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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

acúmulo de matéria seca da parte aérea de 

plantas de milho verde cultivado com 

diferentes sistemas de controle de plantas 

daninhas, para isso foi conduzido um 

experimento na Fazenda Experimental Rafael 

Fernandes da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA), localizada no distrito 

de Alagoinha, a 20 km do município de 

Mossoró-RN, entre os meses de agosto e 

dezembro de 2009. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados em 

parcela subdividida (controle de plantas 

daninhas nas parcelas e épocas de coleta nas 

subparcelas) com oito repetições. Os 

tratamentos de controle de plantas daninhas 

foram: cultivo sem capina, cultivo 

consorciado com gliricidia (Gliricidia 

sepium) e cultivo com duas capinas (aos 25 e 

45 dias após a semeadura). As características 

avaliadas referentes ao crescimento foram: 

matéria seca da parte aérea (colmo, folhas, 

pendão e espigas), taxa de crescimento 

absoluto e taxa de crescimento relativo para 

matéria seca da parte aérea. A matéria seca da 

parte aérea variou de 183,45 g, no tratamento 

sem capina, a 271,22 g, no tratamento com 

capinas. A taxa de crescimento absoluto foi 

de 4,90 g dia
-1

, aos 63 dias após a semeadura  

 

(DAS), no tratamento com capinas, 4,78 g 

dia
-1

 aos 58 DAS no consorciado e 4,05 g dia
-

1
 aos 55 DAS, no sem capina. A taxa de 

crescimento relativo apresentou valores 

decrescentes durante o ciclo da cultura para 

todos os tratamentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Zea mays, Gliricidia 

sepium, análise de crescimento. 

ABSTRACT 

Dry matter accumulation in maize plants 

grown under different weed management 

The objective of this study was to evaluated 

the dry matter increase in the above-ground 

part of maize with different systems of weed 

control, with this was conducted an 

experiment at the Fazenda Experimental 

Rafael Fernandes from Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA), located in 

the district of Alagoinha, 20 km from the 

municipal of Mossoró-RN, between the 

months of August to December 2009. The 

experimental was a randomized block design 

in split plot (The plots were to control of 

weeds and the subplot was at the timing of 

sampling of plants) with eight replications. 

The treatments of weed control were: without 

hoeing, intercropped with Gliricidia 

(Gliricidia sepium) and with hoeings (at 25 

and 45 days after planting). The characteristic 

evaluated was dry matter of the above-ground 
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part (stalk, leaves, tassels and ears), absolute 

growth rate and relative growth rate for dry 

matter of the above-ground part. The dry 

matter of shoots ranged from 183,45 g, in the 

treatment without hoeings, at 271,22 g in the 

treatment with hoeings. The absolute growth 

rate was 4,90 g day
-1

, at 63 days after sowing 

(DAS), in the treatment with hoeings, 4,78 g 

day
-1

 at 58 DAS in the intercropped with 

gliricidia and 4,05 g day
-1

 at 55 DAS in the 

without hoeings. The relative growth rate was 

decreasing during the crop cycle for all 

treatments. 

Keywords: Zea mays, Gliricidia sepium, 

growth analysis. 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos problemas enfrentados pelos produtores de milho verde é a competição exercida por plantas 

daninhas, que podem reduzir o desenvolvimento da cultura. Os herbicidas simplificaram o controle 

destas plantas e passaram a ser utilizados extensivamente, em substituição aos métodos culturais de 

controle. Todavia, o uso extensivo de herbicidas, muitas vezes de maneira inadequada, resultou na 

seleção por sobrevivência de biótipos de plantas daninhas resistentes a esses produtos. Além disso, 

a adoção de herbicidas como agentes controladores de plantas daninhas pode resultar em 

contaminação do solo e da água. Esses problemas associados ao uso de herbicidas estimularam o 

estudo de consorciação de culturas como método de manejo (Fujiyoshi et al., 2007; Gomes et al., 

2007). 

A ideia de se usar a consorciação como método de controle de plantas daninhas não é nova, mas 

tem recebido maior atenção em anos recentes não apenas em milho (Gomes et al., 2007), mas 

também em outras culturas (Poggio, 2005). Estudos realizados com a consorciação milho-gliricídia 

(Silva et al., 2009;  Silva et al., 2010) mostraram que a gliricídia controlou, parcialmente, as plantas 

daninhas, proporcionando rendimentos de milho superiores aos obtidos na ausência de capinas. 

Portanto, existe interesse em se avaliar com mais detalhes a relação milho-gliricídia-plantas 

daninhas. 

