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INFLUÊNCIA DE INOCULANTES E ENRAIZADORES NO DESENVOLVIMENTO 

DE PLANTAS DE MILHO 

 

Beatriz Mariot Jordano; Graciene de Souza Bido 

 

 

RESUMO 

 

O milho (Zea mays) é um dos principais cereais cultivados no país. O Nitrogênio é 
um nutriente fundamental no desenvolvimento da cultura, entretanto, os solos 
brasileiros tem pouca disponibilidade deste nutriente. É também importante o uso do 
enraizador, a base do regulador de crescimento auxina, para desenvolver mais 
raízes do milho, promovendo maior absorção de nutrientes e água. Esse trabalho 
tem como objetivo avaliar a influência do inoculante Azospirillum brasilense e do 
enraizador, a base do regulador de crescimento auxina nos estágios iniciais do 
desenvolvimento do milho. Os experimentos foram realizados em casa de 
vegetação, na cidade de Maringá, no período de maio a agosto de 2020 e realizados 
em vasos plásticos de 14,5 L, contendo substrato comercial (Mec Plant), área e 
composto (Casca de pinus, turfa, carvão vegetal e superfosfato simples), na 
proporção de 1/1/1, durante 30 dias, utilizando a cultivar de milho Forseed 2B210 
PW. O delineamento experimental foram realizados em inteiramente casualizados 
com 4 tratamentos e 5 repetições de cada, como subscrito: T1: milho sem inoculante 
e sem enraizador; T2: com enraizador e sem inoculante; T3: com inoculante, sem 
enraizador; T4: com enraizador e inoculante. Dez (10) dias após o plantio, foi feito o 
desbaste, deixando apenas uma planta por vaso. Após trinta (30) dias, verificaram-
se o diâmetro do caule, comprimento da parte aérea e biomassas fresca e seca da 
parte área e da raiz. Os dados indicaram que as plantas de milho inoculadas com 
Azospirillum brasiliense e tratadas com o enraizador, a base do regulador de 
crescimento auxina (T4), apresentaram maior crescimento em consequência do 
aumento da incorporação de nitrogênio e melhor desenvolvimento radicular. 
 
 
Palavras-chave: Auxina; Azospirillum brasilense, Zea mays.  
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INFLUENCE OF INOCULANTS AND ROOTING IN THE DEVELOPMENT OF 
CORN PLANTS 

 
 

ABSTRACT 

 

Corn (Zea mays) is one of the main cereals grown in the country. Nitrogen is a 

fundamental nutrient in crop development, however, brazilian soils have little 

availability of this nutrient. It is also important to use the rooting containing auxin 

growth regulator to help develop the root system of corn, promoting greater 

absorption of nutrients and water. The objective of this work was to evaluate the 

effect of inoculation and the bacterium Azospirillum brasilense and the rooting 

containing auxin growth regulator in the early stages of corn development. The 

experiments were conducted in a greenhouse in the city of Maringá, from May to 

August 2020. A Forseed 2B210 PW corn cultivar was used and the experiments 

were carried out in 14.5 L plastic pots, containing commercial substrate (Mec Plant), 

area and compost (pine bark, peat, charcoal and simple superphosphate), in 1/1/1 

proportion, for 30 days. The treatments were conducted in a completely randomized 

design with 4 treatments and 5 repetitions of each. the treatments were: T1: corn 

without inoculant and without rooting; T2: with rooting and without inoculant; T3: with 

inoculant, without rooting; T4: with rooting and inoculant. With 10 days after planting, 

thinning was done leaving only one plant per pot. After 30 days, he verified the stem 

diameter, shoot length and fresh and dry biomass of the aerial part and root. The 

data indicated that the corn plants inoculated with Azospirillum brasiliense and 

treated with the rooting containing auxin growth regulator (T4) showed greater growth 

as a result of increased nitrogen incorporation and better root development. 

 

 

Keywords: Auxin; Azospirillum brasilense; Zea mays. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o cultivo do milho é de grande importância, sendo utilizado em 

ração animal e alimentação humana, além de amplo uso industrial. Segundo 

Chiquito et al. (2012), por ser um cereal importante, economicamente, busca-se 

cada vez mais procedimentos para alcançar maiores produções, como novas 

tecnologias da fertilidade e manejo, variedades mais produtivas e produtos 

fitossanitários com melhor espectro de ação.  

         A cultura do milho muitas vezes não atinge o esperado por não serem 

realizados procedimentos adequados, como, tratamentos de sementes, controle de 

doenças, e pragas e adubações. Segundo Piccinin (2014), o milho absorve 

inovações no sistema produtivo. Com isso, têm surgido no mercado novos produtos 

à base de hormônios, micronutrientes, aminoácidos, além de agroquímicos com 

efeito hormonal, conhecidos como reguladores do crescimento vegetal para serem 

incorporados às sementes. 

