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RESUMO GERAL 

 
O status hídrico e eficiência fotoquímica das plantas são influenciados diretamente pela 

disponibilidade de água no solo e adubação. Com isto, o presente trabalho foi desenvolvido com o 

objetivo de avaliar os impactos da disponibilidade hídrica em plantas de milho, híbrido duplo AG 

1051, adubadas de forma convencional e via água de irrigação, utilizando as relações hídricas e a 

eficiência fotoquímica como indicadores. Os tratamentos consistiram de umidades do solo (80; 90; 

100; 110 e 120% da umidade de capacidade de campo) e duas formas de adubação, a convencional 

e via água de irrigação, arranjados em delineamento experimental em blocos ao acaso, em esquema 

fatorial 5 x 2, com quatro repetições, totalizando quarenta parcelas experimentais. O experimento foi 

conduzido em ambiente protegido do DEAGRI/UFRPE, campus Recife-PE, entre os meses de agosto 

a outubro de 2019. Os resultados de índice de estresse hídrico, suculência foliar, condutância 

estomática, transpiração, eficiência intrínseca de uso da água, teor relativo de água, potencial hídrico, 

osmótico e de pressão, ajustamento osmótico, fotossíntese líquida, concentração interna de CO2, 

eficiência intrínseca de carboxilação, pigmentos fotossintéticos e da eficiência fotoquímica foram 

submetidos a análise de variância, em nível de 0,05 de probabilidade. Quanto às relações hídricas, 

verificou-se que a adubação via água de irrigação proporcionou maiores taxas de transpiração 

em plantas irrigadas com lâminas inferiores a 95% da capacidade de campo, em relação 

àquelas sob adubação convencional. Em relação à eficiência fotoquímica concluiu-se que o 

aumento das lâminas de irrigação proporcionou ganhos em relação a fotossíntese líquida, 

concentração interna de CO2 e a eficiência intrínseca de carboxilação; a adubação via água 

de irrigação proporcionou maior concentração interna de CO2 no mesófilo foliar; a influência 

da disponibilidade hídrica e das formas de adubação sobre o quantitativo de pigmentos 

fotossintéticos não resultou impactou a fluorescência da clorofila a; as plantas sob adubação 

via água de irrigação apresentaram maior rendimento quântico, Fm/Fo e a razão máxima da 

produção quântica.  

 
Palavras-chave:  Zea mays L., relações hídricas, eficiência fotoquímica.
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GENERAL ABSTRACT 

 

The water status and photochemical efficiency of the plants are directly influenced by the availability 

of water in the soil and fertilization. With this, the present work was developed with the objective of 

evaluating the impacts of water availability in corn plants, double hybrid AG 1051, fertilized in a 

conventional way and via irrigation water, using water relations and photochemical efficiency as 

indicators. The treatments consisted of irrigation depths (80; 90; 100; 110 and 120% of the field 

capacity humidity) and two forms of fertilization, conventional and via irrigation water, arranged in 

a randomized block design, in 5 x 2 factorial scheme, with four replications, totaling forty 

experimental plots. The experiment was conducted in a protected environment at DEAGRI / UFRPE, 

campus Recife-PE, from August to October 2019. The results of water stress index, leaf succulence, 

stomatal conductance, transpiration, intrinsic water use efficiency, relative water content, water, 

osmotic and pressure potential, osmotic adjustment, liquid photosynthesis, internal CO2 

concentration, intrinsic carboxylation efficiency, photosynthetic pigments and photochemical 

efficiency were subjected to analysis of variance, at the level of 0.05 probability . As for water 

relations, it was found that fertilization via irrigation water provided higher rates of transpiration in 

plants irrigated with blades below 95% of field capacity, compared to those under conventional 

fertilization. Regarding photochemical efficiency, it was concluded that the increase in irrigation 

depths provided gains in relation to liquid photosynthesis, internal CO2 concentration and intrinsic 

carboxylation efficiency; fertilization via irrigation water provided a higher internal concentration of 

CO2 in the leaf mesophyll; the influence of water availability and fertilization forms on the amount 

of photosynthetic pigments did not impact the chlorophyll a fluorescence; plants under fertilization 

via irrigation water showed higher quantum yield, Fm / Fo and the maximum quantum production 

ratio. 

 

Keywords: Zea mays L., water relations, photochemical efficiency.
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 
O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais cultivado no mundo, sob diversas 

condições de clima e manejo. Além dos fatores genéticos, edáficos e de outros manejos, as 

condições climáticas de uma região também influenciam no crescimento e produtividade da 

cultura (ASHRAF et al., 2016).  

No Brasil, o milho é um dos principais grãos, com elevada produtividade, 

apresentando produção total nacional de 82 milhões de toneladas de grãos na safra 2017/18 

e produtividade de 4,94 toneladas de grãos (USDA, 2018). Na região Nordeste a produção 

total dos estados com maior produção de milho foi de 5,65 milhões de toneladas, sendo 2,29; 

1,88 e 1,48 mil toneladas e produtividade de 3,75; 3,89 e 3,04 t ha-1 de grãos para os estados 

da Bahia, Maranhão e Piauí, respectivamente (CONAB, 2018). 

A cultura a ser estudada tem grande importância socioeconômica e cultural para o 

estado de Pernambuco, sendo amplamente usada para a alimentação animal (CEZAR-

BARROS et al., 2005). Na safra de 2017, foram produzidas 112.833 hectares de milho, com 

rendimento médio de produção de 534 kg ha-1 (IBGE, 2018; BDE, 2018) e produção de 60,3 

toneladas de grãos (BDE, 2018).  

Apesar desses valores de produção, o estado de Pernambuco necessita de novas 

práticas de manejo que promovam o aumento de área cultivada e de produtividade, de modo 

que esta pode ser atribuída a fatores agronômicos e ambientais, como manejo inadequado de 

irrigação, principalmente em regiões onde há baixa incidência pluviométrica e alta 

evapotranspiração, pois a irrigação pode complementar, ou substituir as precipitações em 

períodos de seca, assegurando a produção agrícola (DOURADO NETO et al., 2003; 

FREITAS et al., 2018; KUNESKI, 2017). 

Nesse sentido, o gerenciamento da água de irrigação e de nutrientes é essencial para 

aumentar a produtividade do milho, visto que estes apresentam correlação positiva e quando 

aplicados de maneira inadequada podem induzir a perda de rendimento (ASHRAF et al., 

2016; DOS SANTOS ALMEIDA et al. 2017). 

Apesar da água ser um fator ambiental importante para o desenvolvimento das 

plantas, quando aplicada em excesso ocasiona sérios prejuízos podendo afetar a aeração na 

zona radicular e causar a lixiviação dos nutrientes. Por outro lado, sua deficiência pode inibir 

o crescimento da planta e afetar o metabolismo fisiológico bem como, a sua produtividade 

(SILVA et al., 2015), em virtude da redução do potencial hídrico das folhas, ajustamento, 



17  

fechamento estomático e consequente diminuição das trocas gasosas e potencial osmótico 

(RODRIGUES et al., 2018). 

Em relação ao manejo de fertilizantes, a adubação nitrogenada, fosfatada e potássica 

comumente utilizadas nos cultivos de cereais, hortícolas, frutíferas e pastagens promovem 

maior acúmulo de biomassa, grãos e frutos, objetiva a reposição dos nutrientes absorvidos 

pelas plantas, lixiviados ou perdidos através da volatilização, desnitrificação e/ou 

imobilização (HERLING; LUZ, 2001). Contudo, o processo de reposição de nutrientes no 

solo, via adubação, quando realizada de forma inadequada, além de elevar os custos de 

produção, acarreta em malefícios ambientais, como a acidificação e salinização dos solos e 

eutrofização dos corpos hídricos (SANTOS et al., 2016).  

Nesse sentido, inovações tecnológicas como adubação orgânica, rotação de culturas, 

pastejo rotacionado e fertirrigação têm contribuído para melhoria dos sistemas produtivos, 

proporcionando aumento da produção agrícola (SANTOS et al., 2016).  

Assim, dentre as formas mais eficientes de fornecimento de nutrientes à cultura, está 

a fertirrigação, cuja técnica consiste na aplicação de fertilizantes solúveis em água, a fim de 

aumenatr a eficiencia de aplicação via água de irrigação (ALEMAN; CHAVES, 2016). Este 

é considerado um método eficiente de adubação por fornecer à planta, conjuntamente, 

nutriente e água, que junto com a luz solar são fatores essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento das culturas (DIAS, 2018). 

Posto isto, além da necessidade hídrica, a fertilização também está entre os principais 

fatores limitantes para alcançar altos rendimentos com a cultura do milho. Isto porque os 

nutrientes, principalmente o nitrogênio, exercem papeis importantes em vários processos 

estruturais e metabólicos essenciais ao crescimento e desenvolvimento da planta, como 

constituinte da molécula de clorofila (ANDRADE et al., 2003), aminoácidos, bases 

nitrogenadas, coenzimas, enzimas e ácidos nucleicos (TAIZ; ZEINGER, 2017). 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. A cultura do milho (Zea mays L.) 

 

2.1.1. Aspectos botânicos, taxonômicos e morfológicos 
 

O milho é um cereal pertencente à família Poacea, subfamília: Panicoidea, tribo: 

Maydeae, gênero: Zea e da espécie: Zea mays L., e o seu ancestral conhecido como Teosinto: 
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Zea mays mexicana (BORÉM, 2005). Ele é originário do teosinto, México e vem sendo 

cultivado desde a antiguidade, sendo listada, por volta de 7.000 a.C.; atualmente seu cultivo 

dá-se a partir do melhoramento genético da planta ao longo dos anos, apresentando alta 

variabilidade genética (UDRY, 2000). 

Trata-se de uma das gramíneas mais cultivadas no mundo por sua qualidade nutritiva 

e importância econômica (ALMEIDA, 2016). O milho é uma planta herbácea; de porte alto, 

apresentando altura média de 2 m; com folhas alongadas, estreitas, alternadas e inseridas nos 

nós, com bainha invaginante e limbo verde-escuro, estreito e de forma lanceolada, com 

bordos serrilhados e nervura central vigorosa. O colmo é ereto, apresentando nós e entrenós, 

os quais são denominados de meritalos e possui aspecto esponjoso e relativo teor de açúcares 

(BARROS; CALADO, 2014). 

A semente do milho é classificada como cariopse, sendo constituída pelo pericarpo, 

endosperma, gérmen e ponta. O pericarpo é constituído por cerca de 90% de fibras, 

correspondendo a camada mais externa da semente; o endosperma representa, 

aproximadamente, 83% do peso seco do grão/semente. É a parte da semente que está 

envolvida pelo pericarpo e apresenta maior importância econômica e nutricional, sendo 

constituída por amido e outros carboidratos; o gérmen representa 11% da semente, 

concentrando quase que toda a concentração de lipídeos; a ponta corresponde a 2% do grão, 

sendo a menor estrutura da semente e responsável pela conexão do grão com o sabugo 

(BARROS; CALADO, 2014). Geralmente os grãos de milho são amarelos ou brancos, 

podendo apresentar gradiente de cor variando do preto ao vermelho. O peso individual do 

grão varia, em média, de 250 a 300 mg (EMBRAPA MILHO e SORGO, 2014). 

O sistema radicular é do tipo fasciculado, o qual é típico de monocotiledôneas. 

Apresenta cerca de 0,4 m de profundidade, e se desenvolve, principalmente, nas camadas 

superficiais do solo. A cultura estudada apresenta também raízes adventícias, as quais 

surgem dos primeiros nós do colmo e se ramificam no solo, sendo importante para 

sustentação física da planta (BARROS; CALADO, 2014). 

O caule do milho é um colmo ereto, que apresenta nós e entrenós, cuja denominação 

é meritalos, e apresentam características esponjosas e relativamente ricos em açúcar. Logo, 

ele apresenta funções de sustentação para folhas e inflorescências e de reserva de sacarose 

(BARROS; CALADO, 2014). 

As folhas são constituídas pelo limbo, bainha e colar. O limbo é estreito, lanceolado, 

com bordos serrilhados, coloração verde escuro e nervura central vigorosa; possui bainha 
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invaginante, pilosa, e coloração verde clara; o colar corresponde a demarcação entre o limbo 

e a bainha (BARROS; CALADO, 2014). 

Como o milho é uma planta monoica, ele possui os órgãos masculinos e femininos na 

mesma planta em inflorescências diferentes, sendo a inflorescência masculina denominada 

de panícula (bandeira), a qual se situa no topo do colmo. A panícula pode chegar a cerca de 

0,6 m de comprimento, coloração esverdeada ou vermelho escuro; a flor é constituída por 3 

estames, os quais produzem pólen por cerca de 8 dias (BARROS; CALADO, 2014). 

Já a inflorescência feminina, são denominadas espigas axilares e são constituídas por 

um eixo, no qual se desenvolvem as espiguetas aos pares; estas são formadas por duas flores, 

uma fértil e outra estéril, e cada flor apresenta um ovário, que desenvolverá o estilo-estigma 

(BARROS; CALADO, 2014). 

No período da fecundação é essencial que a planta esteja bem nutrida e sem déficit 

hídrico, a fim de evitar a dessecação; a floração ocorre entre os 50 e 100 dias após a 

semeadura e sua ocorrência é influenciada pela temperatura (BARROS; CALADO, 2014). 

O milho é uma espécie classificada fisiologicamente como uma planta de metabolismo 

C4, por apresentar em sua estrutura anatômica uma adaptação evolutiva denominada 

Anatomia de Kranz, a qual divide o processo fotossintético em duas regiões da folha: o 

mesófilo foliar e a bainha de feixe, mas também por iniciar a fixação de carbono com um 

composto orgânico constituído por 4 carbonos, que é o oxaloacetato.  

Essa característica das gramíneas lhes confere melhor eficiência de uso de água em 

relação às plantas de ciclo metabólico C3. Além disso, tal característica permite que a planta 

do milho não gaste energia com o processo de fotorrespiração, lhe confere taxa de 

crescimento de 4 g dm-2 dia-1, valores de massa seca cerca de 39 ton ha-1 ano-1, temperatura 

ótima para fotossíntese entre 30 e 40° C, e, concentração mínima de CO2 entre 5 e 10 ppm 

(TAIZ; ZEIGER, 2017; BIANCHI et al., 2005). 

 

2.1.2. Ciclo fenológico e consumo hídrico 

 

A fenologia da planta pode ser definida como o estudo dos eventos que ocorrem na 

vida da planta em função da sua reação às condições ambientais. Logo, a ordenação das 

fenologias permite determinar o grau de influência dos eventos envolvidos (CIIAGRO, 

2018). 

