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1. Introdução
O minimilho, como é denominada a inflorescência feminina da planta de milho ainda
não fertilizada, com estilos estigmas com até três centímetros, é uma alternativa viável aos
agricultores familiares, podendo muitas vezes ser mais vantajoso financeiramente em
relação ao milho comum (Aekatasanawan, 2001; Pereira Filho & Queiroz, 2010), tornandose uma interessante alternativa de produção e renda na safrinha.
Devido às colheitas de espiguetas serem efetuadas por ocasião do início do
reprodutivo da cultura do milho (estádio R1), sua produção na Safrinha torna-se viável ao
pequeno produtor, especialmente em regiões mais propensas a geadas durante os meses
mais frios do ano, reduzindo os riscos de perdas, devido ao encurtamento do ciclo.
De forma análoga ao que ocorre na produção do milho comum, a produção de
minimilho demanda elevada quantidade de nitrogênio, elevando o custo ao produtor, além
dos eminentes riscos de contaminação ambiental ocasionados pelo uso frequente destes
fertilizantes (Machado et al., 1998; Roesch et al., 2005).
Uma alternativa a adubação nitrogenada é a fixação biológica de nitrogênio, realizada
por bactérias de vida livre, que vem sendo amplamente estudadas e difundidas para a
inoculação em gramíneas de interesse comercial (Dotto et al., 2010; Hungria et al., 2010). E,
dentre as bactérias diazotróficas que se associam à planta do milho destacam-se as
espécies Azospirillum lipoferum e A. brasilense (Hungria et al., 2010).
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico do minimilho em
função da inoculação das sementes com A. brasilense, associada à adubação nitrogenada
na semeadura e em cobertura, na safrinha de 2015, em Maringá - PR.
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2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido na safrinha de 2015, entre os meses de fevereiro e maio,
na Fazenda experimental de Iguatemi, pertencente à Universidade Estadual de Maringá
(UEM), Maringá, Noroeste do Paraná. O solo do campo experimental é classificado como
Nitossolo Vermelho distroférrico, de textura argilosa (Embrapa, 2006) e o clima da região é
classificado segundo Köppen como subtropical (Cfa).
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos, casualizados, com
esquema fatorial 5x2x2, com quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se da
combinação de cinco doses de inoculante (0, 50, 100, 150 e 200 mL ha-1) a base de A.
brasilense (estirpes Ab-V5 e Ab-V6), duas doses de N aplicadas na ocasião da semeadura
(0 e 30 kg ha-1) e duas doses de N em cobertura (0 e 110 kg ha-1), no estádio V4 da cultura
(quatro folhas completamente desenvolvidas). Utilizou-se o híbrido triplo top cross de milho
pipoca (IAC 125).
Cada unidade experimental apresentou uma área de 27,0 m2, contendo cinco linhas de
plantas com 6,0 m de comprimento e espaçadas em 0,9 m entre elas, em uma densidade de
16,2 plantas m-1, totalizando 180.000 plantas ha-1. Para a finalidade de avaliações, foram
consideradas como área útil da parcela as três linhas centrais, excluindo ainda 0,5 m de
cada extremidade, totalizando assim 13,5 m2.
A variável altura de plantas foi aferida, em metros, por ocasião do florescimento
masculino (estádio VT), realizando-se a medição, com régua graduada de madeira, da
superfície do solo até a base do pendão, em dez plantas tomadas aleatoriamente na área
útil de cada unidade experimental.
Por ocasião do florescimento feminino (estádio R1), foram iniciadas sucessivas
colheitas, em dias alternados, até que a cultura cessasse a produção. As espiguetas
colhidas foram desempalhadas e classificadas de acordo com os padrões considerados
como sendo comerciais de mercado (Raupp et al., 2008). Assim, após a realização de cada
colheita, aquelas espiguetas consideradas dentro do padrão foram pesadas (kg).
Posteriormente, ao final das colheitas, procedeu-se a soma de todas elas de forma a obter a
produtividade de espiguetas comerciais, extrapolada para Mg ha-1.
Os dados de altura de plantas e produtividade de espiguetas comerciais foram
submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade e, quando constatadas diferenças
significativas, foi realizada a análise de regressão mediante emprego do software estatístico
SISVAR. As respostas dos fatores qualitativos foram analisadas através da aplicação do
teste F.
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3. Resultados e Discussão
Os resultados da análise de variância evidenciaram efeitos significativos (P≤0,05) da
inoculação com A. brasilense e das adubações nitrogenadas na semeadura e em cobertura
para a altura de plantas (AP), havendo ainda interação significativa entre a inoculação das
sementes e a adubação nitrogenada em cobertura.
A adubação nitrogenada, quando realizada na semeadura (30 kg ha-1), proporcionou
uma AP de 1,6 m, representando um incremento de 0,06 m em relação à testemunha, onde
a adubação não foi realizada (1,54 m). Tais resultados corroboram com Gross et al. (2006)
que, avaliando o parcelamento da adubação nitrogenada, obtiveram respostas mostrando
que o parcelamento da adubação pode influenciar de forma positiva a AP, provavelmente,
pelo arranque inicial promovido pela adubação realizada na semeadura.
Na ausência da adubação nitrogenada a resposta da AP às doses de inoculante
contendo A. brasilense apresentou comportamento quadrático, com ponto de máximo
correspondente à dose de 108,14 mL ha-1 (Figura 1), apresentando AP estimada de 1,49 m,
com um acréscimo de 0,08 m em relação à ausência da inoculação. Entretanto, para a
interação entre as doses de inoculante e a adubação nitrogenada em cobertura (110 kg ha-1)
não houve ajuste significativo à equação (Figura 1).

