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Resumo: Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da redução do armazenamento de água no solo, no 
crescimento de plantas de milho. O experimento foi instalado em um conjunto de lisímetro de drenagem na 

área da Fazenda Escola do Curso de Agronomia da Faculdade Assis Gurgacz em Cascavel-PR, em ambiente 

protegido. Foi utilizado o esquema fatorial (2x6), com um delineamento experimental inteiramente 

casualizados, sendo 2 tipos de solo (arenoso e argiloso) e 6 manejos de irrigação (interrupção da irrigação 
das plantas de milho nos estádio de 2, 4, 6, 8 e 10 folhas e testemunha), com 4 repetições. As variáveis 

analisadas foram: altura de planta, área foliar, massa fresca da planta, massa seca planta e diâmetro do 

colmo. As plantas cultivadas em solo de textura arenosa irrigadas apresentaram desenvolvimento superior às 
plantas cultivadas em solo irrigado de textura argilosa. O déficit hídrico afetou o crescimento das plantas de 

milho quando cultivado em solos de diferentes texturas. 

 

Palavras-chave: Zea mays, textura de solo, irrigação. 

 

WATER DEFICIT IN SOILS OF DIFFERENT TEXTURE IN THE GROWING SEASON OF 

MAIZE PLANTS  

 

Abstract: This study will evaluate the effect of reducing the water storage in soil on growth of corn plants. 

The experiment was installed on a set of lysimeter drainage in the School Farm area of Agronomy Course 
from Assis Gurgacz Faculty in the Cascavel-PR, in protected environment. Factorial schema was used (2x6), 

with a randomized experimental design, with two soil types (sandy and clay) and 6 irrigation management 

(irrigation interruption of corn in stage 2; 4; 6; 8 and 10 leaves), with four replications. Was used with a 
witness of beginning to end irrigation for two soil types. Plants grown at sandy soil irrigated presented higher 

development of plants grown in soil irrigated clayey. The drought affected the growth of corn plants when 

grown in different soil textures. 
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INTRODUÇÃO 

O milho é uma importante cultura para a região Oeste do Paraná, devido principalmente a 

crescente demanda internacional por proteína animal. Nesta, região, há dois períodos de cultivos: 

safra de verão (setembro a janeiro) e safrinha (fevereiro a maio). Em anos de ocorrência do 

fenômeno climático La niña, há graves reduções nas precipitações, bem como, irregularidade 

geográfica de distribuição das chuvas na região Sul do país. Estes períodos de veranicos podem 

prejudicar de forma significativa o crescimento e a produção final da cultura (Streck et al., 2008).    

O milho, por ser uma cultura de expressivo valor econômico e base da alimentação animal 

brasileira, requer a interação de um conjunto de fatores edafoclimáticos apropriados ao seu 

desenvolvimento (Fancelli e Dourado Neto, 2000). Resultados de trabalhos realizados por Santos e 

Carlesso (1998) e Meneghett et al. (2008) com a cultura do milho, mostram que apesar do elevado 
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potencial produtivo, o milho apresenta elevada sensibilidade a estresses hídrico ou abiótico, fazendo 

com que o seu cultivo exija um planejamento e um manejo rigoroso, a fim de maximizar a sua 

capacidade produtiva. 

Em trabalhos realizados com a cultura do milho sob diferentes manejos de irrigação 

Meneghetti et al. (2008) encontraram estreita relação entre a demanda evaporativa da atmosfera 

com o dossel vegetativo das plantas. Segundo Taiz e Zeiger (2004), a intensidade do estresse 

hídrico sentido pelas plantas dependerá do seu estágio de desenvolvimento e das condições 

edafoclimáticas do local de cultivo. De acordo com Reddy et al. (2004), aspectos morfofisiológicos 

como: diminuição da expansão foliar, aceleração na taxa de senescência, bem como atraso no 

crescimento e no desenvolvimento da planta são os principais entraves da produtividade. 

A fase vegetativa da cultura do milho é altamente susceptível ao déficit hídrico devido à 

necessidade neste período do uso de carboidrato para a alta demanda do crescimento das folhas e 

raízes. O estresse hídrico ocorre quando a planta transpira mais água que a sua disponibilidade e 

possibilidade de extrair do solo, o que pode desencadear processos de redução da área foliar, como 

o enrolamento das folhas, seguido por senescência e morte da planta (Santos e Carlesso, 1998). 

