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RESUMO 

Azospirillum brasiliense: interferências na qualidade das sementes e no desenvolvimento 

das plantas de milho doce 

A associação da adubação nitrogenada com bactérias diazotroficas como o Azospirillum 

brasiliense pode favorecer o estabelecimento da planta em campo, além de constituir complemento 

nutricional para a planta de milho doce (Zea mays L. grupo saccharata). Os objetivos do trabalho 

foram: avaliar a interferência da inoculação de diferentes doses do produto comercial Azomax 

(Azospirillum brasiliense estirpes Ab-V5 e Ab-V6) na qualidade das sementes de milho doce, 

especialmente a germinação e o vigor e a interferência da inoculação no estabelecimento da planta 

em campo, avaliando desde a emergência da plântula até a maturação da planta, associada a 

adubação nitrogenada. As sementes foram inoculadas nas doses de 0 (controle), 2, 4 e 8 mL de 

Azospirillum/kg de sementes e em campo, combinadas a níveis de adubação nitrogenada de 80, 

120, 160 e 200 kg de nitrogenio por hectare (blocos casualizados, esquema fatorial). A inoculação 

das sementes de milho doce com a bactéria Azospirillum brasiliense favoreceu o desenvolvimento 

radicular alterando o comprimento de raízes, diâmetro médio e massa de matéria seca; favoreceu o 

desenvolvimento da parte aérea proporcionando variações no teor de clorofila, diâmetro de colmo 

e teor de nitrogênio e apesar de não resultar em aumentos significativos da produtividade, 

influenciou no aumento do número de fileiras de grãos. A inoculação com Azospirillum por 

quilograma de não prejudicou a qualidade das sementes por até 60 dias após a inoculação. 

Palavras-chave: Zea mays L. grupo saccharata; Tratamento biológico da semente; Nitrogênio 
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ABSTRACT  

Azospirillum brasiliense: effects on seed quality and plant development of sweet corn 

The association of nitrogen fertilization with the inoculation of diazotrophic bacteria, 

such as Azospirillum brasiliense, might favor the plant establishment in the field and can work as a 

nutritional complement for sweet corn plants (Zea mays L. saccharate group). Taking from this 

combined action, the objective of this research was to evaluate the development and productivity 

of the sweet corn plant as a function of the inoculation and nitrogen fertilization in a randomized 

block design in a factorial scheme (4 x 4), 80, 120, 160 and 200 kg of nitrogen / ha) and 0, 2, 4 and 

8 mL of Azospirilum / kg of seeds, with four replicates for each treatment. The inoculation of 

sweet corn seeds with Azospirillum brasiliense favored root development by increasing its length, 

diameter and amount of dry matter; favored the development of the plant by increasing content of 

chlorophyll, stem diameter and nitrogen content and despite not affecting significantly the yield of 

the plant increased number of grain rows. The application of Azospirillum have not caused 

negative effects on seed storage up to 60 days after inoculation. 

Keywords: Zea mays L. Saccharata group; Biological seed treatment; Nitrogen 
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INTRODUÇÃO 

O milho doce (Zea mays L. grupo saccharata) diferencia-se do milho comum devido 

à presença de genes mutantes que afetam a biossíntese de carboidratos e, consequentemente, 

há no endosperma o acúmulo de açúcares ao invés do amido (NAKAGAWA et al. 2012).  

O principal genótipo cultivado no Brasil é do grupo mutante do tipo sh2, em função 

do mercado consumidor, porém há dificuldades quanto à qualidade das sementes, que 

originam plântulas frágeis e suscetíveis ao tombamento, especialmente em condições em que 

há a redução da temperatura do solo (FARIA; NASCIMENTO, 2014). 

Devido ao teor de açúcares solúveis as sementes têm menos resistência aos danos e 

após secagem, têm alterações negativas relacionadas ao sistema de membranas celulares o que 

favorecem a associação com os fungos fitopatogênicos (GUISCEM et al. 2001). Estes fatores 

contribuem para a redução rápida da qualidade da semente, comprometendo o 

estabelecimento da planta em campo; dessa forma, há problema de uniformidade, o que 

prejudica o rendimento e a colheita (STYER; CANTILIFFE, 1984). 

É necessária a avaliação de técnicas associadas às sementes, visando maximizar a 

expressão do potencial genético (TRACY, 2001). Pesquisas desenvolvidas por Hungria 

(2011) enfatizaram os beneficios do uso de microrganismos promotores de crescimento, como 

as bactérias do gênero Azospirillum, em associação com as espécies vegetais. Em gramíneas, 

apresentam mecanismos que influenciam o desenvolvimento da planta e também a fixação 

biológica do nitrogênio, devido ao estimulo para a produção de fitohormônios como, por 

exemplo, as giberelinas, melhoria dos parâmetros fotossintéticos, da condutância estomática e 

da elasticidade da parede celular, alterando as variáveis de produção dessas plantas (ZUFFO 

et al. 2016). 

RIVERA (2011) afirmou que a associação das sementes com promotores de 

crescimento, como os fitohormônios, pode reduzir a interferência de fatores adversos que 

interferem na qualidade das sementes. A giberelina, por exemplo, quando associada a outros 

tratamentos em pré-semeadura, aumenta, de forma significativa, a emergência da plântula, 

exercendo uma importante regulação hormonal nas sementes e induzindo a germinação de 

sementes de diversas espécies, inclusive milho (ANDREOLI; KAHN, 1993). 

Devido às particularidades da semente de milho doce, é interessante o estudo da 

interação entre as bactérias promotoras de crescimento, como Azospirillum, e a qualidade 

dessas sementes, principalmente para as avaliações do parâmetro fisiológico das sementes e 

do desenvolvimento e da produtividade das plantas. A inoculação com diferentes estirpes e 
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associadas ao uso de nitrogênio proporcionam efeitos benéficos para plântulas in vitro 

considerando alguns genótipos de milho doce, o que poderia também ser avaliado para outros 

genótipos e em condições de campo (FARUQ et al. 2015). 