Nesse sentido, o ciclo fenológico do milho (Tabela 1) é classificado em fase vegetativa, 
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ou fase II, a qual é subdividida numericamente de V1, V2, V3, ..., Vn, em que n representa 

o estágio de última folha antes do pendoamento; e fase reprodutiva (R), ou fase III, cuja 

subdivisão ocorre de R1 (florescimento), R2 (grão bolha de água), R3 (grão leitoso), R4 

(grão pastoso), R5 (grão farináceo) e R6 (maturidade fisiológica). A fase inicial, ou fase I, 

corresponde a VE (emergência), e o último estágio é designado como VT, ou fase IV 

(pendoamento) (FORNASIERI FILHO, 2007). 

 

Tabela 1. Relação entre o estádio de desenvolvimento do milho e seu consumo médio diário 

de água por fase fenológica. 
Estádios de 

desenvolvimento 

Kc (FAO) Consumo médio de 

água (mm dia-1) 

Fase I 0,43 0,8 

Fase II 0,70 3,1 

Fase III 1,14 5,9 

Fase IV 1,13 6,2 
                Fonte: Almeida (2012); Alves (2013), adaptado. 

 

A demanda hídrica do milho exigida em cada fase fenológica é função de fatores 

genéticos e climáticos predominantes na região, ou seja, da variedade, do tipo de solo e do 

sistema de irrigação adotado (ARAÚJO et al., 1999). Esta demanda pode ser obtida pela 

multiplicação da evapotranspiração de referência (ETo) pelo coeficiente de cultivo (Kc), que 

também varia em função do manejo agrícola, cultivar e condições climáticas.  

Assim, a demanda hídrica do milho no território brasileiro pode variar de 380 a 800 

mm, dependendo das condições climáticas (ALBUQUERQUE, 2010; CARVALHO et al., 

2012). Durante o florescimento a cultura demanda cerca de 7 mm de água disponível, sendo 

o período mais crítico.  

Nesta perspectiva, Souza et al. (2015), avaliando a demanda hídrica do milho em 

Petrolina – PE, observaram um requerimento hídrico para a cultura durante o ciclo de 387,1 

mm quando empregou sistema de gotejamento. Já Matzenauer et al. (2002) afirmam que a 

cultura necessita de 412 e 648mm de água durante seu ciclo para toda a metade Sul e o 

extremo Oeste do RS, respectivamente.   

Em estudo conduzido nos Estados Unidos para avaliar a produção do milho em 4 anos 

de cultivo em função da demanda de água, Trout e Jonge (2017), constataram que o consumo 

de 2,0 kg m-3 de produtividade de água em irrigação total, resultou no rendimento de grãos 

de 12,5 Mg ha-1, para uma ETo de 630 mm. O comportamento quadrático mostrou valores 

decrescentes de rendimento, porém a produtividade de água foi relativamente constante até 
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25% de redução da ETc. 

 

2.1.3. Cultivar híbrido duplo AG 1051  

 

O cultivar híbrido AG 1051 foi desenvolvido pela Agroceres para produção de espigas 

verdes e silagem. Este é um híbrido duplo, semiprecoce, com grãos amarelos e dentados, e 

alta inserção da espiga (SILVA, 2014; AGROCERES, 2019). 

O híbrido AG 1051 apresenta ciclo produtivo de 115 dias, sendo recomendado 

espaçamento de 1,0 m entre fileiras e 0,5 m entre covas; plantas de altura média de 2,60 m; 

e, excelente empalhamento de espiga (AGROCERES, 2019). 

 

2.1.4. Demanda nutricional 
 

As necessidades nutricionais do milho são determinadas pela quantidade de nutrientes 

extraídos durante todo seu ciclo (COELHO; FRANÇA, 2018). Assim, tanto na produção de 

grãos quanto de forragem é necessário colocar à disposição da planta a quantidade total de 

nutrientes que ela extrai, seja por meio da adubação, seja através da fertirrigação. 

Dentro desse contexto, tem-se o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e 

enxofre como os macronutrientes mais requeridos pela cultura do milho; e, o cobre, boro e 

zinco como os micronutrientes mais requeridos pela cultura (BARROS; CALADO, 2014). 

Estudos realizados por Coelho e França (2018) mostram que para uma produção de 10 

ton ha-1, são extraídos, em média, para cultura do milho, 217 Kg ha-1 de N, 42 Kg ha-1 de P, 

157 Kg ha-1 de K, 32 Kg ha-1 de Ca e, 33 Kg ha-1 de Mg. 

 

2.1.5. Status hídrico na planta 

 

2.1.5.1. Potenciais de água  

 

O potencial de água na folha (ψ) é um fator que descreve o estado energético das 

mesmas, com base no gradiente de energia referente ao fluxo de água no sistema solo-planta-

atmosfera (BERGONCI et al., 2000) podendo refletir o quanto de água está 

disponível no solo (BIANCHI et al., 2005). Como este corresponde a soma dos 

potenciais de pressão e osmótico, o potencial total de água na folha é considerado como uma 
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medida relevante e sensível do estado hídrico da planta.  

Numericamente, o potencial de água na folha varia de valores próximos de zero nas 

plantas sem estresse hídrico, à valores abaixo de zero ou igual ao potencial osmótico, em 

plantas com estresse severo (KRAMER; BOYER, 1995).  A determinação deste potencial é 

frequentemente realizada por meio da utilização da câmara de pressão de Scholander. 

Em estudos realizados por Boyer (1970); Beadle et al. (1973), foram determinados e 

referenciados como valores ideais de potenciais de água foliar para o milho entre -0,6 e -0,8 

MPa.  

Em estudos referenciados por Bergonci et al. (2000); Bianchi et al. (2005), foram 

apontados valores de potenciais mínimos de água na folha entre -1,2 e -1,5 Mpa, às plantas 

de milho irrigadas, após o fechamento dos estômatos. De acordo com os mesmos autores, 

valores acima de -1,5 Mpa podem ser adotados como indicador de déficit hídrico à cultura 

do milho, visto que valores abaixo de -1,5 Mpa podem comprometer significativamente a 

expansão foliar. 

O potencial de pressão, também denominado de pressão de turgescência, está 

relacionado ao estado de turgidez ou plasmólise de uma célula, o qual contribui para rigidez 

e estabilidade dos tecidos. Na planta, o valor do potencial de pressão pode ser negativo no 

xilema, ou entre as paredes das células, quando as forças de tensão ou pressão hidrostática 

forem negativas; positivo, no geral, quando a célula apresenta máxima turgidez; ou zero, 

quando a célula perde a turgência, se tornando flácida em virtude da perda de água (Bianchi 

et al, 2005).  

Em situação de menor conteúdo de água no solo, ocorre redução do potencial de água 

foliar e, consequentemente, do potencial de pressão, podendo afetar o crescimento da planta. 

A obtenção do potencial em questão ocorre pela diferença entre o potencial de água na folha 

(osmótico + pressão) e osmótico.  

Em estudos realizados por Bianchi et al. (2005), foi verificado que o potencial de 

pressão manteve valores abaixo de 0,4 Mpa, em tratamento sem irrigação, devido aos baixos 

potencias de água na folha. Já no sistema com irrigação foi constatado valores superiores. 

Em situação de estresse hídrico, o potencial de pressão chegou a ser nulo, evidenciando que 

em plantas hidratadas, geralmente os valores do potencial de pressão é positivo. 

O potencial osmótico corresponde aos efeitos dos solutos dissolvidos sobre o potencial 

hídrico. Neste, as moléculas de água são atraídas e retidas pelos solutos, induzindo um 

decréscimo na atividade da água. Logo, o potencial osmótico nas células tem sempre valor 
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negativo devido à presença de solutos.  

No protoplasma das células de plantas irrigadas, o potencial osmótico pode alcançar 

valores de - 0,5 MPa, embora valores de – 0,8 a –1,2 Mpa sejam mais comuns. Em condições 

de estresse hídrico, plantas que acumulam compostos orgânicos solúveis possuem valores 

de potencial osmótico bem menores (mais negativo), quando comparados com plantas em 

condições favoráveis de desenvolvimento.  

Em estudo realizado para determinação do potencial de água na folha, em sistema de 

plantio direto e convencional, por Bianchi et al. (2005), foi constatado que o potencial 

osmótico das plantas em parcelas sem irrigação apresentou valores menores do que nas 

parcelas irrigadas, na maioria dos dias. Foram observadas também pequenas diferenças entre 

os sistemas, pois em dois dos sete dias analisados, o potencial osmótico foi maior em sistema 

de plantio direto.  

 

2.1.5.2. Ajuste osmótico 

 

Ajuste osmótico é uma estratégia de absorção de água pelas células das folhas, a fim 

de manter o potencial de pressão em níveis adequados, em situação de estresse hídrico 

(BIANCHI et al., 2005), visto que, ocorre acumulação ativa de solutos, como ácidos 

orgânicos, açúcares, aminoácidos e íons, ocasionado uma diminuição do potencial osmótico 

(PATAKAS et al., 2002). 

 O ajuste osmótico é um dos mecanismos mais eficientes ao déficit hídrico, por 

permitir a continuidade da fotossíntese e abertura estomática em ocasiões de baixa 

disponibilidade de água, favorecendo a redistribuição e assimilação de carbono e nitrogênio, 

turgor e expansão dos tecidos.  

Como o estresse hídrico ocasiona o desequilíbrio das reações de oxi-redução em 

diversas organelas, levando a produção de radicais livres, o ajuste osmótico atua na 

eliminação destes e na hidratação das células (TAIZ; ZEIGER, 2017).  

Em pesquisa desenvolvida por Bianchi et al., (2005), foi constatado valores de ajuste 

osmótico, para a cultura do milho, ente 0,4 e 0,18 Mpa nos sistemas convencional e plantio 

direto. 

 

2.1.5.3. Teor relativo de água 

 



24  

Como o principal efeito a se manifestar em condições de estresse hídrico é a redução 

da expansão celular, pois o limiar de turgescência para haver expansão celular não será 

atingido, e redução da divisão celular, a deficiência hídrica afetará o desenvolvimento foliar, 

ocasionando decréscimo da área foliar e, consequentemente, redução da fotossíntese, 

redução na eficiência da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) em conversão de matéria 

seca e redução do teor relativo de água (TRA) na folha (KUNZ et al., 2007). 

O Teor Relativo de Água (TRA) corresponde à diferença entre o peso de massa fresca 

e peso de massa seca, em relação à diferença do peso de massa túrgida pelo peso de massa 

seca. 

Visivelmente, em condições de déficit hídrico ocorre o enrolamento das folhas de 

milho no dossel, cuja ocorrência e intensidade estão relacionadas com o potencial de água 

na folha (KUNZ et al., 2007). 

Ao avaliar a eficiência de interceptação e de uso da RFA e disponibilidade hídrica, 

Kunz et al. (2007), no Brasil, os autores apontaram valores de TRA próximos a 95%, para 

os tratamentos irrigados, indicando ausência de estresse hídrico; além disso, foram 

observados valores baixos de TRA nos tratamentos não irrigados, em sistema de plantio 

direto, atribuindo os resultados à elevada demanda evaporativa. Ainda de acordo com os 

autores, os valores de TRA que caracterizam a presença de déficit hídrico variam com as 

espécies vegetais, logo, para a cultura do milho, foram observadas redução da área foliar 

para TRA de 80% (KANG et al., 2002).    

                                                                                       

2.1.5.4 Suculência foliar 

 

A tolerância das plantas sob condições de estresse hídrico ou salino pode ser analisada 

tendo vista a aptidão destas de sobrevivência em solos salinos ou com déficit hídrico, ao seu 

crescimento ou produção absoluta em ambientes inóspitos, e ao crescimento ou produção da 

cultura em um solo em que favorece o estresse e um solo em condições adequadas (SOUSA, 

2006). 

Dentro desse contexto, plantas em condições de estresse desenvolvem estratégias de 

sobrevivência como dormência, maior suculência ou diminuição do ciclo vegetativo 

(SOUSA, 2006). 

A suculência foliar é a razão entre a diferença da massa fresca pela massa seca, em 

relação a área foliar (SOUSA et al., 2010). 
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Em estudo realizado por Souza et al. (2011), foram constatados mecanismo de retenção 

de íons no colmo e bainha, cuja ação reduz os íons tóxicos nos tecidos fotossintetizantes, 

proporcionando desidratação foliar, com reduções significativas no grau de suculência foliar 

(g H2O por unidade de área foliar).  

 

2.1.6. Trocas gasosas e rendimento quântico 

 

As trocas gasosas de gás carbônico (CO2), oxigênio (O2) e vapor de água entre os 

tecidos vegetais e a atmosfera, ocorrem, principalmente, através dos estômatos (SILVA et 

al., 2015). Estes são estruturas epidérmicas encontradas em caules verdes, flores e frutos, e 

em sua maioria, nas folhas, constituídos por um par de células-guardas, as quais delimitam 

o estíolo (fenda), e por células subsidiárias (KERBAUY, 2012). 

A frequência e a distribuição dos estômatos nas folhas dependem da espécie, da 

posição da folha e das condições de crescimento, de modo que, dependendo da espécie, as 

folhas poderão apresentar entre 300 a 1.200 estômatos por mm2 de superfície. Em 

monocotiledôneas herbáceas, as folhas apresentam, praticamente, as mesmas quantidades de 

estômatos na face abaxial e adaxial; já em dicotiledôneas, estes se apresentam em maior 

quantidade, ou totalmente, na face abaxial (KERBAUY, 2012). 

Em condições de disponibilidade de água adequada às plantas, os gases oxigênio, gás 

carbônico e nitrogênio são dissolvidos na solução do solo, ocorrendo as trocas gasosas, 

predominantemente pelas raízes, a partir de espaços porosos entre as partículas. As trocas 

gasosas ocorrem também via foliar, onde a entrada de CO2 e perda de água são controladas 

pela resistência das células-guarda, as quais regulam a abertura dos estômatos, 

proporcionando às plantas o controle eficiente às trocas gasosas entre a folha e atmosfera 

(TAIZ; ZEIGER, 2017). 

O par de células-guarda atuam como válvulas hidráulicas multissensoriais 

(KERBAUY, 2012; TAIZ; ZEIGER, 2017). Estas são classificadas por dois tipos: elíptico 

que é o mais comum, e, gramináceos, os quais se restringem às gramíneas e algumas 

monocotiledôneas, por exemplo, as palmeiras (KERBAUY, 2012). 

A abertura e fechamento dos estômatos ocorrem por sinalizações químicas, as quais 

são controladas por fatores ambientais como intensidade e qualidade da luz, temperatura, 

status hídrico foliar e concentração intracelular de CO2. Quando as células-guarda estão bem 

hidratadas, a pressão de turgor destas é alta e, consequentemente, os estômatos se abrem; 
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quando estão flácidas, a pressão de turgor diminui e os estômatos se fecham, conservando a 

água (KERBAUY, 2012; TAIZ; ZEIGER, 2017). 

A absorção de água pelas células-guarda, para que ocorra a abertura dos estômatos, 

dar-se pela entrada de íons potássio (K+), os quais se movem das células subsidiárias e 

epidérmicas para as células-guarda, e cloreto (Cl-), cuja atuação consiste no balanceamento 

de ânions para favorecer a osmorregulação, e, pela síntese de malato dentro dessas células. 

