) a 70%, conforme 

recomendação de Raij e Cantarella (1996) para a cultura do milho. Anteriormente à 

semeadura, foi realizada a dessecação da área utilizando a associação de 2,4D/glyphosate.  

3.3.3.3. Instalação e condução do experimento 

Em 06 de fevereiro de 2012, o milho foi semeado manualmente com auxílio de réguas 

(6 sementes/metro).  

A adubação de cobertura foi realizada aproximadamente 30 dias após a semeadura, 

quando as plantas estavam no estádio V4, manualmente em superfície ao lado da linha de 

plantio utilizando uréia protegida e KCl, e foi levemente incorporada ao solo para evitar 

possíveis perdas de N por volatilização. 

3.3.3.4. Avaliações 

Foram coletadas amostras foliares para análise química. Essas amostras, num total de 

6 (seis) subamostras por parcela, foram colhidas em 2 (dois) estádios: V4, estádio antecedente 

à adubação de cobertura, e R1, estádio indicado para amostragem de folhas para análise 

química do milho (Raij e Cantarella, 1996).  

Foi coletada a folha indicativa do estádio (FI) de desenvolvimento do milho (folha 4 e 

folha oposta e abaixo da espiga, respectivamente em V4 e em R1).  

A FI foi coletada com auxílio de uma tesoura e levada para o laboratório para a 

digitalização da imagem.  

Após a digitalização, as 6 (seis) subamostras de cada parcela foram agrupadas 

compondo uma única amostra e posteriormente, foram lavadas com água deionizada, levadas 

à estufa de circulação forçada, a 65ºC até peso constante e moídas em moinho tipo Wiley. 

Todas as amostras moídas foram colocadas em sacos plásticos identificados e encaminhadas 

ao laboratório para determinação da concentração de N (para o experimento com doses de N) 

e K (para os experimento com doses de K), segundo métodos descritos por Bataglia et al. 

(1983). Na última coleta (R1), após a digitalização da imagem, foram separadas os terços 

médios e retirada a nervura central das folhas para análise química foliar. 
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3.3.4. Análise química foliar 

As amostras foliares foram digeridas por via úmida com ácido sulfúrico para análise 

de N, e com ácido nítrico-perclórico para determinação K. A concentração de N foi 

determinada através de destilação de amônia em destilador seguido de titulação e a de K por 

fotometria de chama. 

As análises químicas foliares foram realizadas no Laboratório de Ciências Agrárias na 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da Universidade de São Paulo, Campus 

de Pirassununga/SP. 

3.3.5. Forma de análise dos resultados de análise química foliar 

Em casa de vegetação, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 4x3 (quatro doses de nutrientes e três híbridos de milho) com 4 (quatro) 

repetições. Como a realização de análise química de planta requer a destruição do material 

vegetal (amostras destrutivas), a cada época de coleta estudada, eram retirados 48 vasos (4 x 3 

x 4 ) referentes à respectiva época de coleta, totalizando 96 unidades experimentais. O modelo 

matemático indicado foi o seguinte: 

Yijk = m + Hi + Nj + HNij + eijk 

onde, 

Yijk é o valor observado na parcela que recebeu o tratamento ij na repetição k; 

m é a média geral do experimento; 

Hi é o efeito dos híbridos de milho; 

Ni é o efeito das doses de nutrientes aplicados na parcela; 

eijk é o efeito dos fatores não controlados na parcela que recebeu os tratamentos ij na repetição 

k. 

Nos experimentos realizados no campo, o delineamento experimental foi em blocos 

casualizados em esquema fatorial 4x3 (quatro doses de nutrientes e três híbridos de milho), 

em 4 (quatro) blocos. O modelo matemático indicado foi o seguinte: 

Yijk = m + Hi + Nj + HNij + Wk + eijk 

onde, 

Yijk é o valor observado na parcela que recebeu os tratamentos ij que se encontram no bloco k; 

m é a média geral do experimento; 

Hi é o efeito dos híbridos de milho; 

Ni é o efeito das doses de nutrientes aplicados na parcela; 

Wk é o efeito devido ao bloco k em que se encontra a parcela; 

eijk é o efeito dos fatores não controlados na parcela que recebeu os tratamentos ij no bloco k. 

Tanto para os experimentos em casa de vegetação, como para os experimentos no 

campo, nos casos em que o teste F foi significativo somente para Nj, foi realizada uma única 

análise de regressão para todos os híbridos. Nos casos em que o teste F foi significativo para 
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NHij, ou seja, se houve interação entre os híbridos estudados e as doses de nutrientes 

aplicadas, o desdobramento visou estudar as doses dentro do Hi. Neste caso, foram realizadas 

3 (três) análises de regressão, sendo 1 (uma) para cada híbrido, que foram avaliadas através da 

significância dos coeficientes de regressão.  

Os coeficientes do modelo de regressão foram testados pelo teste t, e a probabilidade 

da significância estatística de 5%. 

3.3.6. Digitalização das imagens 

A digitalização da imagem das folhas foi realizada utilizando um scanner de mesa 

convencional de alta resolução (HP scanjet 3800) com até 9600 DPI (dot per inch – pontos por 

polegada). As folhas foram digitalizadas com 1200 DPI e armazenadas no computador em 

formato sem compressão TIFF (Tag Image File Format), para posterior processamento. 

A coleta de folhas para digitalização da imagem foi realizada em 2 (dois) estádios de 

desenvolvimento: V4 (plantas de milho com 4 folhas totalmente expandidas) e R1 

(embonecamento do milho). De acordo com Fancelli (1986), é no estádio V4 que é definido o 

potencial produtivo do milho; além disso, a adubação de cobertura de N e K no milho é 

realizada quando as plantas estão com 5-6 folhas completamente expandidas (Cantarela et al., 

1997). O estádio R1 é o estádio de desenvolvimento indicado por Cantarela et al. (1997) para 

amostragem de folhas para análise química no milho. 

Após serem removidas das plantas, as FI foram limpas com auxílio de um papel toalha 

a fim de retirar o excesso de poeira e/ou sujeira das folhas, que pudesse interferir na qualidade 

da imagem. Após a limpeza, as folhas correspondentes a cada dose foram colocadas lado a lado 

no leitor do scanner, cobertas com uma folha sulfite branca e em seguida procedeu-se a 

digitalização. 

Após a digitalização, as imagens foram identificadas da seguinte forma para o 

armazenamento: TW_FI_rxxxx_coletaY_ntrNutriente_parZ.tiff, onde “W” é a dose do 

nutriente que foi utilizada, “I” representa tipo a FI, “r” representa as repetições contidas na 

imagem, o “Y” significa a época da coleta correspondente, “Nutriente” corresponde ao 

elemento estudado, “Z” representa as partes da planta que foram digitalizadas, que está 

presente na imagem, ou seja, par 1(ponta), parte 2 (meio ou terço médio) e par 3 (base).  

Exemplificando, imagem T3_FI_rep1234_coleta1_ntrpotassio_par123, esta imagem 

contém as quatro repetições das folhas indicativas inteiras do estádio V4, cultivadas com a 

dose 3 de potássio. 
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3.3.7. Processamento das imagens 

O estudo para ajustar o melhor método de análise de imagens foliares para 

determinação de sintomas de deficiência dos nutrientes estudados nos híbridos de milho foi 

realizado utilizando 2 (duas) metodologias: (a) análise de padrões de textura e (b) índices 

espectrais. 

Em ambas metodologias, as imagens das FI conduzidas na dose 100% de nutriente (N 

ou K) foram comparadas com as imagens das FI conduzidas nas demais doses. Cada 

metodologia estudada buscou encontrar diferenças entre as imagens das folhas em cada dose e 

assim indentificá-las. Quanto maior a porcentagem de acertos dessa identificação, melhor a 

qualidade e precisão do método na classificação de sintomas de deficiência. 

a)  Análise de padrões de textura 

Para as análises utilizando padrões de textura, as imagens foram processadas no 

Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), pelo Grupo de Computação Científica (GCC), 

pertencente ao Grupo de Computação Interdisciplinar (FCM/GCI), coordenado pelo Prof. Dr. 

Odemir Martinez Bruno (IFSC/USP). Foi utilizado o sistema computacional MATLAB
®

 

8.1.0.604 (R2013a), 64-bit, com o pacote de ferramentas para processamento de imagens.  

Esta etapa verificou se os métodos de análise de imagens da superfície da folha, 

visando à detecção de deficiências nutricionais na cultura do milho, foram eficientes para 

diagnosticar diferença de sintomatologia de N e K nos diferentes híbridos estudados. 

Depois de obtidas as imagens foliares das amostras (aquisição da imagem), foram 

realizadas as etapas: (1) segmentação, que consiste na subdivisão da imagem em regiões 

distintas, através de propriedades básicas, (2) extração de características e (3) classificação 

das imagens (Bruno, 2000; Gonzalez e Woods, 1993). 

O processo de segmentação foi utilizado para separar a folha no processo de aquisição, 

para segmentar artefatos (ex: regiões danificadas das folhas, bordas, nervura central) ou ainda 

áreas de interesse (padrões na imagens relacionados a falta de algum nutriente), ou seja, partes 

das folhas (Figura 3.3.2). A etapa da segmentação selecionou regiões da imagem para serem 

analisadas. Uma análise preliminar das imagens demonstrou que os métodos utilizados seriam 

análise cromática e análise de textura, uma vez que cor e textura foram os principais atributos 

visuais que apresentaram relações com a nutrição do milho. 

A análise por textura considera a distribuição e a organização dos pixels de uma 

determinada região da imagem. Neste contexto, métodos que utilizam medidas como 
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lacunaridade e dimensão fractal podem aferir a complexidade das imagens e, por meio desta, 

gerar assinaturas digitais para caracterizar a imagem (Backes e Bruno, 2006). 

De cada parte da folha digitalizada foram extraídas, de forma aleatória e automática, 

“janelas” da superfície da folha, que seriam pequenas subdivisões (ou blocos) da imagem em 

regiões distintas (Figura 3.3.2), num total de 200 janelas para cada dose de nutriente. Cada 

janela extraída, que apresentou dimensões de 80x80 pixels (0,17 cm aproximadamente), foi 

orientada em posição horizontal e armazenada em formato sem compressão. 

Figura 3.3.2. Processo de segmentação da imagem da folha digitalizada (Backes et al., 2009). 

Foram avaliados distintos métodos de extração de características para análise de 

textura: Fourier, Descritor Fractal (Fractal), Local Binary Pattern (LBP), Gabor Wavelets 

(GW) e Gabor Wavelets + Fractal Descriptors (GWF), com o objetivo de encontrar o método 

que forneça a melhor separação entre as classes. Para todos os métodos estudados foram 

utilizadas imagens em escala de cinza. 

Os métodos de estimativa do Fractal estudados trabalham com imagens binárias. O 

método de cálculo da dimensão Fractal foi estendido para trabalhar com estas imagens na 

proposta de Backes et al. (2009), em que a assinatura da imagem é calculada para todos os 

valores de reE onde E é o conjunto de distâncias eucledianas para um raio máximo rmax. Nesta 

técnica são apresentados variando o raio desde um raio de expansão de 1 a 20. 

2,1E , 3 , …, rmax 

Ʊ (rmax) = [log V (1), log V ( 2 ), log V ( 3 ), …, log V (rmax)], 

A transformada de Gabor bi-dimensional é uma função gaussiana bi-dimensional 

modulada numa senóide orientada com uma determinada frequência W e em uma determinada 

direção θ, sua forma bi-dimensional no domínio espaço g(x,y) e de frequência G(u,v) é dada 

pelas equações abaixo. 
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A transformada de Gabor pode ser adaptada como wavelet, neste caso estas equações 

são usadas como wavelet mãe. Em seguida, um dicionário de filtros pode ser obtido por 

dilatações e rotações de gz(x,y) através da função gerada proposta em Manjunath e Ma (1996), 

abaixo: 

gmn(x,y) = a
-m

 g(x’,y’), 

Onde a > 1 e m,n especificam a escala e orientação respectiva, com m = 0,1,...,M – 

1en = 0,1, ..., N – 1 M é o número total de escalas e N é o número total de orientações. 

O esquema de implementação do uso de extratores é similar em todos os trabalhos, a 

Figura 3.3.3 mostra o processo. 

 
Figura 3.3.3. Processo de extração de características da imagem da folha digitalizada após o 

processo de segmentação da imagem (adaptado de Zuñiga e Bruno, 2010). 

Para todos os métodos de extração estudados foi utilizado o método de classificação 

K-vizinhos mais próximos (KNN) e a redução de dimensionalidade do vetor de características 

usando “análise de componentes principais” (PCA).  

O KNN é um método baseado na medida da distância entre objetos, e a distância mais 

comumente usada é a distância euclidiana (Duda, 2000). Seja o ponto no espaço N-

dimensional P = (p1, p2, ..., pn) e Q = (q1, q2, ..., qn), a distância euclidiana N-dimensional 

(Euc) é definida como: 

  2222 )(1)(...)22()11( qipiniqnpnqpqpEuc  

Para o estudo de identificação de deficiência de N ou de K, foram realizadas 3 (três) 

abordagens:  
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Abordagem 1: Verificar a classificação de todas as doses, com híbridos isoladamente. 

Nesta abordagem consideraram-se 04 classes para cada híbrido (D1, D2, D3 e D4), sendo cada 

classe com 200 janelas, totalizando 800 janelas classificadas. 

Abordagem 2: Verificar a classificação de todas as doses independentemente dos 

híbridos. Nesta abordagem consideraram-se 04 classes (D1, D2, D3 e D4), sendo cada classe 

com 600 janelas, totalizando 2400 classificadas. 

Abordagem 3: Verificar a classificação de todas as doses e híbridos simultaneamente. 

Nesta abordagem consideraram-se 12 classes (H1D1, H1D2, H1D3, H1D4, H2D1, ..., H2D4, 

H3D1 ... H3D4), sendo cada classe com 200 janelas, totalizando 2400 classificadas. 

Posteriormente, foi gerada a Porcentagem de Acerto Global (PAG), informação 

importante, que indica a porcentagem de imagens identificadas corretamente pelo 

classificador. 

Além disso, para o melhor resultado de reconhecimento de deficiência de N e K, foi 

gerado o desvio padrão das classificações ou o “standard deviation” (std), que de acordo com 

Witten et al. (2011), estabelece uma medida de erro de classificação. Cada experimento foi 

rodado 10 vezes (“cross-validation 10-fold” ou validação cruzada 10-pastas). Aleatoriamente 

foi separado o conjunto de dados em 10 grupos e foi classificado 1 contra 9 (1 teste vs 9 

treinamento). Esse processo foi repetido 10 vezes, variando o conjunto de teste. A taxa de 

acerto global obtida foi a média das 10 taxas de acerto das repetições. O desvio padrão (std) 

foi o desvio padrão dessas 10 taxas de acerto. Para cada rodada, tomou-se o acerto global e 

calculou-se o desvio padrão. É importante saber que para cada rodada foram utilizadas 90% 

das imagens para treinamento e 10% para o teste “cego”. Para cada rodada o conjunto de 

treinamento e teste foi selecionado ao azar e sem repetição mantendo o número de amostras 

constantes por cada classe. 
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b)  Análise de índices espectrais obtidos de imagens digitais coloridas 

Para as análises utilizando índices espectrais, as imagens foram processadas na 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP), nas Agrárias, coordenado 

pelo Prof. Dr. Murilo Mesquita Baesso (FZEA/USP). Foi utilizado o sistema computacional 

MATLAB
®
 R2012a com o pacote de ferramentas para processamento de imagens.  

No processamento, foram retirada características das imagens, condensando a 

informação nelas contidas. Dessa maneira, em vez de se utilizar a imagem original, utilizou-se 

um vetor com características que representa a informação desejada. Este trabalho partiu da 

hipótese de que o uso de características de 4 (quatro) índices espectrais levam a informação 

desejada para classificar o nível de deficiência de N ou de K na planta. Esses 4 índices 

espectrais calculados foram: 

AzVdVm

AzVmVd
EVd






2
  

AzVdVm

Vm
Vern


   

AzVdVm

Vd
Vn


   

Vm

Vd
Rvv    

em que, 

EVd  = excesso de verde; 

Vd    = média dos pixels na banda do verde; 

Az    = média dos pixels na banda do azul; 

Vm   = média dos pixels na banda do vermelho; 

Vern = vermelho normalizado; 

Vn    = verde normalizado; e 

Rvv  = razão verde-vermelho. 

Essas características foram calculadas da janela da imagem que representava a 

reflectância da folha. 

Depois de obtidas as imagens foliares (aquisição da imagem), foram realizadas as 

etapas: (1) segmentação, (2) extração de características e (3) classificação das imagens 

(Gonzalez e Woods, 1993). 

A etapa de segmentação para a análise de imagens através de índices espectrais foi 

realizada de forma aleatória e manualmente. Para cada híbrido e para cada repetição 

experimental, foram recortadas 10 janelas de 20x20 pixels, sendo que cada pixel teve o 

tamanho de 0,27mm, totalizando 40 janelas por dose de nutriente para cada híbrido, e 

consequentemente 160 janelas (4 doses x 4 repetições x 10 janelas) por híbrido. A fim de 
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evitar mistura de janelas entre os tratamentos, cada janela recortada recebeu numeração de 1 a 

10 para as imagens de folhas da D1, 11 a 20 para as imagens de folhas da D2, 21 a 30 para as 

imagens de folhas da D3 e, finalmente, 31 a 40 para as imagens de folhas da D4. Cada 

conjunto de janelas de 1 a 40 foram salvas em pastas separadas e corretamente identificadas, 

completando as 4 (quatro) repetições para cada dose de nutriente de um mesmo híbrido, sendo 

que a média dos valores de pixels dessas janelas representou uma observação do vetor de 

característica (dentro da mesma dose de nutriente). Para cada híbrido, foram recortados 4 

(quatro) repetições de janelas de 1 a 40, seguindo o mesmo raciocínio. 

O vetor de características foi utilizado como variável de entrada de um classificador 

para discriminar as doses de N ou de K. Todas as combinações de índices possíveis foram 

testadas (Tabela 3.3.4). 

Tabela 3.3.4. Vetores de características (X) que foram testados no desenvolvimento dos 

classificadores para discriminar diferentes doses de N ou de K em híbridos de milho. 

Um índice Dois índices Três índices Quatro índices 

X= Evd X= Evd e Vern X= Evd, Vern e 

Vn 

X= Evd, Vern, Vn 

e Rvv 

X= Vern X= Evd e Vn X= Evd, Vern e 

Rvv 

 

X= Vn X= Evd e Rvv X= Evd, Vn e Rvv  

X= Rvv X= Vern e Vn X= Vern, Vn e 

Rvv 

 

 X= Vern e Rvv   

 X= Rvv e Vn   

A última etapa da análise foi o algoritmo para elaboração e avaliação de classificador 

estatístico utilizando validação cruzada. 

O classificador estatístico também foi utilizado para definição do melhor vetor de 

características (Tabela 3.3.4). O erro de classificação foi estimado por validação cruzada 

deixando um de fora (Khattree e Maik, 2000). Uma observação foi separada e as funções 

discriminantes foram elaboradas com os restantes dos dados (39 amostras). Em seguida, a 

observação separada foi classificada. Esse procedimento foi repetido sucessivamente para 

cada amostra, ou seja, todas as 40 observações (4 tratamentos e 10 repetições) de cada 

dimensão de janela foram testadas.  

O erro de classificação foi estimado pela elaboração de uma matriz de confusão (ou 

matriz de erro), conforme descrito por Congalton (1991). A matriz de confusão indica a 

quantidade de janelas classificadas corretamente (na diagonal principal) e é importante para se 

conhecer as classes difíceis de classificar.  
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A partir da matriz de confusão, também foi possível classificar 2 (dois) tipos de erros 

de classificação das imagens: erro de omissão (EO), em que a janela não é classificada na 

classe a qual ela pertence; e erro de inclusão (EI), em que a janela é incluída em uma classe a 

qual ela não pertence (Baesso, 2005). Neste estudo, os erros de omissão são visualizados nas 

linhas verticais e os erros de inclusão podem ser observados nas colunas. 

A mensuração do desempenho dos classificadores foi determinada pela porcentagem 

de acerto global (PAG) de classificação e pelo coeficiente Kappa. 

A PAG do classificador foi estimada pela seguinte equação: 

100x
n

CC
PAG

t

                                                                                                    

em que, 

 PAG = porcentagem de acerto global; 

 CC = número de amostras classificadas corretamente; e 

 N t    = número total de amostras. 

Através da matriz de erro, foi possível usar uma importante ferramenta de avaliação do 

classificador: o coeficiente Kappa (K). O coeficiente Kappa é uma avaliação bem mais 

adequada que a PAG, devido ao fato de ser sensível não só à perda de acurácia global como 

um todo, mas também devido às variações dos erros de omissão e de inclusão (Pedreira e 

Santos, 1999). O coeficiente Kappa é uma medida de quanto a classificação das imagens foi 

diferente de uma classificação aleatória (Rosenfield e Fitzpatrick, 1986). Quando o valor do 

Kappa for negativo, a classificação foi pior que uma classificação aleatória; quando o valor 

for zero, a classificação foi igual a uma classificação aleatória; e quando positivo, a 

classificação foi melhor que uma classificação aleatória.   

Os valores gerados pelo Kappa vão até 1.0, possibilitando a classificação das imagens 

da seguinte forma (Adami et al., 2002):  

< 0 = péssima;  

0 – 0.20 = ruim;  

0.20 – 0.40 = razoável;  

0.40 – 0.60 = boa;  

0.60 – 0.80 = muito boa e  

0.80 – 1.0 = excelente. 

O coeficiente Kappa foi estimado pela seguinte equação: 
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em que, 

K̂  = Estimativa do coeficiente Kappa; 

iix  = Valor na linha i e coluna i (diagonal) da matriz de erros; 

ix  = total da linha i (erro de inclusão); 

ix  = total da coluna i (erro de omissão); e 

c = Número total de doses. 
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3.4. Resultados e discussão 

3.4.1. Casa de vegetação 

a) Análise química foliar 

A concentração de N respondeu significativamente segundo modelos quadráticos para 

FI nos dois estádios avaliados (Figura 3.4.1). Os híbridos de milho conduzidas sem omissão 

de nutriente apresentaram concentração de N foliar superior àqueles conduzidos nas menores 

doses de N, concordando com Ciampitti e Vyn (2011) e Romualdo et al. (2014). 