Os objetivos do trabalho foram: (1) avaliar a interferência da inoculação de 

diferentes doses do produto comercial Azomax® (Azospirillum brasiliense estirpes Ab-V5 e 

Ab-V6) na qualidade das sementes de milho doce, especialmente a germinação e o vigor; e 

(2) a interferência da inoculação das diferentes doses no estabelecimento da planta em campo, 

avaliando desde a emergência da plântula até a maturação da planta, associada à adubação 

nitrogenada em duas fases do ciclo da planta. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1. Características das plantas do milho doce 

O milho doce (Zea mays L. grupo saccharata), da família das Poaceas ou Gramínea, 

tribo Maydeae e do gênero Zea, no Brasil é produzido principalmente para o processamento 

industrial e há restrição quanto à adaptação dos cultivares ao clima tropical (PEREIRA 

FILHO; TEIXEIRA, 2016). Em outros países, como Estados Unidos e Canadá, é consumido 

como milho verde, portanto “in natura” (BORDALLO et al. 2005).   

No Brasil o milho doce, juntamente com o milho verde, é considerado um produto 

hortícola e segundo a Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM, 

2015) a área cultivada foi 44.010 hectares e representou o valor de US$ 302,4 milhões em 

comercialização do produto final. A produção está concentrada nos estados de Goiás, seguido 

de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Maggio (2006) afirmou que essas áreas de 

produção estão associadas com a implantação da indústria de processamento do milho doce. 

O milho doce tem alelos mutantes que bloqueiam a conversão dos açúcares em 

amido no endosperma, caracterizando o sabor doce. Para efeito prático, é classificado em dois 

grupos: superdoce (contendo o gene Brittle ou Shrunken) e doce (contendo o gene Sugary). É 

improvável que o milho doce tenha ocorrido na natureza como uma raça selvagem, 

similarmente aos outros tipos de milho, devido às dificuldades para a sobrevivência destas 

plantas por meio das sementes (PEREIRA FILHO; TEIXEIRA, 2016). 

O endosperma do milho contém os nutrientes necessários para a germinação da 

semente. A maioria do carbono e do nitrogênio utilizados nos estágios iniciais do 

desenvolvimento da plântula deriva do amido e das proteínas de reserva (SOUSA et al. 2012). 

As reservas nutricionais compõem aproximadamente 90% do peso da matéria seca do 

endosperma maduro. A produção e o acúmulo de proteínas e de amido iniciam-se entre 10 e 

14 dias após a polinização (DAP) nas células da camada sub-aleurônica (PEREIRA FILHO; 

TEIXEIRA, 2016). Esse acúmulo ocorre segundo gradiente crescente da região externa para o 

interior, coincidindo com diversos eventos de diferenciação celular (LUR; SETTER, 1993). 

 Na semente madura, o endosperma é diferenciado em duas partes: o endosperma 

amiláceo e a camada de aleurona. As células da região central do endosperma acumulam 

amido e as regiões periféricas proteínas de reserva. No final da maturação da semente, o 

endosperma amiláceo transforma-se em um tecido mole e quebradiço, enquanto a região 

proteica torna-se dura e translúcida (SHEWRY; CASEY, 1999). 
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O sabor adocicado do milho doce decorre das variações das quantidades de amido e 

açúcares no endosperma. Essas variações são controladas geneticamente, os alelos que 

condicionam o fenótipo doce são recessivos para a maioria dos mutantes empregados 

comercialmente. Foram identificados quatorze genes relacionados ao milho-doce e oito desses 

locos já foram usados comercialmente (TRACY, 2001). Os de maior potencial comercial no 

momento são conhecidos como superdoces, portadores do gene shrunken-2 (sh2) (YOUSEF; 

JUVIK, 2002) e brittle-2 (bt2) (BREWBAKER; BANAFUNZI, 1975; BREWBAKER, 1977), 

ou ainda combinações com os genes ae1, du1, wx1 empregadas por Garwood e Creech 

(1979). 

O milho comum desenvolvido e maduro tem 3% de açúcares e entre 60% e 70% de 

amido, enquanto o milho doce tem de 9% a 14% de açúcar e de 30% a 35% de amido e o 

superdoce (shrunken-2), mais importante comercialmente, tem em torno de 25% de açúcar e 

de 15% a 25% de amido (PEREIRA FILHO; TEIXEIRA, 2016).  

Em relação aos estádios de desenvolvimento da semente, de acordo com Hunter at al. 

(1991) a classificação para o milho é: estádio 1 caracterizado pela ausência de pigmentação na 

base do endosperma; estádio 2 quando a região entre o embrião e a placenta- chalaza tem uma 

aparência translúcida; estádio 3 em que o tecido entre a base do embrião e a região pedicelo-

placenta é mais fina e escura do que no estádio 2; estádio 4 o grão tem uma fina borda fina e 

marrom escura em toda a base da semente e o estádio 5 que corresponde ao completo 

desenvolvimento da camada preta em toda a base da semente. 

A colheita das espigas, considerando a comercialização para indústria, deve ser 

realizada no estádio R3, que corresponde aos 19 e 23 dias após a polinização ou estádio 3. É 

importante que os grãos tenham entre 70% e 80% de água para melhorar o rendimento 

industrial (KWIATKOWSKI; CLEMENTE, 2007). 

A concentração reduzida do amido no milho doce, aliada às concentrações de 

açúcares solúveis do endosperma, proporciona a formação de espaços internos vazios entre a 

camada de aleurona e o pericarpo das sementes durante o período de desidratação, tornando-

as enrugadas, o que torna o pericarpo frágil e suscetível aos danos mecânicos e facilita a 

entrada de patógenos (CHEN, 2014). Com isso, a deterioração das sementes do milho doce no 

campo é mais rápida, em comparação com a dos demais tipos de milho. 

O parâmetro fisiológico das sementes de milho doce pode também ser afetado por 

danos térmicos durante a secagem, o que pode ser verificado logo após esse processo (efeito 

imediato), ou somente após determinado período de tempo (efeito latente), uma vez que as 
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temperaturas entre 50°C e 60°C associadas à umidade relativa do ar podem reduzir a 

qualidade das sementes, conforme relataram Araujo et al. (2000). 

Devido a estas particularidades das sementes de milho doce é desejável que técnicas 

relacionadas à germinação da semente e ao desenvolvimento da plântula sejam testadas, 

visando a manutenção do vigor das sementes e obtenção de plântulas uniformes, 

proporcionando o desenvolvimento adequado em campo até a fase final de produção. 