Cada vez mais, aumenta também a procura por inoculantes na cultura do 

milho, pois são capazes de extrair o nitrogênio da atmosfera e disponibilizá-lo à 

planta sem perdas por volatilização. Estes produtos são promotores de crescimento 

e, consequentemente, favorecem aumento de produtividade (ROSA et al., 2012).                                       

Aplicação de bactérias do gênero Azospirillum para fixação de nitrogênio pode 

ocasionar maior economia e eficácia através de nitrogênio, criando assim um 

sistema de interação com o milho que poderá resultar em ganhos de produtividade e 

redução de custos e menor contaminação do meio ambiente (DOTTO et al., 2012).  

A bactéria pode gerar diversos estímulos e promover maior crescimento das 

plantas (FUKAMI et al., 2016). Assim sendo a adubação nitrogenada é indispensável 

para a termos bons resultados (Morais et al., 2016).  

É evidente que o resultado produzido por este tipo de bactérias vai além da 

fixação biológica destacando o nitrogênio (FBN), o que tem feito à produção de 

fitohôrmonios como citocininas, auxinas e giberilinas (MENDONÇA et al., 2006). 

            Além da inoculação, os enraizadores utilizado de maneira isolada ou 

associada a outras técnicas, pode aumentar a produção do milho, promovendo o 

aumento de plantas com maior vigor graças a maior proporção de raízes (PEREIRA, 

2012). Um bom sistema radicular desenvolvido melhora absorção, nutrientes e 
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translocação de água, consequentemente, o desenvolvimento vegetal, bem como 

maior tolerância ao estresse hídrico (KLUTHCOUSKI et al.,2003). 

No milho, as técnicas, que promove o enraizamento e então maior vigor e 

produtividade, é de grande importância, considerando que a espécie se caracteriza 

pela produção de uma espiga por planta, além de possuir baixa capacidade de 

compensação da população de plantas (LUDWIG et al., 2009). 

Portanto, o presente trabalho foi conduzido e tem como objetivo avaliar e 

comparar o efeito de inoculante Azospirillum brasilense e de enraizador, a base do 

regulador de crescimento auxina na cultura do milho (Zea mays). 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados em casa de vegetação, na cidade de 

Maringá, no período de maio a agosto de 2020, realizados em vasos plásticos de 

14,5 litros, contendo substrato comercial (Mec Plant), areia e composto (Casca de 

pinus, turfa, carvão vegetal e superfosfato simples), na proporção de 1/1/1 e utilizada 

a cultivar de milho Forseed 2B210 PW. 

Após dez (10) dias do plantio, foi feito o desbaste, deixando apenas uma 

planta e, após trinta (30) dias, foram avaliados o diâmetro do caule, comprimento da 

parte aérea e raiz e biomassas fresca e seca da parte área e da raiz.   

 

2.1. Delineamento experimental  

  Foram realizados tratamentos em delineamento inteiramente casualizados 

com 4 tratamentos e 5 repetições. Sendo descritos os tratamentos, como: T1: milho 

sem inoculante e sem enraizador; T2: com enraizador e sem inoculante; T3: com 

inoculante e sem enraizador; T4: com enraizador + inoculante. 

 

2.2. Variáveis analisadas 

Após estabelecimento das condições de tratamentos, foram analisadas 

variáveis, como, altura das plantas, comprimento da raiz, diâmetro do caule; 

biomassas fresca e seca das raízes e partes aéreas. 
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2.2.1. Comprimento da parte aérea  

O comprimento da raiz e da parte aérea foi verificado com auxílio de uma fita 

métrica, sendo que a raiz foi medida do ápice até o colo da planta, e a parte aérea 

do colo até o meristema caulinar apical. 

 

2.2.2. Diâmetro do caule  

O diâmetro do caule foi avaliado na base do colo de cada planta com 

utilização de um paquímetro. 

 

2.2.3. Biomassa fresca e seca da raiz e parte aérea  

Foi realizada a separação entre raiz e parte aérea e, imediatamente, a 

biomassa fresca foi verificada em balança analítica. A biomassa seca foi obtida 

igualmente, após acondicionamento das raízes e parte aérea em sacos de papel e 

armazenamento em estufa a 60ºC para secagem até peso constante. Para mensurar 

a biomassa seca, o material vegetal foi retirado da estufa e mantido em dessecador 

para resfriamento. 

 

2.3. Análise estatística   

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco (5) 

repetições de cada tratamento. Os dados foram avaliados por análise de variância e 

as médias entre tratamentos comparados pelo teste de Scott-Knott (SCOTT e 

KNOTT, 1974) utilizando o programa estatístico Sisvar® da Universidade Federal de 

Lavras (FERREIRA, 2014). Foram consideradas significativas as diferenças com 

P≤0,05. 

