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Resumo - Objetivo deste trabalho foi estimar o rendimento de óleo entre 10 populações de milho em diferentes épocas
de semeadura e doses de nitrogênio. Foram realizados quatro ensaios de competição de populações de milho no Centro
Agrotecnológico da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, no ano de 2010, sendo dois ensaios na
safra e dois na entressafra, sob condições de alto nitrogênio (N) (150 kg ha-1 de N) e baixo N (0 kg ha-1 de N) em
cobertura. O delineamento experimental utilizado em cada ensaio foi de blocos casualizados com três repetições e 10
tratamentos. Para a determinação do teor de óleo empregou-se o método de Soxhlet. Foi realizada análise de variância
de cada ensaio e, posteriormente, análise conjunta dos ensaios em que o menor quadrado médio residual não diferiu em
mais de sete vezes do maior. As médias foram comparadas pelo teste de Scott & Knott, ao nível de 5% de significância.
A melhor época para o plantio foi à entressafra 2010. O melhor ensaio de rendimento de óleo foi obtido no ensaio de
alto N, na época de entressafra 2010. As populações POP 9 e POP 19 apresentaram maior rendimento de óleo.
Palavras-chave: porcentagem de óleo, adubação nitrogenada, Zea mays.

Times of sowing, nitrogen doses and yield of oil in maize populations
Abstract - Objective of this study was to estimate the yield of oil from 10 maize populations at different times of sowing
and nitrogen. Were carried out four of competition of maize populations in Agrotechnological Center of the Federal
University of Tocantins, Campus Palmas, in 2010, being two trials in the crop and two in the off season, under
conditions of high nitrogen (N) (150 kg ha-1 N) and low N (0 kg ha-1 N) in coverage. The experimental design used in
each trial was a randomized block design with three replications and 10 treatments. For determining the oil content was
used the Soxhlet method. Were performed Analysis of variance of each test and joint analysis of studies in which the
smallest residual mean square did not differ by more than seven times higher. Means were compared by the Scott &
Knott test at 5% significance. The best time for planting was the off season 2010. The best assay of oil yield was
obtained in high N test, in the off season 2010. Populations POP 9 and POP 19 had higher oil yield.
Keywords: percentage of oil, nitrogen fertilization, Zea mays.

Introdução
A ocorrência de estresses abióticos, no bioma cerrado,
pode ser um fator limitante na produtividade na cultura do
milho (Cancellier et al., 2011), somando-se ao manejo
inadequado, falta de capital (principalmente baixa
adubação nitrogenada), são fatores que influenciam no
rendimento de óleo (RO).
O grão do milho apresenta em composição em base
seca é de 61-78% de amido, 6-12 proteínas, 2-4% fibra (a
maioria resíduo detergente neutro), 3-6% de óleo e 1-4%
minerais, distribuídos de forma heterogênea nas quatro
principais estruturas físicas que formam o grão:
endosperma, gérmen, pericarpo (casca) e ponta (MAPA,
2006).
Na cultura do milho, o nitrogênio (N) e o nutriente
mais importante, afeta o crescimento e desenvolvimento
da planta (Bissani et al., 2008; Souza et al., 2008).
Como o desempenho relativo das características
agronômicas das cultivares (produção de grãos, teor de
óleo, dentre outras) pode variar de um ambiente de cultivo
para outro, faz-se necessário um estudo em que diferentes

