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RESUMO 

O cultivo de milhos especiais vem crescendo em muitas regiões brasileiras, demonstrando ser 

um promissor nicho de mercado. Pouco se tem de informações sobre manejo dessas lavouras, 

notadamente quanto à escolha de cultivares e fertilização das plantas. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar cultivares de milho para produção de minimilho e espigas verdes, 

submetidas a diferentes estratégias de fertilização pós-plantio. O experimento foi conduzido 

em sequeiro de novembro de 2015 a fevereiro de 2016, em área da UFSJ, em Sete Lagoas- 

MG. Foram instalados dois experimentos, um com milho verde e outro com minimilho, sendo 

que o delineamento experimental utilizado em cada um deles foi o inteiramente casualizado, 

com três repetições, e tratamentos dispostos em esquema fatorial 3 x 3, sendo 3 cultivares 

(BRS VIVI, RB 9110 PRO e RB 9004 PRO) e 3 estratégias de adubações (400 kg ha
-1

 do 

formulado NPK 20-00-20, ALGA
+
 foliar 1,2 L ha

-1
 e 400 kg ha

-1
 do formulado NPK 20-00-20 

+ ALGA
+
 foliar 1,2 L ha

-1
). As parcelas foram constituídas de 4 linhas de 3 m, espaçadas de 

0,70 m. Avaliou-se as características: número de espigas, peso das espigas com palha e sem 

palha, comprimento e diâmetro da espiga sem palha, BRIX, cor da espiga, altura da planta e 

de inserção da primeira espiga e diâmetro do colmo. As cultivares de milho influenciam 

quantitativamente e qualitativamente a produção de minimilho e de espigas verdes; adubações 

pós-plantio não influenciam a produção de minimilho e de espigas verdes, nas condições de 

realização deste trabalho. A cultivar BRS VIVI tem menor produção de minimilho e espigas 

verdes que as demais cultivares, porém com o BRIX maior, e com cor de espigas e 

parâmetros de espigas comerciais adequados. As cultivares BRS VIVI, RB 9110 PRO e RB 

9004 PRO são aptas para o uso como minimilho, para espigas verdes BRS VIVI e RB 9004 

PRO são mais adequadas para comercialização. A RB 9110 PRO proporciona maior produção 

de minimilho e de espigas verdes que as demais, porém com espigas verdes mais compridas, 

mais finas e cor mais forte.  

Palavras-chave: Fertilização. Zea mays. Cultivares. Milhos especiais. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The special corn crop has been growing in many Brazilian regions, showing to be a promising 

market niche. There is little information on management of these crops, notably the choice of 

cultivars and plants fertilization. The aim of this study was to evaluate corn cultivars to 

produce of baby corn and green ears, submitted to different post-planting fertilization 

strategies. The experiment was conducted in a non-irrigated farming from November 2015 to 

February 2016, in the area of UFSJ, in Sete Lagoas MG. Two experiments were installed, one 

with corn and the other one with baby corn, and the experimental design used in each of them 

was completely randomized, with three repetitions, and treatments arranged in a factorial 

scheme 3 x 3, and 3 cultivars ( BRS VIVI , RB 9110 and RB 9004 PRO) and 3 strategies of 

fertilizations (400 kg ha
-1

 formulated NPK 20-00-20 , ALGA
+
 leaf 1.2 L ha

-1
 and 400 kg ha

-1
 

formulated NPK 20-00-20 + ALGA
+
 leaf 1.2 L ha

-1
). The plots were consisted of 4 rows of 3 

m, spaced 0.70 m. The characteristics were evaluated: number of ears, weight of husked ears 

and unhusked, length and diameter of the ear without straw, BRIX, color of the ear, plant 

height and first ear insertion and stem diameter. Corn cultivars influence quantitatively and 

qualitatively producing of baby corn and green ears, after planting fertilization did not 

influence the production of baby corn and green ears, in the conditions of the achievement of 

this work. The BRS VIVI cultivar has lower production in baby corn and green ears than 

other cultivars, but with greater BRIX, and with color and parameters of ears of the corn 

appropriate commercial. The BRS VIVI, RB 9110 PRO and RB 9004 PRO cultivars are 

suitable for the use as baby corn, for green ears BRS VIVI and RB 9004 PRO are more 

suitable for marketability. The RB 9110 PRO provides greater production of baby corn and 

green ear than the other ones, but with longer green ears, thinner and stronger color. 

Keywords: Fertilization. Zea mays. Cultivars. Special corns. 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Escala de cor da espiga de milho verde                                                         22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1a - Resumos das análises de variância para número de miniespiga (NESP), peso com 

palha (PCP), peso sem palha (PSP), comprimento das miniespigas (COMP) e 

diâmetro das miniespigas (DIAE) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................23 

Tabela 1b - Resumos das análises de variância para teor de sólidos solúveis (BRIX), altura de 

planta (ALT) e diâmetro de colmo (DIAC) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................23 

Tabela 2 - Número de miniespigas (NESP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas 

a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016...................24 

Tabela 3 - Peso com palha de miniespigas (PCP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................24 

Tabela 4 - Peso sem palha de miniespigas (PSP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................25 

Tabela 5 - Comprimento de miniespigas (COMP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................26 

Tabela 6 - Diâmetro de miniespigas (DIAE) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas 

a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016...................27 

Tabela 7 - Teor de sólidos solúveis totais de miniespigas (BRIX) por 2,8 m
2
 de três cultivares 

de milho submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete 

Lagoas, 2016..........................................................................................................27 

Tabela 8 - Diâmetro de colmo (DIAC) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três 

estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016.............................28 



 

Tabela 9a - Resumos das análises de variância para número de espigas verdes (NESP), peso 

com palha (PCP), peso sem palha (PSP), comprimento das espigas (COMP) e 

diâmetro das espigas (DIAE) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a 

três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016......................29 

Tabela 9b - Resumos das análises de variância para teor de sólidos solúveis (BRIX), altura de 

planta (ALT), diâmetro de colmo (DIAC), altura da primeira espiga  (ALTE) e cor 

(COR) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três estratégias de 

adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016...................................................29 

Tabela 10 - Número de espigas verdes (NESP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................30 

Tabela 11 - Peso com palha de espigas verdes (PCP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................30 

Tabela 12 - Peso sem palha de espigas verdes (PSP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................31 

Tabela 13 - Comprimento de espigas verdes (COMP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................32 

Tabela 14 - Diâmetro de espigas verdes (DIAE) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................32 

Tabela 15 - Teor de sólidos solúveis totais de espigas verdes (BRIX) por 2,8 m
2
 de três 

cultivares de milho submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, 

Sete Lagoas, 2016..................................................................................................33 

Tabela 16 - Valores para cor de espigas verdes (COR) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 

2016........................................................................................................................34 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ALT - Altura da planta 

ALTE - Altura da primeira espiga  

BRIX - Teor de sólidos solúveis  

COMP - Comprimento da espiga sem palha  

COR - Cor da espiga  

DIAC - Diâmetro do colmo 

DIAE - Diâmetro da espiga sem palha  

NESP - Número de espigas  

PCP - Peso das espigas com palha  

PSP - Peso das espigas sem palha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO...........................................................................................................10 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA...................................................................................12 

2.1 MILHO VERDE - DEFINIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO.............12 

2.2 MINIMILHO - DEFINIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO..................13 

2.3 MILHO DOCE E SUPERDOCE..................................................................................14 

2.4 CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES ANALISADAS.....................................15 

2.4.1 BRS VIVI......................................................................................................................15 

2.4.2 RB 9110 PRO................................................................................................................15 

2.4.3 RB 9004 PRO ...............................................................................................................16 

2.5 ADUBAÇÃO DA CULTURA DO MILHO.................................................................16 

2.5.1 Nitrogênio......................................................................................................................17  

2.5.2 Potássio..........................................................................................................................18 

2.6 ADUBAÇÃO FOLIAR.................................................................................................19 

2.6.1 Aminoagro ALGA
+
.......................................................................................................19 

3 MATERIAL E MÉTODOS........................................................................................20 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................................................23 

4.1 MINIMILHO.................................................................................................................23 

4.2 MILHO VERDE...........................................................................................................28 

5 CONCLUSÕES...........................................................................................................35 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................36



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

Dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho (Zea mays L.) é o mais expressivo, em 

função de seu potencial produtivo, composição química e valor nutritivo, constituindo em um 

dos mais importantes cereais cultivados e consumidos no mundo. Devido à sua multiplicidade 

de aplicações, na alimentação humana ou animal, além de constituir-se em indispensável 

matéria prima impulsionadora de diversificados complexos agroindustriais.  

