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EFEITOS DA INOCULAÇÃO COM Azospirillum brasilense ASSOCIADA À ADUBAÇÃO
NITROGENADA NO TEOR FOLIAR DE NITROGÊNIO E DE PROTEÍNA EM ESPIGUETAS
DE MINIMILHO

Murilo Fuentes Pelloso(1), Pedro Soares Vidigal Filho(2), João Henrique Giacomini
Giotti(3), Alberto Yuji Numoto(1), Alex Henrique Tiene Ortiz(4), Marcelo Henrique Suk(3) e
Ivanir João Bennemann Formehl(3)

1. Introdução
A produção de Milho Safrinha consolidou-se no Brasil principalmente como alternativa
de sucessão à cultura da soja, ou até mesmo, ao próprio milho cultivado no Verão.
Entretanto, para o agricultor familiar, nem sempre o cultivo do milho visando a produção de
grãos é economicamente viável em função do elevado custo de produção e, dessa forma,
surge como opção o cultivo de milhos especiais, como é o caso do minimilho, amplamente
utilizado tanto na indústria de conservas acidificadas quanto para o consumo in natura,
sendo em muitas ocasiões mais vantajoso e lucrativo, em relação à produção de grãos de
milho comum (Pereira Filho & Queiroz, 2010).
O milho, independente de sua finalidade de produção (grãos ou minimilho), apresenta
grande demanda por nitrogênio (N), sendo o mesmo considerado o nutriente mais oneroso
na produção da cultura (Machado et al., 1998). No que se refere ao crescimento e
desenvolvimento dos vegetais o N desempenha funções essenciais, uma vez que ele atua
como precursor de fitormônios, e participa da composição de aminoácidos, proteínas,
enzimas essenciais, clorofila (Malavolta, 2006; Marschner, 2011; Taiz et al., 2014).
Como já ocorre com leguminosas, tais como o feijão comum e a soja (Dotto et al.,
2010; Hungria et al., 2010), a fixação biológica de nitrogênio (FBN), realizada por bactérias
associativas de vida livre, tais como as espécies Azospirillum lipoferum e Azospirillum
brasilense, surge como alternativa para o suprimento sustentável de N para a cultura do
milho (Hungria et al., 2010).
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Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar os efeitos da inoculação das
sementes com Azospirillum brasilense associado à adubação nitrogenada no conteúdo de N
na folha índice e no conteúdo de proteína nas espiguetas comerciais de minimilho.
2. Material e Métodos
O experimento foi conduzido entre fevereiro e maio de 2015, na Fazenda Experimental
de Iguatemi (FEI) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Noroeste do Paraná, situada
na latitude de 23° 20’ 48” Sul, longitude 52° 04’ 17” Oeste, e com altitude aproximada de 550
m. O solo da área experimental é classificado como Nitossolo Vermelho Distroférrico, com
textura argilosa (Embrapa, 2006).
O experimento foi instalado em blocos completos, casualizados, em esquema fatorial
5x2x2, com quatro repetições. Os tratamentos avaliados foram constituídos da combinação
de cinco doses de inoculante (0, 50, 100, 150 e 200 mL ha-1) a base de Azospirillum
brasilense, estirpes Ab-V5 e Ab-V6; duas doses de N (0,0 e 30 kg ha-1) aplicadas por
ocasião da semeadura; duas doses de N (0,0 e 110 kg ha-1) aplicadas em cobertura, no
estádio V4 da cultura (Ritchie et al., 1993), e do IAC 125, híbrido triplo top cross, de milho
pipoca. As unidades experimentais foram constituídas de cinco linhas de plantas, espaçadas
em 0,9 m e com 6,0 m de comprimento, tendo como área útil as três linhas centrais,
excluindo 0,5 m de cada extremidade. A semeadura foi realizada em sistema de plantio
direto, e a população de plantas utilizada foi de 180.000 plantas ha-1.
Por ocasião do pleno florescimento das plantas foram coletadas 10 folhas índice
(abaixo e oposta à espiga principal), aleatórias, para avaliação do teor de nitrogênio foliar
(TNF) na área útil de cada parcela (Malavolta, 2006). E, por ocasião de cada colheita, foram
coletadas 10 espiguetas comerciais, destinadas a determinação do conteúdo de proteína
das espiguetas (CPE). As análises químicas do TNF e do CPE foram realizadas no
Laboratório de Fisiologia da Produção, Núcleo de Pesquisa Aplicada a Agricultura
(NUPAGRI) da UEM.
A determinação do N total (TNF) em g kg-1, nas amostras de folhas índice foi realizada
mediante emprego do método de Kjeldahl conforme metodologia proposta por Malavolta et
al. (1997). Por sua vez, na determinação do CPE, procedeu-se a conversão do N total em
proteína bruta, utilizando-se do fator 6,25 (Conklin-Brittain et al., 1999). Os dados obtidos
para TNF e CPE foram submetidos à análise de variância e de regressão, utilizando-se do
software SISVAR, e considerando o nível de 5% de significância.
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3. Resultados e Discussão
Os resultados da análise de variância evidenciaram efeitos não significativos (P>0,05)
da inoculação com Azospirillum brasilense, e da adubação nitrogenada na semeadura, para
o teor de nitrogênio foliar (TNF). Por sua vez, foram observados efeitos significativos
(P≤0,05) da adubação nitrogenada em cobertura associada á inoculação com Azospirillum
brasilense para o TNF. Tais resultados corroboram com aqueles obtidos por Numoto et al.
(2015), que ao avaliar a inoculação com Azospirillum brasilense, associada à adubação
nitrogenada para a cultura do milho doce na Safrinha, observaram resultados significativos
para TNF apenas para a adubação nitrogenada em cobertura.
Os valores de TFN observados variaram entre 25,13 g kg-1 para a ausência da
adubação nitrogenada de cobertura e 31,42 g kg-1 na presença da mesma (110 kg de N ha-1)
(Tabela 1), havendo assim um incremento de 6,29 g kg-1. Raij et al. (1996) definem como
adequados teores de N na folha índice de milho variando entre 27,5 e 32,5 g kg-1. Ou seja,
no presente estudo os valores obtidos para o TFN foram adequados apenas nos
tratamentos que receberam a adubação nitrogenada em cobertura, ficando aquém nos
tratamentos onde a mesma não foi realizada. No que se refere aos efeitos não significativos
da inoculação, resultados obtidos por Machado et al. (1998) evidenciaram, inclusive, que
podem ocorrer reduções no TFN da cultura do milho quando da associação da adubação
nitrogenada em cobertura com a inoculação das sementes devido a inibição da atividade
bacteriana causada pela aplicação do N.
Tabela 1. Teor de nitrogênio na folha índice (TNF) de minimilho em função das doses de N
aplicadas em cobertura no estádio V4 da cultura. Maringá – PR (safrinha 2015).
N em cobertura (kg ha-1)