cultivares sejam testadas em diferentes locais, anos,
épocas e tecnologias (Cruz et al., 2011).
Assim, em virtude dos níveis adequados de nutrientes e
de populações adaptadas às estas condições, tornam-se
necessários estudos da interação entre os fatores
ambientais (níveis de N e épocas de plantio) e os genéticos
envolvendo as populações de milho.
O trabalho objetiva-se a identificar populações de
milhos no Estado do Tocantins, para produção de óleo,
quanto à época de plantio e doses de nitrogênio.
Material e Métodos
Foram realizados quatro ensaios de competição de
populações de milho no Centro Agrotecnológico da
Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas
(220 m de altitude, 10º 45' de latitude Sul e 47º 14' de
latitude Oeste), solo tipo Latossolo Vermelho-Amarelo,
textura arenosa, distrófico. Os ensaios foram distribuídos
em duas épocas de plantio Safra e entressafra, sendo que
em cada época, as populações foram cultivadas sob
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condições de alto N (150 kg ha-1 de N) e baixo N (0 kg hade N).
A semeadura foi realizada em 27 de maio de 2010,
para o período de entressafra, e 02 de dezembro de 2010,
para o período de safra 2010/2011. No plantio a adubação
utilizada foi 300 kg ha-1 de 5-25-15+0,5% Zn de NPK,
para entressafra e safra.
O delineamento experimental utilizado, em cada
ensaio, foi blocos casualizados com 10 tratamentos e três
repetições. Os tratamentos foram constituídos de 10
populações conduzidas isoladamente por 3 e 4 gerações,
obtidas do Programa de Melhoramento de Milho da UFT,
sendo estas: POP 3, POP 8, POP 9, POP 11, POP 12, POP
13, POP 14, POP 16, POP 18, e POP 19. As parcelas
constaram de duas linhas de cinco metros lineares,
espaçadas 0,9 m entre linhas, constituindo uma área útil de
9 m2.
Na instalação dos experimentos, foi utilizado o sistema
de preparo de solo tipo convencional, com uma gradagem
seguida do nivelamento da área. Adubação de pré-plantio
foi realizada manualmente, utilizando 300 kg ha-1 de 5-2515+0,5% Zn de NPK. A semeadura foi realizada na
parcela a fim de obter 55 mil plantas ha-1 de forma a obter
5 plantas por metro linear.
A adubação em cobertura nos experimentos de safra e
entressafra foi de 0 (zero) e 150 kg ha-1, respectivamente,
para os ambientes de baixo e alto N, realizadas no estádio
V6 (seis folhas completamente abertas), sendo utilizado
como fonte de N a ureia.
No ambiente de baixo N, utilizou-se dose de N
indicada para a menor faixa esperada de produtividade de
grãos. Por outro lado, para o ambiente de alto N, a dose
recomendada foi aquela visando obter máxima
produtividade (Ribeiro et al., 1999).
Dessa forma, as doses fornecidas no ambiente com
adubação N baixo e em alto foram de 0 e 150 kg ha-1 de N,
respectivamente.
Os tratos culturais, como o controle fitossanitário
contra doenças, pragas e plantas daninhas foram
realizados de acordo com as recomendações técnicas da
cultura, utilizando produtos recomendados pelo MAPA
(Fancelli & Dourado-Neto, 2000). Foi realizada irrigação
suplementar para os ensaios conduzidos na entressafra,
sempre que necessário.
As coletas dos dados foram realizadas quando as
plantas atingiram o estádio R6, maturidade fisiológica
(Fancelli & Dourado Neto, 2000). A seguinte
característica foi avaliada: produtividade de grãos – que
foi obtido pela pesagem dos grãos debulhados, em
kg.parcela-1, corrigidos para 13% de umidade e
posteriormente convertidos os valores para kg.ha-1.
Com base na área útil da parcela, foi realizada a
correção da umidade para 12%, em seguida foram
separadas três amostras contento 100 gramas dos grãos de
cada parcela. Posteriormente, foi determinada a
percentagem de óleo dos grãos (%), no laboratório do
Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade
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Federal do Tocantins - Campus de Palmas, através do
Método de Soxhlet, segundo IAL (2005).
Foi realizada análise de variância de cada ensaio e,
posteriormente, análise conjunta dos ensaios em que o
menor quadrado médio residual não diferiu em mais de
sete vezes do maior (Cruz & Regazzi, 2004).
As médias foram comparadas pelo teste de Scott &
Knott (1974) a 5% de probabilidade, após testar a
normalidade dos dados pelo teste de KolmogorovSmirnov. As análises foram realizadas utilizando o
programa Computacional Genes (Cruz, 2007).
Resultados e Discussão
A análise de variância conjunta (Tabela 1) apresentou
efeito significativo a 5% de probabilidade para população,
ensaios e para a interação populações x ensaios. A
interação é uma oportunidade a ser aproveitada. A
interação e importante para programa de melhoramento,
interferindo na recomendação de plantas e auxiliando o
trabalho do melhorista na identificação de plantas
superiores em diferentes ambientes (Ramalho et al., 1993).
Tabela 1. Resumo da análise de variância conjunta de
rendimento de óleo de 10 populações de milho.
Fontes de variação
Bloco/ambiente
Populações
Ensaios
Populações x Ensaios
Erro
Média
CV (%)

GL
8
9
3
27
72

Quadrados Médios
290,37 ns
16.404,54 *
74.570,10 *
6.948,67 *
299,07
215,18
8,04

FV: Fonte de variação; GL: Grau de liberdade; ns: não
significativo; * significativo a 5% pelo teste F; CV: coeficiente
de variação.