A importância econômica do milho é caracterizada pelas diversas formas de sua 

utilização, que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Entre as 

várias aplicações de uso do milho, para alimentação humana, existem os milhos especiais, 

sendo todo milho que não é cultivado para a produção de grãos secos, commodities. Como 

exemplos pode-se citar: milho verde, milho doce, milho pipoca, minimilho, milho para 

canjica, dentre outros, que possuem mercado com alto valor agregado. 

O rendimento de uma lavoura de milho é o resultado do potencial genético da 

semente, das condições edafoclimáticas do local de plantio, além do manejo da lavoura. Esses 

fatores aumentam a possibilidade de obtenção de altas produtividades, mas exige 

racionalidade técnica e econômica no uso de insumos. Com teores adequados dos demais 

nutrientes no solo, o nitrogênio é o nutriente que proporciona os maiores incrementos em 

produtividade de grãos na cultura do milho. 

 Vários fatores podem influenciar o rendimento da cultura do milho, dessa forma, 

torna-se importante avaliar as características agronômicas e se as cultivares de milho 

respondem de maneira diferenciada às adubações, dentre elas as realizadas após o plantio, 

quando se objetiva a produção de minimilho e milho verde. A escolha da cultivar adequada e 

a adoção de estratégias de adubação eficientes são aspectos fundamentais para a melhoria na 

eficiência do manejo cultural. 

O milho verde faz parte da tradição da culinária brasileira, onde se tornou um grande 

atrativo para os pequenos e médios produtores devido ao bom preço de mercado e da alta 

demando pelo produto. Já o minimilho, é uma nova forma de utilização do milho, também 

conhecido como ‘baby corn’, é o milho cujas espigas ou espiguetas, popularmente 

denominadas ‘bonecas’, são colhidas ainda jovens, antes da fertilização dos grãos, para serem 

consumidas na forma de conservas ou in natura.  

No contexto milho verde e minimilho, inserem-se também o milho doce e o 

superdoce, que somente são consumidos na forma de milho verde in natura ou 

industrializados. O milho doce, diferentemente do milho verde, não é tradicional no Brasil, 
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mas possui alto potencial para expandir sua produção, porém ainda faltam estudos que levem 

à boa produtividade e qualidade do produto. 

Há um crescimento da demanda do consumidor por milhos especiais no Brasil, diante 

disso, empresas produtoras de sementes vêm investindo no desenvolvimento de híbridos e 

variedades com intuito de melhorar a produtividade e a qualidade e agregar mais valor para o 

produtor. 

 Avaliar o desempenho de cultivares de milho para a produção de milhos especiais em 

diferentes estratégias de adubação é fundamental na definição de propostas de manejo 

cultural, notadamente na região Central de Minas Gerais que é palco de grande volume de 

comercialização destes produtos. O objetivo deste trabalho foi avaliar cultivares de milho para 

produção de minimilho e milho verde, submetidas a diferentes estratégias de fertilização pós-

plantio na região central de Minas Gerais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. MILHO VERDE: DEFINIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

 Dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho (Zea mays L.) é o mais expressivo, em 

função de seu potencial produtivo, composição química e valor nutritivo, constituindo em um 

dos mais importantes cereais cultivados e consumidos no mundo. Devido à sua multiplicidade 

de aplicações, na alimentação humana ou animal, além de constituir-se em indispensável 

matéria prima impulsionadora de diversificados complexos agroindustriais (FANCELLI; 

DOURADO NETO, 2000). 

 Por suas características fisiológicas, a cultura do milho tem alto potencial produtivo, 

onde o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho. O 12° levantamento para a safra 

mundial de milho 2015/16 do USDA prevê uma produção mundial de 972,1 milhões de 

toneladas, sendo que para o Brasil espera-se uma safra de 84,0 milhões de toneladas, que 

representa 8,6 % da produção mundial (USDA, 2015). 

Todo milho que não é cultivado para a produção de grãos secos, commodities, são 

chamados de milho especial. Como exemplos temos o milho verde, milho doce, milho pipoca, 

minimilho, milho para canjica, dentre outros, que possuem mercado com alto valor agregado 

(PEREIRA FILHO; CRUZ, 2009).  

 Entre as várias aplicações de uso do milho, encontra-se o seu consumo in natura 

conhecido como ponto de milho verde, sendo colhido na fase de grão leitoso e pastoso, 

normalmente entre 20 a 25 dias após a polinização. O milho verde faz parte da tradição da 

culinária brasileira, onde se tornou um grande atrativo para os pequenos e médios produtores 

devido ao bom preço de mercado e da alta demanda pelo produto. Pode ser consumido cozido 

ou assado, na forma de curau, como suco e ingredientes para fabricação de bolos, biscoitos, 

sorvetes e pamonhas (MORAES, 2009). 

O mercado consumidor do milho verde tem se tornado cadê vez mais exigente em 

relação à qualidade do produto. As espigas devem apresentar boa condição sanitária, ser bem 

formadas e bem granadas. De acordo com Moraes (2009), as principais características 

exigidas pelo mercado brasileiro para o milho verde são: grãos dentados amarelos, grãos 

uniformes, espigas longas e cilíndricas (espigas maiores que 15 cm de comprimento e 3 cm de 

diâmetro), sabugo fino e claro, boa granação, pericarpo delicado e bom empalhamento, boa 

produtividade, alta capacidade de produção de massa e baixa produção de bagaço, tolerância 

às principais pragas e doenças. Além dessas características, essa cultura exige precisão do 

produtor na colheita e rapidez na comercialização. 
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De acordo com a Ceasa - Minas 99,6 % do milho verde ofertado em 2014 foi 

produzido em Minas Gerais, o restante provém do estado de São Paulo. A importância do 

milho verde se dá principalmente na época da entressafra, quando sua demanda aumenta 

significativamente. E é nesta época que se atingem os maiores preços de comercialização do 

produto. 

 Devido à crescente demanda, somada às exigências do consumidor, as empresas 

produtoras de sementes passaram a desenvolver cultivares que atendesse o mercado 

consumidor. No contexto milho verde, inserem-se também o milho doce e o superdoce, que 

somente são consumidos na forma de milho verde in natura ou industrializados (PEREIRA 

FILHO, 2003). 

 

2.2. MINIMILHO: DEFINIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

 Uma nova forma de utilização do milho é o minimilho, também conhecido como 

‘baby corn’, que é o nome dado à espiga de milho jovem contendo os estilo-estigmas de até 3 

cm, em desenvolvimento e não fertilizada (RAUPP et al., 2008). 

 As plantas de minimilho são consideradas hortaliças e são semelhantes às plantas de 

milho comum. Várias cultivares de milhos tem sido avaliadas, mas ainda não existe cultivar 

comercial específica para a produção de minimilho. Diferentes tipos de cultivares de milho 

têm sido utilizados, como milho doce, milho pipoca e milho comum. A cultivar deve 

apresentar bom rendimento e maior percentagem de espiguetas comerciais, além de ser 

tolerante ao quebramento e ao acamamento (PEREIRA FILHO et al., 1998).  

Para Von Pinho et al. (2003), a Tailândia é um dos principais países produtores, sendo 

o maior exportador, onde em 2000 sua exportação de minimilho foi de 55.000 mil toneladas, 

correspondente a cerca de 42 milhões de dólares. Segundo Pereira et al. (1998), para as 

recomendações técnicas, o sistema de plantio do minimilho é semelhante ao do milho para 

grãos, variando apenas o tipo de cultivar e a densidade de plantio. De acordo com Brandão 

(2015), o ciclo do minimilho é curto, de 45 a 70 dias, em que essa variação se dá pela época 

de semeadura e condições climáticas que variam de localidade. A densidade de plantio é alta, 

três vezes maior comparada ao milho grão. 

 A colheita do minimilho é realizada manualmente, e deve ser feita com cuidado, pois 

além de influenciar na qualidade do produto, deve-se evitar o quebramento da planta; isto 

devido à retirada de uma espigueta da planta induzir o desenvolvimento de uma segunda 

espigueta, que pode ser colhida após sete dias e, assim, sucessivamente, até uma quarta 
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espigueta, sendo isso possível devido à quebra da dominância apical (HARDOIM et al., 2002 

apud TELES e NASCIMENTO, 2010). 