 

        2.4 Tratamento da semente  

           As sementes foram tratadas com inoculante e enraizador líquido colocados 

diretamente nas sementes e, posteriormente, colocadas em um saco plástico. 
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3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Como pode ser observado na tabela 1, o tratamento contendo inoculante e 

enraizador (T4) promoveu aumentos mais expressivos no comprimento da raiz 

(58,96%) e da parte aérea (86,13%) das plantas de milho, entretanto, não interferiu 

no diâmetro do caule, assim como os demais tratamentos. 

 

Tabela 1: Comprimento da Raiz (CR), Comprimento da Parte Aérea (CPA), 

Diâmetro do caule (DC) de plantas de milho após 30 dias submetidas aos 

tratamentos: T1: Testemunha; T2: Inoculante; T3: Enraizador; T4: 

Inoculante+Enraizador.  

MILHO 

TRAT      CR (cm) CPA (cm) 

 

DC (mm) 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

26,12 d 

28,60 c 

38,67 b 

44,30 a 

 

53,55 d 

56,60 c 

58,47 b 

62,17 a 

 

5,50 a 

6,00 a 

5,75 a 

6,75 a 

CV (%)                       4,01                          2,78                                 12,42 

Letras diferentes nas colunas indicam diferença estatística de acordo com o teste de Scott-
Knott a 5% de significância. CV% = Coeficiente de Variação. 

 

      Em relação aos dados de biomassa fresca e seca, também se verificou que o 

tratamento com inoculante e enraizador (T4) mostrou melhores resultados, tendo 

maior incremento tanto na biomassa fresca e seca da raiz como da parte aérea 

(Tabela 2). 

 

 
Tabela 2: Biomassa Fresca da Raiz (BFR), Biomassa Fresca da Parte Aérea 

(BFPA), Biomassa Seca da Raiz (BSR), Biomassa Seca da Parte Aérea (BSPA) 

de plantas do milho após 30 dias submetidas aos tratamentos: T1: Testemunha; 

T2: Inoculante; T3: Enraizador; T4: Inoculante+Enraizador. 
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MILHO  

TRAT BFR (g) BFPA (g) BSR (g) BSPA (g) 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

   1,022 d 

   1,468 c 

   2,208 b 

   3,189 a 

 

    10,95 c 

    12,22 b 

    12,62 b 

    13,77 a 

 

  0,406 d 

  0,546 c 

  0,811 b 

  1,009 a 

 

   3,320 c 

   3,594 b 

   3,826 a 

   3,948 a 

CV (%)               5,48                      3,43                    3,40                   4,33 

Letras diferentes nas colunas indicam diferença estatística de acordo com o teste de Scott-
Knott a 5% de significância. CV% = Coeficiente de Variação. 

 
A associação do inoculante e o enraizador (T4) promoveu maior 

crescimento vegetativo das plantas de milho, desenvolvendo plantas mais 

vigorosas e com maior potencial produtivo. O enraizador aumenta o vigor das 

plantas, pois aumenta a quantidade da raiz, promovendo maior absorção 

denutrientes e água (PEREIRA, 2012). Dessa maneira, as plantas de milho 

translocam maior quantidade de água para as folhas e aumentam a taxa 

fotossintética, bem como a produção de assimilados pela planta (PEREIRA et al., 

2003).  

De acordo com Veluppillai et al. (2009), o uso de reguladores de 

crescimento está entre as tecnologias mais promissoras que atuam na fase inicial 

de desenvolvimento. A auxina aumenta a divisão e promove maior formação de 

raízes adventícias (HARTMANN et al., 2002).  

Roberto et al. (2010) constaram que a inoculação com Azospirillum 

proporcionou aumento significativo de matéria verde da parte aérea e matéria 

seca das raízes de milho, em comparação com o tratamento sem a inoculação. 

Kappes et al. (2011) menciona que incrementos na altura de plantas de milho 

após o uso da mesma bactéria inoculada neste estudo. Assim como Dartora et al. 

(2013) também observaram aumento da massa seca de raízes de milho após 

inoculação com Azospirillum. De acordo com Hungria (2011), estes incrementos 

podem ocorrer devido à produção de fitohormônios que podem estimular o 

crescimento das raízes das plantas. 
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           Nesse sentido, a utilização do tratamento de sementes com produtos 

reguladores do crescimento, bem como inoculantes, tem sido uma alternativa 

promissora para incrementar a produtividade. 

 
 

3 CONCLUSÃO 

 

As plantas de milho inoculadas com Azospirillum brasiliense e tratadas com o 

enraizador apresentaram maior crescimento, devido à incorporação de nitrogênio e 

ao desenvolvimento de raízes. Sendo assim, o sistema radicular promoveu maior 

absorção de nutrientes e água, consequentemente, apresentou mais ganho em 

biomassa.  
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