Os resultados indicaram que os efeitos isolados dos
fatores populações e ambientes não explicam toda a
variação encontrada, assim, foram realizados os
desdobramentos. O coeficiente de variação indica boa
precisão na condução dos experimentos (Scapim et al.,
1995).
Na Tabela 2 encontram-se as médias de rendimento de
óleo de 10 populações de milho (POP), em alto e baixo
nitrogênio. Para o ambiente, a maior média de RO foi
para o ambiente da entressafra 2010, na condição de alto
N. As condições de baixo N para os períodos de
entressafra 2010 e safra 2010/2011 foram as com as
menores médias de RO. As populações POP 19 (288
kg.ha-1) e POP 9 (256 kg.ha-1) apresentaram as maiores
médias de RO em relação às outras populações.
As populações POP 3 (171 kg.ha-1) e POP 11 (164
kg.ha-1) apresentaram as menor média de RO entre as
populações. As populações apresentaram maior RO sob a
condição de alto N para os ambientes de entressafra 2010
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e safra 2010/2011. Este fato pode estar associado, de
modo mais intenso, a produção de grãos.
Na entressafra 2010 e safra 2010/2011, sob baixo N,
foram formados grupos de médias, que foram diferentes
quanto à composição dos grupos. Em ambos os ambientes,
a população com maior RO foi à população POP 8. Por
outro lado, as populações POP 3, POP 9 e POP 14 com
menores médias de RO entre os ambientes.
Quando comparado o baixo N no ambiente da
entressafra de 2010, a população POP 19 (319 kg.ha-1)
apresentou o maior RO e as populações POP 3 (128 kg.ha1
), POP 13 (95 kg.ha-1) e POP 18 (108 kg.ha-1) os menores
RO.

Para o ambiente de safra 2010/2011, sob baixo N
(Tabela 2), com maiores RO as populações POP 13 (202
kg.ha-1) e POP 18 (204 kg.ha-1), e com menores RO as
POP 11 (112 kg.ha-1) e POP 12 (123 kg.ha-1).
Nos ambientes da entressafra 2010 e safra 2010/2011,
sob alto N, são diferentes quanto ao número de grupos
formados. Para ambos ambientes, o maior RO foi obtido
pela população POP 8, POP 12, POP 16 e POP 18.
No ambiente entressafra 2010, sob alto N, a POP 19
(404 kg.ha-1) apresentou o maior RO e com menor RO a
população POP 3 (186 kg.ha-1) e POP 11 (204 kg.ha-1). Já
para o ambiente da safra 2010/2011, sob alto N, a
população POP 9 (340 kg.ha-1) apresentou o maior RO e a
população POP 11 (150 kg.ha-1) com menor RO.

Tabela 2. Médias de rendimento de óleo de 10 populações de milho (POP), em alto e baixo nitrogênio.

POP
POP 3
POP 8
POP 9
POP 11
POP 12
POP 13
POP 14
POP 16
POP 18
POP 19
Média

Entressafra 2010
Safra 2010/2011
Média
BN
AN
BN
AN
-1
------------------------------------------------- (kg ha ) ----------------------------------------------128 Cd
186 Bf
153 Cc
219 Ab
171 d
225 Ab
242 Ae
167 Bb
227 Ab
215 c
221 Cb
283 Bd
181 Db
340 Aa
256 b
190 Ac
204 Af
112 Cd
150 Bd
164 d
204 Bc
243 Ae
123 Cd
228 Ab
199 c
95 Cd
370 Ab
202 Ba
185 Bc
213 c
205 Cc
314 Ac
151 Dc
239 Bb
227 c
183 Bc
276 Ad
168 Bb
252 Ab
219 c
108 Cd
248 Ae
204 Ba
227 Ab
196 c
319 Ba
404 Aa
180 Db
250 Cb
288 a
187 C
277 A
164 C
231 B
215

Médias seguidas por mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem entre si, a 5% pelo teste de Scott-Knott.
BN - baixo nitrogênio; AN - alto nitrogênio.

Conclusões
1. A melhor época para o plantio foi à entressafra 2010.
2. O melhor ensaio de rendimento de óleo foi obtido no
ensaio de alto nitrogênio, na época de entressafra 2010.
3. As populações POP 9 (256 kg.ha-1) e POP 19 (288
kg.ha-1) apresentaram maior rendimento de óleo.
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