Altura de plantas (m)

2,0
1,8
1,6
1,4
Y = -0,000007x2 + 0,0015x + 1,407
R² = 0,65

1,2
1,0
0

50

100

150

200

Doses de inoculante (mL ha-1)
Figura 1. Altura de plantas de minimilho em função das doses de inoculante aplicadas via
tratamento de sementes na ausência (0 kg ha-1) e presença de N em cobertura (110 kg ha-1),
na média das duas doses de N aplicadas na ocasião da semeadura. Maringá – PR (safrinha
de 2015).
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A combinação entre a inoculação das sementes e a adubação em cobertura
influenciou diretamente a AP, de forma que a inoculação na dose de 50 mL ha-1, associada
à dose com 110 kg ha-1 de N em cobertura, possibilitou o maior valor para a característica,
1,81 m. Nos tratamentos onde não foi realizada a adubação de cobertura, a AP sofreu
incrementos até a dose de 150 mL ha-1 de inoculante. Entretanto, em todas as doses
avaliadas, os tratamentos que receberam a adubação com N apresentaram maiores valores
de AP em relação aos tratamentos onde a mesma não foi empregada (Tabela 1).
Tabela 1. Altura de plantas (m) de minimilho, desdobrado dentro dos níveis do fator N em
cobertura em função das doses de inoculante. Maringá – PR (safrinha de 2015).
N em cobertura

Doses de inoculante (mL ha-1)
0,0

50

100

150

200

Sem

1,41 b

1,47 b

1,46 b

1,52 b

1,43 b

Com

1,60 a

1,81 a

1,64 a

1,78 a

1,58 a

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

Em relação à produtividade de espiguetas comerciais (PEC), não foram observados
efeitos significativos quanto à inoculação das sementes, porém, para as adubações
nitrogenadas na semeadura e em cobertura, houveram respostas.
A

adubação

nitrogenada

realizada

por

ocasião

da

semeadura

influenciou

significativamente a PEC, promovendo um incremento de 0,11 Mg ha-1 em relação à
testemunha não adubada (Tabela 1). A adubação nitrogenada aplicada em cobertura, no
estádio V4 da cultura, proporcionou um incremento significativo na PEC de 0,18 Mg ha-1
(15,79 %) em relação a ausência da adubação (Tabela 1).
Tabela 2. Produtividade de espiguetas comerciais (PEC) desempalhadas de minimilho em
função da adubação nitrogenada na semeadura e em cobertura. Maringá – PR (safrinha de
2015).
N na semeadura
0 kg ha-1
-1

30 kg ha

N em cobertura

PEC (Mg ha-1)
0,95 b
1,06 a
PEC (Mg ha-1)

0 kg ha-1

0,92 b

110 kg ha-1

1,10 a

Médias seguidas por letras distintas na linha (P≤0,05) diferem entre si, pelo teste F.
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As respostas em PEC de minimilho obtidas na presença de adubação nitrogenada
observadas no presente estudo corroboram com os resultados encontrados por Santos et al.
(2014), que observaram incrementos em produtividade de minimilho quando realizada a
aplicação de doses de N em combinação com a adubação potássica na Safrinha. Tais
respostas justificam-se pelas diversas funções desempenhadas pelo N no metabolismo
vegetal (Malavolta, 2006; Marschner, 2011; Taiz et al., 2014).
4. Conclusões
Isoladamente, a adubação nitrogenada na semeadura incrementou a altura de plantas.
O tratamento que proporcionou maior altura de plantas foi composto pela combinação da
adubação nitrogenada em cobertura com a dose de 50 mL ha-1 do inoculante. A
produtividade de espiguetas comerciais desempalhadas de minimilho foi influenciada
apenas pelas adubações nitrogenadas, obtendo-se maiores produtividades quando
realizada em cobertura. A inoculação de sementes com A. brasilense para a finalidade de

produção de minimilho apresenta bom potencial de uso, tendo em vista que promoveu
resposta referente ao desenvolvimento das plantas.
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