Como a transpiração diminui com a redução da água no solo, a planta reduz o fluxo de vapor d'água 

do interior da câmara subestomática para a atmosfera, causando depressão na transpiração. Isto se 

torna necessário para regulação da temperatura da planta, dissipando assim grande parte do calor 

absorvido da radiação solar (Thomas et al., 2000). 

A redução da área foliar pelo enrolamento da folha é uma das características mais observadas 

em relação à deficiência hídrica no solo, por reduzir à fotossíntese, a transpiração e o consumo de 

água em períodos de elevada demanda evaporativa. Este é considerado como um importante 

mecanismo de adaptação da planta ao déficit hídrico (Alexandrino et al., 2008). Para Kramer, 

(1995) o enrolamento foliar é classificado como um mecanismo de escape das plantas ao déficit 

hídrico. Os mecanismos de resistência à seca são de três tipos: “evitar”, “tolerar” e “escapar” à seca. 

No “evitar”, as plantas fecham os estômatos, aprofundam as raízes, diminuindo o tamanho das 

células da parte aérea, espessa as paredes celulares e a cerosidade da cutícula. Já no “tolerar” a 

planta procura manter o equilíbrio de suas funções fisiológicas e o termo “escapar” ocorre quando a 

planta antecipa o ciclo de desenvolvimento. 

O déficit hídrico nas plantas pode ser provocado, por uma deficiência no suprimento de água 

na zona radicular e por uma excessiva demanda evaporativa da atmosfera. Experimentos instalados 

em solos de diferentes texturas apresentam resultados semelhantes, em condições de deficiência de 

água no solo, em termos de crescimento e desenvolvimento das plantas (Meyer e Green, 1980). 

Entretanto, trabalhos desenvolvidos por Carlesso e Santos (1999) com a cultura do milho em solos 
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de diferentes texturas mostrou crescimento e desenvolvimento diferenciado quando submetido ao 

déficit hídrico, devido à diferença de disponibilidade de água no solo. 

Segundo Petry et al. (2007) maior capacidade de armazenamento de água no solo não implica 

necessariamente em maior disponibilidade de água às plantas, em virtude da restrição ao 

desenvolvimento radicular e da redução abrupta na disponibilidade de água em situação de déficit 

hídrico. Em estudos realizados com a cultura do milho em variação da profundidade do solo, Fiorin 

et al. (1997), verificaram que a capacidade de armazenamento de água na região de distribuição do 

sistema radicular é altamente correlacionada com o crescimento, desenvolvimento e produção do 

milho. 

Bergamaschi et al. (2004) ressaltou que durante o período vegetativo, o déficit hídrico reduz o 

crescimento do milho, pois este é um período em que a planta está crescendo, e expandindo a área 

foliar e biomassa. Para Pandey et al. (2001), as consequências do estresse hídrico dependem de 

tempo, duração, a magnitude da deficiência hídrica. A gestão eficiente da umidade do solo é 

importante para a produção agrícola, à luz dos escassos recursos hídricos, condicionadores de solo, 

tanto naturais como sintéticos, contribuem significativamente no reservatório de água no solo para 

as plantas em demanda nas camadas superiores do solo, onde o sistema radicular se desenvolve 

normalmente. Conforme De Boot (1990); Johnson e Leah (1990); Ouchi et al. (1990), isto é 

conseguido por meio da redução da evaporação através circulação restrita de água da sub-superfície 

para a camada de superfície. 

A capacidade de armazenamento de água no solo é importante para entender as respostas das 

plantas ao déficit hídrico e para analisar a influência da disponibilidade de água no solo às plantas, 

nos seus processos adaptativos em situações de déficit hídrico no solo. Segundo Carlesso (1995), a 

disponibilidade de água às plantas é, basicamente, determinada pela habilidade do sistema radicular 

da cultura em utilizar a água armazenada no solo, existindo estreita relação com a demanda 

evaporativa da atmosfera imposta à cultura, a qual é determinada pela combinação dos fatores 

meteorológicos interagindo com o dossel vegetativo das plantas (Santos e Carlesso, 1998). 