 A crescente presença do produto nas prateleiras mostra o crescente potencial do 

mercado consumidor no Brasil, onde o minimilho pode ser comercializado diretamente para 

Ceasas e para indústrias de conservas alimentícias. Segundo Raupp et al. (2008), as espigas 

devem apresentar os seguintes padrões comerciais: coloração de branco-pérola a amarelo-

claro; forma cilíndrica com ovários pequenos em fileiras uniformes e simétricas; diâmetro de 

10 a 18 mm e comprimento de 40 a 120 mm. 

 

2.3 MILHO DOCE E SUPERDOCE 

 O milho doce é classificado como uma espécie olerícola que possui alto valor 

agregado e é destinado basicamente ao consumo humano devido ao sabor dos grãos. Segundo 

Luz et al. (2014), ele pode ser comercializado em conserva ou enlatado (processamento 

industrial), desidratado ou consumido in natura, congelado na forma de espigas ou grãos, e 

como minimilho (baby corn), se colhido antes da polinização. 

A principal diferença do milho doce em relação ao milho verde refere-se ao teor de 

açúcar e amido presente, que se deve a uma mutação que, quando presente, resulta no 

bloqueio da conversão de açúcares em amido no endosperma, conferindo um maior acúmulo 

de açucares. O milho comum tem em torno de 3 % de açúcar e entre 60 e 70 % de amido, o 

milho doce tem de 9 a 14 % de açúcar e de 30 a 35 % de amido e o superdoce tem em torno 

de 25 % de açúcar e de 15 a 25 % de amido (LUZ et al., 2014). 

O milho-doce é caracterizado por possuir pelo menos um dos oito genes mutantes que 

afetam a síntese de carboidratos no endosperma. Os principais genes mutantes que afetam a 

síntese de carboidratos nos milhos doces são: “Shrunken-2” (sh2), localizado no cromossomo 

3, “Brittle” (bt), no cromossomo 5, e “Sugary Enhancer” (se), “Sugary” (su) e “Brittle2” (bt2), 

todos no cromossomo 4. Existem ainda os genes “Dull” (du), no cromossomo 10, “Waxy” 

(wx), no cromossomo 9, e “Amylose Extender” (ae), no cromossomo 5. Todos esses genes 

podem atuar de forma simples ou em combinações duplas ou triplas (TRACY, 1994 apud 

OLIVEIRA JUNIOR et al., 2006),  

O milho doce, diferentemente do milho verde não é tradicional no Brasil, mas possui 

alto potencial para expandir sua produção, porém ainda faltam estudos que levem à boa 

produtividade e qualidade do produto. Nos Estados Unidos e Canadá o milho doce é uma 

hortaliça muito popular. A área mundial cultivada atualmente é cerca de 900 mil hectares. No 

Brasil, cultivam-se 36 mil hectares, onde praticamente 100 % da produção é destinada ao 
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processamento industrial (SYNGENTA SEEDS, 2004 apud BARBIERI et al., 2005). Essa 

produção está concentrada nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, 

Goiás, Distrito Federal e Pernambuco. 

A dificuldade da rápida difusão deste produto no mercado se deve a não existência de 

cultivares de milho doce adaptadas ao Brasil. Vários estudos estão sendo feitos, e hoje são 

utilizadas algumas cultivares disponíveis que permitem maior aproximação do produto aos 

consumidores. 

O milho doce, assim como o milho verde, são ótimas alternativas para o pequeno e 

médio produtor. Segundo Teixeira et al. (2001), a cultura é explorada durante todo o ano 

usando sistemas irrigados e escalonando-se a produção, o que possibilita maior constância do 

produto para a comercialização.  

 

2.4. CARACTERÍSTICAS DAS CULTIVARES 

 A escolha da melhor cultivar a ser utilizada para o milho verde e minimilho é de 

grande importância, uma vez que essa irá garantir alta produtividade e características 

desejáveis ao padrão comercial. A maioria das pesquisas está associada ao milho comum, 

havendo pouca informação sobre a obtenção de novas cultivares destinadas ao milho verde e 

minimilho.  

2.4.1. BRS VIVI 

 Segundo a Embrapa, a cultivar de milho doce BRS VIVI apresenta ciclo médio de 80 

dias até a colheita de espigas doces, produtividade média de 2.230 kg ha
-1

, tipo superdoce, cor 

de grãos amarela, altura média de plantas 2,51 m, altura de espiga 1,13 m, peso da espiga de 

grãos verdes com palha 288,6 g, comprimento de espigas de 17,2 cm, diâmetro de espigas de 

48,25 mm, peso de grãos/espigas de 69,6 g, número de fileira de grãos 14 e alto teor de açúcar 

no grão (25 %). A cultivar é recomendada para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e para o 

Estado do Paraná. Não possui característica especial em relação à resistência a doenças ou 

ataque de pragas e, em geral, os materiais doces são mais sensíveis do que os materiais 

comuns. 

 

2.4.2. RB 9110 PRO 

 Segundo a Riber KWS sementes, o híbrido simples RB 9110 PRO alia 

superprecocidade de ciclo até o florescimento e a maturidade fisiológica, elevado potencial de 

produtividade de grãos e estabilidade produtiva. Além de outras características marcantes 
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como: inserção de espigas extremamente uniforme, flexibilidade quanto à época de plantio, 

ótima sanidade de colmo e raízes, acentuado ‘stay green’ e rápido ‘dry down’.  

Em relação às características agronômicas, o híbrido apresenta porte de planta e 

inserção de espigas baixos, arquitetura semiereta, cor do grão amarela alaranjada, textura do 

grão semidentada, sabugo branco e peso de 1000 grãos de 340 gramas. 

2.4.3. RB 9004 PRO  

 Segundo a Riber KWS sementes, o híbrido simples RB 9004 PRO é uma ótima 

ferramenta nos sistemas produtivos objetivando altas produtividades de silagem de milho 

associadas com qualidade bromatológica pela grande participação de grãos na massa ensilada. 

Além disso, possui outras características marcantes como: alta resposta produtiva, elevada 

estabilidade de produção, ótima sanidade geral de plantas, excelente qualidade de colmo e 

raízes, acentuado ‘stay green’e grande amplitude de adaptação às regiões de cultivo. 

 Em relação às características agronômicas, o híbrido apresenta ciclo semiprecoce, 

porte da planta e inserção de espiga médios, arquitetura semiereta, cor do grão alaranjada, 

textura do grão semidentada, sabugo branco e peso de 1000 grãos de 350 gramas. 

 

2.5. ADUBAÇÃO DA CULTURA DO MILHO 

De acordo com Pereira Filho (2008), as plantas necessitam de 17 elementos 

considerados essenciais, em que são divididos em macronutrientes (N, P, S, K, Ca, e Mg), e 

os micronutrientes (Mn, Zn, Cu, B, Mo, Fe Ni e Cl). Segundo Brandão (2015), normalmente o 

C, H e O são fornecidos pela água e CO2, todos os demais devem ser fornecidos, via 

adubação, de acordo com exigência de cada cultura. 

Para se desenvolver perfeitamente a planta necessita de luz, água, temperatura 

adequada e de elementos minerais. Os solos podem ser ricos ou pobres quanto ao 

fornecimento dos nutrientes. De maneira geral, os solos agrícolas brasileiros são ácidos e de 

baixa fertilidade química natural e necessitam de manejo adequado e planejamento da sua 

fertilidade. Por isso, a adubação balanceada se torna necessária para fornecer ao solo os 

nutrientes ao desenvolvimento dos vegetais, função esta atribuída aos adubos ou fertilizantes 

(UNIFERTIL, 2012). 

A exigência das culturas por nutrientes não pode ser inferida somente a partir da 

extração total, principalmente pela existência de picos de máxima absorção pela planta. Faz-

se necessário analisar a marcha de absorção dos nutrientes em função do tempo para prever 

como e quando serão feitas as adubações (GALVÃO E MIRANDA, 2004; VON PINHO et 
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al., 2009). Embora a marcha de absorção de nutrientes na cultura do milho seja afetada por 

clima, cultivares e sistemas de cultivo, de modo geral, pode-se dizer que os nutrientes são 

absorvidos durante todo o ciclo, sendo as diferenças verificadas nas velocidades de absorção 

destes em função do ciclo e na sua translocação das folhas e dos colmos para os órgãos 

reprodutivos (ANDRADE et al., 1975 apud BORGES, 2006). 

Do ponto de vista nutricional a planta de milho é considerada exigente, respondendo a 

aumentos nos níveis de adubação com ganhos crescentes em produtividade, respeitando-se o 

potencial produtivo da cultivar (BORGES, 2006). Apesar do ciclo de cultivo do milho para a 

obtenção de minimilho e de milho verde serem menores que para o milho grão, a adubação de 

plantio é a mesma. Já em relação à adubação nitrogenada de cobertura, para o minimilho, essa 

é exigida em menor quantidade uma vez que, a colheita do minimilho é feita na fase jovem da 

espiga, quando ainda não há formação de grãos, o que demanda menor quantidade de 

elementos (PEREIRA FILHO, 2008).  

