
 
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 
CURSO DE AGRONOMIA 

 
 
 
 
 
 

FELIPE LAUTERGE 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADUBAÇÃO NITROGENADA NA FASE DE EMBORRACHAMENTO DA 
CULTURA DO TRIGO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2018 



 
 

FELIPE LAUTERGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADUBAÇÃO NITROGENADA NA FASE DE EMBORRACHAMENTO DA 
CULTURA DO TRIGO  

 
 
 

 
Relatório de Estágio Supervisionado 
apresentado como exigência para a 
obtenção do título de Bacharel, do Curso 
de Agronomia, ministrado pela 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – 
UNIARP, sob orientação do professor 
AMADOR TOMASELLI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2018 

 



 
 

ADUBAÇÃO NITROGENADA NA FASE DE EMBORRACHAMENTO DA 
CULTURA DO TRIGO  

 
 
 
 

FELIPE LAUTERGE 
 

 
Este trabalho de conclusão de curso – relatório de estágio supervisionado foi 
submetido ao processo de avaliação pela banca examinadora para a obtenção 
de título de Bacharel: 

 
 

Bacharel em Agronomia  
 
E aprovada na sua versão final em ________, atendendo as normas da 
legislação vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe  e coordenação 
de curso de agronomia. 

 
 
 
 

___________________________ 
 Leandro Hahn 

Coordenador do curso 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 

 
 
 

 
___________________________ 
Amador Tomaselli 
 
 
 
 

 
___________________________ 
Leandro Hahn 
 
 
 
 
___________________________ 
Angela Paviani  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, 
mas lutei para que o melhor fosse feito. Não sou o 

que deveria ser, mas Graças a Deus, não sou o 
que era antes”. (Marthin Luther King) 



 
 

RESUMO 

O presente relatório de estágio supervisionado discorre sobre a adubação 
nitrogenada na fase de emborrachamento da cultura do trigo. A cultura do trigo 
é cultivada em larga escala e é uma importante cultura no Brasil, utilizado nas 
unidades de produção como rotação de cultura e assim garantindo fluxo 
econômico e sustentabilidade para as propriedades rurais. Este trabalho 
objetivou a verificação da eficiência da adubação nitrogenada na fase de 
emborrachamento do trigo como alternativa para a melhora da rentabilidade 
desta produção. O experimento foi desenvolvido em uma área cultivada de 
vinte e cinco hectares de trigo da variedade LG ORO na safra agrícola de 2018, 
em uma propriedade localizada no município de Fraiburgo, região meio oeste 
de Santa Catarina no período de julho a novembro de 2018. No experimento 
delineou-se blocos ao acaso com três repetições, dentro delas realizou cinco 
parcelas de três metros de largura por quatro metros de comprimento. A 
distribuição da aplicação das fontes de nitrogênio nas parcelas foi dividida com 
as seguintes fontes: ureia, ureia com liberação gradativa, nitrato de amônia, 
fertilizante 16-16-16, com a dose de 150 kg em ambas as fontes. A aplicação 
de nenhuma das fontes de nitrogênio é viável para esta fase, pois não houve 
incremento na produção. Assim sendo, a aplicação de nitrogênio gera um custo 
a mais para os produtores e não traz nenhum retorno financeiro.  

Palavras-chave: Triticum aestivum L, Fontes de Nitrogênio, Qualidade do grão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This supervised training report discusses nitrogen fertilization during the 
breeding phase of the wheat crop. Wheat is grown on a large scale and is an 
important crop in Brazil, used in production units as crop rotation and thus 
ensuring economic flow and sustainability for rural properties. This work aimed 
at verifying the efficiency of nitrogen fertilization in the wheat breeding phase as 
an alternative to improve the profitability of this production. The experiment was 
carried out in a cultivated area of twenty-five hectares of wheat of the LG ORO 
variety in the agricultural crop of 2018, in a property located in the municipality 
of Fraiburgo, midwestern region of Santa Catarina, from July to November, 
2018. In the experiment was outlined randomized blocks with three replicates, 
within them made five plots of three meters wide by four meters long. The 
distribution of the application of the nitrogen sources in the plots was divided 
with the following sources: urea, urea with gradual release, ammonium nitrate, 
fertilizer 16-16-16, with the 150 kg dose in both sources. The application of 
none of the nitrogen sources is feasible for this phase, since there was no 
increase in production. Therefore, the application of nitrogen generates an 
additional cost for the producers and does not bring any financial return.return. 
 
Key words: Triticum aestivum L, Nitrogen sources, Grain quality. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A cultura de cereais surgiu há cerca de onze mil anos a.C. O trigo é 

pertencente à família das gramíneas e ao gênero Triticum. A palavra triticum 

significa quebrado, triturado e deu origem a palavra trigo. Inicialmente o trigo 

era consumido em grãos, em forma de papa, misturado com peixes e frutas. 

Por volta do ano de quatro mil a. C os egípcios descobriram a fermentação do 

cereal e a partir disto foi produzido o pão (CONAB, 2017) 

 Os trigos primitivos possuíam espigas muito frágeis, que quebravam 

com facilidade quando maduras. As sementes eram aderidas as partes florais. 

Foram necessários milhares de anos para chegar aos trigos cultivados 

atualmente. O trigo apresenta características morfológicas muito semelhantes 

aos demais cereais de inverno com a mesma finalidade de produção de grãos, 

como cevada, aveia, centeio e triticale. A planta do trigo é estruturada em 

raízes, colmos, folhas e inflorescências. (CAIERÃO, DE CASTRO, 

SCHEEREN, 2015)  

A cultura do trigo possui importância mundial, é o segundo grão mais 

produzido, com 26,9% do total, atrás somente do milho, que representa 27,6%. 

(NEVES, ROSSI, 2004) 

 O consumo mundial médio de trigo nos anos de 2012 a 2016 foi de 698 

milhões de toneladas e a quantidade mundial anualmente transacionada de 

trigo é de aproximadamente 160 milhões de toneladas. No período de 2012 a 

2016, os principais exportadores mundiais de trigo foram: União Europeia, 

EUA, Canadá, Rússia e Austrália. Quanto à importação, Egito, Indonésia, 

Argélia, Brasil e Japão são os maiores importadores mundiais do cereal. A 

importação brasileira representa 4% do total mundial das importações do trigo, 

(DE BONA, DE MORI, WIETHOLTER, 2016). 