Nesse sentido, quando o conteúdo de K+ se eleva nas células-guarda, os estômatos se abrem, 

e, quando diminui, os estômatos se fecham. O fluxo de K+ para o interior das células-guarda 

ocorre pela ativação da bomba de prótons H+ (ATPase) localizada na membrana plasmática 

(KERBAUY, 2012). 

Por outro lado, o fechamento estomático ocorre pela perda de solutos nas células-

guarda, devido a presença de íons de cálcio (Ca++) inibir a turgescência induzida pelo K+ e 

Cl- e malato nos protoplastos das células-guarda; o ácido abscísico (ABA) estimula a entrada 

de Ca++ nas células-guarda e este promove a abertura de canais de ânions, permitindo a saída 

de Cl- e malato. A perda de ânions estimula a despolarização das células, abrindo os canais 

de K+, resultando no aumento do potencial da água (tornando-se menos negativo), 

favorecendo a saída de água das células, diminuindo a pressão de turgor e, 

consequentemente, fechamento dos estômatos (KERBAUY, 2012). 

Plantas de metabolismo C3 possuem a capacidade de aumentar a taxa de assimilação 

interna de CO2, aumentando a fotossíntese em uma faixa muito mais ampla de CO2 do que 

espécies C4 (TAIZ; ZEIGER, 2017; RETTA et al., 2016). Além disso, em plantas C4, o ponto 

de compensação de CO2 é zero, ou próximo de zero, apontando níveis de fotorrespiração 

muito baixos; e, as taxas fotossintéticas saturam com valores de taxa de assimilação de 

dióxido de carbono entre 100 a 200 ppm, refletindo os mecanismos de concentração de CO2 

que operam nessas espécies (TAIZ; ZEIGER, 2017). 

Em condições de estresse hídrico, as taxas de assimilação interna de CO2 são afetadas 

negativamente, devido ao mecanismo de fechamento estomático que reduzirá as perdas de 

água por transpiração, mas também o suprimento de CO2 às folhas e, consequentemente, à 

produção de biomassa das plantas (SILVA et al., 2015). Logo, a disponibilidade hídrica no 

solo pode ocasionar o fechamento dos estômatos, limitando a condutância estomática, 

transpiração e, consequentemente, a taxa fotossintética (SILVA et al., 2015).  

As avaliações das trocas gasosas são feitas nas plantas através do analisador de gases 

infravermelho portátil (IRGA), irradiância de 1000 μmol de fótons m-2 s-1 após realizar curva 
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de luz. Para tal, são medidas variáveis como assimilação de CO2 (A, μmol CO2 m
-2 s-1), taxa 

de transpiração (E, mol H2O m-2 s-1), condutância estomática (gs, mol H2O m-2 s-1), 

concentração interna de CO2 (Ci, μmol CO2 mol ar-1), eficiência instantânea de carboxilação 

(EiCi), Eficiência do uso de água (EUA), Eficiência intrínseca do uso de água (EIUA), 

fluorescência máxima (Fm), fluorescência variável (Fv) e eficiência quântica do 

fotossistema II (FV/Fm) (ROCHA, 2018; SOUZA et al., 2018). 

A taxa de assimilação de CO2 é um processo que corresponde a quantidade de CO2 

no interior dos estômatos que é fixado pelas plantas em forma de carbono (MAIARA 

DALASTRA et al., 2014). Tal processo é importante por ser um indicador de produtividade 

das plantas, visto que esta pode ser relacionada como o produto da energia solar interceptada 

e do CO2 fixado durante um período (MAIARA DALASTRA et al., 2014). Corresponde a 

quantidade de carbono que foi fixada na formação de fotoassimilados. Em condições de 

estresse salino, o aumento da salinidade reduz a taxa fotossintética, afetando a produção de 

biomassa (ANDRADE et al., 2018). 

Este parâmetro pode ser influenciado também pela densidade de plantas e 

disponibilidade de nutrientes. Neste sentido, Makino et al. (2017), ao pesquisarem a 

eficiência fotossintética e produtividade de milho safrinha em função do arranjo de plantas, 

observaram que o aumento da densidade de plantas de milho (de 45000 para 65000) reduziu 

a taxa de assimilação de CO2 (de 25 para 20 μmol m-2 s-1, aproximadamente), devido à 

redução da condutância estomática. 

A concentração interna de CO2 é um parâmetro relacionado tanto a concentração de 

CO2 na câmara subestomática da folha, quanto a quantidade de carbono a ser assimilado pela 

enzima Rubisco durante o processo de fotossíntese. Esta variável pode ser analisada como 

indicador de produtividade, por considerar o produto da energia solar interceptada e do CO2 

fixado durante um período (TAIZ; ZEIGER, 2017). 

A condutância estomática é um processo relacionado a facilidade ou capacidade com 

que moléculas de água passam em uma determinada área (m-2) e tempo (s-1), sendo 

influenciado por fatores climáticos. O rápido fechamento estomático ocorre pela sinalização 

do sistema radicular à parte aérea, quando há restrição de água no solo ou substrato, através 

de sinais químicos e/ou hidráulicos (BOEHRINGER, 2014). Esta pode variar em função do 

manejo da cultura e fatores ambientais, devido à influência que estes fatores exercem na 

disponibilidade de água no solo, temperatura foliar e interceptação da luz (BRITO et al., 

2013). 
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O fechamento estomático é um mecanismo de tolerância à seca e ao estresse salino 

por restringir a troca de gases entre a câmara subestomática e a atmosfera, causando redução 

na transpiração e na difusão de CO2 para o interior da folha (BOEHRINGER, 2014). 

Em estudo sobre crescimento, fisiologia e produção de milho doce, Brito et al. 

(2013), constataram que o estresse hídrico afetou os aspectos fisiológicos das plantas como 

a fotossíntese, condutância estomática e eficiência da carboxilação, de modo que foi 

observado aumento de 10,09; 19,13; e, 10,81%, respectivamente, para um aumento de 20% 

da ETc. Para a transpiração, foi apontado valor de 3,62 mmol de H2O m-2 s-1, o qual é comum 

em plantas C4. 

A eficiência instantânea de carboxilação (EIC) corresponde a razão entre a taxa de 

assimilação de CO2 e a concentração interna de CO2 (SOUZA et al., 2018). Logo, altas taxas 

fotossintéticas atreladas a baixas concentrações interna de CO2, evidenciam elevada 

eficiência de carboxilação. Entretanto, o aumento da concentração interna de CO2 provoca 

aumento linear da assimilação de CO2 até a fotossíntese atingir o valor máximo, visto que 

além desse ponto, ocorre a saturação CO2 e à limitação quanto à capacidade de regeneração 

da enzima ribulose bisfosfato (RuP2) (MACHADO et al., 1994).  

A eficiência de uso de água (EUA) refere-se a razão entre a taxa de assimilação de 

CO2 e a transpiração (ESCOBAR et al., 2018; SOUZA et al., 2018), ou seja, corresponde ao 

grama de carbono fixado por litro de água investido. Escobar et al. (2018) relata que as 

plantas podem aumentar a eficiência do uso de água ao limitar a perda de água tanto na 

abertura quanto no fechamento dos estômatos, concomitantemente a absorção de moléculas 

de CO2. De acordo com o mesmo autor, a EUA tende a aumentar em condições de estresse 

hídrico, devido a ação do ABA sob as células-guarda, que estimula o fechamento dos 

estomático. 

A eficiência do uso da água (EUA) corresponde a relação entre a assimilação de CO2 

e a condutância estomática (ESCOBAR et al., 2018; SOUZA et al., 2018). Escobar et al. 

(2018) relata que a avaliação do comportamento dessa variável deve ser realizada 

considerando o período que foi avaliado e o processo de senescência da cultura, pois na 

análise deste parâmetro fatores como fotossíntese e transpiração são controlados pela 

regulação estomática. 

Em estudo sobre respostas fisiológicas em variedades de cana soca sob déficit 

hídrico, Junior et al. (2016), constataram que os valores de eficiência do uso de água (EUA) 

não diferiram entre si quando as variedades foram submetidas à irrigação, entretanto quando 
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cultivadas em sequeiro, as variedades apresentaram maior acréscimo da EUA (189,03%) 

comparada ao cultivo da mesma variedade em regime de irrigação. 

Semelhante ao que ocorre em plantas sobre estresse hídrico, as plantas quando 

submetidas a estresse salino apresentam redução nos fatores relacionados às trocas gasosas 

e rendimento quântico (ROCHA, 2018). 

 

2.1.7. Rendimento quântico 

 

O processo fotossintético ocorre dentro dos pigmentos ativos encontrados nos 

cloroplastos. Estes são denominados de clorofila a e b, principais pigmentos relacionados a 

fotossíntese, e, carotenos e xantofilas. As moléculas de clorofila são constituídas por um anel 

porfirina, contendo um Mg2+ no centro e uma parte linear, ou fitol. 

Para que a fotossíntese ocorra, os pigmentos absorvem a luz e transferem a energia 

luminosa por meio de fótons ou quanta, para o centro da reação, a fim de ocorrer a reação 

fotoquímica. Tal absorção ocorre nos centros de reações denominados fotossistemas. Nestes, 

ocorre em uma das unidades, a absorção da luz no comprimento de onda de 700 nm, sendo, 

portanto, denominada de Fotossistema I (P700); a outra unidade, por sua vez, absorve a luz, 

preferencialmente, em 680 nm, sendo denominada Fotossistema II (P680). 

O rendimento quântico é um parâmetro que indica o percentual de moléculas de 

clorofila excitada que predomina na reação fotoquímica, em relação a fluorescência. Ele 

corresponde a razão entre o número de produto formado e o número de quanta absorvido. 

Logo, as variáveis Fluorescência máxima (Fm), fluorescência variável (Fv) e rendimento 

quântico potencial (Fv/Fm), as quais estão relacionadas ao rendimento quântico fazem parte 

de um processo relacionado à emissão de elétrons liberados na atividade fotoquímica das 

folhas em cada estádio fenológico (FREIRE et al., 2014).  

Estudos realizados com plantas irrigadas com água salina mostra que o estresse salino 

afeta negativamente o rendimento quântico das culturas, causando decréscimos nos valores 

de Fv e Fv/Fm (FREIRE et al., 2014). 

Ao avaliar o desempenho fisiológico de milho, sorgo e braquiária sob déficit hídrico 

e reidratação, Santos et al. (2014), observaram que o milho apresentou sensibilidade ao 

estresse hídrico, obtendo valores de eficiência quântica do fotossistema II abaixo de 0,75, 

indicando sensibilidade da cultura ao estresse hídrico. Foram observados também que o 

conteúdo foliar dos pigmentos fotossintéticos, clorofila a e b e carotenoides não foram 
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influenciado pelo efeito do estresse para cultura do milho. 

Em estudo realizado por Mattos (2016) sobre as implicações fisiológicas oriunda da 

mistura de fitossanitários na cultura do milho, foi encontrado para o fotossistema II do milho, 

valores entre 0,76 e 0,81, indicando que não houve fotoinibição no momento da avaliação. 

Ainda de acordo com o autor, o rendimento quântico máximo do fotossistema II pode ser 

utilizado como indicador para o diagnóstico da integridade do aparato fotossintético. 

 

2.2. Formas de adubação: Convencional vs água de irrigação 

 

A produtividade das culturas agrícolas no Brasil, até a década de 1950, dependia 

quase que unicamente da fertilidade natural dos solos (LACERDA et al., 2015). Com a 

modernização da agricultura brasileira, práticas de correção de pH e de adubação do solo 

ocasionaram melhoria dos solos, acarretando em incrementos de produção dos cultivos 

(BERNARDI et al., 2002). 

Com isso, a adubação via solo é uma prática que visa potencializar o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, com o intuito de aumentar a produtividade das culturas , por 

meio da aplicação de nutrientes no solo para recuperação ou correção da fertilidade 

(SANTOS et al., 2016). 

 A adubação nitrogenada, fosfatada e potássica comumente utilizadas nos cultivos de 

cereais, hortícolas, frutíferas e pastagens promovem maior acúmulo de biomassa, grãos e 

frutos, objetiva a reposição dos nutrientes absorvidos pelas plantas, lixiviados ou perdidos 

através da volatilização, desnitrificação e/ou imobilização (HERLING; LUZ, 2001). 

Contudo, o processo de reposição de nutrientes no solo, via adubação, quando realizada de 

forma inadequada, além de elevar os custos de produção, acarreta em malefícios ambientais, 

como a acidificação e salinização dos solos e eutrofização dos corpos hídricos (SANTOS et 

al., 2016).  

Para tal, inovações tecnológicas como adubação orgânica, rotação de culturas, 

pastejo rotacionado e fertirrigação têm contribuído para melhoria dos sistemas produtivos, 

proporcionando aumento da produção agrícola (SANTOS et al., 2016).  

Assim, dentre as formas mais eficientes de fornecimento de nutrientes à cultura, está 

a fertirrigação, cuja técnica consiste na aplicação de fertilizantes solúveis em água, a fim de 

aumenatr a eficiencia de aplicação via água de irrigação (ALEMAN; CHAVES, 2016). Este 

é considerado um método eficiente de adubação por fornecer à planta, conjuntamente, 
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nutriente e água, que junto com a luz solar são fatores essenciais para o crescimento e 

desenvolvimento das culturas (DIAS, 2018). 

No que se refere a aplicação de fertilizantes na água de irrigação, a adição desses 

pode contribuir para o aumento de níveis de salinidade do solo, visto que o manejo 

inadequado da irrigação pode aumentar a concentração de sais no solo, salinizando-o (DIAS, 

2018), sendo, portanto, necessário verificar se os níveis de salinidade e fertilizante na água 

de irrigação estão dentro dos parâmetros de reuso desta para fins de irrigação; o tipo de solo; 

clima; cultura; manejo de irrigação e sistemas de drenagem (WOLTERSDORF et. al, 2016). 

Outro fator que infleuncia na eficiência da adubação via água de irrigação são os 

métodos de irrigação utilizados no manejo da irrigação, proporcionando economia de 

fertilizantes, água e maior eficiência de uso de água (LIANG at al., 2013). Ao avaliar o 

rendimento do milho fertirrigado utilizando a irrigação convencional e irrigação parcial da 

zona radicular, aplicando somente o fertilizante próximo a raiz; o fertilizante combinado; e 

a cobertura morta com água de irrigação, Liang et al. (2013) observaram que ao realizar a 

fertirrigação, o rendimento do milho aumentou quando se combinou a aplicação do 

fertilizante combinado com cobertura e água de irrigação.  

 

2.3. Objetivo Geral 

 

Avaliar os impactos dos diferentes níveis de umidade do solo e das estratégias de 

adubação sobre a produção de plantas de milho, híbrido duplo AG 1051, utilizando as 

relações hídricas e a eficiência fotoquímica como indicadores.  