  
Figura 3.4.1. Concentração de N na folha indicativa de três híbridos de milho em V4 (a) e em 

R1 (b) em função da concentração de N na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 

Nos híbridos cultivados com 5% e 20% de N na solução, a concentração deste 

nutriente na FI encontrou-se abaixo dos níveis foliares de N adequados para o milho em R1, 

que de acordo com Raij e Cantarella (1996) deveriam estar entre 27 e 35 g kg
-1

. As 

concentrações de N na FI para os híbridos conduzidos sem omissão de nutriente encontraram-

se dentro dessa faixa adequada para o milho. 

De acordo com a Figura 3.4.2, a concentração de K na FI aumentou com o acréscimo 

deste nutriente na solução nutritiva em todos os híbridos e estádios estudados, concordando 

com resultados obtidos por Akram (2013) em híbridos de milho. A omissão de K (D1) na 

solução nutritiva resultou em concentração de K na FI significativamente (p<0.05) inferior do 

que nas plantas que receberam este nutriente na solução. 

Notou-se que, nos híbridos cultivados com 5% e 20% de K na solução em R1, a 

concentração deste nutriente na FI encontrou-se abaixo dos níveis foliares adequados para o 

milho neste estádio de desenvolvimento, que de acordo com Fancelli e Dourado Neto (2000) 

devem encontrar-se entre 20 e 40 g kg
-1

. A concentração de K na FI para os híbridos 

conduzidos sem omissão de nutriente encontrou-se dentro dessa faixa adequada para o milho. 
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Figura 3.4.2. Concentração de K na folha indicativa de três híbridos de milho em V4 (a) e em 

R1 (b) em função da concentração de K na solução nutritiva. *Significativo a 5%. 

b) Análise de imagens digitais: Padrões de textura 

A porcentagem de acerto global (PAG) e o desvio padrão de acertos (std) na 

Abordagem 1 dos métodos de extração de características baseados em padrões de textura de 

imagens da FI de híbridos de milho nos estádios V4 e R1, cultivados com doses de N em casa 

de vegetação estão apresentados na Tabela 3.4.1. 

Tabela 3.4.1. Porcentagem de acerto global (PAG) e desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens da FI de 3 híbridos de 

milho isoladamente (Abordagem 1) nos estádios V4 e R1 submetidos a doses de N em 

solução nutritiva em casa de vegetação. 

Nitrogênio 

V4 

H1 

 

H2 

 

H3 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 100,00 0,00 

 

Fourier 83,25 3,92 

 

Fourier 100,00 0,00 

LBP 80,50 5,99 

 

GWF 78,50 6,03 

 

LBP 99,75 0,77 

GW 79,50 5,37 

 

Fractal 76,00 4,28 

 

Fractal 98,75 2,07 

Fractal 79,25 7,17 

 

LBP 75,00 6,88 

 

GW 98,75 1,72 

GWF 76,25 7,75   GW 74,75 5,20   GWF 78,25 6,69 

R1 

H1 

 

H2 

 

H3 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

LBP 97,75 2,19 

 

Fourier 90,75 3,92 

 

Fourier 100,00 0,00 

Fourier 97,25 1,84 

 

GWF 68,75 4,89 

 

GW 86,25 5,41 

GW 97,25 2,99 

 

GW 67,00 4,22 

 

Fractal 83,75 5,53 

Fractal 95,25 3,62 

 

LBP 61,75 4,74 

 

LBP 81,25 9,34 

GWF 62,25 5,71   Fractal 58,00 10,66   GWF 76,00 6,30 
LBP - Local Binary Pattern, GW - Gabor Wavelets e GWF - Gabor Wavelets + Fractal Descriptors. 

Observou-se que a FI do H1 em V4 e do H3 em V4 e R1 apresentou 100% das janelas 

das imagens classificadas corretamente pelo método Fourier (Tabela 3.4.1), ou seja, todas as 

janelas (100%) das FI extraídas foram classificadas corretamente dentro de sua referida dose. 
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Entretanto, outros métodos também se destacaram como o GWF para o H2 e o LBP, Fractal e 

GW para o H3 no estádio V4, não apresentando diferença estatística entre eles. No estádio 

R1, os métodos LBP, Fourier, GW e Fractal apresentaram a maior porcentagem de acertos 

(PAG) para o H1, variando entre 97,25 e 97,75% de acertos, e não houve diferença estatística 

entre eles, ou seja mais de 97,25% das janelas das imagens foram corretamente identificadas 

em sua dose respectiva. 

Notou-se que, quando os híbridos foram estudados separadamente (Abordagem 1), o 

método Fourier apresentou alta PAG em todos os híbridos e nos 2 (dois) estádios de 

desenvolvimento estudados (Tabela 3.4.1).  

Nos estádios V4 e R1, os híbridos H1 e H3 apresentaram porcentagem de acertos 

(PAG) superiores ao do H2, isso evidencia maior dificuldade de classificação desse híbrido. 

Na Tabela 3.4.2, estão apresentados a porcentagem de acerto global (PAG) e o desvio 

padrão (std) na Abordagem 1 dos métodos de extração de características baseados em padrões 

de textura de imagens da FI de híbridos de milho nos estádios V4 e R1, cultivados com doses 

de K em casa de vegetação. 

Tabela 3.4.2. Porcentagem de acerto global (PAG) e desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens da FI de 3 híbridos de 

milho isoladamente (Abordagem 1) nos estádios V4 e R1 submetidos a doses de K em 

solução nutritiva em casa de vegetação. 

Potássio 

V4 

H1 

 

H2 

 

H3 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

GW 97,75 2,19 

 

Fourier 97,00 2,30 

 

Fourier 99,75 0,77 

Fourier 96,25 2,12 

 

GW 89,50 4,97 

 

LBP 99,25 1,18 

LBP 95,25 5,33 

 

Fractal 85,00 4,71 

 

GW 98,25 2,31 

Fractal 89,00 7,47 

 

GWF 81,75 6,24 

 

GWF 93,75 3,09 

GWF 74,50 7,98   LBP 81,75 6,67   Fractal 92,50 2,81 

R1 

H1 

 

H2 

 

H3 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 90,25 3,81 

 

GWF 60,00 9,79 

 

LBP 94,75 2,91 

GW 85,00 7,17 

 

LBP 59,75 7,40 

 

GW 91,50 4,47 

LBP 83,00 6,43 

 

Fractal 59,25 6,13 

 

Fourier 88,50 4,89 

Fractal 68,75 9,45 

 

Fourier 58,75 10,09 

 

Fractal 85,00 7,34 

GWF 65,25 6,06   GW 54,50 7,15   GWF 67,25 10,29 
LBP - Local Binary Pattern, GW - Gabor Wavelets e GWF - Gabor Wavelets + Fractal Descriptors. 

No estádio V4, o método Fourier também apresentou as melhores classificações de 

identificação de deficiência de K em todos os híbridos, juntamente com o GW e LBP em H1 e 

H3, que não apresentaram diferença estatística. Observou-se pela PAG desses resultados, que 
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97,75% das janelas foram classificados corretamente em H1 pelo GW e que 97,0% e 99,75% 

das janelas foram classificados corretamente dentro da referida dose de K, em H2 e H3 

respectivamente pelo método Fourier (Tabela 3.4.2). 

As imagens de folhas de híbridos de milho submetidos a doses de K (Tabela 3.4.2) 

apresentaram elevada PAG para todos os híbridos estudados exceto para o H2 em R1. Neste 

estádio de desenvolvimento, os melhores métodos de extração de características foram 

Fourier e GW em H1 bem como LBP e GW em H3. 

Os resultados obtidos neste estudo foram superiores aos encontrados por Silva et al. 

(2014), que estudando métodos de extração de características para identificação de deficiência 

de Mg em um híbrido de milho, verificaram 75,5% de acertos no estádio V4 utilizando 

Dimensão Fractal Volumétrica em imagens coloridas. Romualdo et al. (2014) estudando 

também métodos de extração de características para identificação de deficiência de N em um 

híbrido de milho (DKB 390), encontraram 82,5% de acertos no estádio V4 com o método 

GW; no estádio R1, esses autores obtiveram 96,5% de acertos utilizando Dimensão Fractal 

Volumétrica e 98,0% utilizando GW em imagens coloridas. 

Na Tabela 3.4.3, estão apresentados a porcentagem de acerto global (PAG) e o desvio 

padrão (std) na Abordagem 2 dos métodos de extração de características baseados em padrões 

de textura de imagens da FI de híbridos de milho nos estádios V4 e R1, cultivados com doses 

de N ou de K em casa de vegetação. 

Tabela 3.4.3. Porcentagem de acerto global (PAG) e desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens classificando todas as 

doses de N ou de K em solução nutritiva independente dos híbridos (Abordagem 2) nos 

estádios V4 e R1 em casa de vegetação. 

Nitrogênio 

V4   R1 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 76,96 2,57 

 

Fourier 74,29 2,31 

GW 64,92 3,1 

 

GW 61,92 3,06 

Fractal 64,21 3,09 

 

LBP 57 2,2 

LBP 63,96 2,55 

 

Fractal 52,63 1,18 

GWF 59,33 2,81   GWF 47,67 2,13 

Potássio 

V4   R1 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 76,75 3,38 

 

Fourier 61,13 4,64 

GW 68,92 3,31 

 

GW 41,08 3,15 

Fractal 67,67 3,01 

 

LBP 41,08 2,59 

LBP 67,5 3,03 

 

Fractal 38,42 2,97 

GWF 61,21 2,43   GWF 36,08 3,89 
LBP - Local Binary Pattern, GW - Gabor Wavelets e GWF - Gabor Wavelets + Fractal Descriptors. 
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Nesta segunda abordagem, quando a classificação das imagens foi realizada 

independentemente dos híbridos, tanto nas plantas com doses de N ou K como nos dois 

estádios avaliados (V4 e R1), houve redução na PAG em relação ao estudo individualizado 

dos híbridos, porém ainda podem ser considerados acertos elevados. 

Nesta abordagem, o Fourier foi o método com maior PAG, sendo igual a 76,96% e 

74,29% para os híbridos com doses de N e PAG igual a 76,75% e 61,13% para os híbridos 

com doses de K em solução nutritiva nos estádios V4 e R1 respectivamente (Tabela 3.4.3). 

Na Tabela 3.4.4, estão apresentados a porcentagem de acerto global (PAG) e o desvio 

padrão (std) dos métodos de extração de características baseados em padrões de textura de 

imagens da FI nos estádios V4 e R1, verificando a classificação de todas as doses de N ou de 

K e de todos os híbridos em casa de vegetação analisados simultaneamente. 

Tabela 3.4.4. Porcentagem de acerto global (PAG) e desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens da FI de 3 híbridos de 

milho analisados simultaneamente (Abordagem 3) nos estádios V4 e R1 submetidos a doses 

de N ou de K em solução nutritiva em casa de vegetação. 

Nitrogênio 

V4   R1 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 68,79 2,64 

 

Fourier 58,08 3,03 

GW 54,17 2,26 

 

GW 40,75 3,89 

Fractal 53,88 2,79 

 

LBP 36,46 3,04 

LBP 52,13 3,55 

 

Fractal 34,96 3,55 

GWF 46,79 2,9   GWF 24,87 2,99 

Potássio 

V4   R1 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 73,46 2,76 

 

Fourier 45,63 2,75 

GW 61,88 2,02 

 

LBP 27,54 2,01 

Fractal 59,75 3,35 

 

GW 26,71 2,08 

LBP 59,29 2,16 

 

Fractal 21,71 2,27 

GWF 53,17 3,5   GWF 17,04 2,54 
LBP - Local Binary Pattern, GW - Gabor Wavelets e GWF - Gabor Wavelets + Fractal Descriptors. 

Notou-se que, quando a classificação das imagens da FI foi realizada com todos os 

híbridos simultaneamente, houve redução na PAG de todos os métodos de extração de 

características avaliados, quando comparada à classificação das imagens dos híbridos isolados 

(Abordagem 1), bem como quando comparada à classificação das imagens 

independentemente dos híbridos (Abordagem 2), tanto para a FI de plantas com doses de N 

como as com doses de K em solução nutritiva (Tabela 3.4.4). 

O método Fourier foi o que apresentou a melhor classificação das imagens da FI dos 

híbridos cultivados com doses de N ou de K em solução nutritiva, nos 2 (dois) estádios 
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avaliados, evidenciada por acertos de 68,79% em V4 e a 58,08% em R1 para os híbridos com 

dose de N; e acertos igual a 73,46% em V4 e a 45,63% em R1 para os híbridos com dose de 

K, ou seja, por exemplo, nos híbridos de milho em V4 conduzidos com doses de K, 73,46% 

das imagens da FI foram classificadas corretamente dentro de cada doses. 

Nota-se ainda, em todos os métodos estudados, que a porcentagem de acertos (PAG) 

foi superior no estádio V4 (Tabela 3.4.4), concordando com resultados obtidos por Silva et al. 

(2014), que estudaram métodos de extração de características para identificação de deficiência 

de Mg em um híbrido de milho, e verificaram a melhor classificação de imagens no estádio 

V4. 

c) Análise de imagens digitais: Índices espectrais 

Nitrogênio 

A porcentagem de acerto global (PAG) e o coeficiente Kappa dos classificadores 

desenvolvidos para a FI de híbridos de milho no estádio V4 e R1, cultivadas com doses de N 

em casa de vegetação, estão apresentados nas Tabelas 3.4.5 e 3.4.6 respectivamente. 

As janelas das imagens da FI dos híbridos no estádio V4 submetidos a doses de N em 

solução nutritiva apresentaram Kappa igual a 0,77 para H1; 1,0 para H2 e 0,67 para H3, 

indicando classificação considerada respectivamente muito boa, excelente e muito boa, de 

acordo com Adami et al. (2002). Notou-se pela PAG, que 83% das janelas da FI foram 

classificadas corretamente dentro da dose em H1, 100% foram classificadas corretamente em 

H2 e 75% foram classificadas corretamente em H3.  

Na Tabela 3.4.5, também pode ser observado que para o H1, a classificação foi 

considerada muito boa em 9 (nove) casos, boa em 3 (três) casos e razoável em 1 (um) caso. 

Para o H2 a classificação foi considerada excelente em 11 casos, muito boa em 1 (um) caso e 

ruim em 1 (um) caso. Já a classificação do H3 foi considerada muito boa em 4 (quatro) casos, 

boa em 8 (oito) e ruim em 1 caso.  

As imagens de folhas de milho no estádio R1 submetidos a doses de N (Tabela 3.4.6) 

apresentaram uma classificação muito boa para o H1 e H2 e excelente para o H3, com Kappa 

iguais a 0,70; 0,77 e 0,80 respectivamente para H1, H2 e H3. Observou-se pela PAG desses 

resultados, que 78% das janelas foram classificadas corretamente em H1, 83% foram 

classificadas corretamente em H2 e 85% foram classificadas corretamente em H3.  



Tabela 3.4.5. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de 

características da folha indicativa de 3 híbridos de milho no estádio V4 submetidos a doses de N na solução nutritiva em casa de vegetação. 
H1 H2 H3 

Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa 

Evd, Vern e Vn 83 0,77 Evd 100 1,00 Vern e Rvv 75 0,67 

Vn e Rvv 78 0,70 Evd e Vern 100 1,00 Vern 70 0,60 

Evd e Vn 75 0,67 Evd e Vn 100 1,00 Evd e Vn 70 0,60 

Vern, Vn e Rvv 75 0,67 Evd e Rvv 98 0,97 Vern, Vn e Rvv 70 0,60 

Evd e Vern 73 0,63 Vern e Rvv 98 0,97 Evd 68 0,57 

Evd e Rvv 73 0,63 Evd, Vern e Vn 98 0,97 Vn 68 0,57 

Vern 70 0,60 Evd, Vern, Vn e Rvv 98 0,97 Evd e Vern 68 0,57 

Vern e Vn 70 0,60 Vern, Vn e Rvv 95 0,93 Vern e Vn 68 0,57 

Vern e Rvv 70 0,60 Vern e Vn 93 0,90 Evd e Rvv 63 0,50 

Evd 63 0,50 Vn e Rvv 90 0,87 Vn e Rvv 63 0,50 

Evd, Vern, Vn e Rvv 63 0,50 Vn 88 0,83 Evd, Vern e Vn 60 0,47 

Vn 60 0,47 Vern 80 0,73 Evd, Vern, Vn e Rvv 58 0,43 

Rvv 48 0,30 Rvv 38 0,17 Rvv 35 0,13 

Tabela 3.4.6. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de 

características da folha indicativa de 3 híbridos de milho no estádio R1 submetidos a doses de N na solução nutritiva em casa de vegetação. 
H1 H2 H3 

Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa 

Evd e Vern 78 0,70 Vern, Vn e Rvv 83 0,77 Vern e Rvv 85 0,80 

Evd e Rvv 78 0,70 Evd e Vern 80 0,73 Vn e Rvv 85 0,80 

Vern e Vn 78 0,70 Evd e Rvv 80 0,73 Vern 83 0,77 

Vern e Rvv 78 0,70 Vern e Vn 80 0,73 Evd e Vern 83 0,77 

Vn e Rvv 78 0,70 Vern e Rvv 80 0,73 Evd e Rvv 83 0,77 

Vern, Vn e Rvv 75 0,67 Vn e Rvv 80 0,73 Vern e Vn 83 0,77 

Evd 70 0,60 Evd, Vern, Vn e Rvv 80 0,73 Evd 75 0,67 

Vn 70 0,60 Evd, Vern e Vn 70 0,60 Evd e Vn 75 0,67 

Evd, Vern, Vn e Rvv 70 0,60 Evd 68 0,57 Evd, Vern e Vn 75 0,67 

Evd e Vn 63 0,50 Vn 68 0,57 Vern, Vn e Rvv 73 0,63 

Evd, Vern e Vn 63 0,50 Vern 63 0,50 Evd, Vern, Vn e Rvv 73 0,63 

Vern 60 0,47 Evd e Vn 63 0,50 Vn 68 0,57 

Rvv 40 0,20 Rvv 53 0,37 Rvv 20 0,00 

Evd - excesso de verde; Vern - vermelho normalizado; Vn - verde normalizado; Rvv - razão verde-vermelho.



Na Tabela 3.4.6, observa-se ainda que para o H1 a classificação foi considerada muito 

boa em 9 (nove) casos, boa em 3 (três) e razoável em 1 (um) caso. No H2, foi muito boa em 8 

(oito), boa em 4 (quatro) e razoável em 1 (um) caso. E para o H3, 2 (dois) casos a 

classificação foi considerada excelente, 9 (nove) como muito boa, 1 (um) caso boa e 1 (um) 

caso foi considerada péssima.  

Observa-se que em todos os híbridos, tanto no estádio V4 como em R1, a pior 

classificação foi obtida utilizando o índice Rvv (razão verde-vermelho). 

Nas Tabelas 3.4.7 e 3.4.8, estão apresentadas as matrizes de confusão, obtidas a partir 

da combinação de índices espectrais que obtiveram a melhor classificação do PAG e Kappa, 

dos híbridos de milho no estádio V4 e R1 respectivamente. 

Tabela 3.4.7. Matriz de confusão obtida a partir da combinação de índices espectrais que 

apresentaram a melhor classificação das imagens da folha indicativa de 3 híbridos de milho 

no estádio V4 submetidos a doses de N na solução nutritiva em casa de vegetação. 

  H1   H2   H3 

 
D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

D1 10 0 0 0 0 

 

10 0 0 0 0 

 

8 2 0 0 20 

D2 0 9 0 1 10 

 

0 10 0 0 0 

 

1 8 1 0 20 

D3 0 1 6 3 40 

 

0 0 10 0 0 

 

0 1 6 3 40 

D4 0 1 1 8 20 

 

0 0 0 10 0 

 

0 0 2 8 20 

EI (%) 0 18 14 33     0 0 0 0     11 27 33 27   
Obtidas através das combinações “Evd, Vern e Vn” para H1; “Evd”, “Evd e Vern” e “Evd e Vn” para 

H2 e “Vern e Rvv” para H3. EO= erro de omissão e EI = erro de inclusão. 

Tabela 3.4.8. Matriz de confusão obtida a partir da combinação de índices espectrais que 

apresentaram a melhor classificação das imagens da folha indicativa de 3 híbridos de milho 

no estádio R1 submetidos a doses de N na solução nutritiva em casa de vegetação. 

  H1   H2   H3 

 
D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

D1 9 1 0 0 10 
 

8 2 0 0 20 
 

7 3 0 0 30 

D2 1 9 0 0 10 
 

3 7 0 0 30 
 

1 9 0 0 10 

D3 0 1 6 3 40 
 

0 0 9 1 10 
 

0 0 9 1 10 

D4 0 0 3 7 30 
 

0 0 2 8 20 
 

0 0 1 9 10 

EI (%) 10 18 33 30     27 22 18 11     13 25 10 10   
Obtidas através das combinações “Evd e Vern”, “Evd e Rvv”, “Vern e Vn”, “Vern e Rvv” e“Vn e 

Rvv” para H1; “Vern e Vn” e “Vern, Vn e Rvv” para H2 e “ Vern e Rvv” e “Vn e Rvv” para H3. EO= 

erro de omissão e EI = erro de inclusão. 

O erro de omissão (EO) pode ser visualizado nas linhas horizontais, já o erro de 

inclusão (EI) é analisado visualizando as colunas. No estádio V4 (Tabela 3.4.7), na classe D3, 

o classificador cometeu 4 erros de omissão (1+3), num total de 10 janelas classificadas, esse 

erro representou 40%, portanto EO = 40%, ou seja, 40% das janelas foram classificadas em 
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uma classe (ou dose de nutriente) a qual ela não pertencia. Entretanto, para a mesma classe 

D3 (Tabela 3.4.8), o classificador cometeu 3 (três) erros de inclusão (deveria ser classificado 

dentro da D4 mas foi incluído na D3), num total de 9 janelas classificadas (na coluna). Esse 

erro representou 33%, portanto EI = 33%, ou seja, 33% das janelas foram incluídas em uma 

classe a qual ela não pertencia. 

No estádio V4 (Tabela 3.4.7), a maior dificuldade de classificação no H1 foi para as 

doses 15 e 30 mMol L
-1

, D3 e D4 respectivamente. Na D3, 40% das janelas de imagens 

analisadas foram classificadas em uma classe incorreta (EO = 40%) e na D4 o erro de omissão 

foi de 20%, ou seja, 20% das janelas de imagens analisados foram classificados em uma 

classe incorreta (e não na D4). No H3 a maior dificuldade de classificação foi na dose 15 

mMol L
-1

 (D3), apresentando EO = 40%. 