TNF (g kg-1)

0

25,13 b

110

31,42 a

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

Em relação ao conteúdo de proteína nas espiguetas (CPE) observou-se efeito
significativo da inoculação das sementes com Azospirillum brasilense, havendo um ajuste
linear à regressão. O incremento médio de proteína para cada unidade de inoculante
adicionada via tratamento de sementes (Figura 1) foi de 0,001% e, dessa forma, a dose
máxima avaliada proporcionou um CPE estimado de 1,68%. Na média de todos os
tratamentos o CPE foi de 1,58% estando este valor próximo daquele encontrado por Queiroz
et al. (2010).
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Figura 1. Conteúdo de proteína nas espiguetas (CPE) comerciais de minimilho em função
das doses de inoculante aplicadas via tratamento de sementes, na média das doses de N
aplicadas na semeadura e em cobertura. Maringá – PR (safrinha 2015).
O incremento no CPE proporcionado pela inoculação das sementes com Azospirillum
brasilense no presente estudo certamente esteve associada à fixação biológica de N
propiciada pelas bactérias, e a consequente importância do N composição de aminoácidos e
de proteínas (Malavolta, 2006; Marschner, 2011; Taiz et al., 2014). Resultados similares a
este foram encontrados por Dotto et al. (2010) que obtiveram respostas positivas
relacionadas ao teor de N em grãos de milho quando da inoculação de sementes com
Herbaspirillum e aplicação de doses de N.
O CPE foi, ainda, influenciado de forma significativa pela adubação nitrogenada
realizada na semeadura (30 kg ha-1), que resultou em CPE de 1,64 %, representando
incremento de 0,11% em relação aos tratamentos com a mesma dose de N aplicada.
A adubação nitrogenada aplicada em cobertura (110 kg ha-1), proporcionou um CPE
de 1,73%, o que representa um incremento significativo (P≤0,05) de 0,29% em relação a
ausência de adubação, cuja media obtida foi de 1,44%. Estudos realizados por Basi (2013)
evidenciaram efeitos significativos da adubação nitrogenada em cobertura no teor de
proteína em grãos de milho, entretanto, não foram observados efeitos significativos da
inoculação das sementes com Azospirillum brasilense.
4. Conclusões
O teor de nitrogênio foliar das plantas de minimilho foi influenciado apenas pela
realização da adubação nitrogenada em cobertura. Enquanto que o conteúdo de proteína
nas espiguetas comerciais de minimilho foi influenciado tanto pela inoculação das sementes
quanto pelas adubações nitrogenadas realizadas na semeadura e em cobertura.
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