 

2.4 Objetivos específicos 

 

 Relacionar a produção da massa fresca da espiga e do diâmetro da espiga com as 

variáveis fisiológicas estudadas; 

 Avaliar as relações hídricas das plantas de milho sob níveis de umidade do solo, 

adubação convencional e via água de irrigação; 

 Analisar os teores de pigmentos fotossintéticos em plantas sob níveis de umidade do 

solo, adubação convencional e via água de irrigação; 

 Analisar a eficiência fotoquímica das plantas de milho sob níveis de umidade do 

solo, adubação convencional e via água de irrigação. 
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2.5. Hipóteses 

 

 Haverá maior concentração interna de CO2 e eficiência instrínseca de carboxilação 

nas plantas sob umidade de 100 e 120% da umidade do solo; 

 O incremento da umidade até 120% proporcionará ganhos produtivos, porém sob 

umidade entre 80 e 95% os resultados fisiológicos mais expressivos serão obtidos 

quando a fertilização ocorreu via água de irrigação; 

 Plantas de milho, hídrido duplo AG 1051, expostos a 80% da capacidade de campo 

não sofrerão estresse hídrico. 
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CAPÍTULO II 
 

RELAÇÕES HÍDRICAS DE MILHO SOB DIFERENTES NÍVEIS DE 

UMIDADE DO SOLO E FORMAS DE ADUBAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38  

RESUMO: O status hídrico das plantas é diretamente influenciado pela umidade do solo. 

Nesse sentido, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os impactos 

produtivos através da análise das relações hídricas de plantas de milho, híbrido duplo AG 

1051, expostas a diferentes níveis de umidades do solo (80; 90; 100; 110 e 120% da umidade 

equivalente à máxima capacidade de retenção de água no solo do vaso) e adubadas de duas 

maneiras (convencional e via fertirrigação). O experimento foi conduzido em ambiente 

protegido do DEAGRI/UFRPE, campus Recife-PE, entre os meses de agosto a outubro de 

2019. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, analisado em esquema 

fatorial 5 x 2, com quatro repetições, totalizando quarenta unidades experimentais. Os 

resultados do índice de estresse hídrico, suculência foliar, condutância estomática, 

transpiração, eficiência intrínseca de uso da água, teor relativo de água, potencial hídrico, 

osmótico e de pressão, e o ajustamento osmótico foram submetidos a análise de variância, 

em nível de 0,05 de probabilidade. Em níveis de lâmina abaixo de 100%Ucc, a utilização do 

fertilizante via água de irrigação promoveu nas plantas de milho incremento do teor relativo 

de água, da suculência foliar, potenciais e ajustamento osmótico. A adubação via água de 

irrigação proporcionou maiores taxas de transpiração e eficiência de uso da água em plantas 

irrigadas com lâminas inferiores a 95% da capacidade de campo, em relação àquelas sob 

adubação convencional, em virtude de prováveis alterações na fotossíntese ou na própria 

condutância estomática. Os potenciais hídrico, osmótico e de pressão foram influenciados 

pela forma de adubação e, embora não se tenha identificado estresse hídrico nas plantas, 

ocorreu ajustamento osmótico em lâminas inferiores a 100% da capacidade de campo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Zea mays L., manejo da água, manejo da adubação. 

 

WATER RELATIONS OF CORN UNDER DIFFERENT  

IRRIGATION DEPTH AND FORMS OF FERTILIZATION 

 

ABSTRACT: The water status of plants is directly influenced by soil moisture. In this sense, 

the present work was developed with the objective of evaluating the productive impacts 

through the analysis of water relations of corn plants, double hybrid AG 1051, exposed to 

different levels of soil moisture (80; 90; 100; 110 and 120 % of moisture equivalent to the 

maximum water retention capacity in the pot's soil) and fertilized in two ways (conventional 

and via fertigation). The experiment was conducted in a protected environment at DEAGRI 
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/ UFRPE, campus Recife-PE, between August and October 2019. The experimental design 

used was in randomized blocks, analyzed in a 5 x 2 factorial scheme, with four replications, 

totaling forty experimental units. The results of the water stress index, leaf succulence, 

stomatal conductance, transpiration, intrinsic water use efficiency, relative water content, 

water potential, osmotic and pressure, and the osmotic adjustment were subjected to analysis 

of variance at the level of 0.05 probability. At blade levels below 100% Ucc, the use of 

fertilizer via irrigation water promoted an increase in the relative water content, leaf 

succulence, potential and osmotic adjustment in corn plants. Fertilization via irrigation water 

provided higher rates of transpiration and water use efficiency in irrigated plants with blades 

below 95% of field capacity, compared to those under conventional fertilization, due to 

probable changes in photosynthesis or in stomatal conductance itself. . The water, osmotic 

and pressure potentials were influenced by the form of fertilization and, although water stress 

was not identified in the plants, osmotic adjustment occurred in layers below 100% of the 

field capacity. 

 

KEYWORDS: Zea mays L., water management, fertilization management. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O milho é um cereal de importância econômica mundial, devido ao valor nutricional 

dos seus grãos, sendo utilizado na alimentação humana e animal (SCHIAVINATTI et al., 

2011); e na produção de etanol (PAVINATO et al., 2008). 

No Brasil, o aumento da produção e da produtividade de grãos nos últimos anos, pode 

ser associada ao investimento em áreas irrigadas (SCHLICHTING, 2012), principalmente 

nos períodos de seca, quando a utilização de técnicas para incrementar a eficiência do uso 

da água é fundamental (MOHAMMADI; BESHARAT; ABBASI, 2019). Por outro lado, o 

manejo da adubação também é decisivo para a obtenção de níveis expressivos de 

produtividade, quer sejam compatíveis com o máximo potencial genético das culturas e/ou 

com a rentabilidade econômica (SCHIAVINATTI et al., 2011; AL-NAGGAR et al., 2015; 

KABLAN, et al., 2017). 

Neste cenário, diferentes estudos foram conduzidos com o objetivo de entender e 

propor estratégias para elevar a eficiência de utilização de nitrogênio pelas plantas (DALLA 

NORA et al., 2013; ASHRAF et al., 2016; SOUZA, 2018; PAREJA-SÁNCHEZ et al., 
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2020), doses ótimas de N, P, K em milho irrigado (SILVA et al., 2017; FOIS et al., 2017), 

bem como melhorias em sistemas de irrigação (MOHAMMADI et al., 2019). Embora estas 

técnicas de manejo da água e nutrientes visem reduzir custos de produção e aumentar a 

produtividade de grãos, estudos que permitam compreender a produção do milho sob 

fertilização via água de irrigação em diferentes níveis de umidade do solo, tendo como 

indicadores as relações hídricas da cultura ainda são escassas. Grandes variações na 

disponibilidade hídrica do solo podem desencadear diversas alterações fisiológicas nas 

plantas, como abertura e fechamento estomático, influenciando a condutância estomática e 

a transpiração, bem como os níveis de suculência foliar, teor relativo de água e a produção 

de biomassa (SOUSA et al 2010; SILVA et al., 2017). 

Outros parâmetros que podem ser influenciados por diferentes manejos de adubação e 

água são os potenciais da planta e ajustamento osmótico. Em condições de limitação hídrica 

as plantas tendem a reduzir seu potencial energético e, associado a um processo ativo de 

produção de solutos (ajustamento osmótico) (WEI et al., 2016), viabilizam a manutenção da 

turgescência. Já em condições de excedente hídrico ocorre a redução dos níveis de oxigênio 

na planta, devido à baixa difusão deste na água; e diminuição da absorção de água pelas 

plantas em razão da menor aeração do sistema radicular (OLIVEIRA; GUALTIERI, 2017; 

LIMA et al., 2017)  

Assim, o presente trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar os impactos 

produtivos através da análise das relações hídricas em plantas de milho, híbrido duplo AG 

1051, expostas a diferentes níveis de umidades do solo (80; 90; 100; 110 e 120% da umidade 

equivalente à máxima capacidade de retenção de água no solo do vaso) e adubadas de duas 

maneiras (convencional e via água de irrigação). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As atividades experimentais foram desenvolvidas em ambiente protegido, entre os 

meses de agosto e outubro de 2019 no Laboratório Experimental de Fertirrigação e 

Salinidade – DEAGRI/UFRPE, Campus Recife-PE (8° 01’ 37” de latitude Sul e 34° 56’ 53” 

de longitude Oeste, e altitude de 6,5 m). 

Os tratamentos consistiram no cultivo das plantas expostas a cinco níveis de umidade 

do solo (80; 90; 100; 110 e 120% da umidade equivalente à máxima capacidade de retenção 

de água no solo do vaso) e na adoção de duas estratégias de adubação: adubação 
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convencional (AC) e via água de irrigação (AI). O delineamento experimental adotado foi 

em blocos ao acaso, analisados em esquema fatorial 5 x 2, com quatro repetições, totalizando 

40 unidades experimentais.  

A metodologia de determinação das umidades do solo consistiu na coleta de amostras 

de solo até 0,30 m, as quais foram pesadas e levadas ao forno micro-ondas até atingirem 

peso constante (TAVARES et al., 2008), obtendo-se a umidade atual do solo; e na respectiva 

reposição em função do tratamento (MANTOVANI et al., 2009). Os tratamentos foram 

estabelecidos aos quinze dias após o semeio (DAS), com turno de rega fixo em dois dias.  

As estratégias de adubação, foram baseadas na análise de solo e na recomendação 

proposta pela 5ª Aproximação (ALVAREZ et al., 1999) e, em ambos os casos, utilizou-se o 

mesmo quantitativo e a mesma fonte de fertilizantes (NH4H2PO4; Ca(NO3)2 e K2O).  

A adubação convencional (AC) foi aplicada em três momentos: na fundação (120 kg 

ha-1 de P (NH4H2PO4), 30 kg ha-1 de N (Ca(NO3)2) e 80 kg ha-1 de K2O), com 4 e 8 folhas 

desenvolvidas (126,8 Kg ha-1 de N (Ca(NO3)2)) e 80 Kg ha-1 de K2O, respectivamente). A 

fertilização via água de irrigação (AI) ocorreu a cada quatro dias, totalizando 10 eventos, 

sendo aplicado a cada evento o mesmo quantitativo [1,76 g de NH4H2PO4; 0,1 g (Ca(NO3)2), 

e de 0,45 g de K2O] em todos os níveis de umidade do solo trabalhados.  

As unidades experimentais utilizadas foram assentadas sobre uma base plana de 

alvenaria de 0,20 m de altura e consistiram de vasos de plástico, com capacidade de 60 litros, 

com diâmetro superior de 0,39 m e inferior de 0,34 m, os quais foram alocados sem 

espaçamento entre vasos e 1 m entre fileiras. 

Os vasos foram adaptados com torneira de drenagem. Cada torneira foi conectada a 

um reservatório específico por meio de mangueira, com o intuito de coletar e viabilizar a 

contabilização do drenado, notadamente nos tratamentos sob excedente hídrico.  

Os vasos foram preenchidos com uma camada de brita nº 3, de 4 cm de espessura, 

manta geotêxtil (bidim) e, por fim, 62,91 kg de solo compactados para se obter a densidade 

média equivalente àquela verificada em condições de campo (1,51 g cm-3).  

O solo utilizado foi classificado como Neossolo flúvico, coletado na camada 0-0,20 m 

no município de Goiana-PE (7° 33’ 13’’ de latitude sul e 35° 00’34’’ de longitude oeste, e 

altitude de 11 m). Para a caracterização físico-química (Tabela 1) utilizou-se a metodologia 

proposta por Filizola (2006).  

Uma vez identificada a acidez do solo, foi aplicado calcário dolomítico (CaCO3-

MgCO3), visando aumentá-la para pH 6,0; o quantitativo foi estimado conforme o método 
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da neutralização da acidez trocável e da elevação dos teores de Ca+2 e Mg+2 trocáveis, 

conforme proposto pelo 5ª Aproximação (ALVAREZ et al., 1999).  

Tabela 1. Características físico-químicas do solo utilizado neste estudo 

Classe 

textural 

Análise granulométrica 
Ds MO CC PMP CE 

Areia Silte Argila 

------------ g kg-1------------ g cm-3 g kg-1 --- g g-1--- dS m-1 

Areia 900 40 60 1,51 47,6 0,06 0,025 0,58 

pH (água) 

1:2,5 

Ca+2 Mg+2 Al+3 Na+ K+ H+Al P C 

--------------------------cmolc dm-3----------------------- mg dm-3 

4,6 3,9 1,2 0,05 0,06 0,03 3,80 6,81 27,6 
Ds = densidade do solo; MO = matéria orgânica do solo; CC = umidade no solo na capacidade de campo; PMP 

= umidade no solo no ponto de murcha permanente; CE = condutividade elétrica do extrato de saturação. 

 

A cultura estudada foi o milho (Zea mays L.), híbrido duplo AG 1051. Inicialmente, 

os solos dos vasos foram umedecidos à capacidade de máxima retenção de água pelo solo 

do vaso e, em seguida, três sementes no centro dos vasos foram semeadas a 0,05 m de 

profundidade. A sanidade vegetal foi controlada por meio da aplicação de inseticidas 

específicos para o controle de lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda). 

Quanto às variáveis meteorológicas, a temperatura média diária do ar (°C) e a umidade 

relativa média do ar (%) foram monitoradas em uma estação meteorológica portátil (modelo 

Weather Station) instalada no interior do ambiente protegido (Figura 1) e a 

evapotranspiração de referência, foi estimada pelo modelo de evaporímetro de Piché 

(VESCOVE; TURCO, 2005; FERNANDES et al., 2011).  

 

Figura 1. Temperatura média diária do ar (°C), umidade relativa média do ar (%) e EToPiché 

(mm d-1) dentro do ambiente protegido, durante o período experimental. 
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As variáveis analisadas no experimento foram:  

(i) índice de estresse hídrico - IEH  

 

As aferições da temperatura foliar para determinação do índice de estresse hídrico da 

cultura (IEHC) foram feitas diariamente, com início aos 15 DAS, e com auxílio de um 

termômetro. Foram coletados também dados da temperatura do ar no interior do ambiente 

protegido, utilizando uma estação meteorológica portátil (modelo Weather Station) instalada 

na casa de vegetação, às 11:10 horas (NASCIMENTO, 2018). O cálculo do IEHC foi 

executado com base na metodologia proposta por Jackson et al. (1981), conforme equação 

1. 

 

                                                         IEHC= Tc-Ta                                                              (1) 

Em que,  

Tc - é a temperatura do dossel;  

Ta é a temperatura média do ar. 

 

(ii) Teor relativo de água – TRA [%] 

 

O teor relativo de água foi determinado a partir da retirada dos discos das folhas de 

cada folha, cujos discos foram pesados com o intuito de obter a Massa Fresca – MF; passados 

24 horas dos discos imersos em água, será feita a pesagem em completo turgor (Massa 

Túrgida - MT); posteriormente, os discos serão colocados em envelopes de papel e levados 

à estufa de circulação de aeração forçada, à 60°C por 48 h para secagem, e determinação da 

Massa Seca – MS (ROCHA, 2018). 