 

1.2. Azospirillum brasiliense: associação com plantas de interesse agrícola 

Azospirillum brasiliense é uma bactéria gram negativa classificada como 

diazotrófica, sendo este grupo filogenético caracterizado pela capacidade de fixar nitrogênio 

(MOREIRA et al. 2010). Estes microrganismos existem livremente em diversos ecossistemas, 

em simbioses ou associados às plantas no interior dos tecidos das mesmas, vivendo 

endofiticamente nos espaços intercelulares. Neste último caso são denominados diazotróficas 

associativas.  

A identificação das bactérias do tipo diazotróficas é baseada no isolamento de genes 

responsáveis pela síntese da enzima nitrogenase, responsável pela catálise da reação que 

transforma o nitrogênio atmosférico em amônia, ou pela medição da atividade da nitrogenase 

usando a técnica da redução do acetileno (ROESCH, 2007). Entre os principais filos 

bacterianos descritos atualmente, é possível detectar pelo menos seis com a capacidade de 

fixar nitrogênio atmosférico. O Azospirillum pertence ao filo das Proteobactérias, que tem 

mais microrganismos que fixam o nitrogênio atmosférico, essa associação já foi confirmada 

com as gramíneas, na simbiose com as leguminosas e em vida livre no solo (RAYMOND, 

2004). 

O gênero Azospirillum é classificado como endofítico facultativo e apresenta um 

metabolismo versátil, com características adaptativas e possibilitando, assim, o 

estabelecimento competitivo na rizosfera (STEENHODT; VANDERLEYDEN, 2000). Dessa 

forma, favorecem o crescimento de mais de 100 espécies de cereais e leguminosas 

(BASHAN; BASHAN, 2004). 

Espécies de bactérias diazotróficas associativas foram isoladas de raízes e partes 

aéreas de espécies de importância agrícola, tais como algumas gramíneas e palmeiras 

(MAGALHÃES; DÖBEREINER, 1984; DÖBEREINER, 1992; BALDANI et al. 1997; 

FERNANDES et al. 2001; SALA et al. 2005), orquidáceas (LANGE; MOREIRA, 2002), 

tubérculos (PAULA et al., 1992; BALOTA, et al. 1997; 1999), cafeeiros (JIMÉNEZ-
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SALGADO et al. 1997; SANTOS et al. 2001), araucárias (NERONI; CARDOSO, 2007) e 

fruteiras (RAO, 1983; WEBER et al. 1999).  

Alguns destes diazotróficos colonizam o interior dos tecidos das plantas, e são 

denominados como bactérias endofíticas, que favorecem o aumento da disponibilidade do 

nitrogênio (BALDANI, et al. 1997) contribuindo para o aumento da fixação biológica; podem 

também atuar na solubilização de fosfatos minerais ou outros nutrientes do solo e produzir 

hormônios vegetais (DAVISON, 1988; KLOEPPER et al. 1989). Em todas estas formas, são 

benéficas e favorecem as condições do meio e o desenvolvimento das plantas. 

As bactérias do gênero Azospirillum destacaram-se a partir da década de 1970 

(DÖBEREINER; DAY, 1976), com a descoberta pela pesquisadora da Embrapa, Dra. 

Johanna Döbereiner, da capacidade de fixação biológica do nitrogênio por essas bactérias, 

quando associadas com as gramíneas. As estirpes utilizadas em formulações comerciais 

atualmente são: Abv-5 e Abv-6, selecionadas em diversos ensaios que avaliaram o potencial 

de sobrevivência no solo, o aumento do desenvolvimento das plantas e a adaptação às técnicas 

utilizadas para o cultivo do milho e do trigo (SALA et al. 2005). Resultados publicados por 

PANDOLFO et al. (2011), demonstram que o aumento da produtividade para as plantas de 

milho foi 26% e para as de trigo 31%, com o uso das estirpes Abv-5 e Abv-6. 

As plantas de milho podem ser colonizadas simultaneamente por uma grande 

diversidade de bactérias diazotróficas (Baldani; Dobereiner, 1980; Baldani et al. 1986), sendo 

as bactérias dos gêneros Azospirillum um dos mais frequentes.  

Na literatura existem vários trabalhos confirmando que Azospirillum produz 

fitohormônios, que estimulam o crescimento das raízes de diversas espécies de plantas. Tien 

et al. (1979), por exemplo, verificaram que os componentes responsáveis pelo estímulo do 

crescimento de raízes liberados por A. brasilense foram auxinas (ácido indolacético), as 

giberelinas e as citocininas, hormônios diretamente envolvidos no crescimento das plantas de 

forma geral. 

O aumento do desenvolvimento das raízes devido à inoculação com Azospirillum 

pode implicar em vários outros efeitos. Já foram relatados incrementos na absorção da água e 

dos minerais, na tolerância à salinidade e à falta da água resultando em uma planta vigorosa e 

produtiva (BASHAN; HOLGUIN, 1997; DOBBELAERE et al. 2001; BASHAN; BASHAN, 

2004). Correa et al. (2008) afirmaram que o aumento das raízes e das plantas, favorece a 

tolerância aos patógenos das plantas. 

Diversos mecanismos de promoção de crescimento decorrentes destes 

microrganismos já foram relatados e os relevantes são a capacidade de fixação biológica de 
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nitrogênio (HUERGO et al. 2008), o aumento da atividade da redutase do nitrato, quando 

crescem endofiticamente nas plantas (CASSÁN et al. 2008), a produção de hormônios como 

as auxinas e as citocininas (TIEN et al. 1979) as giberelinas (BOTTINI et al. 1989) e o etileno 

(STRZELCZYK et al. 1994) e uma variedade de outras moléculas (PERRIG et al. 2007), a 

solubilização do fosfato (RODRIGUEZ et al. 2004) e por atuarem como agente de controle 

biológico de patógenos (CORREA et al. 2008). 

Em relação à promoção da síntese hormonal, diversos autores avaliaram a ação das 

bactérias do gênero Azospirillum. Cassán et al. (2008) verificaram que bactérias diazotróficas 

como Azospirillum brasilense produziram zeatina, giberelinas e ácido indolacético em 

concentrações suficientes para promover alterações fisiológicas em sementes de milho. 

Conforme relatado por RIVERA et al. (2011), a aplicação de giberelinas tem incidência 

positiva sobre sementes de milho doce quando estas são utilizadas imediatamente após a 

aplicação ou em até 60 dias após a exposição ao hormônio.  