O trigo é estratégico em diversas regiões agrícolas do Brasil, não 

só pelos valores monetários gerados na sua cadeia produtiva, mas 

também pelos benefícios agronômicos que entrega às outras culturas 

em rotação, tais como, no manejo de plantas daninhas, doenças e 

pragas, no controle da erosão do solo, na reciclagem de nutrientes, 
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entre outros. (BASSOI; FOLONI; SILVA; 2016, p.22). 

O trigo não tem como característica a fixação biológica de nitrogênio, 

assim ele precisa que esse nutriente seja fornecido através de fertilizantes para 

completar seus processos biológicos que determinarão o crescimento e a 

reprodução da planta. Portanto, a adubação nitrogenada se apresenta como 

um fator importante, pois esse nutriente é determinante para o 

desenvolvimento e metabolismo do trigo. (EMBRAPA, 2018). 

O trigo (Triticum aestivum L.) é uma espécie cultivada em larga escala e 

é uma importante cultura no Brasil, utilizado nas unidades de produção como 

rotação de cultura e, assim, garantindo fluxo econômico e sustentabilidade para 

as propriedades rurais. (CONAB,2017). 

Este relatório refere-se ao estágio supervisionado de conclusão de curso 

de Agronomia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. O estágio 

supervisionado realizou-se no período de julho a novembro de 2018 sendo 

orientado pelo professor Engenheiro Agrônomo Amador Tomasseli. Durante o 

estágio foram acompanhadas e desempenhadas atividades como implantação, 

condução e avaliação de quatro experimentos com aplicação de fontes de 

nitrogênio em trigo na fase de emborrachamento, realizado coleta de solo e por 

fim tabulação de dados referentes aos experimentos. 

 

1.1 PROBLEMA 

A utilização de nitrogênio em suas diversas fontes na fase de 

emborrachamento do trigo sem o conhecimento do seu real beneficio para a 

produção da cultura na região. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Com o passar dos anos a cultura do trigo vem cada vez mais diminuindo 

a área plantada na região meio oeste de Santa Catarina, isso se deve 

principalmente a baixa lucratividade da cultura em questão. 

Para que a triticultura apresente bons resultados, com produção 

competitiva e sustentável, os produtores devem conhecer os diversos aspectos 

produtivos relacionados a essa cultura, como época de plantio, práticas de 



10 
 

manejo adequadas e peculiaridades como solo e clima ideal, bem como 

conhecer as melhores cultivares para sua região. 

A cultura do trigo não está tendo um acréscimo de produtividade nas 

áreas plantadas, desta forma este estudo está sendo elaborado para encontrar 

alternativas que agreguem a produção do mesmo e de certa forma aumente a 

lucratividade dos produtores e incentive a plantação e menor êxodo rural, com 

propriedades mais rentáveis. 

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a eficiência da adubação nitrogenada na fase de 

emborrachamento da cultura do trigo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

· Avaliar o efeito do nitrogênio na fase de emborrachamento no 

rendimento do trigo; 

· Analisar a massa total de grãos em função das fontes de nitrogênio; 

· Efetuar análise da viabilidade econômica da utilização da adubação 

nitrogenada na cultura do trigo; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 HISTÓRIA DO TRIGO NO MUNDO E NO BRASIL  

 

 O trigo destaca-se pela sua importância para a economia global, 

juntamente com o milho e o arroz. (Companhia Nacional de Abastecimento, 

2017, p.16 apud TAKEITI, 2015). Esse cereal pertence à família das 

gramíneas, ao gênero Triticum e as suas principais espécies são: Triticum 

aestivum, Triticum durum e Triticum monococcum. (Companhia Nacional de 

Abastecimento, 2017, p.16 apud Leon; Rossel, 2007).  

 A cultura de cereais surgiu a cerca de onze mil anos a.C. no Oriente 

Próximo, no Oriente Médio e depois na Europa, (Companhia Nacional de 

Abastecimento, 2017, p.15). Conforme o site da ABITRIGO – Associação 

Brasileira das indústrias do trigo, 2018: o trigo inicialmente era consumido em 

grãos junto com peixes e frutas. 

Os egípcios por volta do ano de 4.000 a.C. descobriram a fermentação 

do cereal e a partir disso surgiu o pão. Após esse fato, cerca de 2.000 a.C. os 

chineses utilizavam o trigo para elaborar farinhas, macarrão e pastéis, 

(CONAB, 2017). 

 Nas Américas o trigo chegou no século XV, trazido pelos europeus 

(SINDITRIGO, 2018). Estudos revelam que as primeiras sementes de trigo 

chegaram no Brasil no ano de 1534 e as primeiras lavouras foram cultivadas 

em São Vicente, somente em meados do século XVII, no Brasil colonial, a 

cultura do trigo adquiriu importância econômica no país, (SINDITRIGO, 2018).                       

De acordo com Rossi; Neves, (2004) no século XIX disseminou-se a 

doença da ferrugem nas lavouras de trigo e juntamente com a abertura dos 

portos e o contrabando, contribuíram para o desaparecimento dessa cultura no 

Brasil. Somente no século XX houve a concessão de incentivos financeiros 

para a produção de trigo o que favoreceu o aumento da produção. 
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 2.2 PRODUÇÃO DO TRIGO NO BRASIL  

 De acordo com dados do IBGE de 2017, no Brasil, os estados do Paraná 

e do Rio Grande do Sul lideram a produtividade, representando 87,8% da 

produção nacional do cereal.  O estado do Paraná é o maior produtor de trigo 

do país e sua produção responde a 63,2% da nacional, seguido pelo Rio 

Grande do Sul com 24,6% da produção. Somando esses valores, com seu 

estado vizinho: Santa Catarina, cuja produção é de 2,2%, revela que a região 

sul concentra 90% de toda a produção nacional. 

A produção brasileira da cultura chegou a 6,3 milhões de toneladas em 

2016, sendo a região Sul do país responsável pela maior parte de toda a 

produção nacional, (CONAB, 2017). 

Conforme relatam Bona; De Mori, Wietholter (2016): 

O trigo possui grande relevância na dieta alimentar e é cultivado em 
ampla gama de ambientes e regiões geográficas. O cereal ocupa 
mais de 17% da terra cultivável no mundo e representa 
aproximadamente 30% da produção mundial de grãos[..]A produção 
mundial de trigo concentra-se no hemisfério norte, em especial nos 
continentes asiático e europeu.[...] A produção brasileira corresponde 
a cerca de 0,75% da produção mundial. 

 

2.3 CULTIVO DE TRIGO  

 

O trigo apresenta características morfológicas muito semelhantes às dos 

demais cereais de inverno que têm a mesma finalidade de produção de grãos 

(cevada, aveia, centeio e triticale), (CAIERÃO; DE CASTRO; SCHEEREN, 

2015).  