De acordo com Kramer (1969) a água no solo está disponível para as plantas entre a 

capacidade de campo (CC) e o ponto de murcha permanente (PMP). Entretanto, o 

crescimento/desenvolvimento das plantas é controlado diretamente pelo nível do déficit hídrico da 

planta e indiretamente pelo nível do déficit hídrico do solo, segundo Koutroubas et al. (2008), é 

causado pela excessiva perda de água (transpiração), pela absorção insuficiente ou pela combinação 

de ambos os processos. 

De acordo com Turner (1986), o déficit hídrico ocorre durante o dia devido ao fato de a taxa 

de transpiração ser maior do que a taxa de absorção. Segundo Chaves et al. (2003), à noite, se 

houver disponibilidade de água no solo, o equilíbrio hídrico da planta é restabelecido, caso 
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contrário, com o passar dos dias ocorre aumento do déficit hídrico da planta, afetando praticamente 

todos os aspectos do crescimento e desenvolvimento não só modificando a anatomia e a morfologia 

como também interferindo em muitas reações metabólicas. 

Neste sentido o objetivo deste trabalho será o de avaliar o comportamento fenométrico do 

crescimento vegetativo da cultura do milho quando submetido ao déficit hídrico em cultivo em 

solos de diferentes texturas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em ambiente protegido localizado na Fazenda Escola da 

Faculdade Assis Gurgacz – FAG na cidade de Cascavel - Paraná, com coordenadas geográficas, 

latitude 24°56'47" e longitude 53°30'88" e 785 metros de altitude. Segundo a classificação climática 

de Köppen o clima da região é caracterizado como Cfa - Clima subtropical (CAVIGLIONE et al., 

2000). A temperatura média anual na região é de 19,6 °C, a precipitação anual de 1971 mm e a 

insolação de 2462 horas por ano (IAPAR, 2011). 

As temperaturas durante a fase experimental no interior do ambiente protegido se mantiveram 

dentro da faixa recomendada para a cultura do milho variando entre a mínima de 16 ºC, máxima de 

30 ºC e média de 23ºC, evidenciando que, quanto à temperatura não houve restrição à cultura, pois 

segundo Cruz et al. (2008) os limites extremos tolerados pela planta de milho, estão compreendidos 

entre 10 ºC e 30 ºC. Abaixo de 10 ºC, por períodos longos, o crescimento da planta é quase nulo e, 

sob temperaturas acima de 30 ºC, também por períodos longos, durante a noite, o rendimento de 

grãos decresce, em razão do consumo dos produtos metabólicos elaborados durante o dia. 

O experimento foi instalado em uma área total de 30 m², em lisímetros de drenagem com 

volume de 10 litros, em um total de 48 vasos. O solo do experimento classificado como, textura 

argilosa do município de Cascavel – PR e solo de textura arenosa de Terra Roxa – PR. Para não 

mascarar o experimento com diferença de fertilidade do solo foi realizada uma análise para o solo 

arenoso e argiloso, e suas características químicas estão apresentadas na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Atributos químicos do solo realizado antes do plantio na profundidade de 0 a 20 (cm) para o solo 

arenoso e argiloso 

   Solo Arenoso 

pH  MO  P K Ca Mg Al H+Al T  V 

CaCl2  mg dm
-3

  cmolc dm
-3

  % 

5,70  9,17  56,20 0,26 2,26 0,75 - 2,74 6,51  51,91 

   Solo Argiloso 

5,70  15,96  186,0 0,81 7,32 2,42 - 4,61 15,16  51,91 
Fonte: Laboratório de análise de solo solanalise. MO; matéria orgânica; T: Capacidade Troca Cátions (CTC); V: 

saturação de bases. 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

A recomendação de adubação foi efetuada com base no resultado da análise da amostra de 

solo. De acordo com os dados das análises de solo foram realizadas as correções necessárias, 

aplicando NPK na formulação 10-20-20 (N, P2O5 e K2O), na dose de 5 gramas por vaso no solo 

argiloso e 11 gramas por vaso no solo arenoso. 

A semeadura foi realizada manualmente, no dia 10 de março de 2010, em uma estufa da 

Fazenda Escola do Curso de Agronomia da Faculdade Assis Gurgacz (FAG), com solos de 

diferentes texturas, a profundidade de 0,04 m. A cultivar de milho utilizada foi o híbrido triplo CD 

384 de ciclo precoce. 