A determinação do TRA será realizada por meio da equação 2: 

                                    TRA=
(MF-MS)

(MT-MS)
*100                                                  (2) 

Em que,  

MF - é a massa fresca;   

MS - é a massa seca; e,  

MT - é a massa túrgida. 

 

(iii) Suculência foliar – SF [g H2O dm-2] 

Os valores de suculência foliar foram obtidos a partir das relações entre massa 
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fresca, seca e área dos discos foliares (Equação 3), propostas por MANTOVANI (1999).    

                                       

                                                      SF=
(MF-MS)

AFT
                                                                     (3) 

Em que, 

SF: suculência foliar (g H2O dm-2); 

MF: massa fresca das folhas (g);  

MS: massa seca das folhas (g);  

AFT: área dos discos foliares (dm2). 

A  transpiração das plantas – E [mmol H2O m-2 s-1] (iv), condutância estomática (v)  

e a eficiência intrínseca de uso da água – EUA [(μmol de CO2 m
-2 s-1) (mmol H2O m-2 s-1)-

1], foram determinadas por meio de um analisador de gás no infravermelho (IRGA, Modelo 

Li-6400xt, LI-COR), com fluxo de fótons fotossintéticos ajustado para 1500 µmol m-2 s-1, 

aos 58 dias após o plantio, entre às 9 e 11 horas da manhã, na primeira folha abaixo e oposta 

à inserção da primeira espiga. 

Determinou-se também (vi) o potencial hídrico - Ѱh, (vii) o potencial osmótico - Ѱo, 

(viii) o potencial de pressão – Ѱp com base na diferença entre o Ѱh e o Ѱo; (ix) o ajustamento 

osmótico - AO e (x) o teor relativo de água – TRA, conforme método dos discos, descrito 

por WEATHERLEY (1950). 

O Ѱh foi determinado com o auxílio da câmara de pressão de Scholander, (modelo 

1515D Pressure Chamber Instrument - PMS Instrument Company), durante a madrugada, 

entre 1:30 e 4:30, no local do experimento. Assim, foram coletadas em cada planta e expostas 

a pressões de fluxo constante, a primeira folha abaixo da inserção da primeira espiga, no 

estádio reprodutivo (R1).  

Na avaliação do Ѱo, as mesmas folhas utilizadas na determinação do Ѱh foram 

envoltas em papel alumínio e armazenadas no freezer, à 4ºC, por 24 horas. Posteriormente, 

elas foram maceradas em almofariz com pistilo e a seiva obtida do tecido foi filtrada e 

centrifugada a 10.000 G por 10 minutos a 4°C. Uma alíquota de 10 μL do sobrenadante foi 

utilizada para a determinação da osmolalidade do tecido em osmômetro de pressão de vapor 

(VAPRO WESCOR Modelo 5600) (SOUZA et al., 2012). Os valores obtidos em milimol 

por quilograma foram transformados em potencial osmótico por meio da Equação de Van't 

Hoff (equação 4). 

                                           ψo= -R T C                                                                       (4) 

Em que, 
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 R - é a constante geral dos gases (0,008314 MPa kg K-1 mol-1);  

T - é a temperatura (K); e  

C - é a concentração de soluto, expressa em mol kg-1. 

Para determinação do AO, por ocasião da coleta das folhas para a determinação do 

potencial hídrico, coletou-se a segunda folha abaixo e oposta à inserção da primeira espiga. 

No laboratório, estas foram postas para saturar em placas de petri (totalmente preenchidas 

por água destilada) por 24h, no freezer, a 4ºC no escuro. Após atingirem completo turgor, as 

folhas foram secas com papel toalha e maceradas com nitrogênio líquido, em almofariz com 

auxílio de pistilo. A seiva extraída foi filtrada, acondicionada em microtubo para centrífuga 

e centrifugadas a 10.000 G por 10 minutos a 4ºC. 

A leitura da osmolalidade foi realizada em osmômetro (VAPRO WESCOR modelo 5600) 

em uma alíquota de 10 μL do sobrenadante remanescente da centrifugação (SILVEIRA et 

al., 2009). Por fim, os valores obtidos em milimol por quilograma foram transformados em 

MPa por meio da equação de Van't Hoff. O ajustamento osmótico foi determinado pela 

diferença entre potencial osmótico das plantas controle e das plantas estressadas, por meio 

da seguinte equação 5, conforme proposto por Blum (1989). 

                                        AO = (ψoc
100 - ψos

100)                                                       (5)  

Em que, 

 AO - é o Ajustamento osmótico;  

Ψoc
100 - é o potencial osmótico das plantas controle a pleno turgor – correspondente a 

umidade de 100% da capacidade equivalente à de campo; e, 

 Ψos
100  - é o potencial osmótico das plantas estressadas a pleno turgor. 

Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk de normalidade e à análise de 

variância pelo teste F a nível de 0,05 de probabilidade, utilizando o programa estatístico 

SISVAR (FERREIRA, 2011). Nos casos em que os níveis de umidade do solo (%CC) 

proporcionaram efeito significativo, os resultados foram comparados mediante análise de 

regressão e, quando a forma de adubação (A) influenciou significativamente as variáveis, os 

resultados foram comparados mediante teste de médias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os níveis de umidade do solo proporcionaram diferença significativa (p<0,01) para a 

massa fresca da espiga sem palha (MFE), para o diâmetro da espiga (D), o índice de estresse 
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hídrico (IEH), o teor relativo de água (TRA), a suculência foliar (SF), a condutância 

estomática (gs), a transpiração (E) e a eficiência intrínseca do uso da água (EUA). A forma 

de adubação adotada também influenciou (p<0,01 e p<0,05) todas estas variáveis, exceto o 

D e o IEH, e a interação entre as lâminas de irrigação e a forma de adubação influenciou 

(p<0,01) a E e a EUA (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância para massa fresca da espiga sem palha (MFE), 

diâmetro da espiga (D), índice de estresse hídrico (IEH), teor relativo de água (TRA), 

suculência foliar (SF), condutância estomática (gs), transpiração (E), eficiência intrínseca de 

uso da água (EUA) em plantas de milho, híbrido duplo AG 1051, expostas a diferentes níveis 

de umidade do solo e adubadas de forma convencional e via água de irrigação 

Fonte de 

variação 

  Quadrado médio 

GL MFE D IEH SF gs E EUA 

Um (%CC) 4 2087.34* 17.811** 0,161** 0,040** 0,002** 3,807** 4,958** 

R Linear 1 8211.17** 65.359** 0,635** 0,161** 0,009** 14,339** 19,320** 

R Quad 1 40.93ns 0.385ns 0,010ns 0,001ns 0,0001ns 0,191ns 0,054ns 
Aduba (A) 1 19411.51** 1.734ns 0,116ns 0,02* 0,002* 0,601* 3,376** 

%CC x A 4 898.69ns 0.323ns 0,003ns 0,001ns 0,0002ns 1,376** 0,844** 

Resíduo 27 587.30 3.110 0,038 0,002 0,0003 0,099 0,307 

CV (%) --- 16.49 4.55 10,90 3,02 7,69 6,26 7,47 
**: significativo a 1%, *: significativo a 5%, ns: não significativo pelo teste F em nível de 0,05 de probabilidade. GL: graus 

de liberdade. Um: umidade do solo; Aduba: forma de adubação;  CV (%): coeficiente de variação. A análise de resíduos 

foi realizada para todas as regressões significativas com resultados em limites normais no intervalo (3; -3). 

 

A MFE (Figura 2A) e o D (Figura 2B) foram incrementados à razão de 0,085 Mg ha-1 

e 0,0917 m, respectivamente, por incremento unitário da umidade do solo, conforme também 

verificado por Costa et al. (2015). 

Não obstante, o índice de estresse hídrico (IEH) das plantas do milho (Figura 2C) 

reduziu linearmente à razão de 0,0088 para cada aumento unitário de umidade do solo, sendo 

constatado uma redução absoluta de 22%, quando se comparou o IEH nas plantas sob 

umidade de 120% (-1,97) e 80% (-1,62).  

Fica evidente que o manejo da água na faixa de disponibilidade hídrica adotada 

influenciou o estado hídrico das plantas, no entanto, os valores negativos de IEH permitem 

inferir que a temperatura da superfície foliar esteve inferior à temperatura do ar, 

caracterizando que não houve estresse hídrico (LIN et al., 2012; UÇAK, 2017), embora os 

ganhos produtivos tenham sido crescentes, conforme também verificado por Liu et al. 

(2016).  

De pronto, a relação entre o aumento da disponibilidade hídrica e a redução do IEH, 

além dos impactos produtivos ora constatados, também já foi verificado em estudos com 

diversas culturas, a exemplo do feijão (FERNANDES, 2010), da cana-de-açúcar 
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(TRENTIN, 2010) e do coentro (ZAMORA et al., 2019), sendo este considerado um 

parâmetro importante da avaliação do estado hídrico das plantas. 

 

Figura 2. (A) Massa fresca da espiga sem palha - MFE, (B) diâmetro da espiga - D,  (C) 

índice de estresse hídrico - IEH, (D) suculência foliar - SF, (E) condutância estomática - 

gs, (F) transpiração - E e (G) eficiência intrínseca de uso da água - EUA em plantas de 

milho, híbrido duplo AG 1051, expostas a diferentes níveis de umidade do solo e formas 

de adubação 

A.  B.  

  

C. D. 

 
 

 

E.  F. 

  

G.    
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A suculência foliar aumentou linearmente com a elevação da umidade do solo, à taxa 

de 0,0044 g H2O dm-2 (Figura 2D). Estimou-se ainda uma SF de 1,48 e 1,65 g H2O dm-2 nas 

plantas sob 80 e 120%CC, respectivamente. Quando comparada as plantas expostas a 

100%CC, verificou-se uma redução de 5,73% na SF das plantas expostas a 80%CC e, 

incremento de 11,48% (1,65 g H2O dm-2), quando se utilizou 120%CC.  

Apesar das plantas sob adubação convencional terem apresentado uma SF 4,43% 

maior que naquelas sob adubação via água de irrigação como também verificado por Silva 

et al. (2009), os resultados em todos os tratamentos proporcionaram valores de SF superiores 

a 1,51 g H2O dm-2. Em estudo realizado por Campelo et al. (2018), foi constatado que as 

plantas irrigadas obtiveram maior suculência foliar, em período chuvoso e seco, quando 

comparada com as cultivadas em regime hídrico de sequeiro.  

A condutância estomática aumentou linearmente à razão de 0,001 mol H2O m-2 s-1, por 

acréscimo unitário da umidade do solo (Figura 3D). Esse aumento da disponibilidade hídrica 

proporcionou o aumento das trocas gasosas pelos estômatos, favorecendo os processos de 

transpiração e a regulação da entrada de água pelas raízes (ESTEVES; SUZUKI, 2008), bem 

como incrementou os ganhos produtivos de massa fresca da espiga e o diâmetro da espiga.  

As plantas expostas a 80%CC apresentaram uma condutância estomática inferior em 

relação as plantas sob 100 e 120%CC, na ordem de 10 e 20% respectivamente. Neste sentido, 

além de evidenciar a ausência do estresse hídrico, ratifica os ganhos produtivos expressados 

no presente experimento. 

Em termos relativos, a gs nas plantas sob adubação convencional foi em média 4,2% 

maior (p<0,01) em relação àquelas sob adubação via água de irrigação, o que justificaria 

uma menor eficiência intrínseca do uso da água nas plantas adubadas via AC.  

Por outro lado, em análise específica da transpiração (E) nota-se que até a lâmina 

estimada em 95%CC, ou seja, nos menores níveis de umidade testadas, as plantas 

transpiraram mais sob adubação via água de irrigação (Figura 2F) e, notadamente, o 
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comportamento estomático determinou a demanda transpirativa potencial que as folhas estão 

sujeitas (LIMA et al., 2010). 

A transpiração das plantas aumentou à razão de 0,0174 e 0,0673 mmol H2O m-2 s-1 por 

incremento unitário da umidade do solo, nas plantas sob adubação via água de irrigação e 

convencional, respectivamente.  

Não obstante, os ganhos produtivos proporcionados pelo aumento da umidade do solo 

e constatados através da análise da massa fresca da espiga e o diâmetro da espiga foram 

corroborados pelo aumento na SF, a gs e a E. Essa relação também foi verificada por Roche 

(2015); Hao et al. (2017); El-Sabagh; Barutcular; Islam (2017). 

Constatou-se ainda que sob adubação convencional, a taxa de aumento da transpiração 

das plantas foi de 19% maior em relação àquelas adubadas via água de irrigação. Ou seja, a 

relação direta verificada entre a disponibilidade de água no solo e a transpiração das plantas 

(SILVA et al., 2015) no presente trabalho, foi influenciada pela forma de adubação.  

A eficiência intrínseca de uso de água (EUA) reduziu linearmente à taxa de 0,0679 e 

0,0305 μmol de CO2 mmol H2O por incremento unitário da umidade do solo nas plantas sob 

adubação via água de irrigação e convencional, respectivamente (Figura 2G). Para a 

adubação convencional, notou-se redução da EUA das plantas de 2,5% em relação àquelas 

adubadas via água de irrigação, apontando que as estratégias de adubação (URBAN et al., 

2017) influenciaram na eficiência de uso de água no presente estudo. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Santos et al. (2014), ao avaliar o desempenho do milho considerando 

regime hídrico e nutricional.  

Em relação às estratégias de adubação, a EUA foi maior em plantas adubadas via água 

de irrigação em relação a adubação via solo, devido, possivelmente, ao maior 

aproveitamento dos nutrientes, principalmente de potássio pelas plantas de milho, que 

atrelados aos valores de TRA, SF e potenciais, proporcionaram maiores taxas de transpiração 

e assimilação de CO2, conforme observado neste estudo, o que justificaria uma maior EUA 

nas plantas fertilizadas via AI (MARTINEAU, et al., 2017; CANO et al., 2019). 

A interação entre o aumento gradual da umidade do solo e a forma de adubação 

influenciou (p<0,01) o potencial hídrico (ψw) e o ajuste osmótico (AO). A variação na 

umidade do solo influenciou (p<0,01) o TRA, o ψw, o ψo e o AO, assim como a forma de 

adubação proporcionou variações (p<0,01) sobre os mesmos parâmetros (Tabela 3). 
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Tabela 3. Resumo da Análise de Variância para potencial hídrico (Ѱw), potencial osmótico 

(Ѱos), potencial de pressão (Ѱp) e Ajuste osmótico (AO) em plantas de milho, híbrido duplo 

AG 1051, expostas a níveis de umidade do solo e adubadas de forma convencional e via 

água de irrigação. 