Afirmam  Bassoi, Foloni e Silva (2016, p17):  

A definição do período adequado para a semeadura do trigo 
exige que se leve em consideração vários critérios, e o mais 
relevante engloba a caracterização do ambiente (solo e 
clima) perante as exigências fisiológicas da cultura. 
 

Sobre o grão do trigo e suas especificidades TAKEITI (2015) relata: 

 O grão do trigo tem cor e tamanho variáveis, mas, geralmente, 
apresenta formato ovalado com extremidades arredondadas, sendo 
composto basicamente por três partes: o gérmen (que contém o 
embrião e nutrientes para o mesmo), a casca (que protege o grão do 
ataque de insetos, roedores e micro-organismos) e o endosperma 
(estoque de alimento para o embrião). Como os constituintes não se 
distribuem uniformemente no grão, isto leva a características e 
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propriedades diferentes dos produtos derivados do trigo, em especial, 
da farinha. 
 

O trigo é um dos cereais mais produzidos no mundo e, devido ao seu 

aprimoramento genético, possui ampla adaptação, sendo cultivado desde 

regiões de clima desértico, em alguns países do Oriente Médio, até regiões 

com alto índice de precipitação, como na China e Índia. No Brasil, o trigo está 

sendo cultivado desde a Região Sul até o Brasil Central na região de 

cerrados,(CONAB, 2017). 

 

 2.3.1 Fases de desenvolvimento  

 

Conforme a publicação de Caierão; De Castro; Scherren (2015), as 

fases de desenvolvimento do trigo são: germinação, perfilhamento, elongação, 

frutificação que envolve emborrachamento, espigamento e posterior 

frutificação, e por fim a maturação. A fase de germinação ocorre de 4 a 5 dias 

em condições normais de umidade e temperatura. A fase de perfilhamento 

ocorre 15 a 20 dias após a semeadura e o número de perfilhos depende de 

alguns fatores: temperatura – 15 a 20ºc favorece - umidade - cultivar - 

fertilidade do solo. A fase de elongação: é iniciada pelo 1º entrenó, sendo o 

último o que mais contribui para a elongação. A fase de frutificação ocorre 

entre 50 e 60 dias (sequeiro) e 60 a 70 dias (irrigado) e nela ocorre o 

emborrachamento e o espigamento do trigo. Depois ocorre a maturação:  que 

acontece entre 90 e 110 dias (sequeiro) e 110 a 130 dias (irrigado) caracteriza-

se pela perda gradativa de água passando de grão leitoso a palha seca 

(CAIERÃO; DE CASTRO; SCHEEREN, 2015). 

   

 2.3.2 Solo  

 

São características do solo interessantes à triticultura: boa capacidade 

de retenção de água; boa disponibilidade de nutrientes; ausência de camadas 

de impedimento: - camadas compactadas, - presença de alumínio; baixa 
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suscetibilidade à erosão; boa topografia facilitando a mecanização da cultura. 

(CAIERÃO; DE CASTRO; SCHEEREN, 2015).  

 

 2.3.3 Clima  

 

A temperatura mínima exigida pela cultura do trigo é de 5 ºC, sendo que 

a temperatura de 20 ºC é ótima para o crescimento da planta toda, e a 

temperatura de 20 a 25 ºC é indicada para um melhor desenvolvimento da 

folha, e na fase do perfilhamento a temperatura ideal é de 5 a 20 ºC 

(CAIERÃO; DE CASTRO; SCHEEREN, 2015).   

 

2.3.4 Emergência  

 

Para emergência, quando o trigo é semeado a 2 cm são necessárias 

120 Unidades de calor (UC) e a 8 cm de profundidade de 240 UC- unidade de 

calor. Em geral são necessários 80 UC – unidades de calor para a semente 

germinar e 20 UC – unidades de calor para o broto emergir a cada cm de 

profundidade. (ARF,2017).   

 

2.3.5 Floração  

A fase da floração é a fase mais sensível à altas ou baixas temperaturas. 

A temperatura ótima é de 18 a 24 ºC, sendo que a mínima é de 10 ºC e a 

máxima – 32 ºC. Temperaturas muito elevadas, causam redução no ciclo, 

menor perfilhamento e menor número de grãos/espiga. A ocorrência de geadas 

causa esterilidade ou chocamento dos grãos, (CAIERÃO; DE CASTRO; 

SCHEEREN, 2015).   
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2.3.6 Colheita do Trigo 

 

  A colheita com qualidade do trigo é importante para uma boa 

produtividade da lavoura e sempre deve ser observada a qualidade dos grãos 

produzidos. Na hora da colheita deve ser feita uma boa regulagem da 

colhedora com o objetivo da redução de perdas tanto qualitativas com 

quantitativas, (ARF, 2017, p.63). 

É preciso também tomar alguns cuidados com relação à regulagem das 

colheitadeiras. Para se evitar perdas durante a operação de colheita, é 

necessário que o equipamento esteja perfeitamente regulado com 

antecedência. Uma das recomendações é seguir as instruções do manual do 

fabricante. (EVANGELISTA; FRANCO 2017). 

O momento ideal para a realização da colheita mecânica do trigo é 

quando os grãos apresentam teor de umidade apropriado, para que as perdas 

sejam mínimas. Na prática, isso ocorre quando os grãos atingem 

aproximadamente 13% de umidade. Nesse nível, o preço do produto não sofre 

desconto devido ao teor de umidade, e não há necessidade de secagem, (ARF, 

2017, p.63). 

Evangelista; Franco, (2017 p. 161) destacam ainda sobre a colheita: 

As lavouras de trigo podem ser colhidas antecipadamente, visando ao 
escape de chuvas na maturação plena, evitando-se o problema de 
germinação na espiga, dentre outros. Nesse caso, para a colheita ao 
redor de 20% de umidade, é aconselhável a regulagem cuidadosa da 
colhedora.  
 

2.3.7 Secagem 

O teor de umidade indicado para armazenamento do trigo é de 13%. O 

produto colhido com umidade superior a 13 % deve ser submetido à secagem;  

Lotes com mais de 16% de umidade é recomendado a secagem lenta para 

evitar danos físicos aos grãos,  (CAIERÃO; DE CASTRO; SCHEEREN, 2015).  
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2.3.8 Densidade de semeadura 

 

De acordo com Evangelista; Franco (2017, p.92) a recomendação para a 

densidade de semeadura nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina é a seguinte: 

A densidade de semeadura indicada é de 250 sementes viáveis/m² 
para cultivares semitardias e tardias e de 300 a 330 sementes 
viáveis/m2 para cultivares médias e precoces. Para cultivares tardias, 
quando semeadas para duplo propósito (pastejo e colheita de grãos 
ou somente pastejo), a densidade indicada é de 330 a 400 sementes 
viáveis/m2. 
 