As irrigações foram promovidas igualmente até os 64 dias após a emergência (DAE), pois foi 

este o dia da emergência da décima folha das plantas. A irrigação foi aplicada utilizando proveta 

graduada em ml com volume de 1 litro. A irrigação iniciou-se a partir do plantio, com 0,5 litros de 

água em cada vaso, em cada irrigação, seguindo os tratamentos utilizados. A irrigação foi realizada 

três vezes por semana sempre no mesmo horário. A testemunha recebeu água durante todo o 

período de avaliação. 

A emergência ocorreu quando, aproximadamente, 75% das plântulas emergiram. Isso ocorreu 

aos seis dias após o plantio. No estádio de crescimento vegetativo, com duas folhas totalmente 

expandidas, efetuou-se desbaste manual deixando apenas uma planta por vaso. Esse procedimento 

foi realizado após 8 dias da semeadura. 

O arranjo experimental usado foi o esquema fatorial (2x6), utilizando o delineamento 

inteiramente casualizado, com 2 tipos de solo, arenoso e argiloso, 6 manejos de irrigação e 4 

repetições, resultando em 12 tratamentos. Os tratamentos foram divididos em: T1- solo arenoso 

com suspensão da irrigação quando a planta estava com duas folhas; T2- solo arenoso com 

suspensão da irrigação quando a planta estava com 4 folhas; T3- solo arenoso com suspensão da 

irrigação quando a planta estava com 6 folhas; T4- solo arenoso com suspensão da irrigação quando 

a planta estava com 8 folhas; T5- solo arenoso com suspensão da irrigação quando a planta estava 

com10 folhas;  T6- solo argiloso com suspensão da irrigação quando a planta estava com duas 

folhas; T7- solo argiloso com suspensão da irrigação quando a planta estava com 4 folhas; T8- solo 

argiloso com suspensão da irrigação quando a planta estava com 6 folhas; T9- solo argiloso com 

suspensão da irrigação quando a planta estava com 8 folhas; T10- solo argiloso com suspensão da 

irrigação quando a planta estava com10 folhas; T11- testemunha solo argiloso e T12- testemunha 

solo arenoso, perfazendo assim 6 tratamentos, com quatro repetições, para cada textura de solo.  

As variáveis analisadas foram: área foliar (m
2
), massa fresca da planta (g), massa seca planta 

(g), altura planta (cm) e diâmetro do colmo (mm). A coleta de dados para avaliação da área foliar 

ocorreu uma vez por semana até os 64 DAE, pois havia homogeneidade no manejo da irrigação, já 
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para altura de planta, diâmetro do colmo e massa seca e fresca, os dados foram coletados aos 64 

dias DAE. 

A altura das plantas foi obtida pela distância vertical entre a superfície do solo e a bainha da 

folha mais elevada da planta em metros. A área foliar foi determinada em cada folha, medindo-se 

desde a emergência da folha do cartucho até o aparecimento da bainha em cm². A área foliar de 

cada folha foi obtida pelo produto do comprimento médio multiplicando a largura média. Foram 

consideradas apenas as folhas fotossinteticamente ativas. O diâmetro do colmo foi obtido através da 

medição no terceiro internódio das plantas utilizando-se um paquímetro digital. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e os valores médios comparados pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de significância para comparação de médias, utilizando o software 

Assistat 7.5 Beta.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por ser uma planta de clima tropical, além das condições edafoclimáticas, o milho exige calor 

e umidade para produzir satisfatoriamente e proporcionar rendimentos compensadores (Duarte, 

2010). Na Figura 1 são apresentados os valores das médias para área foliar do milho durante o 

período de avaliação (até os 64 DAE). 

 
Figura 1. Área foliar do milho (m²) cultivado em solo argiloso submetido ao déficit hídrico em diferentes fases de 

emissão de folhas do milho. 

 

Os resultados demonstraram que a suspensão da irrigação durante os diferentes números de 

folhas apresentou diferença significativa para as características analisadas nos dados de crescimento 

para área foliar dentro de cada condição de solo. 
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Na Figura 2 são apresentados os resultados da análise da área foliar do milho quando 

cultivado em solo arenoso submetido ao déficit hídrico. 

 
Figura 2. Área foliar do milho (m²) cultivado em solo arenoso submetido ao déficit hídrico em diferentes fases de 

emissão de folhas do milho. 