Fonte de variação Quadrado médio 

GL TRA Ѱw Ѱos Ѱp AO 

Umidade (%CC) 4 30,955** 0,019** 0,039* 0,013ns 0,018** 

Regressão linear 1 122,719** 0,035** 0,156** 0,071** 0,068* 

Regressão Quadrática 1 0,145ns 0,000ns 0,0003ns 0,0009ns 0,0003ns 

Tipo de adubação (A) 1 50,349** 0,033** 0,06ns 0,059* 0,113** 

%CC x A 3 1,859ns 0,004** 0,005ns 0,005ns 0,009** 

Resíduo 27 0,956 0,00002 0,010 0,007 0,002 

CV (%) --- 1,04 2,23 10,94 11,14 11,17 
**: significativo a 1%, *: significativo a 5%, ns: não significativo pelo teste F em nível de 0,05 de probabilidade. GL: graus 

de liberdade. CV (%): coeficiente de variação. A análise de resíduos foi realizada para todas as regressões significativas 

com resultados em limites normais no intervalo (3; -3). 

 

O TRA aumentou linearmente à taxa de 0,1239% por incremento unitário da umidade 

do solo e manteve-se acima de 91% em todos os tratamentos (Figura 3A). Mesmo sendo 

estimado uma redução de 6,64% no TRA das plantas sob 80%CC em relação àquelas sob 

100%CC (Figura 3A). Com isto, fica evidente a relação entre os resultados de IEH e TRA 

(NASCIMENTO et al., 2015; GARCIA et al., 2007; TEJEDA et al., 2020), uma vez que a 

redução do conteúdo de água na folha está associada ao aumento do estresse hídrico (MORO; 

BROETTO; MORO, 2015).  

Embora tenha-se constatado que nas plantas sob adubação convencional um TRA 

2,36% maior que naquelas sob adubação via água de irrigação como também verificado em 

outros trabalhos (HESSINI et al., 2019), os resultados em todos os tratamentos 

proporcionaram um TRA superior a 92%. 

O potencial hídrico aumentou linearmente com o aumento unitário da umidade do solo 

à razão de 0,0023 e 0,0031 MPa, quando foi realizada a adubação convencional e via água 

de irrigação, respectivamente (Figura 3B), tornando-se menos negativo, uma vez que a água 

está sendo retida ou tensionada com menor energia.  

Os valores de ψw ora discutidos são compatíveis com os resultados de IEH e E já 

apresentados, corroboram os ganhos produtivos, e também sugerem que a utilização da 

umidade correspondente a 80%CC não proporcionou estresse hídrico às plantas (BOYER, 

1970; BEADLE, 1993; BERGONCI et al., 2000; BIANCHI et al., 2005).  

Nesse sentido, a adubação via água de irrigação proporcionou valores mais próximos 

a zero, o que indica uma boa condição de hidratação (BIANCHI et al., 2005), mesmo quando 

a comparação se deu dentro de cada lâmina de irrigação utilizada (Figura 3B).  
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Figura 3. (A) Teor relativo de água, (B) potencial hídrico, (C) Potencial osmótico, (D) 

potencial de pressão e (E) ajustamento osmótico de em plantas de milho, híbrido duplo 

AG 1051, expostas a diferentes níveis de umidade do solo e adubadas de forma 

convencional e via água de irrigação. 

A.  B. 

 
 

C. D. 

 

 

E.  

 

 

Os valores ideais de Ѱw na faixa entre -0,6 e -0,8 MPa para a cultura do milho foram 

sugeridos por Boyer et al. (1970); Beadle et al. (1973). Enquanto que Bergonci et al. (2000) 

e Bianchi et al. (2005) trabalharam com valores na faixa entre -1,2 e -1,5 Mpa como valores 

mínimos de potencial para plantas de milho irrigadas, após o fechamento dos estômatos, ou 

seja, valores acima de -1,5 MPa podem ser adotados como indicador de déficit hídrico à 

cultura do milho.  
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O potencial hídrico da planta é um fator importante de avaliação do status hídrico da 

planta, uma vez que níveis severos ou moderados de déficit hídrico reduzem o valor do 

potencial, dificultando a absorção de água pela planta. Vale salientar no entanto, que os 

parâmetros utilizados na caracterização do status hídrico sofrem redução com o aumento da 

perda de água por transpiração para a atmosfera e, consequentemente, redução da expansão 

celular, inibição do crescimento e da fotossíntese (BARTLETT et al., 2016; TAIZ; ZEIGER, 

2017; BATMAN et al., 2018), o que não foi observado nas condições de estudo, 

evidenciando que as plantas estavam em boas condições hídricas, quando irrigadas com as 

faixas de umidade estudada. 

Nas plantas irrigadas com umidade correspondente a 80%CC, o Ѱo foi de -1,02 MPa, 

sendo estimado uma variação de 18% quando se comparou ao Ѱo das plantas sob 120% da 

capacidade de campo. Em termos relativos esse acréscimo foi de 0,0046 MPa para cada 

incremento unitário da umidade do solo (Figura 3C).  

Os resultados de Ѱo ora apresentados podem ser classificados como para plantas 

hidratadas, uma vez que no protoplasma das células de plantas irrigadas, o potencial 

osmótico pode alcançar valores de - 0,5 MPa, embora valores de – 0,8 a –1,2 Mpa sejam 

mais comuns (TAIZ; ZEIGER, 2017). Notadamente, plantas expostas a estresse hídrico 

acumulam compostos orgânicos solúveis e possuem valores de potencial osmótico mais 

negativo, quando comparados com plantas em condições favoráveis de desenvolvimento.  

Embora não se tenha constatado influência (p>0,05) da forma de adubação, alguns 

estudos sugerem que o Ѱo está sujeito a influência de outros fatores como o sistema de 

cultivo ou a fonte de nitrogênio.  

Em estudo realizado por Bianchi et al. (2005) por exemplo, foi constatado que o 

potencial osmótico das plantas em parcelas sem irrigação apresentou valores menores do que 

nas parcelas irrigadas, na maioria dos dias. Também foram observadas diferenças entre os 

sistemas direto e convencional de cultivo, pois em dois dos sete dias analisados, o potencial 

osmótico foi maior em sistema de plantio direto. Por outro lado, Hessini et al. (2019) 

discutiram a sensibilidade do Ѱo a presença de amônio na água de irrigação, causada pela 

adubação com sulfato de amônio. 

Embora os valores dos potenciais estejam enquadrados dentro das médias de plantas 

túrgidas, e tenham-se constatado ganhos produtivos, estes resultados demonstram que houve 

ajustamento em ambas as formas de adubação, sendo observado maior intensidade quando 

foi realizada a adubação convencional.  



53  

Possivelmente, o AO ocorreu devido às concentrações de N no solo, visto que baixas 

concentrações de sais podem induzir sintomas de toxicidade, incluindo foliar necrose, 

degradação das membranas cloroplásticas e potencial osmótico alterado (HESSINI et al., 

2019). 

Os valores médios do potencial de pressão das plantas de milho foram maiores quando 

a adubação foi realizada via água de irrigação em relação a convencional, apresentando 

valores de 0,78 e 0,71 MPa, respectivamente (Figura 3D). Estes resultados apontam, 

possivelmente, que o menor ψp na adubação convencional pode ter influenciado o 

crescimento celular, uma vez que o processo de expansão celular depende do potencial de 

pressão (BOYER, 1970). Nesse sentido, Bianchi et al. (2005) relataram que o potencial de 

pressão de plantas de milho em condições hídricas satisfatórias apresentaram valores 

positivos, em contraste aos potenciais das plantas em condições de estresse, que 

apresentaram valores nulos, ou próximos de zero. 

O ajuste osmótico reduziu linearmente com o aumento da umidade do solo à razão de 

0,0048 MPa, quando foi realizada a adubação convencional; e, 0,0012 MPa, quando o 

fertilizante foi aplicado via água de irrigação (Figura 3E). O valor de máxima redução do 

AO foi observado sob 120%CC e ajustamento de 0,22 MPa, quando foi realizada a adubação 

convencional e, 0,40 Mpa, para a fertilização via irrigação.  

Houve diferença significativa para o potencial hídrico quando as plantas foram 

adubadas via água de irrigação, sob umidade de 100, 110 e 120%CC; o que evidencia maior 

AO e bom desempenho agronômico das plantas de milho AG 1051, quando a adubação 

ocorreu via água de irrigação, no menor nível de umidade do solo. Embora os valores de 

MFE tenha apresentado redução de 24,21% sob umidade de 80%CC em relação a de 

120%CC, a massa fresca da espiga foi superior a 10 Mg ha-1, o que evidencia bons valores 

de produção para o menor nível de umidade do solo trabalhado. 

Desse modo, apesar das lâminas de irrigação aplicadas nesse estudo não terem 

caracterizado uma situação de estresse à cultura do milho, os dados obtidos mostram que 

para as menores lâminas, ocorreu o ajustamento osmótico, a exemplo dos valores de 

constatados por Bianchi et al. (2005) para a cultura do milho, entre 0,4 e 0,18 MPa nos 

sistemas convencional e plantio direto, respectivamente. Por outro lado, Tejeda et al. (2020) 

ratificam que diferentes cultivares de milho, quando submetidas a estresses abióticos, sofrem 

estresse osmótico (redução do potencial osmótico), apresentando redução do turgor, 

extensão da parede celular e da taxa fotossintética.  
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De acordo com os resultados apresentados no presente trabalho, a adubação aplicada 

via AI, proporcionou resultados mais expressivos de trocas gasosas (gs, E e EUA) e 

potenciais em plantas cultivadas na faixa entre 80% a 95%CC, sugerindo menores danos 

produtivos nesta faixa de umidade quando se compara a AC e AI.  

Nesse sentido, observou-se também maiores potenciais de pressão quando se adubou 

via AI (média superior), indicando maior expansão celular, cujo fator foi importante para 

estimular os ganhos produtivos; e menor potencial hídrico, o qual ocorreu, provavelmente, 

pela maior pressão celular e pelo potencial osmótico que não diferiu entre as formas de 

adubação aplicadas. Assim, é interessante destacar que AO foi maior nas plantas sob AI, 

influenciou na manutenção do potencial hídrico, uma vez que as plantas correspondentes a 

este tratamento estavam com pressão superior que as AC. 

 

CONCLUSÕES 

 

1. Embora o incremento da umidade até 120% tenha proporcionado aumento na massa fresca 

da espiga e no diâmetro da espiga, não se verificou estresse hídrico nas plantas sob 80% de 

umidade, embora tenha-se verificado ajustamento osmótico;   

2. A adubação via água de irrigação propiciou maior eficiência intrínseca do uso da água, 

bem como maior transpiração sob umidade na faixa 80 a 95%;  

3. Os potenciais hídrico, osmótico e de pressão, bem como o ajustamento osmótico foram 

influenciados pela forma de adubação. 
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CAPÍTULO III 

 

EFICIÊNCIA FOTOQUÍMICA DE MILHO SOB DIFERENTES NÍVEIS DE 

UMIDADE DO SOLO E FORMAS DE ADUBAÇÃO 
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RESUMO: A influência da disponibilidade hídrica e da forma de adubação sobre a 

eficiência fotossintética é premente. Posto isso, o presente trabalho foi desenvolvido com o 

objetivo de avaliar os impactos produtivos através da análise da eficiência fotossintética em 

plantas de milho, híbrido AG 1051, expostas a diferentes níveis de umidade do solo (80; 90; 

100; 110 e 120% da umidade equivalente à máxima capacidade de retenção de água no solo 

do vaso) e a duas formas de adubação, a convencional e via água de irrigação. O 

delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, analisado em esquema fatorial 

5 x 2, com quatro blocos, totalizando quarenta unidades experimentais. O experimento foi 

conduzido em ambiente protegido – DEAGRI/UFRPE, campus Recife-PE, entre os meses 

de agosto a outubro de 2019. Os dados relativos a fotossíntese líquida, concentração interna 

de CO2, a eficiência intrínseca de carboxilação, os pigmentos e a eficiência fotoquímica 

foram submetidos a análise de variância, em nível de 0,05 de probabilidade. Os ganhos na 

fotossíntese líquida, concentração interna de CO2 e na eficiência intrínseca de carboxilação 

verificados em função do aumento da umidade até 120%, foram refletidos na produção de 

massa fresca da espiga. A adubação via água de irrigação proporcionou maior concentração 

interna de CO2 no mesófilo foliar, maior rendimento quântico, maior Fm/Fo e maior razão 

máxima da produção quântica, o que é evidenciado com a produção de espiga. A influência 

da disponibilidade hídrica e das formas de adubação sobre o quantitativo de pigmentos 

fotossintéticos não impactou a fluorescência da clorofila a.  

 

Palavras-chave: Zea mays L., manejo da água e nutrientes, fotossíntese líquida.  

 

PHOTOCHEMICAL EFFICIENCY OF CORN UNDER DIFFERENT  

IRRIGATION DEPTH AND FORMS OF FERTILIZATION 

 

ABSTRACT: The influence of water availability and the form of fertilization on 

photosynthetic efficiency is urgent. That said, the present work was developed with the 

objective of evaluating the productive impacts through the analysis of photosynthetic 

efficiency in corn plants, hybrid AG 1051, exposed to different levels of soil moisture (80; 

90; 100; 110 and 120% moisture equivalent to the maximum water retention capacity in the 

pot's soil) and two forms of fertilization, the conventional and via irrigation water. The 

experimental design adopted was in randomized blocks, analyzed in a 5 x 2 factorial scheme, 

with four blocks, totaling forty experimental units. The experiment was conducted in a 
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protected environment - DEAGRI / UFRPE, campus Recife-PE, from August to October 

2019. Data on liquid photosynthesis, internal CO2 concentration, intrinsic carboxylation 

efficiency, pigments and efficiency photochemical analysis were submitted to analysis of 

variance, at the level of 0.05 probability. The gains in liquid photosynthesis, internal CO2 

concentration and in the intrinsic efficiency of carboxylation verified due to the increase of 

humidity up to 120%, were reflected in the production of fresh mass of the ear. Fertilization 

via irrigation water provided a higher internal concentration of CO2 in the leaf mesophile, 

greater quantum yield, greater Fm / Fo and greater maximum ratio of quantum production, 

which is evidenced by ear production. The influence of water availability and forms of 

fertilization on the amount of photosynthetic pigments did not impact the chlorophyll a 

fluorescence. 

 

Keywords: Zea mays L., water and nutrient management, liquid photosynthesis. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais cultivado no mundo e uma das espécies 

mais estudadas, devido ao valor nutritivo e importância mundial (SCHLICHTING, 2012), 

sendo produzidos 1.076,18 de toneladas de grãos na safra 2017/2018 (USDA, 2018). 

Apesar desse valor de produção, essa gramínea é sensível à disponibilidade hídrica 

(FABBRI et al., 2020). Uma vez que a limitação hídrica e a aplicação de fertilizantes afetam 

o crescimento, o metabolismo fisiológico e a produtividade das culturas. Por outro lado, seu 

excesso pode reduzir a aeração da zona radicular e influenciar na lixiviação dos nutrientes 

(SILVA et al., 2015). 