2.3.9  Principais cultivares de trigo 

As atuais e potenciais regiões tritícolas brasileiras são região Sul, região 

Centro-Sul e região Central, representada pelo Cerrado brasileiro. Se as 

cultivares conhecidas como “antigas" tinham a rusticidade (adaptação e 

resistência geral a estresses bióticos e abióticos) como característica de 

destaque associada à boa resistência ao crestamento, também apresentavam 

como pontos negativos o porte alto e o baixo potencial de rendimento de grãos. 

Novas cultivares de trigo são desenvolvidas pelas empresas de melhoramento, 

anualmente, para todas as regiões produtoras. A melhoria da resistência, do 

potencial de rendimento e da qualidade, associada a novos “ideotipos" de 

planta, adaptados às condições brasileiras, é buscada continuamente pela 

pesquisa, (BASSOI, SCHERREN 2014). 

Conforme a Empraba Trigo 2018: A cultivar de trigo BRS Reponte 

obteve o título de campeã em produtividade, segundo o Ensaios Estadual de 

Cultivares de Trigo 2016, com resultado médio de 102 sc/ha (6136 kg). Pode 

ser utilizada para panificação, mas também se enquadra no perfil de trigo 

exportação, nova modalidade de comercialização em desenvolvimento, 

caracterizada por trigos produtivos, com força de glúten W entre 200-220 e teor 

de proteína acima de 12%. Com destaque para a resistência ao oídio, 

apresentes boa sanidade em relação a doenças, que somadas a suas 

características fisiológicas, permitem ao produtor, o uso de um manejo racional 

de insumos. Essas condições – potencial de produção e racionalização de 
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insumos – oportunizam uma das melhores condições para obtenção de 

resultados positivos com a cultura do trigo, (EMBRAPA TRIGO, 2018). 

Ainda de acordo com informações da Embrapa trigo, 2018: a cultivar 

BRS Pastoreio é um trigo de duplo propósito, destinado tanto à produção de 

grãos quanto à alimentação animal. O ciclo tardio (espigamento em 103 dias e 

maturação 156 dias) garante elevada produção de forragem (2.442 kg/ha na 

soma de dois cortes) com grande oferta de pasto ou feno. BRS Pastoreio é um 

trigo mútico, desenvolvido para apresentar ausência de aristas (filamentos na 

espiga do trigo) que indicam a cultivar para silagem de planta inteira, sem 

riscos de ferir a mucosa animal durante a ingestão do alimento. A produtividade 

na silagem (massa verde) chega a 28.059 kg/ha e o rendimento de grãos (após 

dois cortes) é de 3.037 kg/ha (média de cinco locais do RS). Moderadamente 

resistente as principais intempéries da região (geada na fase vegetativa, 

acamamento, debulha, germinação na espiga) e a doenças do trigo (manchas 

foliares, ferrugem da folha, oídio e giberela). (EMBRAPA TRIGO, 2018). 

 Outra variedade importante de trigo é o BRS Parrudo, que para Bassoi e 

Scheeren, 2014:  

[...]Possui ciclo precoce a médio (85 dias até o espigamento e 135 
dias até a maturação de colheita) e tem arquitetura de planta 
diferenciada em relação às demais cultivares de trigo disponíveis no 
mercado. Apresenta, em sua genética, um conjunto de características 
agronômicas importantes, como, por exemplo, porte médio, vigoroso 
sistema radicular permitindo melhor “ancoramento" da planta ao solo 
e colmo cheio nos entrenós da base, resultando em boa resistência 
ao acamamento. BRS Parrudo apresenta ainda vigoroso crescimento 
inicial e folhas curtas e eretas, permitindo melhor penetração e 
distribuição da luminosidade, bem como melhor difusão gasosa 
também para as folhas inferiores da planta, tornando o microclima no 
interior da cultura menos favorável às doenças e permitindo, ainda, 
melhor penetração dos tratamentos aplicados. A resistência ao 
crestamento e moderada resistência à geada em fase vegetativa[..]. 

 
 A variedade LG ORO  é uma cultivar da empresa LG sementes ®  que 

apresenta ciclo médio-tardio, sendo um trigo melhorador de alta qualidade 

industrial com alto potencial produtivo e altura de planta baixa com boa 

resistência ao acamamento e exige solos com média a alta sanidade. (ROOS, 

2018). 
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2.4 PRINCIPAIS PRAGAS E DOENÇAS  

 

A produtividade do trigo pode ser afetada por diversos fatores, dentre 

eles pragas e doenças que quando não controladas de maneira adequada, 

podem debilitar a planta e até mesmo levá-la à morte, dentre essas, em maior 

importância, estão às manchas foliares e doenças de espiga (IGARASHI et al., 

1986). 

Conforme Evangelista, Franco (2017, p.132): 

As pragas de campo mais comuns na cultura do trigo são os pulgões, 
os percevejos e as lagartas, as quais podem reduzir a produção e a 
qualidade de grãos, caso não controladas adequadamente. Os corós 
também têm causado danos econômicos em algumas áreas. 
 

De acordo com Costamilan, et al., (2012),  as principais do doenças da 

cultura do trigo são: ferrugem das folhas, giberela: (Gibberella zeae), oidio 

(Blumeria graminis f.sp. tritici), manchas foliares e virose.  

 

2.4.1 Doenças  

 

O trigo no Brasil é atacado por grande número de doenças. As 

condições climáticas, onde predominam temperaturas altas e precipitações 

pluviais frequentes, favorecem o desenvolvimento de inúmeras doenças, 

principalmente aquelas causadas por fungos. Essas, podem ser responsáveis 

por perdas elevadas no rendimento e na qualidade dos grãos de trigo. O 

volume de perdas é variável de ano para ano, dependendo das condições 

climáticas.  (FERNANDES, PICININI, 1999). 

 

2.4.1.1 Ferrugem das folhas 

 

É uma doença fungica que se caracteriza pelo aparecimento de pustulas 

com esporos de colocaração amarelo-escura a marron nas folhas. Causa 
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grandes perdas na produtividade devido a redução da área fotossintética e 

aumento da respiração. O agente causal da ferrugem das folhas é um parasita 

biotófrico, portanto sobrevive na fase parasitaria em lavouras e em plantas 

voluntárias nas estradas e rodovias. A condição climática de umidade favorece 

o aparecimento do fungo, que necessita de três horas de umidade continua e 

temperatura entre 15 e 20 graus. (COSTAMILAN, et al, 2012). 