A maior exigência do milho refere-se ao nitrogênio e ao potássio, seguido de cálcio, 

magnésio e fósforo.  Von Pinho et al. (2009) observaram que os nutrientes são acumulados na 

parte aérea do milho na seguinte ordem decrescente: N, K, P, Ca, Mg e S. Isso ratifica a 

necessidade de adubação em cobertura com N e K para a cultura, já que as grandes 

quantidades requeridas não podem ser fornecidas apenas na adubação de plantio. Também é 

observado que a extração de N, P, K, Ca e Mg possuem um aumento linear referente ao 

acréscimo em produtividade (COELHO et al., 2003 apud LEMOS, 2008).  

 

2.5.1. NITROGÊNIO  

 O nitrogênio é um dos elementos minerais requeridos em maior quantidade pelas 

plantas e o que mais limita o crescimento. É um dos nutrientes que apresenta os efeitos mais 

espetaculares no aumento da produção na cultura do milho (BORGES, 2006). Sua 

importância é devida ao nitrogênio participar da composição de aminoácidos, proteínas, 

ácidos nucléicos, clorofila e muitas enzimas essenciais para o estímulo ao crescimento e 

desenvolvimento da parte aérea e do sistema radicular das plantas. Sua deficiência resulta em 

clorose gradual das folhas mais velhas e redução do crescimento da planta (FERNANDES, 

2006). 

O nitrogênio é um elemento encontrado no ambiente na forma orgânica, inorgânica e 

gasosa. É altamente móvel na planta, ou seja, pode ser redistribuído às partes das plantas que 

mais necessitam dele ou esteja em crescimento (BRANDÃO, 2015).  
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O milho é uma cultura que remove grandes quantidades de N e requer o uso de 

adubação nitrogenada em cobertura para complementar a quantidade suprida pelo solo. A 

época de aplicação de N pode variar, sendo comum a aplicação, na semeadura, de parte do N 

recomendado, e o restante em cobertura, quando as plantas apresentam de 4 a 8 folhas 

(POTTKER; WIETHOLTER, 2004). Segundo a Embrapa, a recomendação da adubação 

nitrogenada em cobertura para a cultura do milho varia de 100 a 200 kg ha
-1

. 

 

2.5.2. POTÁSSIO 

O potássio é o cátion mais abundante na planta, sendo absorvido em grandes 

quantidades pelas raízes. Depois do N, o K2O é o segundo elemento absorvido em maiores 

quantidades pelo milho.  

O K2O tem importante função no estado energético da planta, na translocação e 

armazenamento de assimilados e na manutenção da água nos tecidos vegetais. Atua na 

neutralização de cargas e como o mais importante e ativo componente inorgânico osmótico. 

Sua alta concentração no citoplasma e nos cloroplastos é responsável pela manutenção do pH 

das células e tecidos entre 7 e 8. O K2O atua em muitos processos fisiológicos no vegetal: 

ativa mais de 60 sistemas enzimáticos; atua na fotossíntese; favorece um alto estado de 

energia; mantém o turgor das células vegetais; regula a abertura e fechamento dos estômatos; 

promove a absorção de água; regula a translocação de nutrientes na planta; favorece o 

transporte e armazenamento de carboidratos; incrementa a absorção do N e a síntese de 

proteínas; e participa na síntese de amido nas folhas (FERNANDES, 2006). 

Para Fernandes (2006), quando há adequada nutrição potássica, ocorrem vários efeitos 

positivos para planta como incremento no crescimento das raízes, aumento da resistência às 

secas e às baixas temperaturas, resistência às pragas e moléstias e resistência ao acamamento. 

Segundo Coelho e França (2006), a absorção mais intensa de K2O pelo milho ocorre 

nos estádios iniciais de crescimento, quando a planta acumula 50 % de matéria seca, de 60 a 

70 dias, sendo que esta absorve cerca de 90 % da sua necessidade total de K2O. Assim, 

normalmente recomenda-se aplicar o fertilizante potássico no sulco por ocasião da semeadura 

do milho. Isso é mais importante para solos deficientes, em que a aplicação localizada permite 

manter maior concentração do nutriente próximo das raízes, favorecendo maior 

desenvolvimento inicial das plantas. 
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2.6. ADUBAÇÃO FOLIAR 

 A adubação foliar é um processo em que a nutrição das plantas é feita através das 

partes aéreas, principalmente das folhas. A velocidade de absorção foliar varia de nutriente 

para nutriente e de planta para planta, considerando todos os outros fatores em igualdade de 

condições. A mobilidade, dos nutrientes das folhas para outros órgãos pelo floema, também 

varia de elemento para elemento, sendo os mesmos classificados desde altamente móveis até 

imóveis. Além disso, a adubação foliar é afetada por uma série de fatores, alguns externos, 

ligados ao meio, como a molhabilidade da superfície foliar, temperatura e umidade relativa do 

ar, composição da solução e a luz, e outros internos, ligados à própria planta como a 

superfície foliar, idade da folha e estado iônico interno.  

 A adubação foliar é utilizada no mundo inteiro em diferentes culturas e tem como 

interesse prático, corrigir deficiências eventuais dentro do ciclo da planta; fornecimento de 

micronutrientes, aumentar a eficiência de aproveitamento dos adubos; fornecimento de 

nutrientes em cobertura; e distribuição mais uniforme dos adubos. Contudo, não deve ser 

encarada como substitutiva da adubação via solo, principalmente para os macronutrientes, o 

que exigiria um grande número de aplicações para atender às exigências das plantas. Diversos 

estudos têm contribuído para que a prática da adubação foliar possa ser mais intensivamente 

pesquisada. Anteriormente, as aplicações foliares só se faziam com micronutrientes, quando 

estes faltavam no solo. Atualmente, os macronutrientes também passaram a ser empregados 

com resultados satisfatórios, como suplementos e complementos à adubação via solo. 

 

2.6.1. AMINOAGRO ALGA
+
 

De acordo com a empresa fornecedora, o Aminoagro Alga
+
 é registrado no Ministério 

da Agricultura como fertilizante organomineral foliar classe A. Atua no metabolismo vegetal, 

na diferenciação, divisão e desenvolvimento celular, como fonte de energia e nutrientes para a 

planta. Sua composição é basicamente de Matéria Orgânica Total (149,50 g/L), Carbono 

Orgânico Total (92,00 g/L), N solúvel em água (115,00 g/L), Mn solúvel em água (11,50 g/L) 

e Zn solúvel em água (5,75 g/L).  

 

 

 

 

 

 



20 

 

3 MATERIAIS E METODOS 

 O experimento foi conduzido na Universidade Federal de São João Del Rei, campus 

Sete Lagoas- MG, localizado na Rodovia MG 424 – Km 47, situada a 19º28’36’ S e 44º11’53 

O, a 769 m de altitude. O solo da área é classificado como um Latossolo Vermelho distrófico, 

comum na região, esta possui temperatura média anual de 22,73 ºC e a precipitação total 

durante o período experimental de 712,4 mm (EMBRAPA, 2016). O período experimental 

compreendeu os meses de novembro de 2015 a fevereiro de 2016.  

 A correção do solo antes do plantio não foi realizada, e foi feita somente o preparo 

convencional do solo, com uma aração e duas gradagens. Na adubação de plantio, realizada 

no dia 16 de novembro foram aplicados 450 kg ha
-1 

de 04-30-10. A semeadura do minimilho e 

milho verde foram feitas manualmente, no dia 19 de novembro de 2015. 

 Foram instalados dois experimentos, um com minimilho e outro com milho verde, 

sendo que o delineamento experimental utilizado em cada um deles foi o inteiramente 

casualizado, com três repetições, e os tratamentos dispostos em esquema fatorial 3 x 3, sendo 

3 cultivares comerciais (BRS VIVI, RB 9110 PRO e RB 9004 PRO) e 3 adubações em 

cobertura (400 kg ha
-1

 da fórmula 20-00-20, ALGA
+
 foliar 1,2 L ha

-1
 e 400 kg ha

-1
 da fórmula 

20-00-20 + ALGA
+
 foliar 1,2 L ha

-1
). Para o minimilho e milho verde adotou-se espaçamento 

de 0,70 m, com densidades de 199990 e 71425 plantas ha
-1

, para um estande final de 180000 e 

60000 plantas ha
-1

 após desbaste realizado com três folhas, respectivamente. As parcelas 

foram constituídas de 4 linhas de 3 m cada uma, sendo as duas centrais consideradas como 

úteis, desprezando se 50 cm de cada extremidade, para observações e coleta de dados. 