Segundo Aragão et al. (2003) o uso de reguladores vegetais em sementes de várias 

espécies vegetais favorece o desenvolvimento das plântulas, acelerando a velocidade de 

emergência.  Avaliando sementes de milho doce, verificaram melhoria da germinação das 

sementes tratadas com giberelinas, quando comparadas ao controle. Aragão (2002) ao avaliar 

sementes de milho doce, também verificou efeitos positivos na uniformidade das plântulas 

cujas sementes foram tratadas com giberelinas (GA3) e relatou efeito favorável na velocidade 

e na porcentagem de germinação. Estes resultados são similares aos obtidos por Sanwo e 

DeManson (1994) os quais verificaram que a aplicação de giberelina exógena induziu um 

aumento da atividade da α-amilase em sementes de milho doce sh2, produzindo efeitos 

positivos na germinação. 

Piccoli e Bottini. (1994) verificaram a capacidade de espécies de Azospirillum em 

metabolizar giberelinas em meio de cultivo quimicamente definido. Outros resultados obtidos 

por Piccoli e Bottini (1996) reafirmaram os resultados obtidos anteriormente sobre a 

capacidade da mesma cepa bacteriana em metabolizar outras giberelinas com atividade 

biológica (GA3 e GA9). Este conjunto de resultados indica que a promoção do 

desenvolvimento das plantas inoculadas é devida, em grande parte, a atividade bacteriana na 

síntese de precursores de giberelinas, além de outros hormônios vegetais. 

Em plantas mutantes para o nanismo, cuja alteração é controlada por genes que 

impedem a síntese de hormônios como giberelinas, a reversão pode ser realizada pela 

aplicação exógena deste hormônio.  Lucangeli e Bottini (1996) avaliando a inoculação de 

plântulas de milho e arroz mutantes (genes d1- dwarf-1 e dx- dwarf-x, respectivamente) com 
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Azospirillum lipoferum e Azospirillum brasiliense observaram que a associação com estes 

microrganismos foi eficiente na reversão do nanismo, demonstrando o efeito destas bactérias 

como produtoras de hormônios, principalmente no que diz respeito às giberelinas. 

Este efeito promotor na síntese de hormônios é interessante do ponto de vista da 

qualidade de sementes, visto que a germinação inicia-se, dentre outros processos, com a 

ativação de giberelinas na camada de aleurona, causando a hidrólise dos compostos de reserva 

e, consequentemente, possibilitando a germinação. Desta forma, o uso de compostos 

biologicamente ativos, como reguladores de crescimento podem diminuir o impacto de fatores 

adversos na qualidade e desempenho das sementes (ANDREOLI; KHAN, 1993, 1999). 

Considerando outros parâmetros de desenvolvimento das plantas, Barassi et al. 

(2008) afirmaram que a inoculação com bactérias Azospirillum favoreceu os parâmetros 

fotossintéticos das folhas, incluindo o teor de clorofila e a condutância estomática, o teor de 

prolina na parte aérea e nas raízes, o potencial hídrico, o incremento do teor de água do 

apoplasto, o aumento da elasticidade da parede celular, o aumento da produção de biomassa e 

do comprimento das plantas.  

A utilização destes microrganismos possibilita o aumento do rendimento das plantas 

e a redução dos impactos ambientais decorrentes da utilização dos fertilizantes nitrogenados e 

a interferência da disponibilização do Azospirillum spp., para o desenvolvimento da planta do 

milho e de outras gramíneas, foi pesquisada por Bashan et al. (2006), Barassi et al. (2008), 

Cassán et al. (2009), Hungria et al. (2010), Braccini et al. (2012) não só quanto ao rendimento 

das plantas, mas, também, em relação às causas fisiológicas que possibilitam o aumento do 

rendimento e que a aplicação de Azospirillum contribuiria para o melhor aproveitamento do 

nitrogênio, reduzindo sua aplicação na planta. Os efeitos de crescimento proporcionados pela 

associação com Azospirillum podem estar relacionados, portanto, com a produção hormonal e 

também pelo suprimento de nitrogênio (TIEN et al. 1979). 

Aparentemente, a inoculação de Azospirillum spp. pode reduzir o uso de fertilizantes 

químicos, especialmente nitrogênio, na ordem de 20% a 50% sendo que resultados superiores 

já foram obtidos quando a inoculação foi utilizada juntamente com a incorporação de 

fertilizantes orgânicos (BASHAN; BASHAN, 2004).  

Na literatura não há informações sobre a associação entre as sementes de milho doce 

e o Azospirillum brasiliense. Dessa forma, nesta pesquisa foi avaliada a aplicação do 

Azospirillum brasiliense nas sementes de milho doce em relação às interferências deste 

microrganismo na qualidade das sementes e das plântulas, avaliadas em laboratório, e das 

plantas, avaliadas em campo, associado a adubação nitrogenada. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Sementes 

As sementes de milho doce utilizadas nessa pesquisa foram as do cultivar “BC 2158 

F1, provenientes de dois lotes, desprovidas de tratamentos químico e biológico cedidas pela 

empresa Agristar do Brasil LTDA”. 

 

2.2. Caracterização da Área experimental 

O experimento foi conduzido em duas safras nos anos de 2016 e 2017. Ambos os 

experimentos foram implementados em áreas experimentais situadas na Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (Figura 1). No primeiro ano, o experimento foi semeado em 

gleba cuja localização é representada pelas coordenadas 22º42'50.562"S e 47º37'15.719"O e 

na safra seguinte, em área próxima, cuja localização é representada pelas coordenadas: 

22º42'12.193"S 47º38'8.995"O. 

 

Figura 1. Imagens de satélite de ambas as áreas experimentais, situadas dentro do campus da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). À esquerda, está representada a área utilizada na safra de 2016, e à direita, referente ao 

experimento cultivado em 2017. 

 

Aos 60 dias que antecederam os experimentos, para ambas as safras, amostras de 

solo foram retiradas para análise e determinação dos parâmetros físico-quimicos, os quais 

foram levados em consideração nos cálculos de adubação posteriores. 

A área utilizada em 2016 estava em pousio há seis meses e como cultivo anterior, 

teve milho safrinha. O solo é considerado arenoso, com 68% de areia, 21% de argila e 11% 

silte, pH em CaCl2  de 5,2, teor de matéria orgânica de 7 g dm-3, fósforo em resina de 14 

mgdm-3 , potássio, cálcio e magnésio representados por: 1,6 mmolcdm-3 , 10 mmolcdm-3  e 6 
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mmolcdm-3 , respectivamente. A CTC (capacidade de troca catiônica) caracterizada por 38 

mmolcdm-3, saturação por Bases de 47% e a saturação por alumínio, nula.  