 

2.4.1.2 Giberela (Gibberella zeae) 

 

É um fungo que ataca a partir da espiga recém emergida, causando a 

despigmentação nas espiguetas, que ficam com coloração esbranquiçada ou 

de cor de palha. A espigueta afetada produz grãos chochos, enrugados, com 

coloração branco rosada a pardo clara. A temperatura de 20 a 25 0C, é ideal 

para o desenvolvimento da doença, e uma precipitação fluvial de no mínimo 48 

horas continuas.  (COSTAMILAN, et al., 2012). 

 

2.4.1.3 Oídio (Blumeria graminis f.sp. tritici) 

 

Também conhecido como mofo ou cinza, apresenta micélio branco 

acinzentado nas folhas, bainhas, colmos e espigas. Aumenta a respiração e 

reduz a fotoassimilação, acarretando grandes perdas produtivas.  Os dias 

amenos e secos favorecem o aparecimento da doença com temperaturas entre 

15 e 22 0C. (BACALTCHUK, et al. 2006). 

 

2.4.1.4 Manchas foliares  

 

As chamadas manchas foliares são habitualmente atribuídas a quatro 

doenças fúngicas, sendo elas, mancha marrom (Bipolaris sorokiniana), 

septoriose (Septoria tritici), mancha da gluma (Stagonospora nodorum) e 
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mancha amarela (Drechslera tritici-repentis). Em todos os casos, há a 

necessidade de longos períodos de molhamento foliar, ocorrendo ampla 

disseminação no período de cultivo do trigo, onde se tem também, 

temperaturas favoráveis a infecção. (BACALTCHUK, et al., 2006, p. 07). 

2.4.1.5 Viroses  

 

Para (COSTAMILAN, et al., 2012, p.39).: 

Mosaico comum (Soil-borne wheat mosaic virus): o vírus é 
transmitido para a planta por Polymyxa graminis, um 
microrganismo residente no solo que, em seu ciclo de vida, produz 
esporos flagelados que necessitam de água livre para se 
movimentar e infectar as raízes. .Ocorre predominantemente nas 
regiões tritícolas de inverno frio e úmido localizadas do sul do 
Paraná ao Rio Grande do Sul. Temperaturas mais baixas entre 10 
e 17 graus são favoráveis a transmissão da e a expressão de 
sintomas, já as temperaturas mais elevadas acima de 20 ºC são 
desfavoráveis à transmissão e os sintomas tendem a desaparecer. 
Nas folhas e colmos, os sintomas de mosaico são caracterizados 
pela alternância de áreas amarelecidas e verdes, que podem ter 
um padrão em listras evidentes ou mais irregular,   

De acordo com (BACALTCHUK, et al., 2006, p. 12). : 

O nanismo amarelo é causado por espécies do Barley yellow dwarf 
virus (BYDV) e do Cereal yellow dwarf virus (CYDV), transmitidas por 
várias espécies de afídeos. São particularmente importantes no Sul e 
centro-sul do Brasil o Rhopalosiphum padi, que ocorre ao longo de 
todo o ano, e o Sitobion avenae, que ocorre principalmente na época 
de espigamento do trigo. A doença ocorre nas diversas regiões 
tritícolas brasileiras, sendo que invernos com temperatura amenas e 
clima mais seco favorecem as populações de afídeos e a 
disseminação da doença. O sintoma típico desta virose é o 
amarelecimento das folhas, que ocorre do seu ápice em direção à 
base (esta normalmente permanece verde). O limbo foliar tende a 
ficar enrijecido e a enrolar sobre si mesmo. A severidade dos 
sintomas e os danos são dependentes da cultivar de trigo e do 
estádio em que ocorreu a infecção. Plantas de cultivares suscetíveis 
e intolerantes, que tenham sido infectadas em estádio inicial de 
desenvolvimento apresentam redução da estatura, do número de 
afilhos, do tamanho e do número das espigas e grãos. 

 

2.4.2 Pragas  

De acordo com estimativas, mais de uma centena de espécies de 

insetos utilizam o “ecossistema trigo“ para obter os recursos necessários às 
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suas exigências vitais. Entretanto, é relativamente pequeno o número das que 

podem ser consideradas pragas. A seguir um breve relato sobre as três 

principais pragas do trigo: corós, pulgões, lagartas e os percevejos. (LAU, 

PEREIRA,SALVADORI, 2010) 

2.4.2.1 Corós  

 Sobre os corós, Lau; Pereira; Salvadori, 2010 p. 12 relatam: 

Os corós (Coleoptera, Melolonthidae) são larvas de solo de insetos, 
que apresentam desenvolvimento holometabólico. Apresentam o 
corpo em forma de “C”, de cor esbranquiçada com a cabeça e os três 
pares de pernas mais escuros. As espécies associadas ao trigosão 
nativas e sua importância econômica cresceu a partir dos anos 80.  

Os corós constituem problema dos mais sérios para o trigo, no extremo 

sul do Brasil. Embora a semelhança das larvas possa levar a alguma 

dificuldade de identificação, estas espécies são facilmente reconhecidas e 

distinguidas quanto a aspectos morfológicos e biológicos. (LAU; 

PEREIRA;SALVADORI; 2010) Os adultos (besouros) diferem claramente no 

tamanho e na cor, e as larvas (corós) podem ser distinguidas pelo tamanho, se 

comparadas no mesmo instar (fase larval), cor da cabeça e pela disposição dos 

pelos e dos espinhos na região ventral do último segmento abdominal. (LAU; 

PEREIRA;SALVADORI; 2010) 

A ocorrência de corós na cultura do trigo não está generalizada em 
todas as regiões produtoras. Além disso, numa mesma área, as 
populações flutuam naturalmente. O não revolvimento do solo para 
fins de plantio das culturas favorece a sobrevivência dos corós. A 
crescente adoção de sistemas conservacionistas de manejo do solo, 
como o plantio direto e o preparo reduzido, apesar de todas as 
demais vantagens que apresentam, tem contribuído para o aumento 
da incidência de corós. (LAU; PEREIRA;SALVADORI; 2010. P.12)  

 

2.4.2.2 Pulgões  

Várias espécies de pulgões ou afídeos (Hemiptera, Aphididae) ocorrem 

na cultura de trigo dependendo da época do ano e da região tritícola. As mais 

comuns são o pulgão-verde-dos-cereais, Schizaphis graminum, o pulgão-do-

colmo-do-trigo ou pulgão-da-aveia, Rhopalosiphum padi, o pulgão-da-folha-do-

trigo, Metopolophiumdirhodum e o pulgão-da-espiga-do-trigo, Sitobion avenae. 