No estádio R1 (Tabela 3.4.8), para o H1, as classes com maior dificuldade de serem 

classificadas foram as mesmas apresentadas do estádio V4 (15 e 30 mMol L
-1

), e 

apresentaram EI iguais a 33 e 30% respectivamente. Entretanto, para o H2 foi a D2 (3 mMol 

L
-1

) a classe mais difícil de ser classificada. Para o H3, a classe com maior dificuldade de 

classificação foi a D1 (1 mMol L
-1

) apresentando EO igual a 30%, ou seja, 30% das janelas 

analisados foram classificadas em uma classe incorreta. 

Pelas matrizes de confusão apresentadas, nos dois estádios de desenvolvimento 

estudados, é importante ressaltar que os erros de classificação ocorreram entre as classes 

imediatamente superiores ou inferiores à classe corretamente pertencente em todos os 

híbridos, exceto para a D2 no H1 em V4. Por exemplo, no estádio R1 (Tabela 3.4.7) a D1 do 

H1 teve 9 (nove) janelas corretamente classificadas como D1 e 1 janela classificada 

incorretamente como D2 (dose imediatamente superior a sua correta classificação). A D4 do 

H2 apresentou 8 janelas corretamente classificadas como D4 e 2 janelas classificadas 

incorretamente como D3 (dose imediatamente inferior). 

No estádio R1, também houve uma boa separação entre janelas de folhas com omissão 

de N (1e 3 mMol L
-1

), daquelas folhas que não passaram por omissão de nutriente (15 e 30 

mMol L
-1

). 

Potássio 

A porcentagem de acerto global (PAG) e o coeficiente Kappa dos classificadores 

desenvolvidos para a FI de plantas de milho nos estádios V4 e R1, cultivadas com doses de K 

em casa de vegetação, estão apresentados nas Tabelas 3.4.9 e 3.4.10 respectivamente. 

 



Tabela 3.4.9. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de 

características da folha indicativa de 3 híbridos de milho no estádio V4 submetidos a doses de K na solução nutritiva em casa de vegetação. 
H1 H2 H3 

Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa 

Evd, Vern, Vn e Rvv 78 0,70 Vern, Vn e Rvv 75 0,67 Evd e Vern 68 0,57 

Vern, Vn e Rvv 70 0,60 Evd e Rvv 73 0,63 Evd e Rvv 68 0,57 

Vern 68 0,57 Evd e Vern 70 0,60 Vern e Vn 68 0,57 

Evd e Vn 68 0,57 Vern e Vn 70 0,60 Vern e Rvv 68 0,57 

Vern e Rvv 60 0,47 Vern e Rvv 70 0,60 Vn e Rvv 68 0,57 

Evd, Vern e Vn 60 0,47 Vn e Rvv 70 0,60 Vern, Vn e Rvv 68 0,57 

Evd 58 0,43 Evd, Vern, Vn e Rvv 70 0,60 Evd, Vern e Vn 58 0,43 

Vn 58 0,43 Evd, Vern e Vn 68 0,57 Evd, Vern, Vn e Rvv 58 0,43 

Evd e Vern 58 0,43 Evd 60 0,47 Evd 55 0,40 

Evd e Rvv 58 0,43 Vn 60 0,47 Vn 55 0,40 

Vern e Vn 58 0,43 Vern 58 0,43 Evd e Vn 53 0,37 

Vn e Rvv 58 0,43 Evd e Vn 55 0,40 Rvv 40 0,20 

Rvv 25 0,00 Rvv 53 0,37 Vern 35 0,13 

Tabela 3.4.10. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de 

características da folha indicativa de 3 híbridos de milho no estádio R1 submetidos a doses de K na solução nutritiva em casa de vegetação. 
H1 H2 H3 

Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa 

Evd e Vern 65 0,53 Evd e Vern 90 0,87 Evd e Vern 78 0,70 

Evd e Vn 65 0,53 Evd e Rvv 90 0,87 Vern e Vn 78 0,70 

Vern e Vn 65 0,53 Vern e Vn 90 0,87 Evd e Rvv 73 0,63 

Evd e Rvv 63 0,50 Vern e Rvv 90 0,87 Vn e Rvv 73 0,63 

Vn e Rvv 63 0,50 Vn e Rvv 90 0,87 Vern e Rvv 68 0,57 

Evd, Vern e Vn 63 0,50 Vern 85 0,80 Evd, Vern e Vn 68 0,57 

Vern 60 0,47 Vern, Vn e Rvv 85 0,80 Vern, Vn e Rvv 68 0,57 

Vern e Rvv 60 0,47 Evd, Vern e Vn 78 0,70 Evd, Vern, Vn e Rvv 68 0,57 

Evd 58 0,43 Evd, Vern, Vn e Rvv 78 0,70 Evd e Vn 48 0,30 

Vn 58 0,43 Evd 63 0,50 Vern 45 0,27 

Evd, Vern, Vn e Rvv 58 0,43 Vn 63 0,50 Evd 43 0,23 

Vern, Vn e Rvv 53 0,37 Evd e Vn 60 0,47 Vn 43 0,23 

Rvv 33 0,10 Rvv 53 0,37 Rvv 40 0,20 

Evd - excesso de verde; Vern - vermelho normalizado; Vn - verde normalizado; Rvv - razão verde-vermelho. 



As janelas de folhas de milho no estádio V4 submetidos a doses de K (Tabela 3.4.9) 

apresentaram uma classificação muito boa para H1 e H2 (Kappa = 0,70 e 0,67 

respectivamente) e boa para o H3 (Kappa = 0,57). Notou-se que 78% das janelas foram 

classificadas corretamente em H1, 75% das janelas foram classificadas corretamente em H2 e 

68% foram classificados corretamente em H3.  

Para os híbridos no estádio V4, a classificação foi considerada muito boa em 2 (dois) 

casos, boa em 10 (dez) e ruim em 1 (um) no H1. Para o H2, a classificação foi considerada 

muito boa em 7 (sete) casos, boa em 5 (cinco) e razoável em 1 (um) caso. Para o H3 a 

classificação foi considerada boa em 10 (dez) casos, razoável em 2 (dois) caso e ruim em 1 

(um), de acordo com critérios de Adami et al. (2002). 

No estádio R1, as imagens de folhas de milho submetidos a doses de K em solução 

nutritiva (Tabela 3.4.10) apresentaram uma classificação muito boa para todos os híbridos 

estudados (Kappa = 0,77). Observou-se, pela PAG desses resultados, que 83% das janelas 

foram classificadas corretamente.  

Para os híbridos estudados, de acordo com Adami et al. (2002), a classificação foi 

considerada muito boa em 9 (nove) casos, boa em 3 (três) e razoável em 1 (um) caso (Tabela 

3.4.10). 

Em todos os híbridos conduzidos com doses de K nos 2 (dois) estádios avaliados, a 

pior classificação foi obtida utilizando o índice Rvv (razão verde-vermelho), assim como 

ocorreu nas plantas submetidas a doses de N em solução nutritiva. 

Nas Tabelas 3.4.11 e 3.4.12, estão apresentadas as matrizes de confusão, utilizando a 

maior classificação do PAG e Kappa, dos híbridos de milho no estádio V4 e R1, 

respectivamente, conduzidos com doses de K em solução nutritiva. 

Tabela 3.4.11. Matriz de confusão obtida a partir da combinação de índices espectrais que 

apresentaram a melhor classificação das imagens da folha indicativa de 3 híbridos de milho 

no estádio V4 submetidos a doses de K na solução nutritiva em casa de vegetação. 

  H1    H2   H3 

 
D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

D1 6 3 1 0 40 
 

8 0 2 0 20 
 

7 1 0 2 30 

D2 1 7 2 0 30 
 

0 8 0 2 20 
 

0 6 2 2 40 

D3 0 1 9 0 10 
 

0 1 9 0 10 
 

0 3 7 0 30 

D4 1 0 0 9 10 
 

2 2 1 5 50 
 

2 1 0 7 30 

EI (%) 25 36 25 0     20 27 25 29     22 45 22 36   
Obtidas através das combinações  “Evd, Vern, Vn e Rvv” para H1, “Vern, Vn e Rvv” para H2 e “Evd 

e Vern”, “Evd e Rvv”, “Vern e Vn”, “Vn e Rvv” e “Vern, Vn e Rvv” para H3. EO= erro de omissão e 

EI = erro de inclusão. 
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No estádio V4 (Tabela 3.4.11), a maior dificuldade de classificação no H1 foi 

encontrada nas doses 0,3 e 1,2 mMol L
-1

 de K (D1 e D2 respectivamente). Na D1, 40% das 

janelas analisados foram classificadas em uma classe incorreta (EO = 40%) e na D2 o erro de 

omissão foi de 30%, ou seja, 30% das janelas analisados foram classificados em uma classe a 

qual ela não pertencia. No H2 a maior dificuldade de classificação foi na dose 12,0 mMol L
-1

 

(D4), apresentando EO = 50%. No H3, o maior EO foi de 40% na D2 (1,2 mMol L
-1

 de K). 

Nas demais doses de K o EO foi de 30%. 

No estádio R1 (Tabela 3.4.12), a classe com maior dificuldade de classificação foi a 

D3 (6,0 mMol L
-1

de K) com EO = 40%. Todas as janelas da FI conduzidas com 0,3 mMol L
-

1
de K (D1) foram corretamente classificadas em todos os híbridos estudados, apresentando EI 

e EO iguais a zero. 

Tabela 3.4.12. Matriz de confusão obtida a partir da combinação de índices espectrais que 

apresentaram a melhor classificação das imagens da folha indicativa de 3 híbridos de milho 

no estádio R1 submetidos a doses de K na solução nutritiva em casa de vegetação. 

  H1    H2   H3 

 
D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

D1 10 0 0 0 0 
 

10 0 0 0 0 
 

10 0 0 0 0 

D2 0 9 0 1 10 
 

0 9 0 1 10 
 

0 9 0 1 10 

D3 0 1 6 3 40 
 

0 1 6 3 40 
 

0 1 6 3 40 

D4 0 1 1 8 20 
 

0 1 1 8 20 
 

0 1 1 8 20 

EI (%) 0 18 14 33     0 18 14 33     0 18 14 33   
Obtidas através das combinações “Evd, Vern e Vn” para H1, H2 e H3. EO= erro de omissão e EI = 

erro de inclusão. 

Segundo os critérios sugeridos por Adami et al. (2002), o classificador é tido como 

muito bom quando apresenta valor de Kappa igual e/ou superior a 0,6. Desta forma, na Tabela 

3.4.13, estão apresentadas as frequências de ocorrência de classificadores com Kappa igual 

e/ou superior a 0,6 para as 2 (duas) épocas de aquisição de imagens nos 3 (três) híbridos 

estudados com doses de N ou K para cada combinação de índices espectrais. 

Os melhores desempenhos normalmente ocorreram com a utilização de mais de um 

índice espectral no vetor de características do classificador (Tabela 3.4.13). Dessa maneira, a 

utilização de mais de um índice espectral facilitou a discriminação das diferentes doses de N 

ou de K utilizadas em solução nutritiva, concordando com os resultados obtidos por Baesso et 

al. (2007), estudando o uso de índices espectrais, obtidos a partir de imagens digitais, para 

discriminar feijoeiros submetidos a diferentes doses de N. 
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Tabela 3.4.13. Frequências de ocorrência de classificadores com Kappa igual ou superior a 

0,6 para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de características para 

híbridos de milho com doses de N ou K em casa de vegetação. 

Índices espectrais N* K* 

Evd 3 0 

Vern 4 3 

Vn 2 0 

Rvv 0 0 

Evd e Vern 5 4 

Evd e Vn 4 3 

Evd e Rvv 5 4 

Vern e Vn 5 4 

Vern e Rvv 6 4 

Vn e Rvv 5 4 

Evd, Vern e Vn 4 3 

Vern, Vn e Rvv 6 5 

Evd, Vern, Vn e Rvv 4 2 

Evd - excesso de verde; Vern - vermelho normalizado; Vn - verde normalizado; Rvv - razão verde-

vermelho. * Frequência de ocorrência máxima igual a 6 (duas épocas x três híbridos). 
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3.4.2. Campo 

a) Análise química foliar 

Na Figura 3.4.3, pode ser observado que o aumento de N na adubação resultou em 

maior concentração de N foliar em V4 e em R1, concordando com Romualdo et al. (2014), 

Izsáki (2009) e Bruns e Ebelhar (2006), que estudaram o efeito de doses de adubação 

nitrogenada na concentração de nutrientes no milho. 

  
Figura 3.4.3. Concentração de N na folha indicativa de três híbridos de milho em V4 (a) e em 

R1 (b) em função da concentração de N na adubação. *Significativo a 5%. 

Na Figura 3.4.4, nota-se que o incremento de K2O na adubação resultou em maior 

concentração de K foliar em V4 e em R1, segundo modelos quadráticos para todos os 

híbridos, exceto para o H3 no estádio R1, concordando com Romualdo et al. (2014), que 

estudaram o efeito de doses de K2O sobre a concentração de nutrientes do milho. 

  
Figura 3.4.4. Concentração de K (b) na folha indicativa de três híbridos de milho em V4 (a) e 

em R1 (b) em função da concentração de K2O na adubação. *Significativo a 5%. 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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b) Análise de imagens: Padrões de textura 

A porcentagem de acerto global (PAG) e o desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens da FI nos estádios V4 e 

R1 no campo estão apresentados na Tabela 3.4.14, verificando a classificação de todas as 

doses de N com os híbridos isoladamente. 

Tabela 3.4.14. Porcentagem de acerto global (PAG) e desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens da FI de 3 híbridos de 

milho isoladamente (Abordagem 1) nos estádios V4 e R1 submetidos a doses de N e 

cultivados no campo. 

Nitrogênio 

V4 

H1 
 

H2 
 

H3 

Método PAG std 
 

Método PAG std 
 

Método PAG std 

LBP 69,00 3,38 
 

Fourier 66,25 6,59 
 

LBP 65,75 9,72 

Fourier 68,75 9,67 
 

LBP 66,25 6,04 
 

Fourier 63,50 8,01 

GW 46,00 5,68 
 

GW 47,00 5,99 
 

GW 49,00 3,94 

Fractal 45,00 6,04 
 

Fractal 43,63 6,02 
 

Fractal 44,88 5,32 

GWF 44,50 4,72 
 

GWF 43,38 5,34 
 

GWF 44,13 4,17 

R1 

H1 
 

H2 
 

H3 

Método PAG std 
 

Método PAG std 
 

Método PAG std 

Fourier 69,00 4,60 
 

LBP 86,50 5,03 
 

LBP 90,75 4,26 

LBP 64,75 9,39 
 

Fourier 77,25 6,61 
 

Fourier 87,50 6,12 

GW 44,88 6,19 
 

GW 44,63 6,67 
 

GW 45,38 5,21 

Fractal 42,13 6,35 
 

Fractal 42,38 3,56 
 

Fractal 38,75 6,26 

GWF 34,00 4,71 
 

GWF 33,00 5,04 
 

GWF 30,50 5,66 

LBP - Local Binary Pattern, GW - Gabor Wavelets e GWF - Gabor Wavelets + Fractal Descriptors. 

Observou-se que houve uma redução na PAG de identificação de deficiência de N na 

FI dos híbridos conduzidos no campo (Tabela 3.4.14), em relação aos híbridos conduzidos em 

casa de vegetação, esse fato pode ser devido às variações naturais que podem ocorrer no 

campo, ao contrário das condições controladas de casa de vegetação. 

Os método Fourier e LBP foram os que apresentaram a maior PAG em todos os 

híbridos e nos 2 (dois) estádios de desenvolvimento estudados (Tabela 3.4.14).  

Ao contrário do que ocorreu em casa de vegetação, a identificação de deficiência foi 

melhor no estádio R1 do que no V4 para os híbridos H2 e H3. Esse resultado concorda com 

os encontrados por Romualdo et al. (2014). No estádio V4, foi observada porcentagem de 

acertos de 69% (Fourier) e de 68,75% (LBP) no H1; 66,25% (Fourier e LBP) no H2 e 65,75% 

(LBP) e 63,5% (Fourier). Entretanto, no estádio R1, a PAG foi de 69,0% (Fourier) e 64,75% 
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(LBP) no H1; 86,5% (LBP) e 77,25% (Fourier) no H2 e 90,75% (LBP) e 87,5% (Fourier) no 

H3. 

Na Tabela 3.4.15, estão apresentados a porcentagem de acerto global (PAG) e o desvio 

padrão (std) dos métodos de extração de características baseados em padrões de textura de 

imagens da FI nos estádios V4 e R1, verificando a classificação de todas as doses de K2O na 

adubação no campo com os híbridos isoladamente. 

Tabela 3.4.15. Porcentagem de acerto global (PAG) e desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens da FI de 3 híbridos de 

milho isoladamente (Abordagem 1) nos estádios V4 e R1 submetidos a doses de K2O na 

adubação e cultivados no campo. 

Potássio 

V4 

H1 

 

H2 

 

H3 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 67,00 8,15 

 

LBP 64,75 6,82 

 

Fourier 68,50 6,26 

LBP 66,50 10,42 

 

Fourier 63,00 4,68 

 

LBP 67,50 6,56 

GWF 43,13 5,38 

 

GWF 47,88 4,13 

 

Fractal 48,25 5,78 

GW 41,88 5,63 

 

GW 47,13 4,04 

 

GWF 47,13 7,73 

Fractal 40,88 5,24   Fractal 43,50 4,78   GW 45,25 7,61 

R1 

H1 

 

H2 

 

H3 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 69,50 7,89 

 

Fourier 79,00 8,43 

 

LBP 63,50 7,75 

LBP 61,25 7,19 

 

LBP 61,25 4,29 

 

Fourier 60,00 10,21 

GWF 32,75 5,20 

 

Fractal 37,63 5,25 

 

GWF 33,63 4,51 

GW 32,25 5,97 

 

GW 35,13 4,66 

 

GW 32,88 7,75 

Fractal 28,50 4,89   GWF 34,63 5,10   Fractal 31,13 3,93 
LBP - Local Binary Pattern, GW - Gabor Wavelets e GWF - Gabor Wavelets + Fractal Descriptors. 

Assim como ocorreu com os híbridos submetidos a doses de N na adubação, pode ser 

observada redução na PAG de deficiência de K na FI dos híbridos conduzidos no campo com 

doses de K2O (Tabela 3.4.15), em relação aos híbridos conduzidos em casa de vegetação, 

exceto para o H2 em R1, esse fato também pode ser devido às variações naturais que podem 

ocorrer no campo, ao contrário das condições controladas de casa de vegetação. Mesmo 

assim, esses acertos podem ser considerados elevados, uma vez que a identificação visual de 

deficiência foi muito difícil, principalmente para os híbridos com 50% da dose de K2O. 

Os métodos Fourier e LBP foram os que apresentaram a maior PAG em todos os 

híbridos e nos 2 (dois) estádios de desenvolvimento estudados, exceto para o H2 em R1 que 

apresentou melhores resultados com apenas o Fourier (Tabela 3.4.15).  
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No estádio V4, foi observada porcentagem de acertos de 67% (Fourier) e 66,5% (LBP) 

no H1; 64,75% (LBP) e 63,0 (Fourier) no H2 e 68,5 % (LBP) e 67,5% (Fourier) no H3. Para o 

estádio R1, a PAG foi de 69,5% (Fourier) e 61,25% (LBP) no H1; 79,0% (Fourier) no H2 e 

63,5% (LBP) e 60,0% (Fourier) no H3. Esses resultados foram superiores aos obtidos por 

Romualdo (2013), que estudando a identificação de deficiência nutricional por análise de 

imagens em um único híbrido de milho conduzido com doses de macronutrientes 

separadamente no campo, obtive PAG igual a 55,4% no estádio V4 e 52,4% no estádio R1. 

Na Tabela 3.4.16, está apresentada a classificação de todas as doses de N ou de K2O 

na adubação independentemente dos híbridos, indicando a PAG e o desvio padrão (std) dos 

métodos de extração de características baseados em padrões de textura de imagens da FI nos 

estádios V4 e R1 no campo. 

Tabela 3.4.16. Porcentagem de acerto global (PAG) e desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens, classificando todas as 

doses de N ou de K2O em na adubação independente dos híbridos (Abordagem 2) nos 

estádios V4 e R1 no campo. 

Nitrogênio 

V4   R1 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

LBP 46,21 3,67 

 

Fourier 45,29 1,39 

Fourier 45,37 3,25 

 

LBP 38,83 2,81 

GW 44,96 3,03 

 

GW 37,71 3,09 

Fractal 41,67 3,75 

 

Fractal 35,17 3,38 

GWF 41,50 3,4   GWF 31,75 4,36 

Potássio 

V4   R1 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 43,96 2,45 

 

Fourier 34,13 3,35 

LBP 43,21 1,87 

 

LBP 31,83 1,93 

GW 41,54 1,55 

 

GWF 31,71 2,24 

Fractal 41,46 3,75 

 

GW 31,04 4,09 

GWF 41,33 3   Fractal 30,63 3,7 
LBP - Local Binary Pattern, GW - Gabor Wavelets e GWF - Gabor Wavelets + Fractal Descriptors. 

Nesta segunda abordagem, quando a classificação das imagens foi realizada 

independentemente dos híbridos, houve uma redução significativa na PAG em relação ao 

estudo individualizado dos híbridos, nas plantas com doses de N ou K2O na adubação, bem 

como nos estádios V4 e R1. 

Não foi observada diferença significativa entre os métodos de extração de 

características para a identificação de deficiência de N ou de K nos híbridos no estádio V4 
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conduzidos no campo com doses de N ou de K2O na adubação. Os métodos apresentaram 

PAG entre 41,5% a 46,21% e 41,33% a 43,96% respectivamente N e K (Tabela 3.4.16). 

No estádio R1, com a classificação realizada independente dos híbridos, o método 

Fourier apresentou a melhor PAG (45,29%), para os híbridos conduzidos no campo com 

doses de N na adubação. Entretanto, para os híbridos conduzidos no campo com doses de 

K2O, os métodos de extração de características não apresentaram diferença estatística na 

classificação, com PAG variando entre 30,63% a 34,13%. 

Na Tabela 3.4.17, estão apresentados a porcentagem de acerto global (PAG) e o desvio 

padrão (std) dos métodos de extração de características baseados em padrões de textura de 

imagens da FI nos estádios V4 e R1, verificando a classificação de todas as doses de N ou de 

K2O e de todos os híbridos conduzidos no campo e analisados simultaneamente. 

