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RESUMO 

 

O sucesso na produção da cultura depende de inúmeros fatores, que vão desde o nível de tecnologia aplicado 

até o manejo da cultura. A adubação nitrogenada é um desses fatores. O nitrogênio pode ser fornecido através 

de adubação mineral e inoculação das sementes, sendo comum as do gênero Azospirillum. O objetivo do 

trabalho é avaliar formas de aumentar a produtividade e produção de matéria seca na cultura do milho através 

da adubação nitrogenada e inoculação, sob palhada de girassol e milheto na região de Nova Andradina-MS. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em esquema fatorial 2x4x2 com quatro 

repetições cada sendo de 24 m² (3 m x 8 m) cada parcela, constituídos por: diferentes coberturas vegetais 

(milheto e girassol), doses de N (0; 40; 80; 120 kg/ha) e com e sem a inoculação de sementes com Azospirillum 

brasilense na cultura do milho. Foram avaliados a produtividade e a matéria seca. As plantas de cobertura 

não tiveram diferenças a nível estatístico. A adubação nitrogenada mineral teve melhor resposta na dose de 

40 kg/há. A inoculação teve resposta positiva na produtividade e produção de matéria seca. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Girassol; Manejo; Nitrogênio.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O sucesso na produção da cultura depende de inúmeros fatores, que vão desde o 

nível de tecnologia aplicado até o manejo da cultura (FARINELLI; CERVEIRA JUNIOR, 

2015). A busca por novas técnicas que proporcionem aumento de produtividade e reduzam 

os custos de produção são temas recorrentes na pesquisa. Um dos fatores que exerce 

influência na produtividade é a adubação nitrogenada, sendo o nitrogênio requerido em alta 

quantidade para que os processos metabólicos ocorram de forma adequada no interior da 

planta (TEIXEIRA FILHO et al., 2010). 

O nitrogênio comumente é fornecido através de fertilizante industrial sintético, tendo 

boa solubilidade, rápida absorção, porém apresenta perdas e alto custo (FRAZÃO et al., 

2014). Uma alternativa para suprir a necessidade do nutriente pela planta é a utilização de 

bactérias que fazem a fixação biológica do nitrogênio (FBN), sendo eficientes em 

leguminosas. No caso de gramíneas, as bactérias capazes de realizar a FBN são as 

associativas, comum ao gênero Azospirillum, sendo Azospirillum brasilense fornecida 

através de inoculantes comerciais (HUNGRIA, 2011).  

Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar formas de aumentar a produtividade e 

produção de matéria seca na cultura do milho através da adubação nitrogenada e 

inoculação, sobre palhada de girassol e milheto na região de Nova Andradina-MS. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi implantado no Instituto Federal de Educação Ciência, e Tecnologia 

de Mato Grosso do Sul, Campus Nova Andradina-MS, localizado na MS 473, Fazenda 

Santa Bárbara KM 23, s/n., situado na latitude 22º 04’5 S, longitude 53°27' W, apresentando 

relevo plano a suave ondulado e declividade média de 3%. A região apresenta médias 

anuais de temperatura e precipitação pluvial entre 20 - 22 ºC e 1500 - 1700 mm, 

respectivamente (SOUZA, 2010). Segundo Santos et al. (2018), o solo foi identificado como 

Latossolo Vermelho. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro 

repetições cada parcela sendo de 24 m² (3m x 8m), em esquema fatorial 2x4x2, constituídos 

por: diferentes coberturas vegetais (milheto e girassol), doses de N (0; 40; 80; e, 120 kg/ha) 

e com e sem a inoculação de sementes com Azospirillum brasilense na cultura do milho.  