O processo fotossintético se destaca nas plantas como força motriz para as reações 

metabólicas, sendo a clorofila o principal fator desse processo, por converter a energia 

luminosa em química nas plantas (OLIOSI et al., 2017). Neste sentido, a ausência de 

condições favoráveis de água e nutrientes, principalmente o nitrogênio, reduz as reações 

bioquímicas do metabolismo do carbono e, consequentemente, a biossíntese de clorofila, a 

área foliar, a absorção e utilização da luz solar como fonte de energia para realizar suas 

funções essenciais (REIS et al., 2006), e consequentemente a produção das culturas. 

Neste sentido, é possível inferir que a variação na concentração de N altere os sinais 

básicos da emissão da fluorescência pela clorofila a (VIEIRA et al., 2010). Estudos sobre a 
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capacidade fotossintética das plantas têm sido desenvolvidos, através da utilização dos 

parâmetros da fluorescência da clorofila (SILVA et al.,2015; OLIOSI et al., 2017; WANG 

et al., 2018), por ser um método não destrutivo que permite a avaliar qualitativa e 

quantitativamente a absorção e o aproveitamento da energia luminosa pelo aparelho 

fotossintético (KRAUSE; WEIS, 1991). 

Assim os parâmetros de eficiência fotoquímica podem ser utilizados como ferramentas 

de diagnóstico da integridade do aparato fotossintético frente aos fatores ambientais, tendo 

em vista que tais parâmetros fornecem respostas imediatas, precisas e não destrutivas 

(GONÇALVES et al., 2010). 

Posto isto, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os impactos 

produtivos através da análise da eficiência fotossintética em plantas de milho, híbrido AG 

1051, expostas a diferentes níveis de umidade do solo e a duas formas de adubação, a 

convencional e via água de irrigação.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido, no Laboratório experimental de 

Fertirrigação e Salinidade do Departamento de Engenharia Agrícola – DEAGRI/UFRPE, 

campus Recife-PE, entre os meses de agosto a outubro de 2019 (8° 01’ 37” de latitude Sul e 

34° 56’ 53” de longitude Oeste, e altitude de 6,5 m).  

As unidades experimentais utilizadas foram assentadas sobre uma base plana de 

alvenaria de 0,20 m de altura e consistiram de vasos de plástico, com capacidade de 60 litros, 

com diâmetro superior de 0,39 m e inferior de 0,34 m, os quais foram alocados sem 

espaçamento entre vasos e 1 m entre fileiras. 

Os vasos foram adaptados com torneira de drenagem. Cada torneira foi conectada a 

um reservatório específico por meio de mangueira, com o intuito de coletar e viabilizar a 

contabilização do drenado, notadamente nos tratamentos sob excedente hídrico.  

Os vasos foram preenchidos com uma camada de brita nº 3, de 4 cm de espessura, 

manta geotêxtil (bidim) e, por fim, 62,91 kg de solo compactados para se obter a densidade 

média equivalente àquela verificada em condições de campo (1,51 g cm-3).  

O solo utilizado foi classificado como Neossolo flúvico, coletado na camada 0-0,20 m 

no município de Goiana-PE (7° 33’ 13’’ de latitude sul e 35° 00’34’’ de longitude oeste, e 

altitude de 11 m). Para a caracterização físico-química (Tabela 1) utilizou-se a metodologia 
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proposta por Filizola (2006).  

 

Tabela 1. Características físico-químicas do solo utilizado para o plantio do milho. 

Classe 

textural 

Análise granulométrica 
Ds MO CC PMP CE 

Areia Silte Argila 

------------g kg-1 ----------- g cm-3 g kg-1 --- g g-1--- dS m-1 

Areia 900 40 60 1,51 47,6 0,06 0,025 0,58 

pH (água) 

1:2,5 

Ca+2 Mg+2 Al+3 Na+1 K+1 H+Al P C 

--------------------------cmolc dm-3----------------------- mg dm-3 

4,6 3,9 1,2 0,05 0,06 0,03 3,80 6,81 27,6 
Ds = densidade do solo; MO = matéria orgânica do solo; CC = umidade no solo na capacidade de campo; PMP 

= umidade no solo no ponto de murcha permanente; CE = condutividade elétrica do extrato de saturação. 

 

Uma vez identificada a acidez do solo, foi aplicado calcário dolomítico (CaCO3-

MgCO3), visando aumentá-la para pH 6,0; o quantitativo foi estimado conforme o método 

da neutralização da acidez trocável e da elevação dos teores de Ca+2 e Mg+2 trocáveis, 

conforme proposto pelo 5ª Aproximação (ALVAREZ et al., 1999).  

Os tratamentos consistiram no cultivo das plantas expostas a cinco níveis de umidade 

do solo (80; 90; 100; 110 e 120% da umidade equivalente à máxima capacidade de retenção 

de água no solo do vaso) e na adoção de duas estratégias de adubação: adubação 

convencional (AC) e via água de irrigação (AI). O delineamento experimental adotado foi 

em blocos ao acaso, analisados em esquema fatorial 5 x 2, com quatro repetições, totalizando 

40 unidades experimentais.  

A metodologia de determinação das umidades do solo consistiu na coleta de amostras 

de solo até 0,30 m, as quais foram pesadas e levadas ao forno micro-ondas até atingirem 

peso constante (TAVARES et al., 2008), obtendo-se a umidade atual do solo; e na respectiva 

reposição em função do tratamento (MANTOVANI et al., 2009). Os tratamentos foram 

estabelecidos aos quinze dias após o semeio (DAS), com turno de rega fixo em dois dias.  

A adubação convencional (AC) foi aplicada em três momentos: na fundação (120 kg 

ha-1 de P (NH4H2PO4), 30 kg ha-1 de N (Ca(NO3)2) e 80 kg ha-1 de K2O), com 4 e 8 folhas 

desenvolvidas (126,8 Kg ha-1 de N (Ca(NO3)2)) e 80 Kg ha-1 de K2O, respectivamente). A 

fertilização via água de irrigação (AI) ocorreu a cada quatro dias, totalizando 10 eventos, 

sendo aplicado a cada evento o mesmo quantitativo [1,76 g de NH4H2PO4; 0,1 g (Ca(NO3)2), 

e de 0,45 g de K2O] em todos os níveis de umidade do solo trabalhados.  

A cultura estudada foi o milho (Zea mays L.), híbrido duplo AG 1051. Inicialmente, 

os solos dos vasos foram umedecidos à capacidade de máxima retenção de água pelo solo 
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do vaso e, em seguida, três sementes no centro dos vasos foram semeadas a 0,05 m de 

profundidade. A sanidade vegetal foi controlada por meio da aplicação de inseticidas 

específicos para o controle de lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda). 

Quanto às variáveis meteorológicas, a temperatura média diária do ar (°C) e a umidade 

relativa média do ar (%) foram monitoradas em uma estação meteorológica portátil (modelo 

Weather Station) instalada no interior do ambiente protegido (Figura 1) e a 

evapotranspiração de referência, foi estimada pelo modelo de evaporímetro de Piché 

(VESCOVE; TURCO, 2005; FERNANDES et al., 2011).  

 

Figura 1. Temperatura média diária do ar (°C), umidade relativa média do ar (%) e 

EToPiché (mm d-1) dentro do ambiente protegido, durante o período experimental. 

 
As variáveis analisadas foram: a (i) massa fresca da espiga sem palha – MFE; (ii) 

fotossíntese líquida – A [µmol CO2 m
-2 s-1]; (iii) a concentração interna de CO2 – Ci [mmol 

m-2 s-1); (iv) a eficiência instantânea de carboxilação (EiCi-A/Ci) [(µmol CO2 m
-2 s-1)/(mmol 

de CO2
-1)]; (v) a clorofila a; (vi) a clorofila b e (vii) carotenoides. 

As três primeiras variáveis foram mensuradas com auxílio de um analisador de gás no 

infravermelho, com fluxo de fótons fotossintéticos ajustado para 1500 µmol m-2 s-1 (IRGA, 

Modelo Li-6400xt, LI-COR), aos 58 dias após o plantio, entre às 9 e 11 horas da manhã, na 

primeira folha abaixo e oposta à inserção da primeira espiga. Os pigmentos fotossintéticos, 

foram determinados de acordo com a metodologia proposta por Lichtenthaler; Buschmann 

(2005), utilizando a primeira folha abaixo e oposta à inserção da primeira espiga: 

                 Clorofila a =[(13,95*Abs665)-(6,88*Abs649)]*(
V

1000M
)                                      

                 Clorofila b =[(24,96*Abs649)-(7,42*Abs665)]*(
V

1000M
)                              

                 Carotenoides=
[(1000*Abs470)-(2,05*Chla)-(114,8*Chlb)]

245
*(

V

1000M
)                                    

Em que, 
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Clorofila a – corresponde a absorbância da clorofila a lida em 665 nm; 

Clorofila b - corresponde a absorbância da clorofila b lida em 649 nm; 

Carotenoides - corresponde a absorbância de carotenoides lidos em 470 nm. 

Em folhas adaptadas ao escuro por um período de 30 minutos, foram determinadas 

(viii) a fluorescência inicial (F0); (ix) a fluorescência variável (Fv); (x) a fluorescência 

máxima (Fm); (xi) rendimento quântico máximo (Fv/Fm) do fotosistema II (FSII); (xii) o 

rendimento quântico basal dos processos fotoquímicos no FSII (Fm/Fo); e (xiii) a eficiência 

fotoquímica no FSII (Fv/Fo), por meio de um fluorômetro da Marca: Fluorpen, Modelo: FP-

100. Estas foram determinadas aos aos 58 dias após o plantio, entre às 9 e 12 horas da manhã, 

na primeira folha abaixo e oposta à inserção da primeira espiga. 

Os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk de normalidade e à análise de 

variância pelo teste F, em nível de 0,05 de probabilidade, utilizando o programa estatístico 

SISVAR (FERREIRA, 2011). Quando houve significância, as lâminas foram comparadas 

mediante análise de regressão e as formas de adubação por teste de médias.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os níveis de umidade do solo influenciaram significativamente (p<0,01) a massa 

fresca da espiga (MFE), a fotossíntese líquida (A), a concentração interna de CO2 (Ci), a 

eficiência instantânea de carboxilação (EiCi), a clorofila b e os carotenoides. A forma de 

adubação influenciou (p<0,01) todas estas variáveis mencionadas, mais a clorofila a. Já a 

interação entre estes tratamentos proporcionou variação significativa (p<0,05) para a 

clorofila b (Tabela 3). 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância de fotossíntese líquida (A), concentração interna 

de CO2 (Ci), eficiência instantânea de carboxilação (EiCi), clorofila a (Chl a), clorofila b 

(Chl b) e carotenoides em plantas de milho, híbrido duplo AG 1051, expostas a níveis de 

umidade do solo e adubadas de forma convencional e via água de irrigação. 

Fonte de variação 
Quadrado médio 

GL MFE A Ci EiCi Chl a Chl b Caro 
U (%CC) 4 2087.34* 28,056** 84,061** 3,258** 1,24x10-7ns 3,3x10-8** 1,9x10-8** 

R Linear 1 8211.17** 104,279** 323,972** 9,346** 0,000ns 0,000** 0,000** 

R Quad 1 40.93ns 5,671ns 2,226ns 0,0005ns 0,000ns 0,000** 0,000ns 

Adub (A) 1 19411.51** 296,060** 283,369** 2,387** 2,0x10-6** 3,5x10-7** 1,2x10-7** 

%CC x A 4 898.69ns 4,033ns 4,818ns 0,598ns 5,3x10-8ns 3,6x10-8* 2,6x10-9ns 

Resíduo 27 587.30 3,553 11,073 0,433 8,02x10-8 1,32x10-8 4,63x10-9 

CV (%) --- 16.49 5,25 8,20 16,43 11,15 9,50 8,68 
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**: significativo a 1%, *: significativo a 5%, ns: não significativo pelo teste F em nível de 0,05 de probabilidade. GL: graus 

de liberdade. CV (%): coeficiente de variação. A análise de resíduos foi realizada para todas as regressões significativas 

com resultados em limites normais no intervalo (3; -3). 

 

A MFE (Figura 2A) foi incrementada à razão de 0,085 Mg ha-1, conforme também foi 

verificado por Costa et al. (2015), com ganhos de 26,06% quando se utilizou AC, 

corroborado pelo ganho de 14,11% verificado na fotossíntese líquida, quando se também se 

utilizou AC.  

 

Figura 2. (A) Massa fresca da espiga, (B) fotossíntese líquida, (C) concentração interna de 

CO2, (D) eficiência intrínseca de carboxilação, (E) clorofila a, (F) clorofila b (G) e 

carotenoides em plantas de milho, híbrido duplo AG 1051, expostas a diferentes níveis de 

umidade do solo e adubadas de forma convencional e via água de irrigação. 

A. B. 

 
 

C. D.  

  

E.  F. 

  

G.  
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Em termos relativos, a fotossíntese líquida aumentou a razão de 0,1142 µmol CO2 m
-

2 s-1 por incremento unitário da umidade do solo, o que também justifica o ganho da MFE. 

O incremento absoluto foi de 12%, isso quando se comparou as plantas expostas a 80%CC 

(33,63 μmol de CO2 m
-2 s-1) e 120%CC (38,19 μmol de CO2 m

-2 s-1) (Figura 2B). 

Este acréscimo na diferença entre tudo que é produzido pela fotossíntese no interior 

dos cloroplastos e o que é consumido pela respiração, influencia a produção das culturas e 

está diretamente com a taxa de concentração de CO2 (Ci) nos estômatos, que também 

aumentou com o incremento da umidade do solo (Figura 2C). 

Neste sentido, o incremento de 18% na Ci quando se comparou as plantas sob 80 e 

120%CC, impactou diretamente a fotossíntese líquida, ou seja, o aumento na condutância 

estomática e nos processos de transpiração, proporcionados pelo acréscimo hídrico, 

favoreceram a difusão de CO2 para a câmara subestomática sendo determinante sobre 

desempenho fotossintético (SILVA et al., 2015; TEJEDA et al., 2019) e sobre os ganhos 

produtivos, como verificado na MFE.  

Em estudo sobre as trocas gasosas do milho, Wu et al. (2011) também verificaram que 

para níveis de umidade inferiores a 90%CC estas variáveis foram reduzidas e o mesmo foi 

constatado por Brito et al. (2013) ao registraram tendência linear crescente em variáveis 

fisiológicas do milho, quando se aumentou a disponibilidade hídrica.  