O experimento foi conduzido em condição de sequeiro. Foi feita aplicação em toda a 

área do enraizador Aminoagro Raiz, 10 dias após a emergência, na proporção de 1,5 L ha
-1

, 

quando as plantas de milho apresentavam 3 folhas completamente expandidas. O controle de 

plantas daninhas foi feito 22 dias após a emergência, utilizando o herbicida atrazina na 

dosagem de 3,6 L ha
-1

. As adubações de cobertura foram realizadas 25 dias após a 

emergência, manualmente e com o auxílio de uma bomba costal (20 L). 

 Para as características agronômicas foram avaliados as seguintes variáveis: número de 

espigas (NESP), peso das espigas com palha (PCP), peso das espigas sem palha (PSP), 

comprimento da espiga sem palha (COMP), diâmetro da espiga sem palha (DIAE), teor de 

sólidos solúveis (BRIX), cor da espiga (COR), altura da planta (ALT), altura da primeira 

espiga (ALTE) e diâmetro do colmo (DIAC). 

 A seguir apresenta-se a descrição das metodologias para obtenção das características 

avaliadas: 
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a) Número de espigas: contadas todas as espigas superiores da parcela útil; 

b) Peso das espigas com palha: medida com balança digital todas as espigas superiores da 

parcela útil logo após a colheita, para minimilho em gramas, e milho verde em 

quilogramas; 

c) Peso das espigas sem palha: medida com balança digital todas as espigas superiores da 

parcela útil, para minimilho em gramas, e milho verde em quilogramas; 

d) Comprimento das espigas sem palha: determinado com a utilização de uma trena 

graduada em centímetros, medindo da base da espiga até o ponto de término da 

formação de grãos, para minimilho 20 espigas por parcela, e para milho verde 5 

espigas por parcela; 

e) Diâmetro da espiga sem palha: determinada com paquímetro, no terço médio da 

espiga, em milímetros. Considerando 20 espigas por parcela para minimilho e 5 

espigas por parcela para milho verde; 

f) Teor de sólidos solúveis: mensurado com refratômetro digital de leitura automática em 

°Brix, analisando duas espigas com duas repetições cada para minimilho e milho 

verde; 

g) Cor da espiga: avaliadas a partir de escala comparativa com pontuação de 1 a 5, em 

que 1 representa a cor mais clara e 5 a mais escura, proposta por Abreu e Borges 

(2016) baseado em Albuquerque (2005), sendo analisadas 5 espigas de cada parcela 

para o milho verde (Figura 1); 

h) Altura da planta: determinada após a colheita das espigas, com o auxílio de uma régua 

graduada em centímetros, pela distância em metros do nível do solo até a inserção da 

folha bandeira, de cinco plantas representativas da parcela para minimilho e milho 

verde; 

i) Altura da primeira espiga: medida após a colheita das espigas, com o auxílio de uma 

régua graduada em centímetros, pela distância em metros do nível do solo até a 

inserção da primeira espiga, de cinco plantas representativas da parcela para milho 

verde; 

j) Diâmetro do colmo: determinado com paquímetro digital no terço médio do colmo, 

em milímetros, de cinco plantas representativas da parcela de minimilho e milho 

verde. 

 As espigas do minimilho foram colhidas com 56 e 59 dias após a emergência, em que 

a cultivar RB 9110 apresentou precocidade sendo colhida a espiga superior no dia 19 de 
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janeiro, e as demais cultivares colhidas no dia 22 de janeiro. Já as espigas de milho verde 

foram colhidas 79 dias após a emergência, todas as espigas superiores da área útil. 

 Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância com o auxílio do 

programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2000), e para as diferenças significativas 

identificadas pelo teste F se aplicou o teste de médias de Scott-Knott (5 %).  

 
Figura 1 - Escala de cor da espiga de milho verde, proposta por Abreu e Borges (2016). 

Fonte: Abreu e Borges (2016). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 MINIMILHO 

Observou-se efeito significativo das cultivares para todas as características avaliadas, 

excetuando altura de plantas. Já, as estratégias de adubação adotadas influenciaram apenas o 

PCP, e não houve interação entre os fatores para todas as características avaliadas (TABELA 

1a e 1b). 

Tabela 1a: Resumos das análises de variância para número de miniespigas (NESP), peso com palha 

(PCP), peso sem palha (PSP), comprimento das miniespigas (COMP) e diâmetro das miniespigas 

(DIAE) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. 

UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

  

FV 

  

GL 
QM 

NESP PCP (g)  PSP (g) COMP (cm) DIAE (mm) 

CULT 2 326,92
*
 1,18E+6

*
 2,21E+5

*
 35,75

*
 86,55

*
 

ADUB 2 79,14
NS

 1,44E+5
*
 1,24E+4

NS
 0,87

NS
 0,53

NS
 

CULT*ADUB 4 70,03
NS

 7,57E+4
NS

 6,78E+3
NS

 0,48
NS

 1,41
NS

 

ERRO 18 43,96 4,14E+4 7,99E+3 0,73 2,53 

TOTAL  26           

CV (%)  38,33 42,96 59,35 11,31 13,50 

Média geral   17,29 474,02 150,65 7,57 11,79 
* - significativo, a 5% de probabilidade, pelo teste F; NS - não significativo; CV% - coeficiente de variação. 

Tabela 1b: Resumos das análises de variância para teor de sólidos solúveis (BRIX), altura de planta 

(ALT) e diâmetro de colmo (DIAC) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três 

estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

  

FV 

  

GL 
QM 

BRIX (°) ALT (m) DIAC (mm) 

CULT 2 4,81
*
 0,009

NS
 15,54

*
 

ADUB 2 0,26
NS

 0,019
NS

 1,18
NS

 

CULT*ADUB 4 0,32
NS

 0,005
NS

 5,3
NS

 

ERRO 18 0,40 0,009 3,54 

TOTAL  26    

CV (%)  11,32 4,60 13,80 

Média geral   5,60 2,07 13,64 
* - significativo, a 5% de probabilidade, pelo teste F; NS - não significativo; CV% - coeficiente de variação. 

Para número de espigas, as cultivares RB 9110 PRO e RB 9004 PRO foram superiores 

à BRS VIVI, notadamente na adubação N + K para a cultivar RB 9110 PRO. Isso permite 

inferir que, apenas com a adubação de cobertura via solo se conseguiu o melhor número de 

espigas para essa cultivar. De maneira geral, as adubações não influenciaram 

significativamente o número de espigas, com uma tendência à obtenção de maiores valores na 

adubação N e K + ALGA
+
 (TABELA 2).  
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Moreira et al. (2014), avaliando características agronômicas de genótipos de milho 

para produção de minimilho, obteve para número de espigas diferenças significativas, em que 

o milho verde, o híbrido simples ATL apresentou maior número de espigas quando 

comparado a outras cultivares, e o milho doce Bona-Verde e o super-doce foram os que 

apresentaram os menores números de espigas com médias de 195.000, 85.500, 56.750 espigas 

de milho por ha, respectivamente. Esses resultados corroboram com os observados neste 

trabalho, em que houve também baixo desempenho da cultivar doce em relação às cultivares 

de milho verde.  

Entretanto, Do Vale et al. (2011) analisando índice de seleção para cultivares de milho 

com dupla aptidão: minimilho e milho verde obteve número de minimilho superior a esse 

trabalho, o que em muito se explica pela menor produção proporcionada pelo plantio em 

sequeiro. Contudo, os resultados obtidos neste trabalho foram superiores aos de Borges et al. 

(2012) em plantio realizado em Janaúba/MG. 

Tabela 2: Número de miniespigas (NESP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três 

estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO                         

N + K COBERTURA ALGA +     N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI 10 Aa 8 Aa 13 Aa 10  a 

RB 9110 PRO 27 Ab 17 Aa 23 Aa 22  b 

RB 9004 PRO 12 Aa 18 Aa 24 Aa 18 b 

MÉDIA 16 A 14  A 20 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

A cultivar RB 9110 PRO proporciona maiores pesos com palha em relação às outras 

cultivares, porém, apenas com adubação foliar o peso com palha é menor que as demais 

adubações. (TABELA 3). Neste trabalho o peso de minimilho com palha, assim como para 

número de minimilho, foi inferior ao obtido por Do Vale et al, (2001) que trabalharam com 

irrigação suplementar.  