A semeadura foi realizada no dia 17 de outubro de 2018, em linhas com 

espaçamento de 0,45 m entre si e quatro sementes por metro linear, com densidade de 

plantio em torno de 88 mil plantas/ha. A inoculação das sementes foi realizada com as 

estirpes Ab-V5 e Ab-V6 de A. brasilense, sendo utilizado inoculante comercial com 

recomendação de dose de 200 ml a cada 25 kg de sementes, com 2x108 células viáveis 

por grama. A adubação de base foi feita com a aplicação de 300 kg/ha do formulado 0-20-

20, com base da expectativa de produção de 6 t/ha (SOUSA & LOBATO, 2004), e a 

adubação nitrogenada foi feita em cobertura quando a cultura se encontrava nos estádios 

V4 e V8. 

Os tratos culturais foram realizados conforme a necessidade da cultura, sendo o 

monitoramento contínuo durante a condução de todo o experimento. Após o cultivo do milho 

a colheita foi realizada em 8 de fevereiro de 2019 e foram feitas as seguintes avaliações: 

a) Massa seca da parte aérea: Determinada pela coleta de plantas em um quadrado de 1 

m2 lançado na área aleatoriamente e posterior secagem em estufa, e posteriormente os 

dados foram transformados para kg ha-1. B) Produtividade de grãos: Determinada pela 

coleta das plantas de 2 linhas centrais de 4 m de comprimento, da área útil de cada parcela, 

arrancadas e deixadas para secagem a pleno sol. Após a secagem, as mesmas foram 

submetidas à trilha mecânica, os grãos pesados e os dados transformados em kg ha-1, com 

umidade corrigida para 13 % em base úmida. A análise estatística foi realizada com o 

programa estatística SAS University Edition (DER; EVERITT, 2015). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A produção de matéria seca do milho sobre as coberturas vegetais milheto e girassol 

não apresentaram diferença estatística. A presença de inoculação apresentou resultados 

superiores na produção de massa seca, reforçando a possibilidade de redução das 

quantidades de N aplicadas. A adubação com nitrogênio teve melhores resultados nas 

doses de 40 e 80 kg/ha, sendo recomendada então, a menor dose com melhor custo 

benefício. Esse resultado evidencia os efeitos benéficos da utilização da inoculação com a 

adubação nitrogenada para a planta. A ausência de adubação apresentou resultados 

inferiores. A adubação na dose de 120 kg/ha apresentou comportamento intermediário, 

resultado esse que pode ter sido causado por uma fitotoxidade do excesso do nutriente na 

planta. Em relação a interação entre fatores, não houve significância (p<0,05). 

A ausência de adubação e de inoculação teve resultados inferiores impactando na 

produtividade dos grãos de milho, como observado no gráfico 1d. Quando o nutriente é 
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fornecido através da adubação química, a presença ou não de inoculação não apresentou 

diferenças nos resultados à nível estatístico. 

 

 

 
Gráfico 1: Massa seca da cultura do milho em função da cobertura (a), inoculação (b), dose de 

nitrogênio (c) e Produtividade da cultura do milho em função inoculação e dose de nitrogênio (d) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A inoculação, sem a adubação química, propiciou mesmo comportamento da planta 

quando na presença de adubação. Esses dados ressaltam os benefícios da inoculação com 

bactérias do gênero Azospirillum. Com a inoculação há também um aumento da superfície 

de absorção das raízes da cultura, fato este justificado pelo fato de a inoculação alterar a 

morfologia do sistema radicular, aumentando além do número de radicelas, o diâmetro 

médio das raízes laterais e adventícias. Esses efeitos podem ser atribuídos pela 

intensificação da produção de substâncias promotoras de crescimento, como giberelinas e 

citocininas (OKON; VANDERLEYDEN, 1997). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inoculação de sementes com estirpes da bactéria Azospirillum brasilense uma 

ferramenta barata que o produtor dispõe para fornecer o nitrogênio necessário ao 

desenvolvimento das plantas, diminuindo os custos de produção. Nesse estudo, as plantas 

de cobertura não influenciaram a produção de matéria seca. Mas, a inoculação apresentou 

resultados significativos em relação à produção de matéria seca, possibilitando diminuição 

na dose de nitrogênio. 
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