Na agricultura moderna, o monitoramento das culturas é uma prática utilizada para tentar observar 

modificações que interferem na produtividade. Geralmente, os fatores causadores de estresse 

contribuem para um menor desenvolvimento das plantas, sendo associados à diminuição da 

produtividade das culturas. Portanto, a análise de crescimento constitui-se num método a ser 

utilizado na investigação do efeito dos fenômenos ecológicos sobre o crescimento, como a 

adaptabilidade de espécies em ecossistemas diversos, efeitos de competição, diferenças genotípicas 

da capacidade produtiva e influência das práticas agronômicas sobre o crescimento (Maia et al., 

2009; Magalhães, 1979). 
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O conhecimento sobre o crescimento das espécies cultivadas permite planejar métodos racionais de 

cultivo, contribuindo na expressão do potencial de espécies vegetais. Os princípios e as práticas da 

análise têm como objetivo descrever e interpretar o desempenho de determinada espécie crescendo 

em condições de ambiente natural ou controlado (Hunt, 1990). Normalmente, a medida seqüencial 

do acúmulo de matéria orgânica, considerando-se o peso das partes secas da planta (frutos, caule, 

folhas e outros) é o fundamento da análise de crescimento (Fontes et al., 2005). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o acúmulo de matéria seca da parte aérea de plantas de 

milho verde cultivadas com diferentes sistemas de controle de plantas daninhas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ensaio foi conduzido na Fazenda Experimental Rafael Fernandes da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido (UFERSA), localizada no distrito de Alagoinha, a 20 km do município de Mossoró-

RN (latitude 5º 03’ 49” S, longitude 37º 23’ 49” O e altitude de  80 m), durante o período de agosto 

a dezembro de 2009. 

Os tratamentos em estudo foram formas de cultivo (cultivo do milho solteiro sem capina, cultivo do 

milho consorciado com gliricídia e cultivo do milho solteiro com capinas) e coletas (dez). O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados completos em parcela subdividida 

(controle de plantas daninhas nas parcelas e coletas nas subparcelas) com oito repetições. Cada 

unidade experimental foi constituída por três fileiras com 6,0 m de comprimento, cada. Como área 

utilizada para as avaliações (área útil), considerou-se a ocupada pelos 5,2 m centrais da fileira 

central. 

O solo da área é classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo (PVA) (Embrapa, 2006) e foi 

previamente preparado com duas gradagens e foi feita adubação de plantio com 30 kg N (sulfato de 

amônio), 60 kg de P2O5 (superfosfato simples) e 30 kg de K2O (cloreto de potássio), por hectare. Os 

adubos foram colocados em sulcos localizados ao lado e abaixo dos sulcos de semeadura. Foi feita 

adubação de cobertura com N aos 25 e 45 dias após a semeadura na mesma dose utilizada em 

plantio.  

A semeadura foi realizada utilizando o híbrido AG 1051, com quatro sementes por cova, espaçadas 

de 0,4 m, totalizando 15 covas por fileira. Nas parcelas referentes à consorciação, foram semadas 

150 sementes de gliricídia entre fileiras, por ocasião da semeadura do milho. Aos 15 dias após a 

semeadura, com base no desenvolvimento inicial das plantas, foi realizado um desbaste deixando-se 

duas plantas por cova, as mais vigorosas. Portanto, o experimento, após o desbaste, ficou com uma 

densidade populacional programada de 50 mil plantas ha
-1

. No tratamento utilizando capinas, estas 

foram realizadas aos 25 e 45 dias após a semeadura. 

O experimento foi irrigado utilizando o método por aspersão, considerando as necessidades da 

cultura e com base nas características climáticas da região, adotando-se um turno de rega de dois 
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dias, sendo a irrigação iniciada logo após a semeadura. Ainda foi realizado o manejo fitossanitário 

da lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda Smith), tida como principal praga da cultura na 

região, através de uma pulverização com produto registrado para a cultura, aos 21 dias após a 

semeadura. 

Foram realizadas dez coletas de plantas durante o ciclo, sendo a primeira aos 27 dias e as 

subsequentes realizadas a cada 7 dias. Em cada época foram selecionadas duas plantas, referentes a 

uma cova, aleatoriamente, sendo estas cortadas rentes ao solo e acondicionadas em sacos e 

encaminhadas a laboratório onde foram separadas em colmo, folhas, pendão e espigas e 

posteriormente trituradas e acondicionadas em bandejas de alumínio e levadas a estufa de 

circulação forçada de ar a 70 ºC, permanecendo nesta até peso constante, para obtenção da matéria 

seca da parte aérea, parâmetro este essencial para o acompanhamento da dinâmica da produção 

fotossintética (MAGALHÃES, 1979).  

Para estimar o desenvolvimento da matéria seca da parte aérea em função do tempo, foi ajustado o 

modelo matemático proposto por Maia et al. (2009), que expressa a produção da característica 

avaliada em função do tempo em dias após a semeadura (equação 1). 

  n
T

p
PP




1

max

max

  (1) 

Onde: 

P: a variável dependente; 

T: tempo (dias após a semeadura); 

Pmax, α e n: parâmetros do modelo ajustados por metodologia de regressão não linear, sendo Pmax 

o valor máximo estimado de P durante o ciclo da cultura. 

 

A taxa de crescimento absoluto foi obtida pela derivada primeira do modelo e a taxa de crescimento 

relativo pela relação entre a taxa de crescimento absoluto e a matéria seca da parte aérea. Para 

análise de regressão não linear foi utilizado o software STATISTICA versão 7. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores dos parâmetros do modelo matemático (Pmax, α e n) com seus respectivos coeficientes de 

determinação, sempre superiores a 0,9, para matéria seca da parte aérea, para os diferentes 

tratamentos avaliados, são observados na Tabela 1.  