22 
 

Outras espécies, como o pulgão-da-raíz, Rhopalosiphum rufiabdominale, o 

pulgão-do-milho, R. maidis e o pulgão-amarelo, Sipha flava, podem ocorrer 

esporadicamente em plantas de trigo. (LAU, PEREIRA,SALVADORI, 2010) 

Um dos principais danos associados aos pulgões, porém, causado de 

forma indireta, é a transmissão de vírus fitopatogênicos que reduzem o 

potencial de produção do trigo, como o Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV) e o 

Cereal Yellow Dwarf Virus(CYDV), agentes causais do nanismo amarelo em 

cereais de inverno.( LAU, PEREIRA,SALVADORI, 2010).  

2.4.2.3 Lagartas 

Considerando toda a região tritícola brasileira, as lavouras de trigo 
podem ser atacadas principalmente por três espécies de lagartas 
(Lepidoptera, Noctuidae) que se alimentam das folhas e de outros 
órgãos da parte aérea das plantas. Pseudaletia sequax e P. adultera, 
conhecidas pelo nome comum de lagarta-do-trigo e Spodoptera 
frugiperda, denominada lagarta-militar ou lagarta-do-cartucho-do-
milho. São insetos de desenvolvimento holometabólico, ou seja, 
passam pelas fases de ovo, larva (lagarta), pupa e adultos para 
completar seu ciclo de vida. (LAU, PEREIRA,SALVADORI, 
2010, p.19) 

Segundo Lau, Pereira,Salvadori, (2010): “ 

As lagartas-do-trigo e a lagarta-militar alimentam-se mais ativamente 
à noite e em dias nublados. Possuem número apreciável de inimigos 
naturais, por isso o controle químico deve ser feito apenas quando 
necessário e de forma criteriosa. 

 

2.4.2.4 Percevejos  

 

Os percevejos (Hemiptera) são insetos sugadores, de desenvolvimento 

paurometabólico, passando pelas fases de ovo, ninfa e adulto. As espécies 

mais comumente encontradas em trigo pertencem à família Pentatomidae 

como os percevejos-barriga-verde, Dichelops melacanthus e D. furcatus, o 

percevejo-verde,Nezara viridula e o percevejo-do-trigo, Thyanta perditor, e à 

família Miridae, como o denominado percevejo-raspador, percevejo-do-capim 

ou percequito, Collaria scenica,  (LAU, PEREIRA,SALVADORI, 2010). 
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 2.5. EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DA CULTURA DO TRIGO 

Para De Bona, De Mori, Wietholter (2016, pag.4):  

De modo geral, as exigências nutricionais da cultura do trigo são 
atendidas quando as concentrações de macro e micronutrientes no 
tecido vegetal coletado no início do espigamento das plantas situam-
se na faixa de valores apresentados no quadro  a seguir: 
 
 

Quadro 1: Concentração média de macro e micronutrientes no tecido 
vegetal (folha bandeira) da planta de trigo no início do espigamento. 
 

Micronutrientes Concentração (g kg-1) 

Nitrogênio 20-30 

Fósforo 3,0-5,0 

Potássio 15-30 

Cálcio 2,0-5,0 

Magnésio 1,5-5,0 

Enxofre 1,5-4,0 

Micronutrientes Concentração (mg kg-1) 

Boro 6-12 

Cobre 5-15 

Cloro 2.500-10.000 

Ferro 25-100 

Manganês 25-100 

Molibdênio 0,1-0,3 

Zinco 25-70 

Fonte: Modificado de: (De Bona, De Mori, Wietholter 2016). 

 

2.5.1 Adubação nitrogenada 

 

A disponibilidade de N em quantidade adequada à planta é o principal 

fator determinante do rendimento potencial da cultura do trigo. O N tem papel 

fundamental porque é o nutriente encontrado em maior concentração nos 

tecidos vegetativos e nos grãos, o que o caracteriza como sendo o elemento 

mais demandado pela planta de trigo. O N está envolvido na síntese de 
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proteínas, clorofila, coenzimas, fitohormônios, ácidos nucleicos e metabólitos 

secundários (MARSCHNER, 2012 apud DE BONA, DE MORI, WIETHOLTER 

2016). Plantas deficientes em N apresentam baixo crescimento, clorose 

(amarelecimento ou branqueamento) das folhas velhas e reduzida produção de 

grãos. (MARSCHNER, 2012 apud DE BONA, DE MORI, WIETHOLTER 2016). 

Os principais fertilizantes utilizados como fonte de N no trigo são ureia, 

nitrato de amônio (em desuso) e sulfato de amônio. As eficiências agronômicas 

desses fertilizantes no trigo têm sido similares, sendo que ocasionais 

diferenças entre as fontes são resultantes de efeitos ambientais (precipitação, 

temperatura e volatilização de amônia). A ureia tem sido o principal fertilizante 

utilizado pelos triticultores, pois apresenta o menor custo por unidade de N 

dentre os fertilizantes nitrogenados disponíveis no mercado. (DE BONA, DE 

MORI, WIETHOLTER 2016). 

A qualidade do grão de trigo para a indústria está relacionada, em 

partes, pelo teor de proteína presente no grão sendo que este pode ser 

influenciado em partes pelo manejo da adubação nitrogenada realizado. 

SOARES apud CAZETTA et al.,( 2008), observou que as características físico-

químicas e reológicas mais influenciadas positivamente pela adubação 

nitrogenada foram teor proteico e força de glúten.  