Tabela 3.4.17. Porcentagem de acerto global (PAG) e desvio padrão (std) dos métodos de 

extração de características baseados em padrões de textura de imagens da FI de 3 híbridos de 

milho analisados simultaneamente (Abordagem 3) nos estádios V4 e R1 submetidos a doses 

de N ou de K2O na adubação conduzidos no campo. 

Nitrogênio 

V4   R1 

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 35,67 2,64 

 

Fourier 31,67 2,69 

LBP 34,46 3,06 

 

LBP 22,92 3,87 

GW 32,58 3,69 

 

GW 21,96 3,22 

Fractal 30,17 2,27 

 

Fractal 19,58 1,68 

GWF 28,63 3,35   GWF 15,42 1,99 

Potássio 

V4       R1     

Método PAG std 

 

Método PAG std 

Fourier 34,71 4,49 

 

Fourier 26,12 2,21 

LBP 30,38 3,28 

 

LBP 16,54 2,36 

GW 29,92 2,7 

 

Fractal 16,33 2,03 

GWF 28,46 3,35 

 

GW 16,04 1,87 

Fractal 27,92 1,93   GWF 15 2,12 

Notou-se na Abordagem 3 (classificação das imagens da FI realizada com todos os 

híbridos simultaneamente), redução na PAG de todos os métodos de extração de 

características avaliados, quando comparada à classificação das imagens na Abordagem 1 

(híbridos isolados) e na Abordagem 2 (classificação das imagens independente dos híbridos), 

para a FI dos híbridos conduzidos com doses de N como as com doses de K2O na adubação 

(Tabela 3.4.17). 
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No estádio V4, os métodos Fourier, LBP e GW apresentaram a melhor classificação 

de doses de N e os métodos Fourier, LBP, GW e GWF apresentaram a melhor classificação 

de doses de K na FI de híbridos de milho conduzidos no campo. Entretanto, no estádio R1, o 

método que apresentou a melhor classificação de deficiência de N ou de K foi o Fourier, com 

PAG igual a 31,67% e 26,12% para os híbridos conduzidos no campo com doses de N ou de 

K2O respectivamente. 

Notou-se ainda em todos os métodos estudados que a porcentagem de acertos (PAG) 

foi superior no estádio V4 (Tabelas 3.4.16 e 3.4.17), concordando com resultados obtidos por 

Silva et al. (2014) que, estudando métodos de extração de características para identificação de 

deficiência de Mg em um híbrido de milho, verificaram a melhor classificação de imagens no 

estádio V4. 
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c) Análise de imagens: Índices espectrais 

Nitrogênio 

A porcentagem de acerto global (PAG) e o coeficiente Kappa dos classificadores 

desenvolvidos para a FI de híbridos de milho no estádio V4 e R1, cultivados com doses de N 

no campo, estão apresentados nas Tabelas 3.4.18 e 3.4.19 respectivamente. 

No estádio V4, as imagens de folhas de milho submetidos a doses de N apresentaram 

uma classificação razoável para o H1 e H3, apresentando Kappa iguais a 0,27 e 0,37 e PAG 

igual a 45% e 53% respectivamente. As imagens do H2 mostraram classificação ruim (PAG = 

35% e Kappa = 0,11).  

De acordo com Adami et al. (2002), pode-se dizer que para o H1 a classificação das 

imagens foi considerada razoável em 6 (seis) casos e ruim em 7 (sete) casos. Para o H2 todas 

as combinações de índices avaliados apresentaram classificação ruim. O H3 apresentou 8 

(oito) casos classificados como razoável e 5 (cinco) classificados como ruim (Tabela 3.4.18). 

Considerando os critérios estabelecidos por Adami et al. (2002), a classificação 

melhorou do estádio V4 (Tabela 3.4.18) para o estádio R1 (Tabela 3.4.19) para os híbridos 

cultivados no campo. Esses resultados concordaram com os obtidos por Baesso (2005) que, 

avaliando os índices espectrais das imagens como características para discriminar diferentes 

concentrações de N em folhas de feijoeiro, também observou melhora na classificação de 

imagens das folhas de plantas em estádio mais avançado em relação aos estádios anteriores 

avaliados. 

As imagens de folhas de milho no estádio R1 submetidos a doses de N (Tabela 3.4.19) 

apresentaram uma classificação muito boa para o H1 e boa para o H3, com Kappa iguais a 

0,60 e 0,53 respectivamente e classificação razoável para o H2. Observou-se pela PAG desses 

resultados, que 70% das janelas foram classificadas corretamente em H1, 53% das janelas 

foram classificadas corretamente em H2 e 65% foram classificados corretamente em H3.  

Na Tabela 3.4.19, observa-se ainda que no H1 a classificação foi considerada muito 

boa em 1 (um) caso, boa em 1 caso, razoável em 8 (oito casos) e péssima em 3 (três) casos. 

No H2, foi razoável em 4 (quatro), ruim em 7 (sete) casos e péssima em 2 (dois) casos. Para o 

H3, a classificação foi considerada boa para 9 (nove) casos e razoável em 4 (quatro). 

Pode ser observado também na Tabela 3.4.19, que os índices “Evd”, “Vn” no H1 e H2 

e a combinação “Evd e Vn” no H1 apresentaram Kappa negativo, indicando que a 

classificação por esses índices foi pior do que a aleatória. 



Tabela 3.4.18. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de 

características da folha indicativa de 3 híbridos de milho no estádio V4 submetidos a doses de N na adubação no campo. 
H1 H2 H3 

Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa 

Rvv 45 0,27 Evd 35 0,11 Rvv 53 0,37 

Evd, Vern, Vn e Rvv 45 0,27 Vn 35 0,11 Vern, Vn e Rvv 50 0,33 

Evd, Vern e Vn 43 0,23 Evd e Vern 28 0,01 Evd, Vern, Vn e Rvv 45 0,27 

Vern, Vn e Rvv 43 0,23 Evd e Rvv 28 0,01 Evd e Vern 43 0,23 

Evd e Rvv 40 0,20 Vern e Vn 28 0,01 Evd e Rvv 43 0,23 

Vn e Rvv 40 0,20 Vern e Rvv 28 0,01 Vern e Vn 43 0,23 

Vern e Rvv 38 0,17 Vn e Rvv 28 0,01 Vern e Rvv 43 0,23 

Evd 35 0,13 Evd e Vn 28 0,01 Vn e Rvv 43 0,23 

Vern 35 0,13 Vern 20 0,00 Evd, Vern e Vn 35 0,13 

Vn 35 0,13 Rvv 20 0,00 Evd 30 0,07 

Evd e Vern 35 0,13 Evd, Vern e Vn 23 0,00 Vn 30 0,07 

Evd e Vn 35 0,13 Vern, Vn e Rvv 25 0,00 Evd e Vn 28 0,03 

Vern e Vn 35 0,13 Evd, Vern, Vn e Rvv 25 0,00 Vern 20 0,00 

Tabela 3.4.19. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de 

características da folha indicativa de 3 híbridos de milho no estádio R1 submetidos a doses de N na adubação no campo. 
H1 H2 H3 

Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa 

Vern, Vn e Rvv 70 0,60 Vern, Vn e Rvv 53 0,37 Evd e Vern 65 0,53 

Evd, Vern, Vn e Rvv 58 0,43 Rvv 50 0,33 Evd e Rvv 65 0,53 

Evd e Vern 53 0,37 Vern 43 0,23 Vern e Vn 65 0,53 

Evd e Rvv 53 0,37 Evd, Vern e Vn 43 0,23 Vn e Rvv 65 0,53 

Vern e Vn 53 0,37 Evd e Vern 38 0,17 Vern e Rvv 63 0,50 

Vern e Rvv 53 0,37 Evd e Rvv 38 0,17 Evd, Vern e Vn 63 0,50 

Vn e Rvv 53 0,37 Vern e Rvv 38 0,17 Vern, Vn e Rvv 60 0,47 

Evd, Vern e Vn 50 0,33 Vn e Rvv 38 0,17 Evd, Vern, Vn e Rvv 58 0,43 

Vern 45 0,27 Evd e Vn 35 0,13 Vern 55 0,40 

Rvv 43 0,23 Vern e Vn 35 0,13 Evd 48 0,30 

Evd 23 -0,03 Evd, Vern, Vn e Rvv 35 0,13 Vn 48 0,30 

Vn 23 -0,03 Evd 20 -0,07 Rvv 40 0,20 

Evd e Vn 20 -0,07 Vn 20 -0,07 Evd e Vn 40 0,20 

Evd - excesso de verde; Vern - vermelho normalizado; Vn - verde normalizado; Rvv - razão verde-vermelho.



Nas Tabelas 3.4.20 e 3.4.21, estão apresentadas as matrizes de confusão, utilizando a 

maior classificação do PAG e Kappa, dos híbridos de milho no estádio V4 e R1, 

respectivamente, cultivados no campo. 

Tabela 3.4.20. Matriz de confusão obtida a partir da combinação de índices espectrais que 

apresentaram a melhor classificação das imagens da folha indicativa de 3 híbridos de milho 

no estádio V4 submetidos a doses de N na adubação no campo. 

  H1    H2   H3 

 
D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

D1 1 6 2 1 90 
 

1 0 7 4 92 
 

8 0 2 0 20 

D2 4 6 0 0 40 
 

3 0 3 4 100 
 

0 8 1 1 20 

D3 0 3 3 4 70 
 

2 0 7 1 30 
 

4 3 1 2 90 

D4 1 0 1 8 20 
 

1 1 2 6 40 
 

1 5 0 4 60 

EI (%) 83 60 50 38     86 100 63 60     38 50 75 43   
Obtidas através das combinações “Rvv” e “Evd, Vern, Vn e Rvv” para H1; “Evd” para H2 e “Rvv” 

para H3. EO= erro de omissão e EI = erro de inclusão. 

No estádio V4 (Tabela 3.4.20), pode-se observar que a maior dificuldade de 

classificação no H1 foi para as doses 0 e 140 kg ha
-1

 de N (D1 e D3 respectivamente). Na D1, 

90% das janelas analisados foram classificados em uma classe incorreta (EO = 90%) e na D3 

o erro de omissão foi de 70%, ou seja, 70% das janelas analisadas foram classificados em uma 

classe a qual ela não pertencia. Para o H2, as 2 (duas) classes de plantas com omissão de 

nutrientes (0 e 70 kg ha
-1

 de N) foram as mais difíceis de serem classificadas; tanto que 92% e 

100% das janelas de folhas dos híbridos com 0 e 70 kg ha
-1

 de N, respectivamente, foram 

classificadas incorretamente. Para o H3, foi a dose de 140 kg ha
-1

 de N (D3) que apresentou 

maior dificuldade de classificação (EO = 90%). 

Tabela 3.4.21. Matriz de confusão obtida a partir da combinação de índices espectrais que 

apresentaram a melhor classificação das imagens da folha indicativa de 3 híbridos de milho 

no estádio R1 submetidos a doses de N na adubação no campo. 

  H1    H2   H3 

 
D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

D1 7 2 1 0 30 
 

6 4 0 0 40 
 

6 3 1 0 40 

D2 2 8 0 0 20 
 

5 4 1 0 60 
 

1 6 1 2 40 

D3 0 1 6 3 40 
 

0 2 5 3 50 
 

1 2 6 1 40 

D4 0 0 3 7 30 
 

0 1 3 6 40 
 

0 2 0 8 20 

EI (%) 22 27 40 30     45 64 44 33     25 54 25 27   
Obtidas através das combinações “Vern , Vn e Rvv” para H1; “Vern , Vn e Rvv” para H2 e “Evd e 

Vern”, “Evd e Rvv”, “Vern e Vn” e “Vn e Rvv” para H3. EO= erro de omissão e EI = erro de 

inclusão. 

No estádio R1 (Tabela 3.4.21), observou-se que, para o H1, a classe com maior 

dificuldade de ser classificada foi a D3 (140 kg ha
-1

 de N), que apresentou EO igual a 40%. 

Para o H2 foi a D2 (70 kg ha
-1

 de N) a classe mais difícil de ser classificada, e para o H3 as 
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classes com maior dificuldade de classificação foram a D1, D2 e D3, apresentando EO igual a 

40%, ou seja, 40% das janelas analisados foram classificados em uma classe incorreta. 

Potássio 

A porcentagem de acerto global (PAG) e o coeficiente Kappa dos classificadores 

desenvolvidos para a FI de plantas de milho no estádio V4 e R1, cultivadas com doses de K2O 

no campo, estão apresentados nas Tabelas 3.4.22 e 3.4.23 respectivamente. 

As janelas de folhas de milho no estádio V4 submetidos a doses de K2O na adubação 

apresentaram uma classificação boa para H1, muito boa para H2 e razoável para o H3, com 

PAG e Kappa iguais a 63% e 0,50; 73% e 0,63; 45% e 0,27, respectivamente. 

Para os híbridos no estádio V4, a classificação, de acordo com Adami et al. (2002), foi 

considerada boa em 5 (cinco) casos, razoável em 7 (sete) e ruim em 1 (um). Para o H2, a 

classificação foi considerada muito boa em 1 (um) caso, boa em 7 (sete), razoável em 2 (dois) 

e ruim em 3 (três) casos. E para o H3, a classificação foi considerada razoável em 6 (seis) 

casos e ruim em 7 (sete). 

No estádio R1, as imagens de folhas de milho submetidos a doses de K2O na adubação 

(Tabela 3.4.23) apresentaram uma classificação boa para H1 e H3, com Kappa igual a 0,50 e 

0,57 respectivamente; e muito boa para o H2 (Kappa = 0,77). Observou-se pela PAG desses 

resultados, que 63%, 73% e 45% das janelas foram classificadas corretamente em H1, H2 e 

H3 respectivamente. 

Considerando os critérios estabelecidos por Adami et al. (2002), a classificação 

melhorou no estádio R1 (Tabela 3.4.23) quando comparado ao V4 (Tabela 3.4.9) para H2 e 

H3 cultivados no campo. Esses resultados concordam com os obtidos por Baesso (2005). 

Observou-se na Tabela 3.4.23, que para os híbridos estudados no estádio R1, de 

acordo com Adami et al. (2002), a classificação foi considerada boa em 9 (nove) casos, 

razoável em 1 (um) caso e ruim em 3 (três) para o H1. Para o H2, a classificação foi 

considerada muito boa em 7 (sete) casos, boa em 3 (três) e razoável em outros 3 casos. E para 

o H3, houve 3 (três) classificações como boa e 10 (dez) como razoável.  

Observou-se ainda, que os índices “Evd” e “Vn” para o H1 no estádio R1 

apresentaram Kappa iguais a zero (Tabela 3.4.23), indicando que a classificação foi igual a 

uma classificação aleatória. 

 



Tabela 3.4.22. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de 

características da folha indicativa de 3 híbridos de milho no estádio V4 submetidos a doses de K na adubação no campo. 
H1 H2 H3 

Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa 

Vern e Vn 63 0,50 Vern, Vn e Rvv 73 0,63 Evd, Vern e Vn 45 0,27 

Vn e Rvv 63 0,50 Evd e Vern 65 0,53 Evd, Vern, Vn e Rvv 43 0,23 

Evd e Vern 60 0,47 Evd e Rvv 65 0,53 Evd 40 0,20 

Evd e Rvv 60 0,47 Vern e Vn 65 0,53 Vn 40 0,20 

Vern e Rvv 60 0,47 Vn e Rvv 65 0,53 Evd e Vn 40 0,20 

Evd, Vern e Vn 53 0,37 Vern e Rvv 63 0,50 Vern, Vn e Rvv 40 0,20 

Vern, Vn e Rvv 53 0,37 Evd, Vern, Vn e Rvv 60 0,47 Rvv 33 0,10 

Evd 50 0,33 Rvv 58 0,43 Evd e Vern 33 0,10 

Evd, Vern, Vn e Rvv 50 0,33 Vern 53 0,37 Evd e Rvv 33 0,10 

Vn 48 0,30 Evd, Vern e Vn 53 0,37 Vern e Vn 33 0,10 

Vern 40 0,20 Evd 38 0,17 Vern e Rvv 33 0,10 

Evd e Vn 40 0,20 Vn 38 0,17 Vn e Rvv 33 0,10 

Rvv 30 0,07 Evd e Vn 28 0,03 Vern 30 0,07 

Tabela 3.4.23. Porcentagem de acerto global (PAG) e índice Kappa para cada combinação de índices espectrais utilizados como vetor de 

características da folha indicativa de 3 híbridos de milho no estádio R1 submetidos a doses de K na adubação no campo. 
H1 H2 H3 

Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa Índices espectrais PAG Kappa 

Evd e Vern 63 0,50 Evd e Rvv 83 0,77 Rvv 68 0,57 

Vern e Vn 63 0,50 Vn e Rvv 83 0,77 Evd, Vern e Vn 58 0,43 

Vern e Rvv 63 0,50 Evd, Vern e Vn 83 0,77 Evd, Vern, Vn e Rvv 58 0,43 

Evd e Rvv 60 0,47 Evd e Vern 80 0,73 Evd e Rvv 53 0,37 

Vn e Rvv 60 0,47 Vern e Vn 80 0,73 Vern e Rvv 53 0,37 

Evd, Vern e Vn 60 0,47 Vern e Rvv 80 0,73 Vn e Rvv 53 0,37 

Rvv 58 0,43 Vern, Vn e Rvv 75 0,67 Vern, Vn e Rvv 53 0,37 

Vern 55 0,40 Vern 63 0,50 Vern 50 0,33 

Vern, Vn e Rvv 55 0,40 Evd, Vern, Vn e Rvv 63 0,50 Evd e Vern 50 0,33 

Evd, Vern, Vn e Rvv 43 0,23 Rvv 60 0,47 Vern e Vn 50 0,33 

Evd e Vn 28 0,03 Evd 50 0,33 Evd e Vn 45 0,27 

Evd 25 0,00 Vn 50 0,33 Evd 43 0,23 

Vn 25 0,00 Evd e Vn 48 0,30 Vn 43 0,23 

Evd - excesso de verde; Vern - vermelho normalizado; Vn - verde normalizado; Rvv - razão verde-vermelho.



Nas Tabelas 3.4.24 e 3.4.25, estão apresentadas as matrizes de confusão, utilizando a 

maior classificação do PAG e Kappa, dos híbridos de milho no estádio V4 e R1, 

respectivamente, conduzidos com doses de K2O na adubação conduzidos no campo. 

Tabela 3.4.24. Matriz de confusão obtida a partir da combinação de índices espectrais que 

apresentaram a melhor classificação das imagens da folha indicativa de 3 híbridos de milho 

no estádio V4 submetidos a doses de K2O na adubação no campo. 

  H1    H2   H3 

 
D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

D1 5 1 1 3 50 
 

7 1 1 1 30 
 

4 4 0 2 60 

D2 1 7 1 1 30 
 

0 9 0 1 10 
 

3 4 0 3 60 

D3 0 2 8 0 20 
 

0 0 9 1 10 
 

0 3 7 0 30 

D4 2 2 1 5 50 
 

2 1 3 4 60 
 

3 3 1 3 70 

EI (%) 38 42 27 44     22 18 31 43     60 71 13 63   
Obtidas através das combinações “Vern e  Vn” e “Vn e Rvv” para H1; “Vern , Vn e Rvv” para H2 e 

“Evd, Vern e Vn” e “Vn e Rvv” para H3. EO= erro de omissão e EI = erro de inclusão. 

Tabela 3.4.25. Matriz de confusão obtida a partir da combinação de índices espectrais que 

apresentaram a melhor classificação das imagens da folha indicativa de 3 híbridos de milho 

no estádio R1 submetidos a doses de K na adubação no campo. 

  H1    H2   H3 

 
D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

 

D1 D2 D3 D4 EO (%) 

D1 8 2 0 0 20 
 

10 0 0 0 0 
 

6 4 0 0 40 

D2 3 6 0 1 40 
 

0 9 0 1 10 
 

4 6 0 0 40 

D3 0 0 6 4 40 
 

0 1 6 3 40 
 

0 0 7 3 30 

D4 0 2 3 5 50 
 

0 1 1 8 20 
 

1 0 1 8 20 

EI (%) 27 40 33 50     0 18 14 33     45 40 13 27   
Obtidas através das combinações “Evd e Vern”, “Vern e Vn” e “Vn e Rvv” para H1; “Evd e Rvv”, 

“Vn e Rvv” e “Evd, Vern e Vn ”para H2 e “Rvv” para H3. EO= erro de omissão e EI = erro de 

inclusão. 

No estádio V4 (Tabela 3.4.24), pode-se observar que a maior dificuldade de 

classificação no H1 e H2 foi encontrada nas doses 0 e 260 kg ha
-1

 de K2O (D1 e D4 

respectivamente). Em H1, 50% das janelas analisadas foram classificadas em uma classe 

incorreta (EO = 50%) e em H2 o erro de omissão foi de 30 e 60% nessas classes. Já no H3 a 

maior dificuldade de classificação foi na dose 260 kg ha
-1

 de K2O (D4), apresentando EO = 

70%.  

No estádio R1 (Tabela 3.4.25), observou-se que a classe com maior dificuldade de 

classificação foi a D4 no H1 (EO = 50%), D3 no H2 (EO = 40%) e D1 e D2 no H3 (EO = 

40%). 

No estádio R1, pelas matrizes de confusão apresentadas, foi importante ressaltar que a 

maior parte dos erros de classificação ocorreram entre as classes imediatamente superiores ou 

inferiores à classe corretamente pertencente em todos os híbridos. 



 107 

3.5. Conclusões 

Os sintomas de deficiência ou de excesso de N ou K podem ser identificados pelas 

metodologias de análise de imagens digitais estudadas. 

Os métodos de extração de características baseados em textura de imagem apresenta 

melhor desempenho de classificação do que os métodos baseados em índices espectrais. Os 

melhores métodos de extração de características baseados em índices espectrais apresentaram 

classificações consideradas boa ou muito boa. 

O método baseado na textura de imagens que apresenta o melhor desempenho foié o 

Fourier, para todos os híbridos e nos estádios V4 e R1, exceto para H3 no R1 em casa de 

vegetação. 

A manifestação dos sintomas de deficiência nutricional para N e K foi distinta para os 

híbridos.  

A metodologia de extração teve melhor desempenho quando estudada níveis de N ou 

K isoladamente para cada híbrido, reduzindo a taxa de acertos quando analisou níveis e 

híbridos conjuntamente. 

Nas doses dentro de cada híbrido, os acertos são superiores aos da classificação 

considerando as doses independentemente do híbrido, indicando diferenças entre os híbridos. 

No campo, existe boa porcentagem de acertos quando os híbridos são estudados 

individualmente, entretanto quando estudada a abordagem 2, esse acerto diminui muito.  