 

  Observa-se nas Figuras 1 e 2 que na fase de desenvolvimento inicial, houve uma tolerância 

maior a falta de água, já na fase final de desenvolvimento o estresse hídrico resultou em maiores 

danos as plantas, tanto para o cultivo em solo argiloso como no cultivo em textura arenosa. Segundo 

Carlesso e Santos (1998), o milho aparenta ser mais tolerante ao déficit hídrico durante a fase 

vegetativa final. Em estudos com a cultura do milho sob manejo de irrigação, Carlesso et al. (2000) 

chamaram a atenção para o fato de ocorrer redução na capacidade produtiva sem ocorrência de 

sintomas externos de deficiência de água na cultura, ou redução quantitativa no crescimento das 

mesmas.  

Verificou-se também semelhante aumento na área foliar da cultura do milho em ambos os 

solos, quando comparado ao tratamento testemunha, quando o déficit hídrico foi realizado mais 

tarde, ou seja, quando a planta apresentava de acima de 8 folhas. Essa pequena diferença de área 

foliar é explicada em função das semelhanças da disponibilidade de água no solo. Entretanto, no 

momento em que houve a suspensão da irrigação, as plantas apresentaram um rápido e brusco 

decréscimo foliar em função da maior demanda provocado pela maior área do dossel. O que se 

verifica observando as Figuras 1 e 2, é que o déficit é sentido e a resposta de estresse é mais notável 

nas plantas cultivadas nos solos arenoso, devido certamente a menor disponibilidade de água no 

solo, concordando com Santos e Carlesso (1998). 
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Durante o período de 40 a 60 DAE, plantas de milho submetidas a déficit hídrico e cultivadas 

em solos de textura argilosa apresentaram menor incremento no índice de área foliar. Tal ocorrência 

deveu-se à maior senescência das folhas provocada pela rápida redução na disponibilidade de água 

no solo. Resultados similares também foram encontrados por Ludlow e Muchow (1995); Carlesso 

(1993) e Klubertanz et al. (1996). A redução na expansão foliar, também irá reduzir o 

aproveitamento dos nutrientes do solo e à redução na área fotossintética das plantas, refletindo em 

decréscimo de produção do milho. Neste caso a diminuição da elongação foliar, proporciona menor 

distribuição de fotossintetizados para os tecidos vegetativos, ocorrendo menor taxa de fotossíntese 

líquida (Taiz e Zeiger, 2004). 

Quando se observa o tratamento submetido ao déficit hídrico com 2 e 4 folhas, pode se 

verificar pela Figura 3, que tanto no solo de textura arenosa quanto no solo de textura argiloso, as 

plantas não conseguiram sobreviver, isto ocorreu em função da menor disponibilidade de água na 

superfície, bem como da produção de acido abcísico devido ao estresse sentido pela planta logo no 

início de seu ciclo vegetativo. As condições físicas que a planta de milho encontra no solo, 

principalmente nos estádios iniciais de desenvolvimento podem, portanto, ser relevantes para o 

desenvolvimento radicular, que por sua vez limita o crescimento da parte aérea e diminui a extração 

de água pela cultura do milho (Petry et al., 2007). 

Na Figura 3 é possível observar a altura das plantas de milho cultivada em solo arenoso e 

argiloso sob diferentes restrições hídricas. 

 

 
Figura 3: Altura de plantas de milho cultivada em solo arenoso e argiloso, com diferentes manejos da irrigação. 
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Analisando a Figura 3 verifica-se que, não houve diferença no crescimento entre as plantas 

cultivadas em solo arenoso e argiloso comparando a testemunha com o corte no fornecimento de 

água quando estas estavam com 10 folhas. Pode se observar também que quando havia água 

disponível no solo as plantas em solo arenoso apresentaram maior altura, devido justamente a água 

estar mais disponível no solo arenoso, onde a planta tem maior facilidade de absorvê-la (Carlesso e 

Santos, 1999). 

Muita ênfase tem sido dada para a quantificação do consumo de água pelas plantas nos 

diferentes subperíodos de desenvolvimento e reduzida importância tem sido conferida à 

quantificação da lâmina de água disponível e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das 

plantas de milho (Carlesso e Santos, 1999). Alguns experimentos realizados associaram o 

comportamento da cultura em relação ao potencial da água no solo. Entretanto, de maneira geral, o 

potencial de água relatado não representa as condições de déficit ou excesso de água na 

profundidade ativa do sistema radicular. 