Assim como o nitrogênio é indispensável para que haja incrementos 

significativos de produção em trigo, ele também é imprescindível na formação 

das proteínas no grão que conferem a qualidade industrial do grão. (SOARES, 

apud CAZETTA et al., 2008) 

O nitrogênio possui uma função estimuladora das gemas axilares e 

aplicação precoce deste nutriente acarreta uma maior emissão de afilhos. Em 

cultivares de porte baixo e de padrão unicolmo, a aplicação precoce pode 

beneficiar a produção de afilhos férteis. Em cultivares onde o potencial de 

afilhamento é presente e de maneira bastante expressiva, aplicações de 

nitrogênio em fases mais tardias pode maximizar o número de afilhos férteis 

por planta. (SOARES SOBRINHO apud CAZETTA et al., 2008). 
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2.6  ADUBAÇÃO DO TRIGO PARA O RIO GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA  

As doses de adubação nitrogenadas indicadas para a cultura de trigo 

para os Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são apresentadas nos 

itens a seguir:  

2.6.1 Nitrogênio 

 A quantidade de fertilizante nitrogenado a se aplicar varia em função do 

nível   de matéria orgânica do solo, da cultura precedente e da expectativa de 

rendimento de grãos da cultura, a qual é função da interação de vários fatores 

de produção e das condições climáticas. (DE BONA; DE MORI; WIETHOLTER 

2016). A dose de nitrogênio a ser aplicada na semeadura varia entre 15 e 20 

kg/ha. O restante deve ser aplicado em cobertura entre as fases de 

perfilhamento e alongamento do colmo da cultura. Para as doses mais 

elevadas de nitrogênio em cobertura, pode-se optar pelo fracionamento em 

duas aplicações: no início do afilhamento e, o restante, no início do 

alongamento. (DE BONA; DE MORI; WIETHOLTER 2016). 

A aplicação tardia de N em cobertura, após a fase de emborrachamento, 

geralmente não afeta o rendimento de grãos, mas pode aumentar o teor de 

proteína do grão, sem que necessariamente, em todas as situações, o valor de 

W (força de glúten) seja alterado a tal ponto de modificar a classificação 

comercial do produto colhido. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO 

SOLO. 2016), 

De acordo com o Manual de calagem e adubação (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO. 2016), a adubação do trigo para os 

estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina deve ser a seguinte: fazer a 

aplicação de quinze a vinte quilos de N/ha na semeadura e o restante em 

cobertura, entre os estádios de afilhamento e de alongamento do colmo, esse 

período ocorre de trinta a quarenta e cinco dias após a emergência. Se a dose 

de aplicação de nitrogênio for muito elevada, recomenda-se que esta seja 

parcelada em duas aplicações, sendo a primeira em cobertura e a segunda no 

inicio do alongamento. ( SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO. 

2016) 
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2.7 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO  

2.7.1 Local do Estágio 

O estágio curricular obrigatório foi realizado na área cultivada pelo 

produtor Ludovico Carlos Blind, no interior do município de Fraiburgo, SC no 

período de quatro de julho à sete de novembro do ano de dois mil e dezoito,  

com a supervisão do engenheiro agrônomo Fausto Bisotto. 

 

2.7.2 Localização e Estrutura 

 

A área de cultivo de trigo na qual foi realizado o estágio não é de 

propriedade do produtor Ludovico Carlos Blind, mas sim é arrendada  da 

empresa Pomiland de Fraiburgo – SC. Dentro dessa área possui um total de 

sessenta hectares, dos quais vinte e cinco hectares que o arrendatário planta 

trigo como cultura de inverno e soja como cultura de verão. Nos outros vinte e 

cinco hectares são para produção de maçã da empresa proprietária, e o 

restante, ou seja, dez hectares são destinados a reserva legal da propriedade.  

 
Imagem 1 – Área do experimento 
 

 
Fonte: (Geo Mapa Rural – BB, 2018). 
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O produtor conta ainda com mais cento e setenta e cinco hectares 

aonde são cultivados a cultura do trigo, também cultiva duzentos e vinte 

hectares de soja, cem hectares de milho e vinte hectares de feijão, distribuídos 

entre os municípios de Fraiburgo e Rio das Antas em Santa Catarina.  

Para a realização das práticas agrícolas das diversas culturas citadas a 

cima, o produtor Ludovico possui uma boa estrutura de máquinas como 

tratores, plantadeiras, colheitadeira, caminhões que são utilizados para 

trabalhar nos cultivos, além de uma completa estrutura de barracões para a 

armazenagem das maquinas e para o estoque de defensivos, fertilizantes e 

sementes agrícolas.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi realizado em um cultivo de trigo da variedade LG 

ORO, na safra 2018/2019, na propriedade do senhor Ludovico Carlos Blind, em 

uma área de plantio comercial com vinte e cinco hectares. Na área do 

experimento as culturas predominantes nos últimos anos foram a de trigo como 

cultura de inverno e de soja como cultura de verão. Dentro desta propriedade 

foram realizadas três repetições com cinco parcelas com tamanho de três 

metros de largura por quatro metros de comprimento. 

O experimento foi realizado no município de Fraiburgo, no estado de 

Santa Catarina, na localidade de Sede Guarani, com altitude de 930 metros do 

nível do mar. O município de Fraiburgo está localizado no meio oeste 

catarinense, o qual possui relevo que favorece a utilização de maquinas 

agrícola.  De acordo com o site da prefeitura de Fraiburgo o clima no município 

é temperado apresentando temperatura média de 16,1º e temperatura mínima 

registrada foi de – 5,8ºC e máxima de 35,2ºC. 

Conforme a análise de solo do local do experimento que encontrasse em 

anexo a este trabalho, realizada no dia 04 de julho de 2018, as principais 

características químicas apresentadas são as seguintes: pH 6,2, fósforo 10,43 

mg/dm³, potássio 174,33 mg/dm³, e matéria orgânica de 4,8.  O solo 

apresentou pH ideal para a cultura, fosforo médio e potássio alto. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO. 2016). Já quando é 

observado as caraterísticas físicas do solo, os resultados foram os seguintes: 

argila 53%, areia: 9% e silte 38%, o que significa que o solo é classificado no 

tipo 2, conforme a  Sociedade brasileira de ciência do solo.(2016). 

Para o experimento utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso com 

três repetições, para que possa ser comprovando os resultados através da 

media das repetições, e dentro delas cinco faixas de três por quatro metros. A 

semeadura foi realizada no dia quinze de julho do ano de 2018, com uso de 

semeadora tratorizada (SHM 1517 semeato), com espaçamento de 17 cm 

entre linhas e com uma semeadura de 69 sementes por metro linear com uma 

população final de 59 plantas por metro linear e 3.470.557 mil sementes 

germinadas por hectare. A variedade utilizada no experimento é a LG ORO 
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cuja característica principal é de plantas de porte médio a baixo, ciclo médio 

tardio, espigamento de 88 dias e maturação com 142 dias. Essa variedade 

apresenta excelente sanidade foliar e é um trigo melhorador com alta qualidade 

industrial. (SEMENTES ROOS, 2018) 

No total da lavoura comercial na fase de plantio a adubação utilizada foi 

a fórmula NPK 09-33-12 na quantidade de 150 quilos por hectare e uma 

adubação de cobertura no início de perfilhamento de 150 quilos por hectare de 

nitrato de amônia 27% de N (Yara Bela®). Nas parcelas do experimento além 

da adubação da lavoura comercial, realizou-se a aplicação de quatro 

fertilizantes com fontes de nitrogênio na fase de emborrachamento e uma 

testemunha. Na testemunha não foi realizada a adubação de cobertura e nas 

parcelas foram realizadas aplicação de: 150 quilos de ureia 45% N, 150 quilos 

de ureia com liberação gradativa 45% N, 150 quilos de nitrato de amônia 27% 

N (Yara bela®) e 150 quilos de fertilizante 16-16-16 (Yara Mila® ). As 

adubações de cobertura foram realizadas manualmente com aplicações sobre 

a cultura sem incorporação. Após uma hora e meia da aplicação dos 

fertilizantes ocorreu uma precipitação de 25 mm. 