Independentemente dos métodos de análise, os melhores resultados são encontrados 

no estádio R1. 

A identificação do estado nutricional para N ou K dos híbridos através das duas 

metodologias foi superior para as condições de casa de vegetação. 

Sugere-se a realização de novos estudos visando aperfeiçoar as metodologias, 

baseados na textura de imagens e em índices espectrais, para a identificação das imagens no 

campo. 
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4. ADUBAÇÃO NITROGENADA E POTÁSSICA NA FERTILIDADE DO SOLO, 

NUTRIÇÃO E PRODUTIVIDADE DE HÍBRIDOS DE MILHO. 

RESUMO – O milho (Zea mays L.) é uma cultura que apresenta grande potencial de 

crescimento produtivo e é uma das culturas mais exigentes em fertilizantes. O nitrogênio (N) 

é um dos elementos mais absorvidos pela cultura, e muitas vezes não é suprido 

adequadamente nas adubações. O potássio (K) é o segundo macronutriente em teor contido 

nas plantas, atrás apenas do requerimento em N. A melhoria na eficiência de utilização de 

fertilizantes tem um grande potencial para melhorar a produtividade global da produção de 

milho. O objetivo deste trabalho foi verificar a fertilidade do solo, a nutrição mineral e a 

produtividade de híbridos de milho (Zea mays L.), cultivados no campo com doses crescentes 

de nitrogênio (N) ou de potássio (K), bem como verificar a eficiência agronômica de tais 

nutrientes. O trabalho foi realizado em Neossolo Quartzarênico. Os tratamentos foram 3 

híbridos de milho: DKB390PróR2, Pioneer 30F35 e Syngenta Status e 4 doses de N: 0, 70, 

140 e 280 kg ha
-1

, ou 4 doses de K: 0, 65, 130 e 260 kg ha
-1

 de K2O, equivalente a 

respectivamente 0, 50, 100 e 200% da dose recomendada, com 4 repetições. Em V4 e R1, foi 

avaliada a sintomatologia visual das plantas, a concentração foliar de macro e 

micronutrientes. No final do ciclo, avaliou-se produtividade do milho e fertilidade do solo, 

nas camadas 0,0-0,1m e 0,1-0,2 m e em duas posições (linha e entrelinha da cultura), bem 

como a eficiência de uso de N (EUN), eficiência de recuperação de N (ERN) e eficiência 

interna de N (EIN) dos três híbridos estudados. O incremento de adubação nitrogenada 

promoveu respostas significativas na concentração foliar de N e na produtividade. Os teores 

de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) do solo variaram significativamente 

com o aumento das doses de N. Todos os parâmetros de fertilidade avaliados variaram 

significativamente com as camadas, entretanto somente matéria orgânica, P e K variaram 

significativamente com a posição de amostragem (linha e entrelinha). A maior EUN do estudo 

foi observada em H2, com 15.5 kg de grãos kg
-1

 de N aplicado. O K foliar também aumentou 

significativamente com o incremento de adubação potássica, ajustando-se ao modelo 

quadrático em todos os híbridos. O aumento de K2O na adubação promoveu variação 

significativa (p<0.01) de K no solo. Houve diferença significativa de K no solo entre as 

camadas estudadas e também na posição de amostragem (linha e entrelinha), porém a 

interação entre elas não foi significativa. O K no solo na posição da linha ascendeu de acordo 

com modelo quadrático para as doses estudadas. O pH, a V% e o Mg do solo não variaram 

significativamente (p<0.01) com o incremento de K2O no solo e nem com a posição de 

amostragem, entretanto variaram significativamente entre as camadas avaliadas. A adição de 

fertilizante potássico na adubação promoveu aumentos significativos (p<0.01) na 

produtividade dos híbridos de milho que responderam segundo modelo quadrático para H1 e 

linear para H2 e H3 e, de acordo com a equação de regressão, a produtividade máxima de H1 

foi de 6080 kg ha
-1

 na dose de 148.7 kg ha
-1

 de K2O. O rendimento dos híbridos de milho 

aumentou com o aumento de adubação potássica segundo modelos quadráticos. A aplicação 

crescente de adubação nitrogenada altera os teores de P, K, Ca e Mg do solo. Em todos os 

híbridos estudados, a aplicação de N promove aumentos na concentração foliar de N, 

implicando em respostas quadráticas na produtividade de grãos. O incremento de K2O na 

adubação contribui para aumentar a concentração de K no solo e K na planta, além de 

promover aumento significativo de produtividade do milho em todos os híbridos.  

 

Palavras-chaves: macronutrientes, Zea mays L.; deficiência nutricional, eficiência 

agronômica.
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4.1. Introdução 

O milho é uma das culturas mais importantes da produção mundial de cereais (Peng et 

al., 2013) e passou de uma produção mundial de 820 milhões de toneladas em 2009 (FAO, 

2012) para 1,02 bilhões de toneladas em 2013 (FAO, 2015). 

No cenário mundial, o Brasil situa-se como o terceiro maior produtor de milho, sendo 

superado apenas pelos Estados Unidos e pela China. Apesar do alto potencial produtivo desta 

cultura, evidenciado por produtividades de grãos de até 11 t ha
-1 

alcançadas em condições 

experimentais por Malvestiti (2013), a produtividade média no Brasil é de apenas 5,2 t ha
-1

, 

abaixo de 10,0 e 6,0 t ha
-1

, obtidas nos Estados Unidos e na China, principais produtores desta 

cultura respectivamente (FAO, 2015). 

De acordo com Chen et al. (2011), o aumento na produção de milho é necessário para 

atender às demandas de alimentação animal e de biocombustíveis, já que o milho é insumo 

para produção de centenas de produtos, bem como na cadeia produtiva de suínos e aves, onde 

são consumidos aproximadamente 70% do milho produzido no mundo e entre 70 e 80% do 

milho produzido no Brasil (EMBRAPA, 2014). De acordo com Alvarez et al. (2006), ele é 

muito utilizado como concentrado para alimentação de animais, e a demanda por proteína de 

origem animal cresceu significativamente na última década, o que consequentemente 

aumentou a procura por este cereal. Além disso, os Estados Unidos (EUA) adotaram um 

programa de utilização do etanol como combustível produzido principalmente a partir do 

milho (Figueira, 2005). 

Há, no entanto, um desafio global crescente de atender o aumento na demanda de 

alimentos, e a proteção da qualidade do meio ambiente, e este desafio deve ser cumprido, 

especialmente nos sistemas de produção de milho, arroz e trigo (Cassman et al., 2002). A 

dificuldade de atender esta crescente demanda e a forte perspectiva de expansão de mercados 

externos para o milho e seus derivados alertam a pesquisa para a necessidade de trabalhos que 

objetivem obter maior eficiência na atividade e maior competitividade no mercado. 

Nos últimos anos a atividade agrícola tem sofrido profundas modificações em razão 

do aumento do custo de produção, com reflexos na rentabilidade da cultura, especialmente em 

grãos como o milho (Araújo et al., 2008). Em sistemas mais tecnificados, os gastos com 

correção do solo e adubação representam, em média, 40 a 45% do custo de produção (Coelho 

e Alves, 2003). A adubação é reconhecidamente o fator que mais afeta a produtividade e a 

sustentabilidade da atividade, de modo que o consumo de fertilizante pela cultura do milho 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429012003358#bib0025
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tem crescido acentuadamente nos últimos anos no Brasil, em função do aumento por unidade 

de área (Araújo et al., 2008). 

As limitações ambientais para a agricultura requerem que o manejo da adubação seja 

ajustado às exigências das culturas determinadas pelo rendimento esperado (Lemaire, et al., 

2008). Para o estabelecimento de um programa apropriado de adubação é necessário 

identificar os principais problemas inerentes à nutrição da planta e, posteriormente, 

determinar quais os nutrientes são limitantes, suas quantidades, épocas e formas de aplicação 

corretas (Martinez et al., 2003).  

O potássio (K) é um importante macronutriente para as plantas que, com o nitrogênio 

(N) e o fósforo (P), desempenha um papel importante no desenvolvimento da planta 

(Marschner, 1995). É o cátion mais importante e abundante em células de plantas vivas e 

desempenha um papel crucial em muitos processos fisiológicos fundamentais para as plantas, 

incluindo a fotossíntese, transporte e translocação de produtos de assimilação. 

Consequentemente, afeta o crescimento e desenvolvimento das plantas (Wang e Wu, 2013). O 

K tem uma ampla gama de funções na nutrição de plantas, incluindo a manutenção de 

gradientes de potencial elétrico através da membrana celular, a geração de turgescência, e a 

ativação de numerosas enzimas. É também essencial para a síntese de proteínas e regulação 

do movimento dos estômatos (Marschner, 1995). De acordo com Malavolta (2006), o K é 

ativador enzimático, aumenta o teor de carboidratos, estimula o enchimento de grãos, 

promove o armazenamento de açúcar e amido, aumenta a utilização da água bem como 

promove o aumento da resistência a secas, geadas e pragas.  

Alcançar e manter a produção de alimentos requer também uma estratégia de gestão 

racional de K com base em melhor compreensão da relação entre o rendimento da cultura e a 

taxa de aplicação de K na adubação (Wu et al., 2013). 

O nitrogênio (N) é um dos elementos mais absorvidos pelas gramíneas e muitas vezes 

não é suprido adequadamente (Foloni et al., 2009). Ele apresenta-se em quantidades 

insuficientes na quase totalidade dos solos, estando predominantemente ligado aos compostos 

orgânicos (EMBRAPA, 1996) e a disponibilidade deste nutriente geralmente limita a 

produtividade das plantas (Epstein e Bloom, 2006).  

Lemaire et al. (2008) afirmaram que, em sistemas de cultivo, as práticas de adubação 

nitrogenada podem fornecer uma quantidade suficiente de N para que as plantas atinjam o 

potencial de rendimento permitido pelas condições climáticas reais. Entretanto, para garantir 

que esse potencial de rendimento seja alcançado, muitas vezes os produtores aplicam 

quantidades de fertilizantes maiores do que a quantidade estritamente necessária para alcançar 
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o rendimento máximo. Outra incerteza levando os agricultores a aplicarem uma quantidade 

muito grande de N é que não existe ainda um método de análise para medir a disponibilidade 

de N no solo e que possa ser utilizado em laboratórios de rotina devido à dinâmica desse 

elemento (Raij, 1991). A dificuldade na obtenção desse método está, em grande parte, ligada 

às transformações do N no solo, as quais são influenciadas pelas condições ambientais 

(EMBRAPA, 1996). Desta forma, a definição da dose utilizada na adubação nitrogenada na 

cultura do milho no Brasil é baseada na expectativa de produtividade, no histórico da área e 

no tipo de solo (Raij e Cantarella, 1996). 

A economia de N da cultura é um fator crítico na produção de grãos, e sua importância 

se reflete em um grande esforço de pesquisa. Daí a necessidade de quantificar a absorção de N 

pela cultura, a eficiência de uso de N e de seus componentes, bem como a concentração de N 

na cultura e suas partes (Sadras e Lemaire, 2014). 

O aumento da produtividade agrícola e a diminuição dos custos produtivos passaram a 

ser fundamentais após a globalização da economia. Estes dois objetivos podem ser 

conciliados pela combinação do potencial genético das plantas com o uso eficiente dos 

nutrientes (Horn et al., 2006).  

A aplicação de fertilizantes tem sido uma das responsáveis pelo aumento na 

produtividade da cultura. No entanto, a eficiência de utilização de nutrientes é baixa em todo 

o mundo (Moll et al., 1982). São poucos os relatos na literatura a respeito da demanda de 

nutrientes para os diversos híbridos de milho utilizados na atualidade necessitando de estudos. 

Sistemas de recomendação de fertilizantes (como uma variedade ou híbrido recém-criados) 

devem ser investigados em ensaios de campo (Fodor et al., 2013).  

O estabelecimento de práticas de manejo que aperfeiçoem as práticas de aplicação de 

fertilizantes pode contribuir para aumentar a produtividade nas lavouras e reduzir o custo 

produtivo. (Pauletti, 1998; Foloni et al., 2009). Nos últimos anos, a busca por uma agricultura 

com menor consumo energético e ecologicamente sustentável tem estimulado a pesquisa a 

identificar mecanismos responsáveis pela maior eficiência nutricional (Tomaz et al., 2003). 

4.2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi verificar a fertilidade do solo, a nutrição mineral e a 

produtividade de híbridos de milho (Zea mays L.), cultivados no campo com doses crescentes 

de nitrogênio (N) ou de potássio (K), bem como verificar a eficiência agronômica de tais 

nutrientes. 
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4.3. Material e Métodos 

4.3.1. Localização do experimento e cultura estudada 

A cultura estudada foi o milho (Zea mays L.), conduzido a campo na Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP), campus de Pirassununga/SP, em solo de 

baixa disponibilidade de N e K, em área de produção com condições de cultivo comercial.  

4.3.2. Caracterização da área experimental 

O experimento foi conduzido no campo 120 da FZEA/USP, em área de baixa 

fertilidade, em um Neossolo Quartzarênico (RT) classificado de acordo com a EMBRAPA 

(2013), temperatura média igual a 21,6 C e precipitação acumulada do período experimental 

de 896,4mm. Os dados meteorológicos de precipitação e temperatura média do período 

experimental estão apresentados na Figura 4.3.1. 

 
Figura 4.3.1. Precipitação (mm) e temperatura média (°C) descendias no período de janeiro a 

junho de 2012, obtidos na estação meteorológica da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA/USP). 

As características químicas do solo da área experimental estão na Tabela 4.3.1. 

Tabela 4.3.1. Análise química do solo da área experimental na camada 0,0 a 0,20m. 

pH 
P 

(res) 
S K Ca Mg Al H+Al M.O SB CTC V m B Cu Fe Mn Zn 

  mg/dm3 mmolc/dm3 g/kg mmolc/dm3 % mg/dm3 

5,1 6 6 0,4 12 7 1 22 21 19 41 47 3 0,4 4,6 6 7,6 0,8 

janeiro fevereiro março abril maio junho 

Semeadura 

Cobertura Coleta 1 

V4 

Coleta 2 

R1 Colheita 



 113 

O solo apresentava 86,0 e 90,0 g kg
-1

 de argila e 888 e 877 g kg
-1

 de areia 

respectivamente nas camadas de 0-0,2m e 0,2-0,4m.  

No mês de novembro de 2011, foi aplicado 1,5 toneladas por hectares (t ha
-1

) de 

calcário (CaO=35,5%; MgO=10% e PRNT=65%) para elevação da saturação por bases (V) a 

70%, conforme recomendação de Raij e Cantarella (1996) para a cultura do milho. 

Anteriormente à semeadura, foi feita a dessecação da área utilizando a associação de 

2,4D/glyphosate.  

4.3.3. Delineamento experimental 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 

4x3 (quatro doses de nutrientes e três híbridos de milho), em 4 (quatro) blocos, totalizando 48 

parcelas por experimento. Cada parcela apresentava 6 (seis) linhas de 6 metros (m) cada linha 

e espaçamento de 0,8m nas entrelinhas, resultando numa área útil de 28,8m² por parcela. 

Os experimentos no campo foram independentes para cada elemento, desta forma, 

cada experimento foi constituído pela omissão individual de N e K nas parcelas.  

Os tratamentos constaram de 3 (três) híbridos de milho: DKB390 PróR2® (H1), 

Pioneer 30F35® (H2) e Syngenta Status® (H3) e 4 (quatro) doses de adubação: D1 = omissão 

completa do elemento, D2 = 50% da dose recomendada, D3 = 100% da dose recomendada 

(dose completa) e D4 = 200% da dose recomendada (dose excedente). Essas doses de 

nutrientes corresponderam respectivamente a 0, 70, 140 e 280 kg ha
-1

 de N (no experimento 

com doses de N) e 0, 65, 130 e 260 kg ha
-1

 de K2O (no experimento com doses de K). Os 

demais macronutrientes foram aplicados nas concentrações recomendadas, conforme 

apresentado na Tabela 4.3.2, além de 2 kg ha
-1

 Zn no plantio. 

Tabela 4.3.2. Quantidade de nutrientes (N, P2O5 e K2O), em kg ha
-1

, aplicados na semeadura 

e na cobertura de híbridos de milho conduzidos com doses de N ou de K na adubação.  

    Doses de N (kg ha
-1

)   Doses de K (kg ha
-1

) 

  

D1 D2 D3 D4 

 

D1 D2 D3 D4 

Semeadura  

N 0 15 30 60 

 

30 30 30 30 

P2O5  100 100 100 100 

 

100 100 100 100 

K2O 50 50 50 50 

 

0 25 50 100 

Cobertura  
N 0 55 110 220 

 

110 110 110 110 

K2O 80 80 80 80   0 40 80 160 

As adubações de semeadura e cobertura para cada nutriente foram estabelecidas com 

base na análise inicial do solo e de acordo com a recomendação de Raij e Cantarella (1996) 

para a cultura do milho para uma produtividade esperada de 10-12 toneladas por hectare. As 
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fontes de nutrientes utilizadas foram uréia protegida (45% de N), cloreto de potássio – KCl 

(60% de K2O) e superfosfato simples (18% de P2O5).  

Em 06 de fevereiro de 2012, o milho foi semeado manualmente com auxílio de réguas 

(6 sementes/metro), dispostos no campo conforme croqui da Figura 4.3.2.  

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 

H2D1 H1H1 H1D3 H1D2 

H2D3 H3D1 H2D1 H1D3 

H3D4 H2D3 H1D4 H3D2 

H2D4 H3D2 H3D1 H3D4 

H1D1 H3D4 H3D2 H2D2 

H3D3 H2D4 H2D4 H1D1 

H1D4 H2D1 H2D2 H3D3 

H1D3 H3D3 H3D4 H1D4 

H1D2 H2D2 H3D3 H2D2 

H3D1 H1D3 H1D2 H2D1 

H3D2 H1D4 H1D1 H3D1 

H2D2 H1D2 H1D2 H1D2 

Figura 4.3.2. Croqui da disposição dos tratamento na área experimental (para os 

experimentos com doses de N ou K). 

A adubação de cobertura foi realizada 30 dias após a semeadura do milho (estádio 

V4), manualmente em superfície ao lado da linha de semeadura utilizando uréia protegida e 

KCl, levemente incorporados ao solo para evitar possíveis perdas de N por volatilização. 

Na Figura 4.3.3, pode-se observar as plantas de milho 40 dias após a semeadura. 

  
Figura 4.3.3. Vista geral do experimento de campo com doses de N (à esquerda) e K (à 

direita) aos 40 dias após a semeadura do milho. 
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4.3.4. Avaliações 

a) Sintomas visuais e análise química foliar 

Além da observação visual dos sintomas de deficiência de N ou K, foram coletadas 

amostras foliares para análise química. As amostras, num total de 6 subamostras por parcela, 

foram colhidas em 2 (dois) estádios: V4 (antes da adubação de cobertura) e R1. Foi coletada a 

folha indicativa do estádio (FI) de desenvolvimento do milho (folha 4 e folha oposta e abaixo 

da espiga, respectivamente em V4 e em R1). As folhas foram lavadas com água deionizada, 

levadas à estufa de circulação forçada, a 65ºC até peso constante e moídas, em moinho tipo 

Wiley. Na última coleta (R1), foram separados o terço médio das folhas e retiradas as 

nervuras para determinação da concentração de macro e micronutrientes (Figura 4.3.4). 

  
Figura 4.3.4. Folha coletada para análise química foliar (a) e vista superior do experimento 

de campo no estádio R1. 

Todas as amostras moídas foram colocadas em sacos plásticos identificados e 

encaminhadas ao laboratório para determinação da concentração de nitrogênio (N), fósforo 

(P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), enxofre (S), boro (B), cubre (Cu), ferro (Fe), 

manganês (Mn) e zinco (Zn) na FI, segundo métodos descritos por Bataglia et al. (1983). 

As amostras foram digeridas por via úmida com ácido sulfúrico para análise de N, e 

com ácido nítrico-perclórico para análise de P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e Zn. A 

concentração de N foi determinada através de destilação de amônia em destilador, seguido de 

titulação. A concentração de P do material foi dado pelo método colorimétrico; a de K por 

fotometria de chama; a de S pelo método de turbidimetria e a concentração de Ca, Mg, Cu, 

Fe, Mn e Zn por espectrofotometria de absorção atômica. 

(a) (b) 

Folha oposta 

e abaixo da 

espiga. 
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As análises químicas foliares foram realizadas no Laboratório de Ciências Agrárias na 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da Universidade de São Paulo, Campus 

de Pirassununga/SP. 

b) Produtividade de grãos 

Ao final do ciclo da cultura, foi avaliada a produtividade do milho, coletando todas as 

espigas dentro de 2 linhas de plantas espaçadas 0,8 m e 4 m de comprimento, perfazendo área 

total de 6,4 m
2
. Após a colheita, as espigas foram secas ao ar para posterior despalha e 

debulha. A produtividade de grãos dos híbridos de milho foi ajustada para 13% de umidade e 

posteriormente para produtividade em toneladas por hectare (t ha
-1

). 

c) Índices nutricionais de N  

Em função dos resultados de produtividade de grãos e de concentração de N foliar, 

foram calculadas: 

 Eficiência de uso de nitrogênio (EUN) em milho: definida como grãos 

produzidos por unidade de fertilizante nitrogenado aplicado (Ciampitti e Vyn, 2011), foi 

calculada como a razão entre o incremento no rendimento de grãos (Pr) fertilizado com 

140 kg ha
-1

 de N (fert) e não fertilizado – 0 kg ha
-1

 de N (não fert) para a adubação 

nitrogenada aplicada (Cassman et al., 2003). A seguinte equação foi utilizada para o 

cálculo EUN: 

Naplicado

naofertfert
EUN

)Pr(Pr 


 
onde Pr fert é o rendimento de grãos, em kg ha

-1
, a 13% de umidade, de um tratamento que 

recebeu 140 kg ha
-1

 de N, e Pr naofert é o rendimento de grãos que não recebeu N na 

adubação. 

 Eficiência de recuperação de N (ERN): Seguindo o mesmo raciocínio do 

cálculo da EUN, a ERN foi calculada como: 

Naplicado

NFnaofertNFfert
ERN

)( 


 

onde NFfert é o de N foliar, em g kg
-1

, das amostras de plantas adubadas com 140 kg ha
-1

 de 

N, e NFnaofert é o de N foliar correspondente das amostras de plantas que não receberam 

fertilizante nitrogenado. 