Tabela 3: Peso com palha de miniespigas (PCP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a 

três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA            ALGA +      N e K - ALGA+               MÉDIA 

BRS VIVI 305,60 Aa 123,30 Aa 200,80 Aa 209,90 a 

RB 9110 PRO 1063,26 Bb 621,00 Ab 979,13 Bb 887,80 b 

RB 9004 PRO 186,36 Aa 248,56 Aa 538,20 Aa 324,37 a 

MÉDIA 518,41 B 330,95 A 572,71 B   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 Independentemente da adubação a cultivar RB 9110 PRO é superior para peso sem 

palha; contudo, não houve diferenças significativas entre as adubações (TABELA 4). 
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 Em trabalho realizado por Teles e Nascimento (2010), avaliando a competição de 

cultivares de milho doce e verde para a produção de minimilho, obtiveram resultados de peso 

sem palha para a cultivar verde bem maior que para a cultivar doce, com valores de 5.095 e 

1.095 g, respectivamente. Este mesmo comportamento se observou no presente trabalho, em 

que a cultivar RB 9110 PRO se destacou com maior peso de minimilho sem palha.  

 Santos et al. (2014), avaliando a produtividade em função das adubações nitrogenada e 

potássica para safra primavera verão, observaram que a produtividade de minimilho não foi 

afetada pela aplicação de K, podendo ser justificado pelo alto teor disponível de K no solo. 

No entanto, houve incremento com as doses de N, sem apresentar interação significativa entre 

os fertilizantes potássico e nitrogenado. 

Tabela 4: Peso sem palha de miniespigas (PSP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a 

três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI 83,76 Aa 25,36 Aa 44,87 Aa 51,33 a 

RB 9110 PRO 398,70 Ab 243,93 Ab 352,13 Ab 331,58 b 

RB 9004 PRO 40,30 Aa 53,93 Aa 112,90 Aa 69,04 a 

MÉDIA 174,25 A 107,74 A 169,96 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

Assim como para peso sem palha, a cultivar RB 9110 PRO apresentou comprimento 

de miniespigas superior às demais independentemente da adubação (TABELA 5). 

 Segundo Lana et al. (2011), o padrão para a classificação das espigas de minimilho 

comerciais para comprimento é de 4,0 a 12,0 cm. No presente trabalho o comprimento das 

espigas variou de 6,25 a 9,86 cm, o que mostra um resultado satisfatório para o padrão de 

classificação comercial. 

Wangen e Faria (2013), avaliando as variedades de milho para a produção de 

minimilho não obteve resultados significativos para comprimento quando comparado as 

cultivares de milho verde e doce, em que esse comprimento variou de 12,59 e 14,01 cm. 

Moreira et al. (2014) também não observaram diferença entre os genótipos estudados, em que 

para o milho verde houve média de 9,16 cm e para o milho doce 9,61 cm.  Essas médias 

obtidas corroboram com as observadas por Do Vale et al. (2011), 8,6 cm em média de 10 

cultivares. 

Como no presente trabalho, Santos et al. (2014) verificaram também que não houve 

interação entre as doses de N e K no comprimento das espiguetas comerciais, entretanto, 

houve variação na referida variável somente com a adição de nitrogênio. Observou-se 
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aumento linear no comprimento das espiguetas em razão do acréscimo de doses de nitrogênio 

tanto na safra primavera verão como safrinha. 

Tabela 5: Comprimento de miniespigas (COMP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a 

três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+           MÉDIA 

BRS VIVI 6,75 Aa 5,77 Aa 6,24 Aa 6,25 a 

RB 9110 PRO 9,51 Ab 9,86 Ab 10,21 Ab 9,86 b 

RB 9004 PRO 6,72 Aa 6,03 Aa 7,01 Aa 6,59 a 

MÉDIA 7,66 A 7,22 A 7,82 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

Assim como para PSP e COMP, a cultivar RB 9110 PRO apresentou diâmetro 

superior às demais independentemente da adubação (TABELA 6). 

 Para diâmetro de espigas, segundo Lana et al. (2011), o padrão para a classificação das 

espigas de minimilho comerciais é de 0,8 a 1,8 cm. Wangen e Faria (2013), no seu estudo não 

obteve resultados significativos quando comparado os diâmetros de milho verde e milho doce 

para minimilho, em que o diâmetro variou de 1,36 a 1,51 cm. Moreira et al. (2014), também 

não observaram diferença entre os genótipos estudados, onde para o milho verde obteve 

média de 1,40 cm e para o milho doce 1,32 cm.  

Os valores de diâmetro de milho doce BRS VIVI e da cultivar verde RB 9004 PRO 

obtido neste trabalho foram inferiores quando comparado com o observado por Wangen e 

Faria (2013) e Moreira et al. (2014), em que houve médias 1,0 cm. Isso pode, em parte, ser 

atribuído ás limitações nutricionais que o solo da área experimental possui. Já os valores de 

diâmetro obtidos pela cultivar RB 9110 PRO foi semelhante aos demais trabalhos, com média 

de 1,53 cm. Entretanto, todas as cultivares ficaram dentro do padrão de classificação 

comercial. 

Assim, já é possível afirmar que a cultivar RB 9110 PRO se destaca das demais com 

relação à produção de minimilho e que apenas a adubação foliar não é suficiente para o bom 

desempenho das cultivares quanto à minimilho. 
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Tabela 6: Diâmetro de miniespigas (DIAE) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três 

estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+         MÉDIA 

BRS VIVI 10,70 Aa 9,54 Aa 9,68 Aa 9,97 a 

RB 9110 PRO 15,11 Ab 15,44 Ab 15,55 Ab 15,37 b 

RB 9004 PRO 9,37 Aa 9,76 Aa 10,94 Aa 10,02 a 

MÉDIA 11,73 A 11,58 A 12,06 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 A cultivar BRS VIVI proporcionou maiores valores de sólidos solúveis totais que as 

demais, independentemente da adubação. Contudo, não houve diferenças significativas entra 

as adubações adotadas (TABELA 7). 

 Em trabalho realizado por Oliveira (2014), estudando conservas de minimilho 

orgânico: processamento e aceitação sensorial, os valores da média de sólidos solúveis foi 

semelhante ao presente trabalho, onde obteve médias de 6,0 °brix para o milho doce e super 

doce, e 5,5 ºbrix para o milho verde. Já Lima et al. (2015), em seu trabalho de análises físicas, 

composição centesimal e nutricional de minimilho orgânico de diferentes variedades, 

obtiveram resultados inferiores para cultivar doce (4,5 ºbrix) e milho super doce (3,0 ºbrix), 

porém para cultivar verde os valores foram maiores (5,0 e 6,0 ºbrix).  

Tabela 7: Teor de sólidos solúveis totais de miniespigas (BRIX) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+              MÉDIA 

BRS VIVI 6,76 Ab 6,53 Ab 6,02 Aa 6,44 b 

RB 9110 PRO 4,96 Aa 5,73  Aa 5,28 Aa 5,33 a 

RB 9004 PRO 4,96  Aa 5,13 Aa 5,08 Aa 5,05 a 

MÉDIA 5,56  A 5,80 A 5,46 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 Não houve diferença entre as cultivares e entre as adubações para a altura de plantas, 

permitindo inferir que para as condições deste trabalho essa característica não sofreu 

influência dos tratamentos propostos. 

 Moreira et al. (2014), também como neste trabalho, não observaram diferenças 

significativas quando comparado o milho verde e o milho doce. Entretanto, Do Vale et al. 

(2011), avaliando índice de seleção de cultivares, e Brandão (2015), avaliando cultivares para 

produção de minimilho em função de estratégias de fertilização em plantio irrigado, 

observaram diferenças de altura de plantas entre as cultivares analisadas. Também esse último 

autor, quando adicionado K ao N em cobertura, houve efeitos positivos para altura de plantas, 
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diferentemente do observado neste trabalho para o tratamento N + K. Santos et al. (2014) não 

observaram efeito significativo de N e K, entretanto ocorreu incremento linear na altura à 

medida que se aumentaram as doses de N. 

 Quanto ao diâmetro do colmo, a cultivar BRS VIVI foi superior às demais, e não 

houve influencia da diferentes adubações pós-plantio (TABELA 8). 

 Os valores obtidos neste trabalho são semelhantes aos observados por Brandão (2015) 

que obteve médias de diâmetro de colmo para as cultivares RB 9110 PRO e RB 9004 PRO de 

1,40 e 1,39 cm, respectivamente. No estudo de Moreira et al. (2014), não houve diferença 

significativa entre as cultivares de milho verde e milho doce com média de 1,65 cm, resultado 

superior ao presente trabalho e ao trabalho de Brandão (2015). 