 

Fotografia 1: área cultivada e a aplicação de nitrogênio na fase de 

emborrachamento 

 
Fonte: Lauterge, 2018. 
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No decorrer do ciclo da cultura aplicou-se herbicida para o controle de 

plantas daninhas que poderiam fazer concorrência com o trigo; duas aplicações 

de fungicida com principio ativo trifloxistrobina e tebuconazol para controle de 

doenças como oídio, ferrugem, manchas foliares e giberella e duas aplicações 

de inseticidas a base de piretroide e imidacloprid para controles de pragas 

(pulgões e lagartas). 

A produtividade foi determinada pela colheita manual das parcelas 

tirando um metro da bordadura delas, com posterior trilha, pesagem e coleta 

das amostras para determinação de umidade e impurezas. A produtividade foi 

corrigida para zero de impurezas e 13% de umidade. 
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4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Durante o período de realização do estágio curricular obrigatório foi 

possível realizar muitas atividades que agregaram conhecimentos para minha 

formação acadêmica.  

Foi realizada a coleta do solo para análise químico-física, cujo resultado 

consta em anexo, desenvolvida a demarcação das áreas do experimento, 

implantação do experimento, acompanhamento do experimento, colheita e 

pesagem. Dentro destas, destacamos como uma das mais importantes, a 

implantação, avaliação e condução do experimento, avaliando os diferentes 

fertilizantes na fase de emborrachamento da cultura do trigo, o qual está sendo 

descrito neste relatório de estágio.  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se que não houve alteração na produtividade da lavoura de 

trigo estudada com a aplicação do Nitrogênio na fase de emborrachamento. 

Em nenhuma das quatros fontes de nitrogênio experimentadas: ureia, nitrato, 

ureia protegida e 16-16-16  em cobertura na fase de emborrachamento do 

trigo, não houve alteração da produtividade. De modo geral a produtividade foi 

média, considerando uma produção estimada em três mil, quatrocentos e vinte 

quilos por hectare.  

Na tabela 1 estão apresentados os resultados de produtividade obtida 

por hectare na colheita realizada no dia 07/11/2018. Pode-se verificar que nas 

áreas que receberam aplicação de cobertura na fase de emborrachamento não 

obtiveram alterações na produtividade. 

 

Tabela 1 –  Produtividade de trigo em kg/há de acordo com a aplicação de 
diferentes fórmulas de nitrogênio na fase de emborrachamento. 

 

Fonte de Nitrogênio 
Média de produtividade 

Kg/há 
Uréia 3491 

Nitrato 3526 

Uréia protegida 3491 

16-16-16 3516 

Testemunha 3466 
Fonte: (Lauterge, 2018).  

 

 Os autores De Bona; De Mori; Wietholter, (2016),  afirmam que as 

alterações na demanda de N de acordo com o ciclo da planta constituem a 

base para o manejo eficiente da adubação nitrogenada na cultura do trigo, a 

qual se baseia na aplicação parcelada da dose de N total visando sincronizar a 

disponibilidade de N no solo com a demanda da planta. A quantidade de N a 

aplicar na cultura do trigo varia, geralmente, de 60 a 120 kg ha-1 de N. A dose 

recomendada varia em função do teor de matéria orgânica do solo, da cultura 

precedente. 
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A tabela 2 apresenta os custos por tonelada de cada fonte de nitrogênio 

estudada, comparando com seu teor de nitrogênio na fonte e o custo final por 

hectare.  

 

Tabela 2 – Custo por tonelada e teor de nitrogênio das fontes de 
nitrogênio utilizadas.  

Fonte de Nitrogênio Custo por ton. (R$)  
Concentração  

de N (%) 

Custo/ há  

(R$) 

Uréia 1.720,00 45 258,00 

Nitrato 1.800,00 27 270,00 

Uréia protegida 1.880,00 45 282,00 

16-16-16 2.100,00 16 315,00 

Fonte: (Lauterge, 2018).  

 De acordo com os preços apresentados, a ureia seria a fonte de 

nitrogênio mais viável, pois apresenta um alto teor de nitrogênio e um custo 

mais baixo comparado com as outras fontes.  

Na análise econômica financeira deste experimento, verifica-se que 

existe uma grande variação nos preços das diferentes fontes de nitrogênio. 

Neste ano com o aumento significativo do dólar, houve um aumento 

considerável nos preços dos fertilizantes. A ureia custa em média R$ 1.720,00 

por tonelada e apresenta uma concentração de nitrogênio de 45 %, já o nitrato 

de amônio custa em torno de R$ 1.800,00 e possui uma concentração de 

nitrogênio de 27 %, a ureia com liberação gradual custa R$ 1.880,00 por 

tonelada com concentração de nitrogênio de 45% e o fertilizante 16-16-16 

custa R$ 2.100,00 e tem uma concentração de nitrogênio de 16%, 16% de 

P2O5 e 16% de K2O.  

Outro fator que deve ser levado em consideração são as condições 

climáticas do período da aplicação para a tomada de decisão de qual será a 

melhor fonte a utilizar. A ureia necessita que aconteça uma precipitação de 

chuva logo após sua aplicação, ser aplicada em solo com alto teor de umidade  

ou após a aplicação irrigar a área. Já as outras fontes não necessitam de 

precipitação.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que a adubação nitrogenada na fase de emborrachamento do 

trigo não é necessária para o aumento de produtividade, sendo apenas um 

custo a mais para o produtor. Quando comparado a testemunha com as 

parcelas adubadas com as diferentes fontes de nitrogênio, a produtividade não 

apresentou diferenças. 
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ANEXO  - Analise de solo da área do experimento 
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