 Eficiência interna de N (EIN): foi calculada como: 

)(

)Pr(Pr

NFnaofertNFfert

naofertfert
EIN
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d) Índices nutricionais de K  

Em função dos resultados de produtividade de grãos e de concentração de K foliar, 

foram calculadas: 

 Eficiência de uso de potássio (EUK) em milho: calculada como a razão entre o 

incremento no rendimento de grãos (Pr) fertilizado com 130 ou 260 kg ha
-1

 de K2O (fert) e 

não fertilizado – 0 kg ha
-1

 de K (não fert) para a adubação potássica aplicada (Cassman et 

al., 2003). A seguinte equação foi utilizada para o cálculo EUK: 

OaplicadoK

naofertfert
EUK

2

)Pr(Pr 


 
onde Pr fert é o rendimento de grãos, em kg ha

-1
, a 13% de umidade. Pr naofert é o 

rendimento de grãos que não recebeu K2O na adubação. Para esse estudo, Pr fert – Pr naofert 

foram utilizados os doses de aplicação 0 e 130 kg ha
-1

 de K2O e 0 e 260 kg ha
-1

 de K2O. 

 Eficiência de recuperação de K (ERK): Seguindo o mesmo raciocínio do 

cálculo da EUK, a ERK foi calculada como: 

Kaplicado

KFnaofertKFfert
ERK

)( 


 

onde KFfert é o de K foliar, em g kg
-1

, das amostras de plantas adubadas com 130 ou 260 kg 

ha
-1

 de K2O, e KFnaofert é o de K foliar correspondente das amostras de plantas que não 

receberam fertilizante potássico. 

 Eficiência interna de K (EIK): foi calculada como: 

)(

)Pr(Pr

KFnaofertKFfert

naofertfert
EIK




  

e) Amostragem de solo  

Após a colheita dos grãos, foi realizada amostragem de solo para avaliação da 

fertilidade de solo, conforme recomendações de Raij et al. (2001). 

As amostras foram coletadas em zig zag em cada parcela experimental, nas camadas 

de a) 0,0-0,10 m e b) 0,10-0,20 m e em duas posições: a) linha e b) entrelinha da cultura, 

sendo cada amostra composta por 4 (quatro) subamostras (4 na linha e 4 na entrelinha). 

As análises químicas das amostras de solo também foram realizadas no Laboratório de 

Ciências Agrárias na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da Universidade de 

São Paulo, Campus de Pirassununga/SP. 
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4.3.5. Forma de análise dos resultados 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 4x3 

(quatro doses de nutrientes e três híbridos de milho), em quatro blocos. O modelo matemático 

indicado foi o seguinte: 

Yijk = m + Hi + Nj + HNij + Wk + eijk 

onde, 

Yijk é o valor observado na parcela que recebeu os tratamentos ij que se encontram no bloco k; 

m é a média geral do experimento; 

Hi é o efeito dos híbridos de milho; 

Ni é o efeito das doses de nutrientes aplicados na parcela; 

Wk é o efeito devido ao bloco k em que se encontra a parcela; 

eijk é o efeito dos fatores não controlados na parcela que recebeu os tratamentos ij no bloco k. 

Nos casos em que o teste F foi significativo somente para Nj, foi realizada uma única 

análise de regressão para todos os híbridos. Nos casos em que o teste F foi significativo para 

NHij, ou seja, se houve interação entre os híbridos estudados e as doses de nutrientes 

aplicadas, o desdobramento visou estudar as doses dentro do Hi. Neste caso, foram realizadas 

três análises de regressão, sendo uma para cada híbrido e foram avaliadas através da 

significância dos coeficientes de regressão. 
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4.4. Resultados e discussão 

4.4.1. Nitrogênio 

a) Sintomas de deficiência de N 

Os sintomas visuais de deficiência de N em plantas de milho cultivadas no campo 

foram observados aos 30 dias após a semeadura (estádio V4), inicialmente nas folhas mais 

velhas das plantas que não receberam N na adubação (D1) (Figuras 4.4.1a e 4.4.1b). Foram 

caracterizados por clorose da ponta para a base da folha na forma de ''V'' invertido em direção 

à nervura central, seguida de necrose. Esses sintomas observados estão de acordo com os 

relatados por diversos trabalhos descritos na literatura (Romualdo et al., 2014; Epstein e 

Bloom, 2006; Malavolta, 2006; Havlin et al., 2005).  

  

  
Figura 4.4.1. Sintomas de deficiência de N nas folhas mais velhas de plantas de milho 

cultivadas com omissão de N na adubação (a e b); estande do milho cultivado sem adubação 

nitrogenada (c) e com adubação completa – D3 (d) aos 30 dias após a semeadura (estádio V4). 

( c ) 

( a ) ( b ) 

( d ) 
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De acordo com Raij (1991), o fato das folhas mais novas das plantas permanecerem 

verdes em condições de deficiência de N é um indicativo da mobilidade do nutriente nas 

plantas. As proteínas translocam-se das folhas deficientes e são reutilizadas nas folhas mais 

novas. 

As plantas cultivadas com omissão completa de N na adubação (D1) apresentaram 

crescimento visualmente reduzido e estande menor quando comparado às plantas que 

receberam adubação completa de N (D3). Além disso, no estádio V4, as plantas com 

adubação completa apresentavam uma coloração verde mais intensa do que as plantas sem N 

na adubação (Figura 4.4.1c e 4.4.1d). Concordando com Malavolta (2006) e Bruns e Ebelhar 

(2006), que afirmam que a deficiência de N provoca redução da síntese de proteínas, afetando 

os processos de fotossíntese e respiração, com isso ocorre a redução no crescimento das 

plantas. 

No estádio R1, foi verificado ainda senescência precoce das folhas mais velhas do 

milho (requeima do milho), além de amarelecimento generalizado das folhas das plantas com 

omissão completa de N na adubação (Figura 4.4.2). 

Esse sintoma pode ser explicado pelo fato de o N ser um nutriente móvel na planta e 

que, quando o suprimento desse nutriente é insuficiente, esse se desloca das folhas e órgãos 

mais velhos para os mais novos. Consequentemente, os sintomas de deficiência aparecem 

inicialmente nas folhas mais velhas e, no milho, é conhecida como “requeima” das folhas 

baixas (Coelho et al., 2006). 

Na Figura 4.4.2, pode-se observar ainda a FI no estádio R1, com coloração amarelada 

nas plantas com omissão total de N (Figura 4.4.2a) e um verde intenso nas plantas que 

receberam a o dobro da dose de N recomendada (Figura 4.4.2b) no mesmo estádio de 

desenvolvimento. Esse sintoma de amarelecimento foliar em plantas deficientes em N é muito 

relatado na literatura (Romualdo et al., 2014; Epstein e Bloom, 2006; Malavolta, 2006; Havlin 

et al., 2005) e é explicado pelo fato de o N ser também um elemento importante na estrutura 

da clorofila (Havlin et al., 2005). 
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Figura 4.4.2. Coloração da folha oposta e abaixo da espiga de plantas com omissão de N (a) e 

plantas com 200% da adubação nitrogenada (b); “requeima” das folhas velhas de plantas de 

milho com omissão de N na adubação (c) comparada às folhas mais velhas de plantas de 

milho com a adubação completa (d) em R1. 

b) Análise química foliar 

Na Tabela 4.4.1, estão apresentados as médias e o coeficiente de variação da 

concentração de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg e S) na folha indicativa (FI) dos híbridos 

de milho no estádio V4 submetidos a doses de N no campo. Pelos resultados obtidos, 

constatou-se que a interação entre doses de N e híbridos de milho foi significativa (p<0,05) na 

FI apenas para a concentração de N e S (Tabela 3.4.1).  

Pode-se dizer, portanto, que para a concentração desses nutrientes, cada híbrido 

respondeu à aplicação de N na adubação de forma independente um do outro. Isso está de 

acordo com Uribelarrea et al. (2009), que afirmavam existir diferenças genotípicas 

significativas na absorção de N e eficiência de utilização de N em híbridos de milho. 

 

( a ) ( b ) 

( c ) ( d ) 
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Tabela 4.4.1. Médias e coeficiente de variação (C.V) da concentração de macronutrientes na 

folha indicativa (FI) de três híbridos de milho no estádio V4 conduzidos com doses de N na 

adubação no campo. 

N      

kg ha
-1

 
Híbrido 

N P K S Ca  Mg 

g kg
-1

 

0 

H1 

16,4** 3,4 
ns

 21,0 ABa 1,9** 3,6 
ns

 2,4 
ns

 

70 17,5** 2,8 
ns

 20,5 ABa 2,2** 4,4 
ns

 2,4 
ns

 

140 20,4** 3,2 
ns

 21,5 ABa 1,7** 4,0 
ns

 2,5 
ns

 

280 20,7** 3,0 
ns

 19,3 ABa 2,0** 4,2 
ns

 3,0 
ns

 

0 

H2 

15,4** 3,0 
ns

 21,4 Aa 1,7** 4,3 
ns

 2,5 
ns

 

70 18,1** 2,9 
ns

 20,9 Aa 2,2** 4,1 
ns

 2,5 
ns

 

140 18,7** 2,7 
ns

 23,2 Aa 2,0** 4,4 
ns

 2,2 
ns

 

280 18,5** 2,9 
ns

 20,3 Aa 2,2** 3,9 
ns

 2,3 
ns

 

0 

H3 

16,7** 3,0 
ns

 19,1 Ba 2,0** 3,8 
ns

 2,3 
ns

 

70 18,0** 3,2 
ns

 19,9 Ba 1,8** 4,4 
ns

 2,7 
ns

 

140 19,9** 2,9 
ns

 20,1 Ba 1,7** 4,4 
ns

 2,8 
ns

 

280 20,0** 3,0 
ns

 18,6 Ba 2,1** 4,3 
ns

 2,4 
ns

 

C.V. (%)   6,1 13,4 8,1 12,4 10,7 10,4 

Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os híbridos numa mesma dosagem de N e as 

minúsculas comparam médias das dosagens de N dentro de um mesmo híbrido. Médias seguidas da 

mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente 

de variação. **Diferença estatística significativa a 1% de probabilidade entre as dosagens de N ou 

interação entre dose de N e híbridos de milho. 
ns

 Diferença não significativa a 1% de probabilidade. 

As concentrações de P, K, Ca e Mg em V4 não variaram significativamente (p<0,01) 

dentro de cada híbrido com o aumento da adubação nitrogenada (Tabela 4.4.1). Entretanto, a 

resposta à adubação nitrogenada entre os híbridos foi significativamente diferente (p<0,05) 

para as concentrações de K na FI (Tabela 4.4.1), que apresentou menor concentração no H3. 

Na Figura 4.4.3, pode-se observar as médias e o coeficiente de variação da 

concentração de N e S na FI em V4 para as doses de adubação nitrogenada. Como era 

esperado, o incremento de N na adubação resultou em maior concentração de N foliar em V4, 

segundo modelos quadráticos, concordando com Romualdo et al. (2014), Izsáki (2009) e 

Bruns e Ebelhar (2006), que estudaram o efeito de doses de adubação nitrogenada na 

concentração de nutrientes e na produtividade do milho. 

A regressão entre a concentração foliar de S em V4 e adubação de N foi não 

significativa (p<0,05), apresentado uma concentração média igual a 2,0 g kg
-1

 de S. 
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Figura 4.4.3. Concentração de N (a) e S (b) na folha indicativa de três híbridos de milho no 

estádio V4 em função da concentração de N na adubação. *Significativo a 5%. 

Na Tabela 4.4.2, estão apresentados as médias e o coeficiente de variação da 

concentração de macronutrientes (N, P, K, Ca. Mg e S) na FI dos híbridos de milho em R1, 

submetidos a doses de N no campo. Nota-se que apenas a concentração de Mg na FI não 

apresentou resposta significativa (p<0.05) ao aumento de N na adubação. Para os demais 

macronutrientes essa resposta foi significativa (Tabela 4.4.2), sendo, portanto realizado o 

desdobramento para cada um deles em função das doses de N na adubação (Figura 4.4.4). 

Tabela 4.4.2. Médias e coeficiente de variação (C.V) da concentração de macronutrientes na 

folha indicativa (FI) de três híbridos de milho no estádio R1 conduzidos a doses de N na 

adubação no campo. 

N      

kg ha
-1

 
Híbrido 

N P K S Ca  Mg 

g kg
-1

 

0 

H1 

24,1** 2,1** 22,9** 2,1** 4,3** 2,8 
ns

 

70 26,2** 2,0** 25,1** 0,9** 4,9** 2,7 
ns

 

140 27,0** 2,4** 20,0** 1,6** 4,9** 2,9 
ns

 

280 34,8** 2,5** 19,4** 2,3** 6,9** 2,8 
ns

 

0 

H2 

23,5** 1,9** 22,1** 0,3** 5,4** 2,4 
ns

 

70 32,2** 2,2** 22,3** 0,8** 4,9** 2,9 
ns

 

140 36,7** 2,0** 17,7** 2,3** 5,5** 2,9 
ns

 

280 37,3** 2,4** 30,4** 2,1** 6,4** 2,5 
ns

 

0 

H3 

23,3** 2,3** 19,4** 1,2** 4,7** 2,7 
ns

 

70 41,0** 2,3** 24,2** 1,6** 4,0** 2,1 
ns

 

140 43,1** 2,9** 18,1** 1,9** 4,2** 2,3 
ns

 

280 40,6** 2,7** 22,6** 1,2** 4,4** 3,0 
ns

 

C.V. (%)   3,7 10,5 14,1 18,3 10,8 15,1 

Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os híbridos numa mesma dosagem de N e as 

minúsculas comparam médias das dosagens de N dentro de um mesmo híbrido. Médias seguidas da 

mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente 

de variação. **Diferença estatística significativa a 1% de probabilidade entre as dosagens de N ou 

interação entre dose de N e híbridos de milho. 
ns

 Diferença não significativa a 1% de probabilidade. 



 124 

A interação entre doses de N na adubação e híbridos de milho em R1 foi significativa 

para a concentração de N, K, Ca e S e não significativa para concentração de P na FI (Figura 

4.4.4).  

  

  

 
Figura 4.4.4. Concentração de N (a), P (b), K (c), Ca (d) e S (e) na folha indicativa de três 

híbridos de milho no estádio R1 em função da concentração de N na adubação. 

*Significativo a 5%. 

Como esperado, a concentração de N na FI no estádio R1 aumentou significativamente 

(p<0.05) com o incremento da adubação nitrogenada segundo modelos lineares para H1 e H2 

e quadrático para H3 (Figura 4.4.4a). A concentração de P também aumentou 

significativamente (p<0.05) com as doses crescentes de N, segundo modelo linear (Figura 
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4.4.4b). Esses resultados concordam com os obtidos por Romualdo et al. (2014) e Ciampitti e 

Vyn (2011). 

A concentração máxima de N foliar em R1, obtida a partir da equação de regressão, 

foi de 34.8 (H1), 37.3 (H2) e 45.5 g kg
-1

 (H3), encontradas na maior adubação nitrogenada 

aplicada (280 kg ha
-1

 de N) em H1 e H2, que apresentaram equações lineares, e em 200 kg ha
-

1
 de N na adubação em H3. 

A regressão foi não significativa (p<0,05) para a concentração de K foliar em H1 e 

H3, apresentando valores de 21.9 e 21.1 g kg
-1

 de K, respectivamente. Já para o H2, a 

regressão foi significativa (p<0.05) e ajustou-se ao modelo quadrático. Nota-se neste caso que 

a concentração foliar de K em H2 no estádio R1 foi superior nas plantas que receberam a 

maior dose de adubação nitrogenada (Figura 4.4.4c). 

A concentração de Ca foliar em R1 aumentou significativamente (p<0.05) com o 

aumento da dose de N na adubação em H1 e H2, segundo modelos quadráticos. Entretanto, 

em H3 a regressão foi não significativa (Figura 4.4.4d). 

A concentração de S na FI variou significativamente (p<0.01) em todos os híbridos no 

estádio R1 com o incremento de N na adubação, respondendo segundo modelos quadráticos 

(Figura 4.4.4e). As concentrações de S neste trabalho estão próximas daquelas encontradas 

por Bonfim-Silva e Monteiro (2010), para capim-braquiária submetido a doses de N em 

solução nutritiva. Mattos e Monteiro (2003) afirmaram que o N foi o grande responsável pela 

melhoria nas características nutricionais das gramíneas e que seu efeito tem mostrado ser 

dependente do S. 

De acordo com Raij e Cantarella et al. (1996), os níveis foliares adequados de 

nutrientes para a cultura do milho no estádio de desenvolvimento R1, devem ser de N=27-35 

g kg
-1

; P=2,0-4,0 g kg
-1

; K=17-35 g kg
-1

; Ca=2,5-8,0 g kg
-1

; Mg=1,5-5,0 g kg
-1

; S=1,5-3,0 g 

kg
-1

. Com base nessas informações, observa-se na Tabela 4.4.2, que as concentrações dos 

macronutrientes na FI estão dentro dos níveis adequados, exceto para a concentração de N nas 

plantas em que este nutriente foi omitido totalmente. 

As médias e o coeficiente de variação da concentração de micronutrientes (B, Cu, Fe, 

Mn e Zn) na FI dos híbridos de milho em V4 e em R1 submetidos a doses de N no campo 

estão apresentados nas Tabelas 4.4.3 e 4.4.4 respectivamente. 

A interação entre doses de N e híbridos de milho foi significativa apenas para a 

concentração de Cu, Fe, Mn e Zn na FI no estádio V4 (Tabela 4.4.3) e para Zn na FI em R1 

(Tabela 4.4.4). 
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Tabela 4.4.3. Efeito do fornecimento de adubação nitrogenada sobre a concentração de 

micronutrientes na folha indicativa (FI) no estádio V4 de três híbridos de milho no campo. 

N      

kg ha
-1

 
Híbrido 

  B Cu Fe Mn Zn 

 

mg kg
-1

 

0 

H1 

  21,1 
ns

 19,0** 162,5** 70,9** 45,2 ** 

70 

 

21,2 
ns

 17,0** 205,9** 99,8** 34,6 ** 

140 

 

21,6 
ns

 17,9** 186,7** 128,0** 34,8 ** 

280   20,2 
ns

 14,0** 173,8** 95,9** 31,5 ** 

0 

H2 
 

21,6 
ns

 17,5** 149,6** 93,7** 34,0 ** 

70 

 

21,0 
ns

 17,6** 141,6** 129,3** 34,6 ** 

140 

 

18,6 
ns

 20,9** 158,7** 130,1** 49,8 ** 

280 

 

20,7 
ns

 19,7** 167,7** 88,3** 40,4 ** 

0 

H3 

  20,5 
ns

 16,9** 156,4** 73,9** 39,6 ** 

70 

 

20,0 
ns

 12,4** 155,7** 129,1** 46,9 ** 

140 

 

19,9 
ns

 16,0** 183,3** 92,0** 37,2 ** 

280   21,3 
ns

 11,2** 158,6** 84,5** 50,9 ** 

C.V. (%)     6,0 10,5 4,5 17,9 14,5 

Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os híbridos numa mesma dosagem de N e as 

minúsculas comparam médias das dosagens de N dentro de um mesmo híbrido. Médias seguidas da 

mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente 

de variação. **Diferença estatística significativa a 5% de probabilidade entre as dosagens de N ou 

interação entre dose de N e híbridos de milho. 
ns

 Diferença não significativa a 5% de probabilidade. 

Tabela 4.4.4. Efeito do fornecimento de adubação nitrogenada sobre a concentração de 

micronutrientes na folha indicativa (FI) no estádio R1 de três híbridos de milho no campo. 

N       

kg ha
-1

 
Híbrido 

B Cu Fe Mn Zn 

mg kg
-1

 

0 

H1 

19,1 
ns

 16,9 
ns

 156,5 
ns

 87,0 
ns

 29,3** 

70 20,2 
ns

 15,6 
ns

 129,0 
ns

 96,7 
ns

 30,7** 

140 19,8 
ns

 17,1 
ns

 142,7 
ns

 83,0 
ns

 45,5** 

280 18,3 
ns

 15,1 
ns

 127,0 
ns

 71,0 
ns

 21,3** 

0 

H2 

18,9 
ns

 16,2 
ns

 154,8 
ns

 90,7 
ns

 30,8** 

70 20,0 
ns

 17,7 
ns

 179,0 
ns

 76,3 
ns

 38,0** 

140 17,8 
ns

 18,2 
ns

 157,0 
ns

 83,0 
ns

 44,7** 

280 19,6 
ns

 14,7 
ns

 158,3 
ns

 84,7 
ns

 42,0** 

0 

H3 

18,7 
ns

 17,2 
ns

 172,3 
ns

 81,0 
ns

 31,3** 

70 18,6 
ns

 16,6 
ns

 153,3 
ns

 73,7 
ns

 32,7** 

140 17,9 
ns

 18,6 
ns

 166,7 
ns

 87,3 
ns

 43,4** 

280 19,3 
ns

 16,6 
ns

 171,3 
ns

 84,0 
ns

 29,0** 

C.V. (%)   9,9 4,9 9,2 13,4 10,9 

Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os híbridos numa mesma dosagem de N e as 

minúsculas comparam médias das dosagens de N dentro de um mesmo híbrido. Médias seguidas da 

mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente 

de variação. **Diferença estatística significativa a 1% de probabilidade entre as dosagens de N ou 

interação entre dose de N e híbridos de milho. 
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A concentração de B na FI não variou significativamente (p<0,01) com as doses de 

N e nem com os híbridos estudados nos dois estádios avaliados (Tabelas 4.4.3 e 4.4.4).  

A concentração de Cu na FI do milho em V4 reduziu com o aumento da adubação 

nitrogenada em H1 e H3 segundo modelos lineares (Figura 4.4.5a). Discordando dos 

resultados obtidos por Bruns e Ebelhar (2006), que constataram aumento na concentração 

foliar de Cu com o acréscimo de adubação nitrogenada. No estádio R1, não houve diferença 

significativa (p<0,05) para este parâmetro com o aumento de N e híbridos de milho (Tabela 

4.4.4). 

A concentração de Fe na FI do milho no estádio V4 apresentou um aumento com o 

acréscimo de adubação nitrogenada, respondendo segundo modelos quadráticos em H1 e H3 e 

linear em H2 (Figura 4.4.5b). No estádio R1, não houve diferença significativa (p<0,05) para 

este parâmetro com o aumento de N e híbridos de milho (Tabela 4.4.4).  

  

  
Figura 4.4.5. Concentração de Cu (a), Fe (b) e Mn (c) na folha indicativa de três híbridos de 

milho no estádio V4 em função da concentração de N na adubação. *Significativo a 

5%. 