A gleba utilizada em 2017 teve como cultivo anterior feijão. A textura do solo é 

média, representado por 52% de argila, 32% de areia e 16% silte. O pH em CaCl2 de 5,1, teor 

de matéria orgânica de 18 g dm-3, fósforo em resina de 32 mgdm-3, potássio, cálcio e 

magnésio representados por: 4,9 mmolcdm-3 , 27 mmolcdm-3  e 1,3 mmolcdm-3 , 

respectivamente. A CTC, 79 mmolcdm-3, saturação por bases de 57%, sendo a saturação por 

alumínio também nula.  

Na primeira safra não houve a necessidade de irrigação, pois o regime de chuvas foi 

suficiente para suprir as necessidades hídricas da cultura. Em 2017 foi fornecida irrigação 

apenas nos primeiros 20 dias após a semeadura, até completar a fase de emergência (VE) 

devido a ocorrência de veranico, e as chuvas provenientes do verão foram suficientes para 

suprir as necessidades hídricas da cultura (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Dados climáticos referentes a cidade de Piracicaba, SP: Temperatura média (T med), temperatura máxima (T max) 

e temperatura mínima (T min), em graus Celsius (oC) e Precipitação (mm) referente aos anos agrícolas de 2016 a 2018, 

período em que foram conduzidos os experimentos. Fonte: Série de Dados Climatológicos ESALQ/USP 

 

2.3. Caracterização dos Tratamentos 

Os tratamentos foram estabelecidos em função das aplicações de Azospirillum 

brasiliense (Azomax®) nas sementes de milho doce, definidos pelo Controle e as doses de 2, 

4 e 8 mL de Azospirillum por quilograma de sementes, combinadas à adubação nitrogenada, 

correspondentes às quantidades de 80, 120, 160 e 200 kg de nitrogênio por hectare.  
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Para a adubação do experimento foram utilizados adubos de formulação simples, 

combinados entre si, sendo as fontes: uréia, contendo 45% N; Superfosfato simples, 18% 

P2O5 e cloreto de potássio, 60% de K2O. 

As aplicações de nitrogênio foram na semeadura e as outras duas em cobertura, nos 

estádios V5 e V7 da planta. Foram fornecidos 40 kg/ha de nitrogênio para todos os 

tratamentos no plantio e quantidade restante de nitrogênio foi parcelada duas vezes em 

cobertura, variando de acordo com a dose considerada. 

Portanto, para os tratamentos que receberam 80kg totais de nitrogênio por hectare, 

aplicou-se: 40 kg na semeadura, 20 kg na primeira cobertura (V5) e os 20 kg restantes na 

segunda cobertura (V7); para a adubação de 120 kg de nitrogênio por hectare foram 40kg 

(semeadura), 40kg e 40 kg em V5 e V7, respectivamente; para os tratamentos que receberam 

160 kg de nitrogênio por hectare, aplicou-se os 40 kg na semeadura, 60 kg e 60 kg nas demais 

coberturas e a adubação de 200 kg/ha recebeu os 40 kg na semeadura, 80 kg e 80kg nas 

coberturas, conforme citado. 

A aplicação de fósforo foi calculada baseando-se na textura do solo, quantidade 

disponível e necessidade da cultura, que para o milho doce é representado por 120 kg de P2O5 

por hectare. (Coelho, 2007). Na área experimental de 2016 o teor de P2O5 foi considerado 

baixo e portanto foram fornecidos os 120 kg de P2O5 pela adição de 667 kg/ha do fertilizante 

supersimples.A área utilizada em 2017 caracterizou-se pelo teor elevado de fosforo, sendo 

assim foram fornecidos 70 kg de P2O5 na ocasião da semeadura, pela colocação de 390 kg de 

fertilizante Supersimples. Para o potássio, a cultura extrai cerca de 60 kg/ha de potássio 

(Coelho, 2007), e dessa forma foram fornecidos 100 kg do fertilizante Cloreto de Potassio 

(KCl) parcelados em duas épocas: plantio e estádio reprodutivo (R1).  

As referidas recomendações em quilograma por hectare foram convertidas em 

gramas por metro e, posteriormente, por linha da parcela. Assim, para cada dose de N, P e K 

foram utilizados copos com marcações de acordo com a dose considerada, para cada um dos 

nutrientes; a aplicação dos adubos foi manual e realizada na base da planta.  

Para o cálculo da quantidade de nitrogênio a ser fornecida e considerando que a fonte 

utilizada foi Uréia (45% N), procedeu-se da seguinte forma: 40 kg de nitrogênio por hectare 

são fornecidos pela aplicação de 88,90 kg de uréia; com o espaçamento de 0,6 metro entre 

linhas, e portanto, 16.667 metros um total de 5,33 gramas de ureia por metro r e multiplicando 

por 6, o valor obtido foi de 32 gramas de nitrogênio por linha da parcela. O mesmo 

procedimento foi adotado para os cálculos das quantidades de fósforo e potássio. 
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2.3.1. Inoculação de Azospirillum brasiliense nas sementes de milho doce   

O produto comercial utilizado para aplicar nas sementes de milho doce foi Azomax® 

(Azospirillum brasiliense estirpes abv-5 e abv6, na concentração de 2 x 108 UFC/mL, 

novozymes - Monsanto do Brasil).  

Logo após o recebimento das sementes no laboratório, a amostra foi homogeneizada, 

conforme consta nas Regras de Análise de Sementes (Brasil, 2009) e dividida em quatro 

partes iguais para compor cada um dos tratamentos descritos e, em seguida, foram colocadas 

em embalagens de papel. A massa de cada uma das partes correspondeu a 0,850 kg e este 

valor foi utilizado para determinar a quantidade de Azomax® a ser inoculada, visando obter 

as dosagens citadas. 

 As sementes foram colocadas dentro de embalagens plásticas e inoculadas por meio 

de micropipetas automáticas, nas quais foi colocada a quantidade exata de inoculante por 

dose, diluído e homogeneizado em 50 mL de água destilada para facilitar a distribuição nas 

sementes. A inoculação foi realizada em condições controladas no laboratório de 

Microbiologia do Solo, do Departamento de Microbiologia, da USP, ESALQ, e após a adição 

do Azomax à massa das sementes, este conjunto foi agitado manualmente por três minutos, 

para assegurar a uniformidade da distribuição do produto, conforme indicado por Hungria 

(2011). 

