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SAFRINHA NO NOROESTE DO PARANÁ
Murilo Fuentes Pelloso(1), Pedro Soares Vidigal Filho(2), Ivanir João Bennemann
Formehl(3), João Henrique Giacomini Giotti(3), Marcelo Henrique Suk(3), Ivan Ramão
Miranda Freitas(1) e Heitor José Rohling(3)
1. Introdução
Com o crescimento da indústria de conservas alimentícias e do consumo in natura de
minimilho no Brasil, o mesmo tem se tornado uma boa opção para pequenos produtores,
sendo muitas vezes mais vantajoso economicamente do que a produção da cultura com a
finalidade de colheita de grãos (Pereira Filho & Queiroz, 2010), tornando-se, assim, uma boa
alternativa para os produtores no período de safrinha.
O crescimento e desenvolvimento da planta de milho apresenta considerável demanda
de N, e dessa forma, o fornecimento adequado do nutriente constitui-se um fator regulador
da produtividade da cultura devido as diversas funções que o mesmo desempenha no
metabolismo vegetal (Marschner, 2011; Taiz et al., 2014). Dessa forma, a necessidade de
elevadas doses de N tende a onerar os custos de produção, além do fato de vir a propiciar a
contaminação ambiental pelo uso excessivo dos fertilizantes (Roesch et al., 2005).
Como alternativa para substituição parcial da adubação nitrogenada, surge a fixação
biológica de nitrogênio, realizada por bactérias diazotróficas de vida livre, que vem sendo
estudadas e empregadas na produção de culturas gramíneas, com destaque para as
espécies Azospirillum brasilense e A. lipoferum na cultura do milho (Hungria et al., 2010).
O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da inoculação das sementes
com A. brasilense associado à adubação nitrogenada na produtividade, comprimento e
diâmetro de espiguetas comerciais de minimilho na safrinha.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido na safrinha de 2017, entre fevereiro e maio, na Fazenda
Experimental de Iguatemi, da Universidade Estadual de Maringá, Noroeste do Paraná. O
(1)Engenheiros

Agrônomos, M.Sc., Doutorandos, Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá - PR. Emails: murilof.pelloso@hotmail.com, ivan_agronomia@hotmail.com
(2)Engenheiro Agrônomo, Dr., Professor Pesquisador, UEM, Maringá - PR. E-mail: vidigalfilhop@gmail.com
(3)Graduandos
em
Agronomia,
UEM,
Maringá
PR.
E-mails:
joão_giotti15@hotmail.com,
marcelo_suk@hotmail.com, ivanir.formehl@hotmail.com, heitorrohling@hotmail.com

450

solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho distroférrico, de textura
argilosa (Embrapa, 2006) e o clima da região, segundo Köppen, como Subtropical (Cfa).
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados com
quatro repetições. Os tratamentos, dispostos em esquema fatorial 5 x 2 x 2, foram
constituídos pela combinação de cinco doses de inoculante (0; 50; 100; 150; e 200 mL ha-1)
à base A. brasilense (estirpes Ab-V5 e Ab-V6), duas doses de N na semeadura (0 e 30 kg
ha-1) e duas doses de N em cobertura (0 e 110 kg ha-1), no estádio V4. Cada unidade
experimental contou com cinco linhas com 6,0 m de comprimento, espaçadas em 0,9 m,
tendo como área útil, as três linhas centrais, excluindo-se ainda 0,5 m nas extremidades das
linhas. A semeadura foi realizada em sistema de plantio direto, com densidade de 180.000
plantas ha-1. Utilizou-se o híbrido triplo top cross de milho pipoca IAC 125.
No início do estádio reprodutivo da cultura (R1), foram realizadas sucessivas colheitas,
em dias alternados, até o final do ciclo. A cada colheita, as espiguetas foram despalhadas e
classificadas de acordo com os padrões comerciais estabelecidos por Raupp et al. (2008).
As espiguetas comerciais obtidas foram pesadas, a cada colheita e, ao final, foram somadas
para a obtenção da produtividade de espiguetas comerciais, tendo posteriormente seus
valores extrapolados em Mg ha-1. Após cada colheita foram tomadas aleatoriamente 10
espiguetas comerciais para mensuração, com régua graduada, do comprimento médio de
espiguetas comerciais e, com paquímetro, do diâmetro médio de espiguetas comerciais.
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de regressão,
utilizando-se o software SISVAR, sendo considerado o nível de 5% de significância.
3. Resultados e Discussão
Os resultados da análise de variância evidenciaram efeitos não significativos (P>0,05)
da inoculação com A. brasilense para a produtividade de espiguetas comerciais (PEC),
entretanto, para as adubações nitrogenadas na semeadura e em cobertura, foram
verificadas respostas significativas (P≤0,05) para a variável resposta.
A adubação nitrogenada realizada na ocasião da semeadura, dose de 30 kg ha-1,
promoveu acréscimo de 29,7% à PEC (0,28 Mg ha-1) em relação aos tratamentos onde a
mesma dose não foi empregada (Tabela 1). A adubação nitrogenada em cobertura, na dose
de 110 kg ha-1, promoveu acréscimo de 79,49 % na PEC (0,62 Mg ha-1) em relação aos
tratamentos que não receberam a mesma dose do fertilizante (Tabela 1). Incrementos
significativos da PEC de minimilho decorrentes do fornecimento de doses de N também
foram encontrados por Sahoo & Panda (1999) e por Santos et al. (2014).
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Tabela 1. Produtividade de espiguetas comerciais (PEC) de minimilho em função da
adubação nitrogenada na semeadura e em cobertura. Maringá – PR (safrinha de 2017).
PEC (Mg ha-1)

N na semeadura
0 kg ha-1

0,95 b

30 kg ha-1

1,23 a
PEC (Mg ha-1)

N em cobertura
0 kg ha-1

0,78 b

110 kg ha-1

1,40 a

Médias seguidas por letras distintas na linha (P≤0,05) diferem entre si, pelo teste F.