A interação entre doses de N e híbridos de milho foi não significativa para a 

concentração de Mn na FI no estádio V4, que respondeu segundo modelo quadrático com o 

aumento de N na adubação (Fig 5.5c). 
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A concentração de Zn da FI no estádio V4 variou significativamente (p<0,01) com o 

fornecimento de N (Figura 4.4.5) e respondeu segundo modelos quadráticos, entretanto com 

um baixo R
2
 principalmente em H2 e H3. Já no estádio R1, a concentração de Zn na FI foi 

influenciada positivamente pelo acréscimo de N na adubação segundo modelos quadráticos 

(Figura 4.4.6). A concentração desse micronutriente aumentou significativamente (p<0.05) 

com o incremento de adubação nitrogenada e reduziu na maior dose de N (280 kg ha
-1

) em 

todos os híbridos estudados, concordando com os resultados obtidos por Bruns e Ebelhar 

(2006), que estudaram o efeito de doses de N e K na concentração de nutrientes nas folhas de 

milho. 

Raij e Cantarella et al. (1996) afirmaram que o fornecimento de nutrientes para o 

milho no início do florescimento pode ser considerado como satisfatório se as concentrações 

foliares de micronutrientes na FI de milho estiverem entre 10-25 mg kg
-1

 de B, 6-20 mg kg
-1

 

de Cu, 30-250 mg kg
-1

 de Fe, 20-200 mg kg
-1

 de Mn e 15-100 mg kg
-1

 de Zn. Comparando os 

resultados desse estudo com esses níveis adequados, pode-se observar que as mudanças 

causadas pela adubação nitrogenada para as concentrações dos micronutrientes mantiveram-se 

dentro dos limites satisfatórios. 

 
Figura 4.4.6. Concentração de Zn na folha indicativa de três híbridos de milho no estádio R1 

em função da concentração de N na adubação. *Significativo a 5%. 

Bonfim-Silva e Monteiro (2010) afirmaram que o suprimento de nutrientes constitui-

se importante fator na nutrição da planta, tendo em vista que a disponibilidade de nutrientes 

exerce grande influência na nutrição da planta, que se reflete no desenvolvimento vegetal. 

c) Produtividade de grãos 

A produtividade de milho foi significativamente influenciada (p<0,05) pelas doses de 

N em todos os híbridos, que responderam à adubação nitrogenada segundo modelos 

quadráticos, conforme se pode observar na Figura 4.4.7. A produtividade de H1 e H2 foi 
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superior ao H3 até a D3, entretanto na maior dose de N aplicada (280 kg ha
-1

), H3 apresentou 

produtividade superior aos demais híbridos. 

 
Figura 4.4.7. Produtividade de grãos (kg ha

-1
) de 3 híbridos de milho cultivados com doses de 

N no campo. **Significativo a 1%. CV (%) = 9,1. 

A deficiência de N ocorreu significativamente (p<0,05) nas plantas onde houve 

omissão de N na adubação e reduziu a produtividade de grãos nos 3 híbridos estudados 

(Figura 4.4.7), concordando com os resultados obtidos por Chen et al. (2014b), Peng et al. 

(2013), Meena et al. (2013), Ciampitti e Vyn (2012), Izsáki (2009) e Bruns e Ebelhar (2006), 

que estudaram a concentração de N para maximizar o rendimento de grãos de milho. 

Kurwakumire et al. (2014), estudando a resposta do milho à adubação nitrogenada em 

diferentes regiões, observaram que a produtividade de milho foi superior nas plantas que 

receberam a adubação nitrogenada. Ciampitti e Vyn (2011) estudaram a os efeitos de 

interação entre densidade de plantas e doses de N em cobertura (0, 165 e 330 kg ha
-1

 de N) em 

híbridos de milho transgênico e convencional e verificaram que as doses de N afetaram a 

produtividade de grãos neste estudo, mas o efeito entre os híbridos foi insignificante. 

Pavinato et al. (2008) afirmam que o N é um dos principais nutrientes para 

praticamente todas as culturas e que, particularmente para o milho, ele desempenha papel 

importante no acúmulo de proteína e na produtividade de grãos. Segundo Echarte et al. 

(2008), a deficiência de N diminui a interceptação de luz pela planta, a produção de foto-

assimilados, e consequentemente reduzem o rendimento de grãos final.  

A produtividade de grãos máxima obtida foi igual a 6971 (H1), 7200 (H2) e 6426 kg 

ha
-1 

(H3), correspondendo respectivamente a 121,1; 138,9 e 143,1 kg ha
-1

 de N (Figura 4.4.7). 

Wu et al. (2014), estudando a dose ótima de N para milho em diferentes condições de solo e 

clima da China, também verificaram menor produtividade do milho conduzido sem aplicação 
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de fertilizante nitrogenado. Em seu estudo, as plantas conduzidas com a dose recomendada de 

N na adubação atingiram a produtividade média foi de 8700 kg ha
-1

. 

A produtividade de grãos foi menor na maior dosagem de N aplicada (Figura 4.4.7), 

concordando com Ju et al. (2009), que afirmam que o uso excessivo de fertilizantes 

nitrogenados não aumenta significativamente a produção de grãos, e diminui a eficiência de 

uso de nitrogênio (EUN), além de afetar negativamente a qualidade ambiental. 

Plank (1989) afirmou que pequenas alterações na concentração de N para algumas 

culturas podem resultar em grandes efeitos sobre o rendimento e o crescimento das plantas. 

Portanto, é importante que o nível N seja mantido dentro dos limites prescritos da faixa de 

suficiência pelo uso apropriado de fertilizante N. 

d) Índices de eficiência de N 

A maior eficiência de uso de N (EUN) do estudo foi observada em H2, com 15.5 kg 

de grãos kg
-1

 de N aplicado (Tabela 4.4.5). Pode-se dizer, portanto que o H2 é mais eficiente 

em converter o N disponível no solo em produção de grãos dentro de um sistema de cultivo. 

Segundo Cassman et al. (2003), a melhoria da EUN em milho precisa ser alcançada para 

reduzir os impactos ambientais negativos associados à adubação nitrogenada (por exemplo, as 

perdas de N para a superfície e águas subterrâneas) e ainda para reduzir os custos dos 

fertilizantes nitrogenados por unidade de produção de grãos produzidos. 

Por outro lado, o H3 atingiu a maior ERN, com 0,142 g de N foliar kg
-1

 de N 

aplicado, indicando maior capacidade da planta em recuperar o N do fertilizante nitrogenado 

aplicado (Tabela 4.4.5).  

Notou-se claramente maior absorção de N quando a adubação foi adicionada, 

alterando a eficiência interna em uma ampla faixa (69,2 a 502,2 kg de grãos kg
-1

 de N foliar). 

O H1 apresentou maior EIN, ou seja, produziu mais grãos de milho por unidade de N foliar 

(502,2 kg de grãos g
-1

 de N foliar), mostrando maior capacidade das plantas em transformar o 

N absorvido pela cultura em grãos (Tabela 4.4.5). 

Tabela 4.4.5. Produtividade e concentração foliar médios, eficiência de uso de N (EUN), 

eficiência de recuperação de N (ERN) e eficiência interna de N (EIN) por ha em três híbridos 

de milho, em função de 0 e 140 kg ha
-1 

de N. 

Hib. 

N foliar médio Produtividade média EUN ERN EIN 

0 kg ha
-1  

de N 

140 kg 

ha
-1 

de N 

0 kg ha
-1  

de N 

140 kg 

ha
-1 

de N 
kg grãos. kg

-

1
 N aplicado 

g N foliar. 

kg
-1

 N 

aplicado 

kg grãos. g
-1

 

N foliar 

H1 24.0 27.0 5942.7 7468.8 10.9 0.022 502.2 

H2 23.5 36.7 5593.8 7765.6 15.5 0.095 164.0 

H3 23.3 43.1 5286.5 6661.5 9.8 0.142 69.2 
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Esses resultados estão de acordo com os encontrados por Ciampitti e Vyn (2011) 

que, estudando a resposta de eficiências de N em híbridos de milho cultivados com doses de 

adubação nitrogenada, observaram EUN e ERN próximas das obtidas neste estudo. 

e) Análise química do solo 

Na Tabela 4.4.6, está apresentada a análise química do solo submetido a doses de N 

na adubação.  

Tabela 4.4.6. pH (CaCl2), matéria orgânica (MO), fósforo (P resina), potássio (K), cálcio 

(Ca), magnésio (Mg) e saturação por bases (V%) de solo cultivado com milho com doses de 

N em duas posições (linha e entrelinha da cultura) e em duas camadas (0,0 a 0,10 m e 0,10 e 

0,20 m). 

N      

kg ha
-

1
 

Posição Camada 

pH MO  P resina K Ca Mg V 

(CaCl2) g kg
-1

 mmolc dm-³ % 

0 

linha 
0 a 10 5,9Aa 21,2Aa 16,3a 1,7Aa 29,3A 15,5A 72,6Aa 

10 a 20 5,7Ab 16,6Ab 12,7b 1,2Ab 23,8A 13,8A 65,9Ab 

entrelinha 
0 a 10 5,7Aa 20,8Ba 22,7a 1,4Ba 27,3A 13,8A 66,3Ba 

10 a 20 5,5Ab 15,9Bb 21,0b 1,2Aa 24,5A 13,3A 61,6Bb 

70 

linha 
0 a 10 5,8Aa 21,0Aa 12,3a 2,3Aa 24,0A 15,0A 72,7Aa 

10 a 20 5,5Ab 17,6Ab 11,8b 1,5Ab 21,7A 12,5A 64,6Ab 

entrelinha 
0 a 10 5,7Aa 19,2Ba 12,8a 1,1Ba 25,7A 12,5A 67,8Ba 

10 a 20 5,5Ab 17,0Bb 10,8b 1,4Aa 24,3A 12,3A 61,5Bb 

140 

linha 
0 a 10 5,8Aa 20,8Aa 12,3a 2,0Aa 24,3A 14,5A 70,3Aa 

10 a 20 5,5Ab 19,0Ab 10,7b 1,5Ab 22,0A 13,3A 63,2Ab 

entrelinha 
0 a 10 5,7Aa 21,8Aa 14,3a 1,6Ba 23,7A 13,3A 68,6Aa 

10 a 20 5,6Ab 17,4Bb 14,0a 1,5Aa 20,3A 12,3A 64,1Ab 

280 

linha 
0 a 10 5,8Aa 24,7Aa 14,0a 1,6Aa 27,3A 13,5A 70,3Aa 

10 a 20 5,5Ab 18,6Ab 12,0b 1,3Ab 23,7A 11,8A 61,3Ab 

entrelinha 
0 a 10 5,8Aa 20,3Ba 11,7a 0,7Ba 30,3A 13,3A 71,2Aa 

10 a 20 5,5Ab 16,9Bb 11,8a 0,9Aa 24,0A 12,3A 63,8Ab 

    C.V. % 3,66 9,49 15,81 18,32 12,60 11,53 8,75 

Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os as posições de amostragem (linha ou 

entrelinha) numa mesma dosagem de N e as minúsculas comparam médias das camadas (0,0-

0,1 ou 0,1-0,2) dentro da mesma posição amostrada. Médias seguidas da mesma letra na 

coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente de 

variação.  

O pH (CaCl2) e a saturação por bases (V%) do solo não variaram significativamente 

(p<0,05) com o incremento de N no solo e nem com a posição de amostragem, entretanto 

responderam significativamente entre as camadas avaliadas, sendo superiores na camada 

superficial (0,0 a 0,10 m), conforme se pode observar na Tabela 4.4.6.  

A matéria orgânica não variou significativamente (p<0,05) com as doses de N, mas 

houve diferença significativa entre as posições e as camadas avaliadas. Este parâmetro foi 
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superior na camada de 0,0 a 0,10 m e na linha de plantio em todas as doses de N aplicadas, 

exceto na dose de N igual a 140 kg ha
-1

, em que não apresentou diferença significativa entre 

as posições avaliadas. 

Houve diferença significativa (p<0,05) de P no solo em todas as camadas estudadas, 

exceto na entrelinha com doses de N iguais a 140 e 280 kg ha
-1

, que não apresentaram 

diferença significativa (p<0.05) entre as camadas (Tabela 4.4.6). O fertilizante fosfatado foi 

aplicado na linha de plantio, e por ser pouco móvel no solo, ficou localizado em maior 

concentração na linha e na camada superficial. 

O K foi superior na camada 0,0 a 0,10 m nas amostragens feitas na linha de plantio 

em todas as doses de N aplicadas (Tabela 4.4.6). Devido provavelmente pela aplicação do 

fertilizante ser feita na linha de plantio e, mesmo sendo um nutriente móvel no solo, ainda 

apresentou-se em maior concentração na camada superficial do solo. 

As concentrações de Ca e Mg no solo não apresentaram diferenças significativas 

(p<0.05) para a posição de amostragem (Tabela 4.4.6), o que pode ser explicado pelo fato 

desses nutrientes serem aplicados através da calagem em área total. Estes parâmetros 

apresentaram diferença significativa entre as camadas, sendo superior na camada de 0 a 0,10 

m, concordando com Malavolta (2006) que afirma que a aplicação de calcário leva ao 

acúmulo de Ca e Mg na superfície do solo. 

A interação entre doses de N e posições de amostragem foi significativa (p<0,05) 

para a concentração de P no solo, a qual decresceu com o aumento de N, segundo modelos 

quadráticos (Figura 4.4.8a). A interação entre doses de N e K no solo foi não significativa 

(Figura 4.4.8b). Entretanto este parâmetro respondeu significativamente (p<0,05) ao aumento 

de N na adubação. Pode-se observar que o K do solo aumentou com o incremento de N até 

140 kg ha
-1

, mas na dose 280 kg ha
-1

, houve uma redução drástica desse nutriente no solo. 

Malavolta (2006) afirmou que existe uma forte relação entre esses dois elementos, ocorrendo 

inibição na absorção de um elemento, geralmente parcial e reversível, em função da presença 

de concentração suficiente do outro.  
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Figura 4.4.8. Fósforo (a), potássio (b), cálcio (c) e magnésio (d) no solo do experimento de 

campo com doses de N no solo; em duas posições – linha e entrelinha da cultura (a) ou em 2 

camadas – 0,0 a 0,10 m e 0,10 e 0,20 m (c,d). 

A interação entre doses de N e camadas amostradas foi significativa para os teores de 

Ca e Mg no solo. O Ca (Figura 4.4.8c) e Mg (Figura 4.4.8d) responderam significativamente 

(p<0,01) ao incremento de N na adubação segundo modelos quadráticos. 
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4.4.2. Potássio 

a) Sintomas de deficiência de K 

Os sintomas visuais de deficiência de K observados nos híbridos cultivados no campo 

estão nas Figuras 4.4.9 e 4.4.10. 

  

  
Figura 4.4.9. Sintomas de deficiência de K nas folhas mais velhas de plantas de milho 

cultivadas com omissão de K na adubação aos 30 dias após a semeadura. 

  
Figura 4.4.10. Sintomas de deficiência de K nas folhas mais velhas de plantas de milho 

cultivadas com omissão de K na adubação (à esquerda) comparada a uma planta sem 

deficiência (à direita) no estádio R1. 

NKP -K 
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No campo, foi observado que as plantas que não receberam K na adubação 

manifestaram clorose ao longo das margens das folhas velhas, movendo-se gradualmente em 

direção à nervura principal e às folhas novas da planta e depois necróticas (Figura 4.4.9), 

concordando com resultados obtidos por Romualdo et al. (2014), Prabhu et al. (2007), 

Minjian et al. (2007) e Malavolta (2006).  

No estádio R1, os híbridos de milho com omissão de K na adubação manifestaram as 

margens de folhas velhas com necrose (Figura 4.4.10). De acordo com Fonseca et al.(2008) e 

Yost et al. (2011) a deficiência de K mostra-se inicialmente como amarelecimento 

progredindo para o bronzeamento ao longo das margens das folhas velhas.  

De acordo com Taiz e Zeiger (2009) e Malavolta (2006), o primeiro sintoma visível de 

deficiência de potássio em plantas é a clorose em machas ou marginal, que então evolui para 

necrose, principalmente nos ápices foliares, nas margens e entre as nervuras. As folhas 

também podem curvar-se e secar. No milho, os efeitos no caule resultam em tendência maior 

ao tombamento.  

b) Análise química foliar 

Na Tabela 4.4.7, estão apresentados as médias e o coeficiente de variação da 

concentração de macronutrientes (N, P, K, Ca Mg e S) na folha indicativa (FI) dos híbridos de 

milho no estádio V4 submetidos a doses de K2O no campo. Constatou-se que a interação entre 

doses de N e híbridos de milho foi significativa (p<0,05) na FI apenas para a concentração de 

N e K (Tabela 4.4.7). Pode-se dizer, portanto, que para a concentração desses nutrientes, cada 

híbrido respondeu à aplicação de K2O na adubação de forma independente um do outro. 

As concentrações de P, S, Ca e Mg em V4 não variaram significativamente (p<0,01) 

dentro de cada híbrido com o aumento da adubação nitrogenada (Tabela 4.4.7). Entretanto, a 

resposta à adubação potássica entre os híbridos foi diferente significativamente (p<0,05) para 

as concentrações de P na FI (Tabela 4.4.7), que apresentou maior concentração no H3. 
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Tabela 4.4.7. Médias e coeficiente de variação (C.V) da macronutrientes na folha indicativa 

(FI) no estádio V4 de três híbridos de milho submetidos a doses de K2O na adubação no 

campo. 

K2O         

kg ha
-1

 
Híbrido 

N P K S Ca  Mg 

g kg
-1

 

0 

H1 

32,2** 2,9 Ba 17,5** 2,2 
ns

 3,2 
ns

 2,4 
ns

 

65 32,2** 2,9 Ba 18,3** 1,9 
ns

 3,2 
ns

 2,3 
ns

 

130 31,9** 2,9 Ba 19,8** 1,9 
ns

 2,9 
ns

 2,2 
ns

 

260 32,9** 2,5 Ba 19,3** 1,8 
ns

 3,0 
ns

 2,0 
ns

 

0 

H2 

27,9** 2,6 Ba 18,3** 1,8 
ns

 3,0 
ns

 2,1 
ns

 

65 32,1** 2,7 Ba 18,8** 2,0 
ns

 3,0 
ns

 2,1 
ns

 

130 31,5** 2,6 Ba 19,2** 2,2 
ns

 2,7 
ns

 2,2 
ns

 

260 31,7** 3,0 Ba 20,5** 2,1 
ns

 3,4 
ns

 2,2 
ns

 

0 

H3 

32,2** 3,1 Aa 18,8** 1,9 
ns

 3,1 
ns

 2,4 
ns

 

65 32,5** 3,1 Aa 20,9** 1,9 
ns

 2,9 
ns

 2,3 
ns

 

130 33,7** 3,3 Aa 21,8** 2,1 
ns

 3,1 
ns

 2,2 
ns

 

260 32,5** 3,1 Aa 20,0** 2,1 
ns

 3,3 
ns

 2,2 
ns

 

CV (%)   3,8 10,8 5,2 9,2 10,0 11,7 
Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os híbridos numa mesma dosagem de K2O e as 

minúsculas comparam médias das dosagens de K2O dentro de um mesmo híbrido. Médias seguidas da 

mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente 

de variação. **Diferença estatística significativa a 1% de probabilidade entre as dosagens de K2O ou 

interação entre dose de K2O e híbridos de milho. 

Na Figura 4.4.11, pode-se observar os desdobramentos dos híbridos para a 

concentração de N e K na FI em V4 para as doses de K2O na adubação. Como era esperado, o 

incremento de K2O resultou em maior concentração de K foliar em V4, segundo modelos 

quadráticos (Figura 4.4.11b), concordando com Romualdo et al. (2014), que estudaram o 

efeito de doses de K2O sobre a concentração de nutrientes e na produtividade do milho. 

A regressão entre a concentração foliar de N em V4 e adubação de K2O foi não 

significativa (p<0,05) para H1 e H3, apresentado uma concentração média igual a 32,3 e 32,7 

g kg
-1

 de N respectivamente, mas foi significativa para H2, respondendo segundo modelo 

quadrático. Notou-se em H2, que a concentração foliar de N na FI foi menor quando o K foi 

omitido da adubação. 
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Figura 4.4.11. Concentração de N (a) e K (b) na folha indicativa de três híbridos de milho no 

estádio V4 em função da concentração de K2O na adubação. *Significativo a 5%. 

As médias e o coeficiente de variação da concentração de macronutrientes (N, P, K, 

Ca Mg e S) na folha indicativa (FI) dos híbridos de milho no estádio R1 submetidos a doses 

de K2O no campo estão apresentados na Tabela 4.4.8.  

Tabela 4.4.8. Concentração de macronutrientes na folha indicativa (FI) no estádio R1 de 3 

híbridos de milho submetidos a doses de K2O no campo. 

K2O         

kg ha
-1

 
Híbrido 

N P K S Ca  Mg 

g kg
-1

 

0 

H1 

26,5 
ns

 2,0 Ba 18,7** 1,6 
ns

 3,8 
ns

 2,5 Aa 

65 26,8 
ns

 1,9 Ba 23,4** 1,3 
ns

 4,3 
ns

 2,6 Aa 

130 25,3 
ns

 2,0 Ba 27,2** 0,9 
ns

 4,1 
ns

 2,6 Aa 

260 27,5 
ns

 1,9 Ba 27,2** 1,4 
ns

 3,6 
ns

 2,6 Aa 

0 

H2 

28,4 
ns

 2,0 Aa 19,2** 1,4 
ns

 4,1 
ns

 2,5 Aa 

65 29,9 
ns

 2,1 Aa 22,6** 1,1 
ns

 4,2 
ns

 2,6 Aa 

130 26,4 
ns

 2,3 Aa 25,1** 1,1 
ns

 4,0 
ns

 2,6 Aa 

260 25,6 
ns

 2,1 Aa 27,5** 1,0 
ns

 4,0 
ns

 2,3 Aa 

0 

H3 

26,2 
ns

 2,0 Aa 20,7** 0,9 
ns

 4,1 
ns

 2,3 Ba 

65 27,1 
ns

 2,2 Aa 23,6** 1,0 
ns

 3,8 
ns

 2,2 Ba 

130 26,7 
ns

 2,2 Aa 24,6** 1,2 
ns

 3,7 
ns

 2,0 Ba 

260 26,6 
ns

 2,1 Aa 26,8** 1,1 
ns

 3,6 
ns

 2,1 Ba 

CV (%)   9,8 9,6 4,6 20,1 11,9 12,9 
Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os híbridos numa mesma dosagem de K2O e as 

minúsculas comparam médias das dosagens de K2O dentro de um mesmo híbrido. Médias seguidas da 

mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente 

de variação. **Diferença estatística significativa a 1% de probabilidade entre as dosagens de K2O ou 

interação entre dose de K2O e híbridos de milho. 