 Pereira Filho et al. (2005) como no presente trabalho não observaram diferenças 

significativas no aumento do colmo com o aumento de doses de nitrogênio. Entretanto, Santos 

et al. (2014) e Soratto et al. (2010), observaram que o diâmetro de colmo foi incrementado 

pela elevação das doses de N em cobertura, independentemente da fonte utilizada.  

Tabela 8: Diâmetro de colmo (DIAC) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três 

estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA            ALGA + N e K - ALGA+              MÉDIA 

BRS VIVI 14,31 Aa 16,72 Ba 14,18 Aa 15,07 b 

RB 9110 PRO 12,39 Aa 13,21 Aa 14,56 Aa 13,39 a 

RB 9004 PRO 12,98  Aa 11,53 Aa 12,92 Aa 12,48 a 

MÉDIA 13,23  A 13,82 A 13,89 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 Como a análise do solo não foi realizada recentemente, provavelmente, a falta de 

resposta positiva em produtividade das cultivares de minimilho à aplicação da adubação em 

cobertura (N e K) tanto foliar como via solo foi devida à adubação de plantio ter sido 

suficiente para atender à demanda das cultivares em N e K e/ou aos altos teores destes 

nutrientes no solo durante o cultivo. 

 

4.2 MILHO VERDE 

Houve influência das cultivares em todas as características avaliadas, excetuando 

altura de planta, altura da primeira espiga e diâmetro de colmo. Já as adubações realizadas 

pós-plantio influenciaram apenas o número de espigas. Não se observou interação 

significativa entre os fatores nas variáveis analisadas (TABELA 9a e 9b). 
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Tabela 9a: Resumos das análises de variância para número de espiga verde (NESP), peso com palha 

(PCP), peso sem palha (PSP), comprimento das espigas (COMP) e diâmetro das espigas (DIAE) por 

2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete 

Lagoas, 2016. 

  QM  

FV GL NESP PCP (kg)  PSP (kg) COMP (cm) DIAE (mm) 

CULT 2 352,33
*
 12,44

*
 7,11

*
 15.56

*
 18,17

*
 

ADUB 2 24,11
*
 0,99

NS
 0,85

NS
 0,75

NS
 1,73

NS
 

CULT*ADUB 4 10,27
NS

 0,17
NS

 0,08
NS

 1,32
NS

 3,42
NS

 

ERRO 18 6,22 0,46 0,21 1,43 2,71 

TOTAL  26      

CV (%)  18,25 23,71 21,91 7,97 3,72 

Média geral  13,66 2,86 2,09 15,03 44,27 
* - significativo, a 5% de probabilidade, pelo teste F; NS - não significativo; CV% - coeficiente de variação. 

Tabela 9b: Resumos das análises de variância para teor de sólidos solúveis (BRIX), altura de planta 

(ALT), diâmetro de colmo (DIAC), altura da primeira espiga (ALTE) e cor (COR) por 2,8 m
2
 de três 

cultivares de milho submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

  QM 

FV GL BRIX (°) ALT (m)  DIAC (mm) ALTE (m) COR 

CULT 2 169,78
*
 0,006

NS
 10,21

NS
 0,019

NS
 6,24

*
 

ADUB 2 0,58
NS

 0,003
NS

 0,094
NS

 0,001
NS

 0,47
NS

 

CULT*ADUB 4 1,21
NS

 0,003
NS

 2,23
NS

 0,001
NS

 0,23
NS

 

ERRO 18 1,57 0,015 2,67 0,010 0,23 

TOTAL  26      

CV (%)  12,10 5,74 10,22 8,92 14,39 

Média geral  10,35 2,15 16,00 1,14 3,36 
* - significativo, a 5% de probabilidade, pelo teste F; NS - não significativo; CV% - coeficiente de variação. 

Independentemente da adubação adotada a cultivar BRS VIVI proporcionou menor 

número de espigas verdes que as demais, que foram semelhantes entre si. Somente com 

adubação de N + K em cobertura obteve-se maiores valores de NESP (TABELA 10), 

permitindo inferir não ser vantajoso o uso de um complemento com adubação foliar para essa 

característica.  

Grigulo et al. (2011), avaliando o desempenho de genótipos de milho para Consumo in 

natura em Tangará da Serra - MT, quanto ao número de espigas, observaram valores de 

produtividade dos genótipos de milho comum também superiores aos dos genótipos de milho 

doce.   

Lemos (2008), avaliando o desempenho de híbridos para produção de milho verde 

submetidos a diferentes estratégias de manejo da adubação foliar, no norte de Minas Gerais, 

nas avaliações do número de espigas também obteve valores superiores para o milho comum, 

em que as cultivares AG1051 (36) e SHS 4070 (39) foram semelhantes entre si e obtiveram 
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maior número de espigas que as cultivares doces SWB551 (31) e SWB585 (30). Contudo, 

diferentemente deste trabalho, o autor observou influência da adubação foliar pós-plantio 

contendo micronutrientes no número de espigas verdes. 

Os valores de número de espigas verdes obtido foi cerca de 46000 por hectare (13 por 

2,8 m
2
). Já Do Vale et al, (2011), trabalhando apenas com cultivares de milho verde obteve 

valores inferiores ao do presente trabalho. 

Tabela 10: Número de espigas verdes (NESP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a três 

estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI 8 Aa 4 Aa 6 Aa 6 a 

RB 9110 PRO 18 Ab 15 Ab 17 Ab 17 b 

RB 9004 PRO 19 Bb 18 Bb 14 Ab 17 b 

MÉDIA 15 B 12 A 12 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 Independentemente da adubação adotada, a cultivar BRS VIVI proporcionou menor 

peso de espigas verdes com palha que as demais. Contudo, não houve influencia da diferentes 

adubações no PCP (TABELA 11).  

Os valores obtidos neste trabalho são semelhantes aos de Do Vale et al. (2011) e 

inferiores aos observados por Grigulo et al. (2011) que obtiveram média de 17,1 t ha
-1

 para a 

cultivar superdoce e 24,5 t ha
-1

 em cultivar verde. Contudo, neste trabalho, conduzimos a 

cultura em solo de menor fertilidade química natural e em sequeiro.  

Lemos (2008), assim como neste trabalho, não observou diferença entre as estratégias 

de adubação pós-plantio adotadas, independentemente da cultivar, em que as cultivares 

AG1051 e SHS 4070 foram semelhantes entre si e superiores às de milho doce, quanto ao 

peso de espigas com palha. 

Tabela 11: Peso com palha de espigas verdes (PCP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas 

a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI 1,89 Aa 1,03 Aa 1,66 Aa 1,52 a 

RB 9110 PRO 3,76 Ab 2,83 Ab 3,42 Ab 3,34 b 

RB 9004 PRO 3,91 Ab 3,71 Ab 3,56 Ab 3,73 b 

BRS VIVI 3,19 A 2,52 A 2,88 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 
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 Independentemente da adubação adotada, assim como PCP, a cultivar BRS VIVI 

proporcionou menor PSP que as demais, que foram semelhantes entre si. Também, não houve 

influência da diferentes adubações no PSP (TABELA 12). 

Assim como para PCP, os valores obtidos neste trabalho para PSP são inferiores aos 

de Grigulo et al. (2011) que obtiveram média de 11,3 t ha
-1

 em cultivar superdoce e 13,4 t ha
-1

 

em cultivar verde, e superiores aos obtidos por Do Vale et al. (2011), 4,1 t ha
-1

. Contudo, 

Grigulo et al. (2011) não observaram diferenças significativas entre as cultivares para essa 

característica. 

Tabela 12: Peso sem palha de espigas verdes (PSP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas 

a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI 1,36 Aa 0,66 Aa 1,17 Aa 1,07 a 

RB 9110 PRO 3,04 Ab 2,21 Ab 2,71 Ab 2,65 b 

RB 9004 PRO 2,78 Ab 2,46 Ab 2,44 Ab 2,56 b 

MÉDIA 2,39 A 1,78 A 2,11 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 Independentemente da adubação adotada, assim como PCP e PSP a cultivar BRS VIVI 

obteve menor comprimento de espigas que as demais. Já cultivar RB 9110 PRO proporcionou 

espigas mais compridas. Não houve influência da diferentes adubações no comprimento de 

espigas (TABELA 13), diferentemente do observado por Lemos (2008).   