Para o comprimento de espiguetas comerciais (CEC) foram observados efeitos
significativos (P≤0,05), tanto da inoculação das sementes quanto das adubações
nitrogenadas na semeadura e em cobertura, não havendo, entretanto, efeitos significativos
das interações.
A inoculação das sementes com A. brasilense promoveu um ajuste linear ao CEC,
com um incremento de 0,0017 cm para cada unidade de inoculante fornecido via tratamento
de sementes. A maior dose de inoculante estudada promoveu um CEC de 9,72 cm, sendo
esse 0,34 cm superior aos tratamentos onde a inoculação foi ausente (Figura 1). O ajuste
linear, entretanto, evidencia que a dose máxima testada pode não ter sido suficiente para
expressar o maior CEC que as espiguetas comerciais poderiam atingir em decorrência da
inoculação das sementes.
10,0

CEC (cm)

9,8
9,6
9,4

Y = 0,0017x + 9,41
R² = 0,84

9,2
9,0
0

50

100

150

200

Doses de inoculante (mL ha-1)
Figura 1. Comprimento de espiguetas comerciais (CEC) de minimilho em função das doses
de inoculante aplicadas via tratamento de sementes na média das duas doses de N
aplicadas na ocasião da semeadura e em cobertura. Maringá – PR (safrinha de 2017).
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A resposta observada para o CEC em relação à inoculação das sementes com A.
brasilense corrobora com os resultados obtidos por Cavallet et al. (2000), que ao avaliar o
efeito da inoculação com Azospirillum spp. no milho comum, obtiveram acréscimo de até 6
% para o comprimento médio de espigas. Cunha et al. (2014), por sua vez, avaliando a
inoculação de sementes com A. brasilense (Estirpes Ab-V5 e Ab-V6) em híbridos de milho
comum na safrinha, não obtiveram respostas significativas para o comprimento de espigas.
A influência da adubação nitrogenada na semeadura sobre o CEC se deu de tal
maneira que o diâmetro médio alcançado a partir da aplicação da dose de 30 kg ha-1 foi de
9,79 cm, sendo este 0,42 cm superior ao obtido nos tratamentos onde a mesma dose não foi
empregada (Tabela 2). A adubação nitrogenada em cobertura, quando realizada na dose de
110 kg ha-1, promoveu acréscimo de 0,92 cm ao CEC em relação aos tratamentos que não
receberam a mesma dose do fertilizante (Tabela 2).
Tabela 2. Comprimento de espiguetas comerciais (CEC) de minimilho em função da
adubação nitrogenada na semeadura e em cobertura. Maringá – PR (safrinha de 2017).
N na semeadura

CEC (cm)

0 kg ha-1

9,37 b

30 kg ha-1

9,79 a

N em cobertura

CEC (cm)

0 kg ha-1

9,12 b

110 kg ha-1

10,04 a

Médias seguidas por letras distintas na linha (P ≤ 0,05) diferem entre si, pelo teste F.

Em relação ao diâmetro de espiguetas comerciais (DEC) não foram observados
efeitos significativos da inoculação das sementes com A. brasilense nem da adubação
realizada por ocasião da semeadura. Entretanto, observou-se respostas significativas para a
adubação nitrogenada em cobertura que, quando realizada na dose de 110 kg ha-1,
promoveu um acréscimo de 0,08 cm em relação aos tratamentos onde a mesma dose não
foi empregada (Tabela 3).
Os efeitos proporcionados pela adubação nitrogenada para o CEC e DEC se justificam
pelas diversas funções no N nas plantas, tais como a participação na composição de
aminoácidos, proteínas, clorofila, enzimas essenciais e consequente influência no acúmulo
de massa seca na planta (Marschner, 2011; Taiz et al., 2014).
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Tabela 3. Diâmetro de espiguetas comerciais (DEC) de minimilho em função da adubação
nitrogenada em cobertura. Maringá – PR (safrinha de 2017).
N em cobertura

DEC (cm)

0 kg ha-1

1,04 b

110 kg ha-1

1,12 a

Médias seguidas por letras distintas na linha (P≤0,05) diferem entre si, pelo teste F.

4. Conclusões
A produtividade de espiguetas comerciais não foi influenciada pela inoculação de
sementes com A. brasilense, sendo influenciada, entretanto, pelas adubações nitrogenadas
na semeadura e em cobertura. O comprimento de espiguetas comerciais aumentou
linearmente pelas doses crescentes de inoculante, sendo também responsivo às adubações
nitrogenadas. Por sua vez, o diâmetro de espiguetas comerciais do minimilho foi
influenciado unicamente pela adubação nitrogenada em cobertura.
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