Na Figura 4 pode ser observado o comportamento do diâmetro do colmo das plantas de milho 

em diferentes solos e manejos de irrigação. 

 

 
Figura 4: Diâmetro de plantas de milho cultivado em solo arenoso e argiloso sob diferentes manejos de irrigação. 
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aplicado na fase inicial, no estádio de 2 e 4 folhas, as plantas em solo argiloso apresentaram maior 

diâmetro. 

O estresse hídrico na fase final (8 e 10 folhas) afetou de forma menos significativa a altura das 

plantas, comparando com os outros manejos da irrigação. As plantas em solo arenoso apresentaram 

maior altura de planta quando houve maior disponibilidade de água em relação às plantas cultivadas 

no solo argiloso.  

Na Figura 5 é possível observar a massa fresca e seca das folhas de milho nos 2 tipos de solo 

(arenoso e argiloso) sob diferentes manejos de irrigação. 

 

 

 
Figura 5: Massa fresca de folhas (MFF) de milho cultivado em solo arenoso e argiloso sob diferentes manejos de 

irrigação. 

 

 De acordo com os dados da Figura 5 é possível observar que praticamente não houve 

diferença entre os tipos de solo, com as plantas de milho cultivadas em solo arenso obtendo maior 

valor para massa seca, exceto quando á irrigação foi cortada com as plantas no estádio de 8 folhas. 

Já em relação ao fornecimento de água para as plantas, a testemunha e o déficit hídrico aplicado no 

estádio de 10 folhas não houve diferença significativa, apresentando os maiores valores para massa 

seca, resultados semelhantes aos obtidos por Santos e Carlesso (1998). 

 A Figura 06 apresenta os dados relativos a produção de massa seca das plantas de milho 

cultivadas em solo arenoso e argiloso submetidas a déficit hídrico em diferentes estádios de 

desenvolvimento. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2 Folhas 4 Folhas 6 Folhas 8 Folhas 10 Folhas Testemunha

M
as

sa
 f

re
sc

a 
d
e 

fo
lh

as
 (

g
) 

MFF solo arenoso MFF solo argiloso



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  11 

 
Figura 6: Massa seca das folhas (MSF) de milho cultivado em solo arenoso e argiloso sob diferentes manejos da 

irrigação. 

 

Observando a Figura 6 verifica-se que, as plantas cultivadas em solo arenoso obtiveram maior 

produção de massa seca para todos os tratamentos, principalmente quando recebeu maior 

quantidade de água (testemunha e interrupção da irrigação quando a planta estava com 10 folhas). 

Este fato é devido a água estar mais disponível para as plantas no solo arenoso, sendo que não 

houve diferença estatística entre esses dois tratamentos (Carlesso e Santos, 1998). 

O solo de textura argilosa possui maior capacidade de armazenamento de água devido a maior 

micro porosidade e superfície específica das partículas o que leva a planta a desenvolver maior 

superfície de área foliar para produção de fotos assimilados.  Já o inverso ocorre para o solo de 

textura arenosa, neste sentido as plantas buscam desenvolver maior sistema radicular em função da 

baixa capacidade de armazenamento de água deste solo. Este fato possivelmente leva as plantas 

cultivadas no solo arenoso a ter um maior aproveitamento da água do solo devido a maior área de 

contato entre as raízes e a água.  

Para Petry et al. (2007) e disponibilidade de água às plantas não está ligada somente à 

capacidade de armazenamento de água do solo. De acordo com os autores o armazenamento da 

água ano solo depende de aspectos como o espaço poroso e a profundidade do solo, enquanto a 

disponibilidade às plantas depende de fatores intrínsecos do solo e da capacidade das plantas em 

extrair água nos diferentes teores de umidade e níveis de energia de retenção. 
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CONCLUSÕES 

 

1. O déficit hídrico afetou o crescimento inicial das plantas de milho quando cultivado em 

diferentes texturas de solo, com menor redução na área foliar quando o corte do suprimento de água 

realizado a partir da 8
a 
folha.  

2. As plantas cultivadas em solo de textura sem interrupção da irrigação ou corte a partir da oitava 

folha apresentaram desenvolvimento superior em área foliar, altura, diâmetro, massa seca e fresca, 

em relação às plantas cultivadas em solo de textura argilosa. 
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