 Diferenças significativas para comprimento de espigas verdes entre cultivares também 

foram observadas por Lemos (2008) e Do Vale et al. (2011).  

Em trabalho realizado por Reis (2009), estudando o desenvolvimento de genótipos de 

milho doce: avaliação de genitores e híbridos observou também que os genótipos de milho 

comum Piranão-8, Cimmyt-8, assim como seu híbrido (UENF 506-8) apresentaram maior 

comprimento de espigas (18,89; 20,26 e 22,03 cm), em relação ao milho doce (16,00 a 19,00 

cm), sendo este fato esperado uma vez que o milho comum, em geral, tende a apresentar 

maior rendimento que o milho doce.  

Oliveira Junior et al. (2006), no seu trabalho sobre seleção de genótipos de milho mais 

promissores  para o consumo in natura, também observaram resultados de milho doce inferior 

ao verde (16,53 e 21,6 cm respectivamente). As médias obtidas no presente trabalho foram 

inferiores aos demais, tanto para o milho doce quanto para o verde.  
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Tabela 13: Comprimento de espigas verdes (COMP) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI 13,76 Aa 13,32 Aa 13,89 Aa 13,66 a 

RB 9110 PRO 16,90 Ab 16,00 Ab 15,93 Ab 16,28 c 

RB 9004 PRO 14,46 Aa 14,90 Ab 16,14 Ab 15,17 b 

MÉDIA 15,04 A 14,74 A 15,32 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 A cultivar RB 9110 PRO proporcionou diâmetro de espigas inferior às demais, que 

foram semelhantes entre si. Contudo, essa característica não foi influenciada pelas adubações 

adotadas. Pode se observar que essa cultivar se caracterizou com espigas grandes e mais finas 

que as demais, e ainda assim dentro do parâmetro de espigas comerciais (TABELA 14). 

Reis (2009), comparando o diâmetro de espigas, observou que os híbridos doces 

apresentaram melhores resultados, confirmando a característica típica desse tipo de milho 

(4,12 a 5,02 cm), resultado semelhante à média do presente trabalho. Já para o milho verde, 

observou resultados (4,06 a 4,22 cm) inferiores às médias encontradas no presente trabalho. 

Oliveira Junior et al. (2006), observaram resultados semelhantes para o milho doce (4,69 cm) 

e para o milho verde (4,18 cm). 

Tabela 14: Diâmetro de espigas verdes (DIAE) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho submetidas a 

três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI 46,08 Aa 43,76 Aa 45,45 Ab 45,10 b 

RB 9110 PRO 43,53 Aa 42,17 Aa 42,19 Aa 42,63 a 

RB 9004 PRO 44,08 Aa 45,37 Aa 45,82 Aa 45,09 b 

MÉDIA 44,56 A 43,77 A 44,49 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 Independentemente da adubação adotada, a cultivar BRS VIVI proporcionou valores 

de sólidos solúveis totais muito maiores que as demais, que foram semelhantes entre si, e não 

houve diferenças significativas entre as adubações adotadas (TABELA 15).  

Para a cultivar doce BRS VIVI, observou-se valores de 15,37 ºBrix em média e 7,8 º 

Brix para as cultivares verdes. Assim como neste trabalho, Pinho et al. (2008), avaliando a 

qualidade de milho verde cultivado em sistemas de produção orgânico e convencional, 

constaram que o teor médio de sólidos solúveis para os milhos doces SWB 551 (15,83 

°BRIX) e BRS VIVI (14,50 °BRIX) apresentaram percentual significativamente superior aos 

das demais cultivares. 
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 O milho comum tem em torno de 3 % de açúcar e entre 60 e 70 % de amido, enquanto 

o milho doce tem de 9 a 14 % de açúcar e de 30 a 35 % e o superdoce tem em torno de 25 % 

de açúcar e de 15 a 25 % de amido (LUZ et al., 2014). Assim, os valores obtidos com as 

cultivares verdes e com a cultivar doce estão dentro do esperado, com valores em torno de 7,8 

e 15,3 ºBRIX. 

Tabela 15: Teor de sólidos solúveis totais de espigas verdes (BRIX) por 2,8 m
2
 de três cultivares de 

milho submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI 15,52 Ab 15,86 Ab 14,73 Ab 15,37 b 

RB 9110 PRO 7,80 Aa 8,38 Aa 7,27 Aa 7,81 a 

RB 9004 PRO 8,27 Aa 7,19 Aa 8,19 Aa 7,88 a 

MÉDIA 10,53 A 10,47 A 10,06 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 Não houve diferença significativa entre as cultivares e as adubações para altura das 

plantas, diâmetro do colmo e altura da primeira espiga para o milho verde. Assim podemos 

inferir que as adubações adotadas não influenciaram no porte das plantas (ALT, DIAC, 

ALTE). 

 Em trabalho realizado por Dorneles (2010), em que se avaliou a produtividade do 

milho em resposta à adubação de N em cobertura via solo e via foliar, a altura das plantas e 

altura da primeira espiga não foram influenciadas (5% de probabilidade) para os diferentes 

tratamentos e níveis de aplicações. Entretanto, as aplicações de N via solo resultaram em 

colmos com diâmetro significativamente maiores que as aplicações foliares. 

Já Lemos (2008), obteve maior altura de plantas para a cultivar SHS 4070 que as 

demais cultivares, independentemente da estratégia de aplicação da adubação foliar adotada, e 

a cultivar AG1051, e as cultivares doces SWB551 e SWB585 foram semelhantes entre si. 

Corroborando com Lemos (2008), Do Vale et al. (2011) obtiveram diferenças entre 

tratamentos com adubação e com as cultivares para essa característica. 

 Para cor das espigas, a cultivar RB 9110 PRO teve notas superiores às demais, que 

foram semelhantes entre si. Assim, considerando a preferência do consumidor por espigas 

mais claras (nota 2 ou 3), essa cultivar pode ter menor aceitação no comercio in natura das 

espigas (TABELA 16). Albuquerque (2005) também observou diferenças de notas de cor em 

diversos genótipos de milho para produção de espigas verdes. 

 Essa característica é de grande importância para comercialização, uma vez que exerce 

bastante influência na aceitação do produto pelo consumidor. Segundo Pereira Filho et al. 
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(2003), as espigas com grãos de coloração mais clara são preferidas quando o produto é 

destinado ao consumo de milho verde in natura. 

Tabela 16: Valores para cor de espigas verdes (COR) por 2,8 m
2
 de três cultivares de milho 

submetidas a três estratégias de adubação pós-plantio. UFSJ, Sete Lagoas, 2016. 

CULTIVAR 
ADUBAÇÃO 

N e K COBERTURA ALGA + N e K - ALGA+ MÉDIA 

BRS VIVI  3,06 Aa 2,53 Aa 3,45 Aa 3,01 a 

RB 9110 PRO 4,20 Ba 4,06 Ba 4,66 Ba 4,31 b 

RB 9004 PRO 2,80 Aa 2,80 Aa 2,66 Aa 2,75 a 

MÉDIA 3,35 A 3,13 A 3,59 A   

Média com as mesmas letras maiúsculas na linha não diferem entre si. Média com as mesmas letras minúsculas na coluna não diferem entre 

si pelo teste de Scott-Knott (5%). 

 Como a análise do solo da área experimental não foi realizada recentemente, 

provavelmente, a falta de resposta positiva em produtividade das cultivares de milho verde à 

aplicação de adubação em cobertura (N e K), tanto foliar como via solo, foi devida à 

adubação de plantio ter sido suficiente para atender a demanda das cultivares em N e K e/ou 

aos altos teores destes nutrientes no solo durante o cultivo. 
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5 CONCLUSÕES 

As cultivares de milho influenciam quantitativamente e qualitativamente a produção 

de minimilho e de espigas verdes. 

As diferentes adubações pós-plantio (N e K), via solo e foliar, não influenciam a 

produção de minimilho e de espigas verdes, nas condições de realização deste trabalho.  

A cultivar BRS VIVI tem menor produção de minimilho e espigas verdes que as 

cultivares RB 9110 PRO e RB 9004 PRO, porém com o BRIX maior, e a cor de espigas e os 

parâmetros de espigas comerciais adequados. 

As cultivares BRS VIVI, RB 9110 PRO e RB 9004 PRO são aptas para o uso como 

minimilho, já para espigas verdes a BRS VIVI e RB 9004 PRO são mais adequadas para 

comercialização. 

A RB 9110 PRO proporciona maior produção de minimilho e de espigas verdes que as 

demais, porém com espigas verdes mais compridas, mais finas e de cor mais forte, o que a 

deprecia comercialmente. 
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