Após a inoculação, as sementes tratadas foram destinadas aos experimentos desta 

pesquisa, em campo e laboratório. A quantidade de sementes para a instalação do experimento 

de campo foi calculada considerando a viabilidade das sementes e a população de em 60 mil 

plantas por hectare; assim, foram estimadas 3 plantas por metro para cada parcela que tinha 

cinco linhas de seis metros, espaçadas de 0,6 metros entre linhas.  

A pesquisa do laboratório foi composta por duas etapas: primeiro foram avaliados os 

efeitos da inoculação com A. brasiliense com as doses citadas em relação ao parâmetro 

fisiológico das sementes, logo após a aplicação do produto e aos 60 dias após a aplicação do 

produto. 

 

2.4. Avaliações do parâmetro fisiológico das sementes  

Germinação: cinco repetições de 50 sementes foram distribuídas em caixas 

plásticas, sobre papel umedecido com água destilada na proporção de 2,5 vezes a sua massa 

seca, e mantidas a 25 ºC. As contagens foram realizadas aos quatro e aos sete dias após a 
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instalação e as avaliações efetuadas segundo os critérios estabelecidos pelas Regras de 

Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Os resultados foram expressos em percentagem média 

de plântulas normais. 

Primeira contagem do teste de germinação: realizada juntamente com o teste de 

germinação e consistiu no registro do número de plântulas normais obtido no quarto dia após 

a semeadura do teste de germinação. Os resultados foram expressos em percentagem média 

de plântulas normais. 

Envelhecimento acelerado: as sementes de milho doce foram distribuídas em uma 

camada única sobre uma tela metálica, colocada no interior de caixas plásticas (11 x 11 x 3 

cm), contendo 40 mL de água no fundo. Os recipientes foram mantidos a 41 ºC em 

incubadora BOD, durante 96 horas. Ao término do período de 96 horas, cinco repetições de 

50 sementes foram utilizadas para a realização do teste de germinação, conforme descrito 

anteriormente e com avaliação única, no quarto dia após a instalação do teste de germinação. 

Os resultados foram expressos em percentagem média de plântulas normais. 

Emergência e velocidade de emergência da plântula: avaliadas com cinco 

repetições de 50 sementes de tratamento, semeadas em caixas contendo areia, a 0,5 cm de 

profundidade. As caixas foram mantidas em casa de vegetação e com irrigação suplementar. 

Diariamente foram determinados os números de plântulas normais emersas, do 1o ao 7o dia 

após a semeadura, para o cálculo do índice de velocidade de emergência da plântula 

(Maguire, 1962). 

Teste de frio: realizado com cinco repetições de 50 sementes, semeadas em caixa 

plástica contendo uma mistura de areia e solo, umedecida com água em quantidade 

equivalente a 60% da capacidade de retenção de água por esse substrato. Em seguida, as 

caixas foram mantidas a 10ºC, por sete dias. Após esse período, as caixas foram transferidas 

para ambiente natural, por sete dias. Para a avaliação foi considerada a quantidade de 

plântulas emersas e o resultado expresso em porcentagem. 

Emergência da plântula em campo: avaliada após a estabilização da emergência 

das plântulas, no centro da parcela em quatro linhas com dois metros cada. Os resultados 

foram expressos em porcentagem de plântulas, avaliados aos vinte dias após semeadura. 
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2.5. Avaliações em campo 

2.5.1. Avaliação de raízes 

Desenvolvimento das raízes e produção de biomassa: foram coletadas duas 

plantas por parcela, no estádio V6 para a avaliação das seguintes variáveis biométricas: 

volume radicular (VR) expresso em cm3; comprimento total de raízes (CTR) em centímetros, 

resultante da somatória dos comprimentos individuais das raízes; comprimento de raízes por 

classes: muito finas (CRMF), finas (CRF) e grossas (CRG) de acordo com a classificação de 

Bohm (1979), expressos em porcentagem; massa matéria seca de raiz (MSR) expressa em 

gramas e massa matéria seca da parte aérea (MSPA) em gramas. Para a obtenção do VR e 

CTR as amostras foram analisadas por meio do programa computacional WinRhizo®. Após a 

análise por meio do software, as raízes e parte aérea foram colocadas em estufa com 

circulação forçada do ar, à temperatura de 65 o C por 72 horas e, em seguida, pesadas em 

balança de precisão analítica para obtenção da massa de matéria seca de raízes (MSR) e massa 

de matéria seca da parte aérea (MSPA). Os resultados foram expressos em: comprimento total 

de raiz (cm), área de superfície de raiz (cm2), e comprimento de raiz por classe de diâmetro 

(cm). As raízes foram classificadas em três classes de diâmetro, como descrito a seguir: raízes 

muito finas (Ø inferior a 0,5 mm), raízes finas (> 0,5 Ø < 2,0 mm) e raízes grossas (Ø > 2,0 

mm) e os resultados foram expressos em porcentagem, obtida pela divisão do comprimento de 

cada classe (em cm) pelo comprimento total (cm). A definição destas classes foi baseada na 

classificação de raízes proposta por Bohm (1979). 

 

2.5.2. Avaliação da parte aérea das plantas 

Altura da planta: determinada manualmente, utilizando uma trena, e o comprimento 

da planta foi medido da base do solo até a base da última folha nos estádios V8 e V12, em dez 

plantas por parcela. Os resultados foram expressos em metros por planta. 

Teor relativo de clorofila: avaliado por meio de dispositivo eletrônico SPAD (Soil 

plant analysis development) do fabricante Konica Minolta. Os valores calculados pelo 

equipamento tomam como base a quantidade de luz transmitida pela folha, em dois 

comprimentos de ondas, com diferentes absorbâncias da clorofila (MINOLTA, 1989). Os 

valores obtidos são proporcionais ao teor de clorofila presente na folha. As leituras foram 

realizadas nos estádios V8 e V12 em 10 plantas por parcela, no terço superior da última folha 
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expandida, com três leituras por planta uma em cada lado da nervura e a 1 centímetro da 

margem da folha. Os resultados foram expressos em unidades SPAD. 