As concentrações de N, S e Ca na FI em R1 não apresentaram diferenças 

significativas (p<0.05) com o aumento de K na adubação e também entre os híbridos e estão 

dentro do adequado estabelecido para o milho em R1 por Raij e Cantarella et al. (1996), que é 

de N=27-35 g kg
-1

; S=1,5-3,0 g kg
-1 

e Ca=2,5-8,0 g kg
-1

. 
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A concentração de K na FI em R1 variou significativamente (p<0.05) com o aumento 

da adubação potássica (Tabela 4.4.8). De acordo com Raij e Cantarella et al. (1996), a 

concentração adequada de K na FI do milho deve ser de 17-35 em g kg
-1

, desta forma a 

concentração de K na FI de H1 e H2 submetidos à omissão completa de K2O na adubação, 

está abaixo do adequado. 

As concentrações de P e Mg na FI (Tabela 4.4.8) estão adequadas para esta folha de 

milho no estádio R1, que de acordo com Raij e Cantarella et al. (1996), os níveis adequados de 

P e Mg para a cultura do milho no estádio de desenvolvimento R1, devem ser de P=2,0-4,0 g 

kg
-1 

e Mg=1,5-5,0 g kg
-1

. 

A interação entre doses de K e híbridos de milho foi não significativa para todos os 

macronutrientes, exceto para o K. Pode-se observar que a concentração de P e Mg não variou 

significativamente com as doses de K2O aplicadas, entretanto variou entre os híbridos 

estudados. A menor concentração de P na FI foi encontrada no H1, enquanto que a menor 

concentração de Mg na FI foi obtida no H3 (Tabela 4.4.8). 

Na Figura 4.4.12, pode-se observar que o K na FI aumentou significativamente 

(p<0.05) com o incremento de adubação potássica, ajustando-se a modelos quadráticos em H1 

e H2 e linear em H3. 

 
Figura 4.4.12. Concentração de K na folha indicativa de três híbridos de milho no estádio R1 

em função da concentração de K2O na adubação. *Significativo a 5%. 

Com os resultados de análise foliar, obteve-se bom ajustamento nas equações de 

regressão entre a concentração de K no tecido foliar e a aplicação de K2O na adubação (R
2
 

igual a 0.99 para H1 e H2 e 0.93 para H3). A concentração de K no tecido foliar dos híbridos 

foi significativamente (p<0.05) afetada pela disponibilidade do nutriente no solo (Figura 

4.4.12). O coeficiente de determinação (R
2
) indicou que 99% (H1 e H2) e 93% (H3) da 

variação da concentração de K na folha pode ser atribuída à variação da concentração de K do 

solo. Esses resultados concordaram com os encontrados por Scherer (1998) em soja. 
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Houve grande acúmulo de K na FI de todos os híbridos, com intervalos de 

concentração médios de 18,4 a 27,8 em H1 e H2 e 20,0 a 27,2 em H3, concordando com 

resultados obtidos por Akram (2013), Clover e Mallarino (2013) e por Mallarino e Higashi 

(2009). De acordo com Epstein e Bloom (2006), o teor foliar de K pode aumentar 

consideravelmente pelo efeito chamado “consumo de luxo”, em que quantidades 

consideráveis do cátion são estocadas nos vacúolos celulares quando há disponibilidade para a 

planta. Neste caso, as concentrações de K podem sem consideradas como “altas” e não são 

esperados incrementos produtivos pela aplicação de K ao solo de cultivo ou pelo aumento da 

concentração deste nutriente à solução nutritiva (EMBRAPA, 2004; Borket et al., 1993). 

A concentração máxima de K na FI em R1 foi de 29,0 e 28,0 g kg
-1

 respectivamente 

nas doses 225,0 (H1) e 300, 0 (H2) kg ha
-1

 de K2O (Figura 4.4.12). Ou seja, concentração de 

K foliar muito próxima entre os dois híbridos, entretanto com adubação potássica 33% 

superior em H2. Akram (2013) observou máxima concentração de K foliar em híbridos de 

milho no mesmo estádio de desenvolvimento com 175 kg ha
-1

 de K2O, e mínimo também foi 

observado no controle onde não foi aplicado K. 

As médias e o coeficiente de variação da concentração de micronutrientes (B, Cu, Fe, 

Mn e Zn) na FI dos híbridos de milho em V4 e em R1 submetidos a doses de K2O no campo 

estão apresentados nas Tabelas 4.4.9 e 4.4.10 respectivamente. 

Tabela 4.4.9. Efeito do fornecimento de adubação potássica sobre a concentração de 

micronutrientes na folha indicativa (FI) no estádio V4 de três híbridos de milho no campo. 

K2O         

kg ha
-1

 
Híbrido 

B Cu Fe Mn Zn 

mg kg
-1

 

0 

H1 

18,0 Aa 8,2** 119,0 * 94,9** 27,7** 

65 17,9 Aa 10,7** 112,8* 84,4** 25,9** 

130 18,3 Aa 9,9** 105,3* 74,3** 26,7** 

260 18,1 Aa 11,4** 109,9* 81,3** 28,9** 

0 

H2 

16,7 Ba 12,6** 118,3* 78,2** 28,8** 

65 17,3 Ba 13,7** 110,7* 89,7** 34,4** 

130 16,8 Ba 9,2** 102,2* 90,5** 38,5** 

260 16,8 Ba 10,0** 108,9* 73,6** 27,8** 

0 

H3 

16,0 Ba 8,4** 109,0* 74,5** 38,3** 

65 16,1 Ba 12,2** 111,1* 72,5** 35,3** 

130 17,2 Ba 12,0** 107,0* 77,5** 35,8** 

260 16,9 Ba 12,4** 107,7* 80,2** 31,5** 

CV (%)   3,3 13,6 7,2 8,1 9,7 
Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os híbridos numa mesma dosagem de K2O e as 

minúsculas comparam médias das dosagens de K2O dentro de um mesmo híbrido. Médias seguidas da 

mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente 

de variação. **Diferença estatística significativa a 1% de probabilidade entre as dosagens de K2O. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55681619200&amp;eid=2-s2.0-84877255187
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55681619200&amp;eid=2-s2.0-84877255187
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003522393&amp;eid=2-s2.0-72449159141
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003522393&amp;eid=2-s2.0-72449159141
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35487797500&amp;eid=2-s2.0-72449159141
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Tabela 4.4.10. Efeito do fornecimento de adubação potássica sobre a concentração de 

micronutrientes na folha indicativa (FI) no estádio R1 de três híbridos de milho no campo. 

K2O         

kg ha
-1

 
Híbrido 

B Cu Fe Mn Zn 

mg kg
-1

 

0 

H1 

20,3 
ns

 11,5 Aba 141,9** 124,9** 36,0** 

65 19,2 
ns

 11,1 Aba 137,5** 155,3** 31,7** 

130 21,0 
ns

 12,0 Aba 135,2** 143,9** 23,5** 

260 19,5 
ns

 11,8 Aba 146,1** 131,0** 35,4** 

0 

H2 

20,9 
ns

 11,3 Ba 123,4** 124,7** 33,0** 

65 21,3 
ns

 10,7 Ba 125,7** 124,4** 25,8** 

130 18,8 
ns

 11,0 Ba 129,3** 159,7** 36,1** 

260 19,9 
ns

 11,0 Ba 127,6** 159,9** 30,8** 

0 

H3 

19,8 
ns

 12,1 Aa 134,0** 147,9** 32,4** 

65 20,2 
ns

 11,6 Aa 145,2** 126,1** 33,3** 

130 19,6 
ns

 13,4 Aa 133,3** 124,0** 26,8** 

260 20,0 
ns

 12,7 Aa 157,3** 119,5** 27,5** 

CV (%)   10,1 13,2 4,8 12,0 12,1 
Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os híbridos numa mesma dosagem de K2O e as 

minúsculas comparam médias das dosagens de K2O dentro de um mesmo híbrido. Médias seguidas da 

mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente 

de variação. **Diferença estatística significativa a 1% de probabilidade entre as dosagens de K2O ou 

interação entre dose de K2O e híbridos de milho. 

A concentração foliar de Cu, Fe, Mn e Zn no estádio V4 variaram significativamente 

(p<0.05) como o aumento de K na adubação e também entre os híbridos estudados (Tabela 

4.4.9). A concentração foliar de B neste estádio não variou significativamente com o aumento 

da adubação potássica, mas variou entre os híbridos estudados. Notou-se que o H1 foi o que 

apresentou a maior concentração de B na FI no estádio V4 (Tabela 4.4.9). 

No estádio R1, a concentração de B na FI não variou significativamente (p<0.05) 

com o aumento das doses de K, bem como entre os híbridos (Tabela 4.4.10). A concentração 

de Cu na FI variou apenas entre os híbridos estudados, e foi superior no H3. O H2 apresentou 

a menor concentração de B na FI (Tabela 4.4.10). Somente a concentração de Fe, Mn e Zn em 

R1 responderam significativamente (p<0.05) ao aumento de K na adubação e entre os 

híbridos estudados (Tabela 4.4.10). 

A interação entre doses de adubação potássica e híbridos de milho foi significativa 

(p<0.05) para a concentração de Cu, Mn e Zn na FI em V4 (Figura 4.4.13) e Fe, Mn e Zn 

(Figura 4.4.14) em R1.  
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Figura 4.4.13. Concentração de Cu (a), Fe (b), Mn (c) e Zn (d) na folha indicativa de três 

híbridos de milho no estádio V4 em função da concentração de K2O na adubação. 

*Significativo a 5%. 

A concentração de Cu na FI do milho em V4 aumentou com o incremento de K na 

adubação em H1 e H3, segundo modelo linear e quadrático, respectivamente. Entretanto em 

H2 houve redução na concentração de Cu com o aumento da adubação potássica (Figura 

4.4.13a). No estádio R1, não houve diferença significativa (p<0,05) para este parâmetro com 

o aumento de K2O na adubação (Tabela 4.4.10).  

A concentração de Fe na FI no estádio V4 (Figura 4.4.13b) e para H3 do estádio R1 

(Figura 4.4.14b) variou significativamente (p<0.05) com as doses de K2O, respondendo 

segundo modelos quadráticos. Entretanto, para os H1 e H2 no estádio R1, a análise de 

regressão foi não significativa e a concentração desse nutriente foi de 140,2 e 126,5 mg kg
-1

 

respectivamente. 

A concentração de Mn na FI variou significativamente (p<0.05) com as doses de 

K2O na adubação em H1 e H2 no estádio V4 (Figura 4.4.13c) e em todos os híbridos no 

estádio R1 (Figura 4.4.14b) segundo modelos quadráticos. Entretanto, a regressão foi não 

significativa para este nutriente em H3 no estádio V4 (76,0 mg kg
-1

 de Mn). 
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Figura 4.4.14. Concentração de Fe (a), Mn (b) e Zn (c) na folha indicativa de três híbridos de 

milho no estádio R1 em função da concentração de K2O na adubação. *Significativo a 

5%. 

A concentração de Zn na FI variou significativamente com o aumento de K2O na 

adubação em H2 e H3 no estádio V4 (Figura 4.4.13d) bem como em H1 e H3 no estádio R1 

(Figura 4.4.14c). 
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c) Produtividade do milho 

A adição de fertilizante potássico na adubação promoveu aumentos significativos 

(p<0,01) na produtividade dos híbridos de milho que responderam segundo modelo 

quadrático para H1 e linear para H2 e H3 (Figura 4.4.15). Esses resultados concordam com os 

encontrados em vários trabalhos da literatura (Clover e Mallarino, 2013; Wu et al., 2013; Niu 

et al., 2011; e Mallarino e Higashi, 2009) estudando a resposta de produtividade do milho à 

adição de doses de adubação potássica. Saleh et al. (2010) também observaram que o 

rendimento de grãos de milho foi correlacionado positivamente com o aumento da 

concentração de K no solo. Os híbridos de milho também diferiram significativamente 

(p<0.05) para este parâmetro, concordando com resultados encontrados por Akram (2013). 

 
Figura 4.4.15. Produtividade de grãos (kg ha

-1
) de 3 híbridos de milho cultivados com doses 

de K2O no campo. **Significativo a 5%. CV (%) = 13,2. 

O aumento da produtividade do milho devido à adubação potássica, (diferença entre 

a produtividade máxima e a obtida com a omissão completa de K na adubação) em média foi 

de 2,0; 2,1 e 2,2 t ha
-1

, respectivamente para H1, H2 e H3. 

A produtividade máxima de H1 foi de 6080 kg ha
-1

 na dose de 148.7 kg ha
-1

 de K2O. 

Esses resultados concordam com os encontrados por Wu et al. (2007) que, estudando a 

aplicação de doses de K em híbridos de milho, verificaram altas respostas na produtividade do 

milho para a aplicação do K. 

Segundo Coelho et al. (2005) o tamanho da espiga não é tão afetado pela deficiência 

de K no milho, mas há um comprometimento na produção, pois as extremidades dos grãos 

não se desenvolvem e as espigas ficam com os grãos não compactamente enfileirados no 

sabugo.  

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55681619200&amp;eid=2-s2.0-84877255187
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55681619200&amp;eid=2-s2.0-84877255187
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003522393&amp;eid=2-s2.0-72449159141
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003522393&amp;eid=2-s2.0-72449159141
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Akram (2013) afirma que a produção de grãos é o resultado final de muitos 

processos complexos morfológicas e fisiológicas que ocorrem durante o crescimento e 

desenvolvimento da cultura. 

d) Índices de eficiência de K 

A partir dos resultados de produtividade de grãos e K foliar dos híbridos de milho em 

função de doses de K2O na adubação, pode-se observar a eficiência de uso (EUK), de 

recuperação (ERK) e interna (EIK) do nutriente aplicado em cada híbrido estudado (Tabela 

4.4.11).  

Tabela 4.4.11. Eficiência de uso de K (EUK), eficiência de recuperação de K (ERK) e 

eficiência interna de K (EIK) por ha em 3 (três) híbridos de milho, em função de 0 e 130 kg 

ha
-1 

de K2O (130K) ou 0 e 260 kg ha
-1 

de K2O (260K). 

Híbrido 

EUK (kg grãos. kg
-1

 K2O 

aplicado) 

ERK (g K foliar. kg
-1

 K2O 

aplicado) 

EIK (kg grãos. g
-1

 K 

foliar) 

130K 260K 130K 260K 130K 260K 

H1 3,6 15,1 0,04 0,07 99,4 221,7 

H2 7,8 16,3 0,04 0,05 223,5 311,0 

H3 8,6 10,3 0,03 0,04 313,8 274,2 

As EUK, ERK e EIK (Tabela 4.4.11) foram superiores quando foi aplicado o dobro 

da dose recomendada de K2O (260K). 

A maior EUK do estudo foi observada em H2 na dose 260 kg ha
-1 

de K2O. Entretanto 

quando a dose de K2O foi reduzida para 130 kg ha
-1

, o híbrido mais eficiente para o uso de K 

foi o H3. Portanto, pode-se dizer portanto que o H2 é mais eficiente em converter o K2O 

disponível no solo em produção de grãos dentro de um sistema de cultivo, quando a adubação 

potássica for realizada em doses elevadas (260 kg ha
-1 

de K2O). Quando a aplicação de K2O 

for realizada dentro da recomendada (130 kg ha
-1 

de K2O), o híbrido mais eficiente em 

converter o K2O disponível no solo em produção de grãos foi o H3 (Tabela 4.4.11). 

Fato similar pode ser observado com a EIK, em que na dose dobrada (260K) foi o H2 

o mais eficiente, ou seja, produziu mais grãos de milho por unidade de K foliar. Por outro 

lado, quando a dose de K2O foi de 130 kg ha
-1

, a EIK foi superior no H3, mostrando nestas 

condições maior capacidade das plantas em transformar o K2O absorvido pela cultura em 

grãos (Tabela 4.4.11). 

O H1 atingiu a maior ERK na dose dobrada de K2O (260K), o que indicou que este 

híbrido apresentou maior capacidade da planta em recuperar o K2O do fertilizante potássico 

aplicado. Entretanto, na dose 130 kg ha
-1 

de K2O, H1 e H2 apresentaram ERK similares e 

superiores ao H3 (Tabela 4.4.5).  
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e) Análise química do solo 

Na Tabela 4.4.12, está apresentada a análise química do solo submetido a doses de 

K2O na adubação. Pode-se observar que o teor de S não variou significativamente (p<0,05) 

com o incremento de K2O no solo, nem com a posição de amostragem e nem com as camadas 

avaliadas.  

Tabela 4.4.12. pH (CaCl2), fósforo (P resina), enxofre (S), potássio (K), cálcio (Ca), 

magnésio (Mg), H+Al  e saturação por bases (V%) do solo do experimento de campo com 

doses de K2O em duas posições (linha e entrelinha da cultura) e em duas camadas (0,0 a 0,10 m e 

0,10 e 0,20 m). 

K2O 
kg ha

-1 
Posição Camada 

pH P res S K Ca Mg V 

(CaCl2)  mmolc dm-³ % 

0 

linha 
0 a 10 5,9 Aa 12,7 Aa 9,0

ns
 0,7 Aa 29,5 Aa 12,5 Aa 71,6 Aa 

10 a 20 5,7 Ab 10,5 Ab 10,8
 ns

 0,5 Ab 27,3 Ab 11,0
 
Ab 66,4 Ab 

entrelinha 
0 a 10 5,8 Aa 12,3 Aa 11,0

 ns
 0,6 Ba 27,3 Aa 12,0

 
Aa 68,6 Aa 

10 a 20 5,6 Ab 11,3 Ab 6,8
 ns

 0,4 Bb 25,5 Ab 11,8
 
Ab 65,6 Ab 

65 

linha 
0 a 10 5,7 Aa 9,8 Aa 6,5

 ns
 0,9 Aa 24,5 Aa 12,5

 
Aa 67,7 Aa 

10 a 20 5,5 Ab 9,3 Ab 4,5
 ns

 0,7 Ab 23,8 Ab 12,0
 
Ab 61,1 Ab 

entrelinha 
0 a 10 5,8 Aa 12,0 Aa 6,5

 ns
 0,6 Ba 25,8 Aa 12,0

 
Aa 69,3 Aa 

10 a 20 5,5 Ab 9,0 Ab 8,5
 ns

 0,5 Bb 23,5 Ab 11,0
 
Ab 62,1 Ab 

130 

linha 
0 a 10 5,8 Aa 10,5 Aa 8,0

 ns
 1,6 Aa 25,0 Aa 11,8

 
Aa 70,2 Aa 

10 a 20 5,6 Ab 9,5 Ab 7,0
 ns

 1,3 Ab 22,8 Ab 11,5
 
Ab 65,4 Ab 

entrelinha 
0 a 10 5,7 Aa 11,0 Aa 7,7

 ns
 0,9 Ba 26,0 Aa 12,3

 
Aa 68,2 Aa 

10 a 20 5,5 Ab 9,3 Ab 6,8
 ns

 0,5 Bb 21,7 Ab 11,3
 
Ab 63,0 Ab 

260 

linha 
0 a 10 5,8 Aa 10,5 Aa 5,0

 ns
 1,8 Aa 24,8 Aa 12,5

 
Aa 70,0 Aa 

10 a 20 5,6 Ab 10,3 Ab 5,8
 ns

 1,4 Ab 22,3 Ab 11,3
 
Ab 65,2 Ab 

entrelinha 
0 a 10 5,8 Aa 9,5 Aa 6,0

 ns
 1,1 Ba 25,5 Aa 12,0

 
Aa 66,0 Aa 

10 a 20 5,5 Ab 8,5 Ab 6,3
 ns

 0,9 Bb 22,3 Ab 11,5
 
Ab 62,4 Ab 

    C.V. % 4,6 8,4 14,4 9,5 6,9 11,4 9,1 
Letras maiúsculas referem-se à comparação entre os as posições de amostragem (linha ou entrelinha) 

numa mesma dosagem de K2O e as minúsculas comparam médias das camadas (0,0-0,1 ou 0,1-0,2) 

dentro da mesma posição amostrada. Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. CV (%) = coeficiente de variação.  

O pH, o V% e o Mg do solo não variaram significativamente (p<0,01) com o 

incremento de K2O no solo e nem com a posição de amostragem, mas variaram 

significativamente entre as camadas avaliadas, conforme se pode observar na Tabela 4.4.12.  

O aumento de K2O na adubação promoveu variação significativa (p<0.01) de K no 

solo (Figura 4.4.16a). Houve diferença significativa de K no solo entre as camadas estudadas 

e também na posição de amostragem (linha e entrelinha), mas a interação entre elas não foi 

significativa. O K no solo na posição da linha ascendeu de acordo com modelo quadrático 

para as doses estudadas. 
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A concentração de Ca no solo respondeu significativamente (p<0,01) ao incremento 

de K2O na adubação segundo modelos quadráticos negativos; e com diferença significativa 

entre as camadas avaliadas e não significativa para a posição de amostragem (Figura 4.4.16b).  

  

 
Figura 4.4.16. Concentração de potássio (a), cálcio (b) e enxofre (c) no solo do experimento 

de campo com doses de K2O em 2 camadas (0,0 a 0,10 m e 0,10 e 0,20 m) e em duas posições 

(linha e entrelinha da cultura). 

Deon (2007) afirmou que as maiores concentrações de K na solução nutritiva podem 

causar a redução da concentração foliar de Ca na soja, o que pode ser responsável por 

desordens nutricionais em alguns casos. Xu et al. (2006) sugeriam que as células de plantas 

podem requerer Ca
2+

 em condições de deficiência de K
+
. 

4.5. Conclusões 

A produtividade dos híbridos de milho é afetada pelas doses de N ou de K aplicadas. 

Em todos os híbridos estudados, a aplicação de N ou K2O na adubação promove aumento na 

concentração destes nutrientes no tecido foliar, implicando em respostas quadráticas na 

produtividade de grãos. A produtividade apresenta diferenças entre os híbridos, sendo 

superior para o H2. 
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A aplicação crescente de adubação nitrogenada altera os teores de P, K, Ca e Mg do 

solo. O incremento de K2O na adubação contribui para aumentar a concentração de K no solo 

e redução da concentração de Ca no solo. 

A aplicação de doses de N ou de K intefere na eficiência uso, de recuperação e interna 

de tais nutrientes nos híbridos estudados. 
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