O comportamento do acúmulo de matéria seca da parte aérea durante o ciclo da cultura do milho foi 

semelhante para todos os tratamentos, apresentando inicialmente um crescimento lento até 

aproximadamente os 28 dias após a semeadura, a partir de então, esse crescimento foi acelerado, e 

no final do ciclo ocorreu uma diminuição na velocidade do crescimento. Esse comportamento é o 
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que se observa para o milho (Sá et al, 2002) e para a maioria das culturas durante o seu ciclo 

(Carvalho, 2004; Maia et al., 2009; Morais et al., 2008). O crescimento inicial é lento devido ao 

gasto pelas plantas de grande parte da energia para a fixação no solo, principalmente com 

exploração deste pela emissão de raízes por parte da planta, sendo as raízes nesta fase, o dreno 

preferencial dos fotoassimilados (Pace et al., 1999).  

Os maiores valores para matéria seca da parte aérea aos 98 dias após a semeadura foram observados 

no tratamento com capinas, com cerca de 271,22 g, seguido por 225,33 e 183,45 g, observados nos 

tratamentos em consórcio com gliricídia e cultivado sem capina, respectivamente (Figura 1). Os 

acúmulos de matéria seca da parte aérea para o consorciado e com capinas foram superiores ao sem 

capina em 20 e 45%, respectivamente. Observa-se então que a competição exercida pelas plantas 

daninhas quando cultivado o milho sem capinas influenciou negativamente no acúmulo de matéria 

seca, o que foi amenizado quando cultivado em consórcio. Karam et al., (2006) destacam que as 

perdas ocasionadas na cultura do milho em decorrência da interferência imposta por planas 

daninhas podem chegar a aproximadamente 85%. 

A eficiência da planta na produção diária de matéria seca (taxa de crescimento absoluto) foi 

crescente até obtenção dos valores máximos (TCAmax), para depois diminuir até o final do ciclo 

para todos os tratamentos (Figura 2A). Os maiores valores para TCAmax foram observados no 

tratamento com capinas com 4,90 g dia
-1

, aos 63 dias após a semeadura, seguido pelo consorciado 

com 4,78 g dia
-1

 aos 58 dias e pelo sem capina com 4,05 g dia
-1

 aos 55 dias. A taxa de crescimento 

absoluto está intimamente relacionada com o acúmulo de matéria seca e a competição entre plantas 

consiste em um dos principais fatores que interferem nos valores da taxa de crescimento absoluto, 

promovendo assim a sua diminuição (Seginer, 2004).  

O incremento diário de matéria seca por unidade de matéria seca já contida na planta, representado 

pela taxa de crescimento relativo, diminuiu ao longo do ciclo (Figura 2B). Esse comportamento é 

comum para a maioria das culturas (Morais et al., 2008; Fayad et al., 2001). Os menores valores no 

inicio do ciclo observados no cultivo com capinas se deu provavelmente pelo fato deste tratamento 

ter apresentado os maiores valores para matéria seca da parte aérea nesse estágio, que mesmo os 

maiores valores para a taxa de crescimento absoluto não aumentaram a eficiência no que diz 

respeito ao crescimento relativo. A taxa de crescimento relativo fornece uma ideia da eficiência da 

planta na conversão de matéria seca, sendo bastante apropriada na avaliação do crescimento vegetal 

(Aguiar Netto et al., 1995). 

Portanto, com base nos dados obtidos para os parâmetros de crescimento avaliados, observa-se que 

o consórcio com gliricídia diminuiu os efeitos negativos da competição exercida por plantas 

daninhas à cultura do milho, sendo obtidos neste sistema de cultivo valores intermediários para 

matéria seca da parte aérea, quando comparados aos cultivos solteiros com e sem capinas. 
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Tabela 1. Valores dos parâmetros do modelo (Pmax, α e n) e coeficiente de determinação para 

matéria seca da parte aérea em função do tratamento (Values of model parameters (Pmax, α and n) 

and coefficient of determination for dry matter of the above-ground part in function to treatment) 

Mossoró-RN, UFERSA, 2009. 

Tratamentos Pmax α n R
2
 

Sem capina 203,94 0,0164 4,62 0,9450 

Em consórcio com gliricidia  259,24 0,0155 4,53 0,9832 

Com capina 364,03 0,0137 3,64 0,9848 
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Figura 1 - Matéria seca da parte aérea para os diferentes tratamentos em função do tempo em dias 

após a semeadura (dry matter of the above-ground part for the different treatments in function of the 

time in days after sowing) Mossoró-RN, UFERSA, 2009. 
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Figura 2 – Taxa de crescimento absoluto (TCA) (A) e taxa de crescimento relativo (TCR) (B) para 

os tratamentos em função do tempo em dias após a semeadura (Absolute growth rate (TCA) (A) 

relative growth rate (TCR) (B) for the treatment in function of the time in days after sowing) 

Mossoró-RN, UFERSA, 2009. 