Teor de nitrogênio nos tecidos foliares: as folhas para diagnose foram coletadas na 

época do florescimento (estádio R1), sendo retirada a folha da base da espiga na região do 

terço médio, segundo o método descrito por CANTARELLA et al. (1996). Foram avaliadas 

doze plantas por parcela. O material foi lavado com água corrente e solução de detergente, 1 

mL L-1, seco em estufa com circulação e renovação forçada de ar a 65ºC. Em seguida, foi 

moído e digerido para obtenção do extrato e determinação do teor de N, segundo método 

descrito por MALAVOLTA et al. (1997). Os resultados foram expressos em gramas de N/kg 

de tecido vegetal. 

Diâmetro do colmo: avaliado em dez plantas por parcela, nos estádios V8 e V12, 

utilizando um paquímetro digital (Western WS8 DC-6) determinado a medida no ponto médio 

do segundo internódio do colmo acima da superfície do solo. Os resultados foram expressos 

em centímetros por planta. 

 

2.5.3. Avaliação qualitativa-frutos 

Para a determinação dos componentes da produção das plantas do milho doce foram 

colhidas, aleatoriamente, 10 espigas da área útil de cada parcela experimental. Os resultados 

foram expressos em: umidade dos grãos na colheita (%), o comprimento da espiga (cm), o 

diâmetro da espiga (mm), a massa da matéria verde de espigas sem palha (g) e número de 

fileiras de grãos por espiga e o número de grãos por fileira. A produtividade foi estimada pela 

relação entre massa e número de grãos por espiga, multiplicados pela população de plantas de 

cada parcela, e corrigidos na base úmida de 15,5%. 

 

2.6. Analise Estatística 

Para as avaliações em campo, o delineamento experimental foi o de blocos 

casualizados, em esquema fatorial (4 x 4): doses de Azospirillum brasiliense nas sementes (0, 

2, 4 e 8 mL/kg de sementes) x doses de nitrogênio (80, 120, 160 e 200 kg/ha), com quatro 

repetições. Cada parcela foi composta de 5 linhas de 6 metros, espaçadas de 0,60m entre si. O 

estande final estabelecido foi de 3 a 4 plantas por metro, baseando nas recomendações para o 
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híbrido BC 2158 F1 utilizado, a época do ano considerada (verão) e a região de Piracicaba, 

SP.  

Para as análises em laboratório, o delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, com cinco repetições, e os seguintes tratamentos: controle (sem Azospirillum), 

2mL/kg, de 4mL/kg e 8mL/kg.  

Os dados obtidos em cada experimento foram analisados separadamente. Para os 

testes realizados em laboratório, a análise de estatística foi efetuada de acordo com 

delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições. Para os resultados das 

avaliações em campo, o delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em esquema 

fatorial, com quatro repetições. Os resultados foram submetidos à analise estatistica para 

verificar o atendimento das pressuposições do modelo pelos testes Levene, Kolmogorov-

Smirnov e Shapiro-Wilk e posteriormente as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 

 

 

 



29 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Interferência do Azospirillum brasiliense na qualidade das sementes 

Os resultados das análises da variância referentes às avaliações da qualidade das 

sementes de milho doce estão indicados nas Tabela 1 (ano de 2016) e Tabela 2 (ano de 2017).  

No experimento referente ao ano 2016 (Tabela 1), imediatamente após a inoculação 

das sementes de milho doce, houve diferenças estatísticas significativas apenas para os 

resultados do teste de germinação, enquanto que após os 60 dias houve variação 

estatisticamente significativa para os resultados do teste de germinação, da emergência da 

plântula e do índice de velocidade de emergência da plântula, sem variações estatísticas 

significativas entre os demais resultados. 

 

Tabela 1. Quadro da Análise de Variância referente aos resultados das avaliações das sementes de milho doce, 

em função da aplicação do Azospirillum brasiliense (avaliações imediata e após 60 dias, ano de 2016): 

germinação (G), emergência da plântula areia (EP), primeira contagem (PC), índice de velocidade de 

emergência da plântula (IVEP), envelhecimento acelerado (EA), teste de frio (TF) e emergência da 

plântula em campo (EMC). 

2016 Fonte de Variação GL G EP PC IVE EA TF EMC 

Valores dos Quadrados Médios 

Imediata Azospirillum 3 141,3* 48,7ns 14,6ns 14,4ns 40,8ns 209,1ns 23,5ns 

 CV (%)  7,09 6,62 31,3 9,76 16,4 26,0 64,3 

 Shapiro-Wilk (W)  0,98 0,97 0,98 0,94 0,94 0,96 0,91 

 Teste F (Levene)  3,27 1,99 0,19 2,31 2,39 2,95 1,1 

Após 60 dias Azospirillum 3 137,8* 97,3* 17,3ns 12,8** 77,5ns 61,5ns - 

 CV (%)  8,39 5,66 22,5 5,34 23,3 29,9  - 

 Shapiro-Wilk (W)  0,96 0,94 0,88 0,99 0,95 0,97 - 

 Teste F (Levene)  2,36 0,41 1,80 0,88 2,02 2,26 - 

** e * significativo pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo pelo 

teste F 

 

Em 2017, logo após a inoculação das sementes de milho doce houve variação, 

estatisticamente significativa, para os resultados dos testes de envelhecimento acelerado e de 

frio, enquanto que, após os 60 dias a maioria dos resultados teve diferença estatística 

significativa, exceto os de germinação e primeira contagem de plântulas (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2. Quadro da Análise de Variância referente aos resultados das avaliações das sementes de milho doce, 

em função da aplicação do Azospirillum brasiliense (avaliações imediata e após 60 dias, ano de 2017): 
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germinação (G), emergência da plântula em areia (EP), primeira contagem (PC), índice de velocidade 

de emergência da plântula (IVE), envelhecimento acelerado (EA), teste de frio (TF) e emergência da 

plântula em campo (EMC) 

2017 Fonte de Variação GL G EP PC IVE EA TF EMC 

Valores dos Quadrados Médios 

Imediata Azospirillum 3 19,7ns 81,6ns 14,6ns 14,5ns 316,2** 117,4** 96,9ns 

 CV (%)  3,80 6,014 31,31 9,59 17,54 9,88 11,371 

 Shapiro-Wilk (W)  0,92 0,94 0,98 0,93 0,94 0,93 0,92 

 Teste F (Levene)  0,97 1,06 0,19 2,11 0,99 1,60 2,51 

Após 60 dias Azospirillum 3 65,33ns 61,1** 17,3ns 11,5** 388,2* 218,3* -  

 CV (%)  6,03 3,86 22,56 4,99 16,35 11,97  -  

 Shapiro-Wilk (W)  0,93 0,96 0,88 0,96 0,94 0,84  -  

 Teste F (Levene)  0,81 0,32 1,80 0,62 0,65 0,006  -  

** e * significativo pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo pelo 

teste F 

 

Os resultados do teste de germinação das sementes em 2016 (Tabela 3) indicaram 

que houve redução da qualidade das sementes nos tratamentos representados por 2mL/kg e 

4mL/kg logo após a inoculação com a bactéria Azospirillum, e para os demais testes, não 

houve variação significativa entre os resultados nesta época. 