A forma de adubação influenciou (p<0,05) de forma relativa a massa fresca de espigas 

(MFE), a fotossíntese líquida (A), a Ci e a EiCi. No caso da A, verificou-se que os resultados 

obtidos sob adubação convencional foram 14% maiores em relação ao verificado nas plantas 

sob AI (Figura 2B). Isso pode ser associado ao fato de que, embora a adubação via AI tenha 

proporcionado uma Ci 12% maior (Figura 2C), a eficiência intrínseca de carboxilação (EiCi) 

foi 33% menor em relação a AC (Figura 2D). De igual modo, alguns estudos (WEI et al., 

2016; ECCO et al., 2017; BORBA, 2018) comparando fontes, doses e formas de adubação 
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também evidenciam aumento de Ci em contraste aos outros parâmetros fisiológicos. 

No presente estudo, a adubação via AI proporcionou maiores taxas de transpiração (E) 

para níveis de umidade na faixa entre 80 e 95%CC em relação a AC, ou seja, nesta análise 

relativa, uma maior EiCi proporcionou maior A que também proporcionou maior MFE sob 

AC (FERRAZ et al., 2012). Porém, em outras análises específicas quanto ao rendimento 

fotoquímico e a transpiração, por exemplo, fica evidente os ganhos proporcionados pela AI 

em plantas cultivadas na faixa 80 a 95%CC. 

Valores elevados de Ci (Figura 2C) apontam um acréscimo na eficiência instantânea 

de carboxilação ocorrido em função da disponibilidade de ATP e NADPH e do substrato 

para a rubisco. Desta maneira, a EiCi depende dos fatores quantidade de CO2 no mesófilo 

foliar, de luz, de temperatura e da atividade enzimática para que haja fotossíntese e haja 

incremento produtivo. Taiz; Zeiger (2017) relataram que quando as concentrações de CO2 

intercelulares são muito baixas, o influxo deste nas células do mesófilo é restringido; sendo 

necessário a planta utilizar o CO2 proveniente da respiração para manter um nível mínimo 

de taxa fotossintética, tornando-a limitada. 

Verificou-se um aumento de 0,0342 [(µmol CO2 m-2 s-1)/(mmol de CO2
-1)] por 

aumento unitário da umidade do solo sobre a eficiência intrínseca de carboxilação (EiCi) 

(Figura 2D). É evidente que a assimilação de carbono é influenciada pela disponibilidade 

hídrica (CHAVARRIA et al., 2015; URBAN et al., 2017), no presente estudo, essa diferença 

foi de até 55% quando se comparou os resultados de plantas sob 80 e 120%CC, bem como 

se refletiu nos ganhos de massa fresca da espiga.  

Não obstante, a gestão hídrica realizada pelas plantas visa manter da turgescência e, 

consequentemente, na formação de carboidratos, durante o processo fotossintético, e 

acúmulo de fitomassa na planta, principalmente no caule (BRITO et al., 2013), notadamente, 

como foi verificado nos ganhos produtivos explicitados no presente trabalho. 

Os pigmentos fotossintéticos como a clorofila a, b e carotenoides são as substâncias 

capazes de absorver a luz e que captam a energia necessária às reações químicas que 

constituem a fotossíntese, sendo assim indicadores da tolerância e/ou capacidade de 

desenvolvimento das plantas em condições adversas, mediante a indução de mecanismos 

bioquímicos (CHAVARRIA et al., 2015; SILVA et al., 2014).  

Em termos relativos, verificou-se nas plantas sob adubação convencional 1,4% a mais 

de clorofila a em relação às plantas sob adubação via água de irrigação. Embora a 

disponibilidade hídrica não tenha influenciado (p>0,05) o quantitativo de clorofila a, a forma 
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de disponibilização dos nutrientes pode ter estimulado a síntese de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) e induzido a foto-oxidação dos pigmentos, associados à própria degradação 

das moléculas de clorofila (CARLIN et al., 2012) nas plantas adubadas via AI (Figura 2E).  

Em estudo conduzido por Santos et al. (2014) com o intuito de avaliar o desempenho 

fisiológico de plantas de milho, sorgo e braquiária, houve a constatação de que as plantas do 

milho não apresentaram diferença contrastante para os parâmetros de fluorescência da 

clorofila a, entre as que foram hidratadas e as que sofreram estresse hídrico, indicando que 

não ocorreram efeitos fotoinibitórios irreversíveis, mesmo o milho apresentando 

sensibilidade ao déficit hídrico. 

Entretanto, quando se analisa a clorofila b, comparando-se a forma de adubação dentro 

de cada umidade trabalhada, fica evidente a influência positiva do aumento das lâminas de 

irrigação (Figura 2G) sobre este pigmento, por ocasião da adubação via AI, especialmente 

nas plantas irrigadas com umidade inferior a 100% da capacidade de campo.  

Essa diferença entre o quantitativo de clorofila a e b em função da forma de adubação 

pode ser relacionada com os resultados obtidos em outros trabalhos (SANTOS et al., 2014; 

MARTUSCELLO et al., 2016), cujos autores sugerem não haver diferenças significativas 

nos pigmentos totais em plantas sob diferentes níveis de disponibilidade hídrica.  

A quantidade de carotenoides nas folhas das plantas de milho aumentou à razão de 

0,000003 mg g-1 por incremento unitário da umidade do solo, chegando a um quantitativo de 

0,00086 mg g-1 em plantas expostas a 120%CC (Figura 3F). Em termos relativos, a AC 

proporcionou um quantitativo de carotenoides 13% maior que o verificado em plantas 

adubadas via AI, ou seja, o quantitativo de pigmentos fotossintéticos individualmente, são 

mais influenciados pela disponibilidade hídrica e/ou pela forma de adubação do que os 

pigmentos totais (SANTOS, 2016; BULEGON et al., 2017).  

A variação dos níveis de umidade do solo ou a interação entre os tratamentos não 

influenciou (p>0,05) a fluorescência inicial (Fo), a fluorescência variável (Fv), a 

fluorescência máxima (Fm), o rendimento quântico (Qmáx) e a Fm/Fo e a razão Fv/Fo. No 

entanto, a forma de adubação ocasionou diferenças significativas (p<0,01 e p<0,05) no 

rendimento quântico (Qmáx), na Fm/Fo e na razão Fv/Fo. (Tabela 3). 

A avaliação de plantas expostas à condições de pleno turgor ou estresse abiótico pode 

ser feita através da análise do estado funcional das membranas dos tilacoides dos 

cloroplastos, uma vez que alterações ambientais podem provocar mudanças nas 

características dos sinais da fluorescência (BERTOLLI et al., 2015; LIMA et al., 2019).  
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Tabela 3. Resumo da análise de variância da Fluorescência inicial (Fo), Fluorescência 

variável (Fv), Fluorescência máxima (Fm), Rendimento quântico (Qmáx), Fm/Fo e razão 

(Fv/Fo) em plantas de milho, híbrido duplo AG 1051, expostas a níveis de umidade do solo 

e adubadas de forma convencional e via água de irrigação. 

Fonte de variação 
 Quadrado médio  

GL Fo Fv Fm Qmáx Fm/Fo Fv/Fo 
Um (%CC) 4 153987ns 1602216ns 2065780ns 0,0001ns 0,01ns 0,04ns 
R Linear 1 48363,6ns 6289933ns 8100736ns 0,0000ns 0,05ns 0,15ns 
R Quadrática 1 391172ns 113284ns 40,08ns 0,0002ns 0,001ns 0,01ns 
Adubação (A) 1 458602ns 7050121ns 2864390ns 0,0007* 0,35* 3,51** 
%CC x A 4 251787ns 166520ns 124253ns 0,0001ns 0,000ns 0,12ns 
Resíduo 27 487936 3591744 1504527 0,00006 0,04 0,07 
CV (%) --- 12,71 8,32 4,39 0,97 4,35 6,33 

**: significativo a 1%, *: significativo a 5%, ns: não significativo pelo teste F em nível de 0,05 de probabilidade. GL: graus 

de liberdade. CV (%): coeficiente de variação. A análise de resíduos foi realizada para todas as regressões significativas 

com resultados em limites normais no intervalo (3; -3). 

 

Ao se analisar a influência da fluorescência da clorofila a, na fluorescência inicial (Fo), 

notou-se que quantidade de água disponibilizada para as plantas de milho, bem como a 

maneira de aplicação de fertilizantes não interferiu nessa variável, obtendo-se valores 

médios entre 5162 e 5891 elétrons quantum-1 (Tabela 4). Os resultados encontrados no 

presente estudo para fluorescência da clorofila a, notadamente àqueles relativos a Fo, 

indicam que todos os centros de reações estavam abertos, sendo, portanto, independente da 

atividade das reações fotoquímicas (KRAUSE; WEISS, 1991). 

 

Tabela 4. Médias da Fluorescência inicial (Fo), Fluorescência variável (Fv) e Fluorescência 

máxima (Fm) em plantas de milho, híbrido AG 1051, cultivadas em ambiente protegido. 
 80 %CC 90 %CC 100 %CC 110 %CC 120 %CC 

 F0 Fv Fm F0 Fv Fm F0 Fv Fm F0 Fv Fm F0 Fv Fm 

AI 5162 22346 27253 5673 23055 27339 5351 23352 27803 5194 23438 27885 5571 23823 28220 

AC 5406 21963 27499 5570 22021 27735 5891 22367 28259 5772 22710 28747 5381 22754 28935 

 

Com relação aos valores da Fv (Tabela 4), observou-se que não houve diferença para 

as fontes de variação trabalhadas, sendo constatado valores médios entre 21963 e 23823 

elétrons quantum-1. Estes resultados indicam que os tratamentos testados não causaram 

alterações na atividade fotoquímica, isto é, a mudança da intensidade da fluorescência com 

o tempo (excitação dos elétrons), entre a adaptação ao escuro e a exposição da folha a luz, 

não influenciaram no fluxo de absorção por centro de reações; conforme também já 

verificado por OLIOSI et al. (2017). 

A Fluorescência máxima (Tabela 4) também não apresentou diferença significativa 

(p>0,05) para os fatores isolados e nem para interação, com média variando entre 27253 e 

28935 elétrons quantum-1. A Fm representa a fluorescência da clorofila a, quando os centros 
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de reações do fotossistema II (FSII) estão fechados. Dessa forma, corresponde a intensidade 

máxima da fluorescência, a qual ocorre quando praticamente toda a quinona é reduzida e os 

centros de reação são incapazes de aumentar a capacidade máxima das reações fotoquímicas 

(SILVA et al.,2015).  

A não significância (p>0,05) verificada quanto a fluorescência inicial, variável e 

máxima evidencia que a variação no quantitativo de clorofila a verificado no presente 

trabalho, não impactou a sua fluorescência. Entretanto o rendimento fotossintético diferiu 

em função da forma de adubação (Figura 3A).  

O rendimento quântico diferiu significativamente em relação a aplicação de 

fertilizantes, sendo observado na fertilização via água de irrigação (0,8 elétrons quantum-1) 

um rendimento fotossintético 1,3% maior em relação ao verificado nas plantas sob AC (0,79 

elétrons quantum-1). Estes resultados sugerem que o aparato fotossintético se encontra 

intacto, visto que estudos em diversas espécies apontam, para esta condição, variação de 

valores entre 0,75 e 0,83 elétrons quantum-1 (SANTOS et al., 2010; SUASSUNA et al., 2010; 

SANTOS et al., 2014). 

 

Figura 3. (A) Rendimento quântico (Qmax), (B) Fm/Fo, (C) Fv/Fo em plantas de milho, 

híbrido duplo AG 1051, expostas a diferentes umidade do solo e adubadas de forma 

convencional e via água de irrigação. 

A.  B.  

 

 

C.   
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Em relação a variável Fm/Fo, observou-se diferença significativa em relação a 

aplicação de fertilizantes, sendo encontrado na fertilização via água de irrigação valor 5,11 

elétrons quantum-1; e, para adubação convencional, valor de 4,92 elétrons quantum-1 (Figura 

3B), indicando que esta variável foi comprometida pelas estratégias de adubação. 

Para a razão Fv/Fo, observou-se que houve diferença significativa em relação a 

aplicação de fertilizantes, sendo encontrado na fertilização via água de irrigação maior valor 

(4,51 elétrons quantum-1); e, para adubação convencional, valor de 3,92 elétrons quantum-1 

(Figura 3C). A relação entre Fv/Fo pode ser utilizada como a razão máxima da produção 

quântica dos processos de reações fotoquímicos e da atividade fotossintética potencial no 

FSII, com valores entre 4 e 6 elétrons quantum-1 (SANTOS et al., 2014; WANG et al., 2018). 

Vale salientar também, que a razão Fv/Fo é influenciada pelas condições ambientais e, 

dependendo do tipo e severidade do eventual estresse causado, este pode afetar o 

comportamento fisiológico da planta (SILVA et al., 2015). 

No tocante a adubação, pode-se afirmar que a eficiência fotoquímica das plantas de 

milho foram influenciadas pelas formas de adubação, indicando que o híbrido duplo AG 

1051 foi afetado por um provável efeito osmótico provocado pelo índice salino dos 

fertilizantes, especialmente na AC, influenciando na absorção de potássio, cujo nutriente 

possui importância na regulação da atividade das células-guarda, responsável pelo controle 

da abertura e fechamento estomático, que mediam o efluxo de água por transpiração 

(OLIOSI et al., 2017; DIAS et al., 2018; GOLTSEV et al., 2018), o que justificaria os valores 

de massa fresca da espiga despalhada e diâmetro da espiga. 

 

CONCLUSÕES 

 

1. Os ganhos na fotossíntese líquida, concentração interna de CO2 e na eficiência intrínseca 

de carboxilação verificados em função do aumento da umidade até 120%, foram refletidos 

na produção de massa fresca da espiga; 

2. A adubação via água de irrigação proporcionou maior concentração interna de CO2 no 

mesófilo foliar, maior rendimento quântico, maior Fm/Fo e maior razão máxima da produção 

quântica, o que é evidenciado com a produção de espiga; 

3. A influência da disponibilidade hídrica e das formas de adubação sobre o quantitativo de 

pigmentos fotossintéticos não impactou a fluorescência da clorofila a.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O manejo mais eficiênciente da água no cultivo do milho, inclusive com a utilização 

de uma disponibilidade hídrica na faixa de 80% a 95% da capacidade de campo, pode ser 

realizado sem maiores impactos sobre as relações hídricas e a eficiência fotoquímica. 

A adubação via água de irrigação proporcionou melhores indicadores de transpiração 

e eficiência fotoquímica nas plantas irrigadas com umidade na faixa de 80% a 95% da 

capacidade de campo. 

Sugere-se que novos estudos abordem a marcha de absorção de nutrientes do milho 

e correlacionem processos de fertirrigação com lâminas mais eficiêntes, utilizando 

indicadores fisiológicos e também econômicos.  

Outra sugestão é que se aborde o uso eficiênte de águas alternativas, como o esgoto 

doméstico tratado, como forma de reduzir a aquisição dos fertilizantes e proporcione a 

disponibilização das águas disponíveis para fins mais nobres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