Após os 60 dias de armazenamento as sementes tratadas com as doses de 4 mL/kg e 

8mL/kg mantiveram a qualidade, fato evidenciado pelos resultados dos testes de germinação, 

da porcentagem de plântulas no teste de emergência em areia, primeira contagem e índice de 

velocidade de emergência. Para os resultados dos testes de envelhecimento acelerado e de frio 

não houve diferenças significativas entre o Controle e as sementes tratadas. A utilização de 

2mL/kg não apresentou diferença em relação ao Controle para as variáveis analisadas, até os 

60 dias de avaliação (Tabela 3). Houve redução do vigor das sementes decorrente do processo 

natural de deterioração das sementes, independentemente da inoculação com o Azospirillum 

Os resultados da emergência da plântula em campo, que foi avaliada aos 20 dias após 

a semeadura, não diferiram estatisticamente em função dos tratamentos, porém foi observado 

que, em termos absolutos, as sementes inoculadas, especialmente com 8mL/kg, 

proporcionaram os maiores valores da quantidade de plântulas emersas, 41%, comparado a 

34% do Controle e 37% das demais doses.  
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Tabela 3. Resultados das avaliações das sementes de milho doce em função da aplicação do Azospirillum 

brasiliense (avaliações: imediata e após 60 dias, ano de 2016): germinação (G), emergência da plântula 

em areia (EP), primeira contagem do teste de germinação (PC), índice de velocidade de emergência da 

plântula (IVE), envelhecimento acelerado (EA), teste de frio (TF) e emergência da plântula em campo 

(EMC). 

2016 Fontes de Variação G EP PC IVE EA TF EMC 

  ----%----   ----------------%----------- 

 Controle 78a 85a 12a 10,0a 54a 58a 34a 

1. Imediata 

06/12/2016 
2mL/kg 73b 88a 16a 11,0a 48a 52a 37a 

4mL/kg 70b 81a 14a 10,2a 54a 57a 37a 

 8mL/kg 79a 84a 13a 10,2a 52a 56a 41a 

CV (%)  7,09 6,62 29,31 9,76 16,41 11,13 25,39 

2. Após 60 dias  

06/02/2017 
Controle 66b 79b 10b 10,0b 31a 46a - 

2mL/kg 72b 75b 8b 9,8b 25a 48a - 

4mL/kg 73a 84a 12a 10,2a 23a 48a - 

8mL/kg 74a 84a 12a 10,2a 30a 50a - 

CV (%)  8,39 5,66 20,58 5,34 23,34 15,77  

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Para o ano 2017, Tabela 4, na avaliação imediatamente após a inoculação das 

sementes de milho doce, os resultados dos testes de envelhecimento acelerado e de frio foram 

estatisticamente inferiores aos do Controle. Aos 60 dias após a inoculação, os resultados 

destes testes indicaram as diferenças de qualidade entre as sementes de milho doce, 

destacando a redução do vigor das sementes inoculadas com 2 mL/kg e 4 mL/kg e, 

especialmente, para as inoculadas com 2 mL/kg que tiveram os menores resultados para todos 

os testes utilizados. A aplicação de 8 mL Azospirillum/kg evitou a redução da qualidade das 

sementes de milho doce, especialmente do vigor. 
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Tabela 4. Resultados das avaliações das sementes de milho doce em função da aplicação do Azospirillum 

brasiliense (avaliações: imediata e após 60 dias, ano de 2017): germinação (G), emergência da plântula 

em areia (EP), primeira contagem do teste de germinação (PC), índice de velocidade de emergência da 

plântula (IVE), envelhecimento acelerado (EA), teste de frio (TF) e emergência da plântula em campo 

(EMC) 

 2017 
Fontes de Variação G EP PC IVE EA TF EMC 

 
 --------%------   -------------%------------ 

1. Imediata 

05/12/2017 
Controle 79a 85a 12a 10,8a 50a 55a 38a 

2mL/kg 79a 88a 16a 11,0a 37b 45b 46a 

 4mL/kg 82a 81a 14a 10,8a 32b 45b 47a 

 8mL/kg 79a 84a 13a 10,9a 39b 45b 48a 

CV (%)  3,80 6,01 31,31 9,59 17,54 9,88 56,40 

2. Após 60 dias  

05/02/2018 
Controle 81a 79b 10b 10,0b 46a 63a  -  

2mL/kg 75b 75b 8b 9,5b 33b 52b  -  

4mL/kg 80a 84a 12a 10,8a 32b 52b  -  

8mL/kg 73b 84a 12a 10,7a 49a 64a  -  

CV (%) 
 6,03 3,87 22,56 5,00 16,35 11,97 - 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Pereira (2014) avaliou os efeitos imediatos da inoculação de Azospirillum brasiliense 

na qualidade sementes de milho doce, quando aplicou 4 mL/kg sementes e verificou que não 

houve diferenças significativas quanto à germinação, mas a inoculação favoreceu tanto a 

emergência da plântula e quanto a velocidade de emergência da plântula, o que foi também 

obtido nessa pesquisa, especialmente após 60 dias da inoculação (Tabelas 3 e 4), 

considerando as diferentes doses empregadas, quando comparadas ao Controle. 

No entanto, Barilli et al. (2011), que avaliaram também a inoculação de Azospirillum 

em sementes de milho (Zea mays L.), não obtiveram diferenças nos resultados de germinação 

e do índice de velocidade de emergência da plântula, referentes às sementes inoculadas. 

Para plantas de outras espécies, Vogel e Fey (2016) avaliaram a aplicação do A. 

brasiliense isolado e associado a outros produtos para o tratamento das sementes de triticale 

xTriticosecale [Secale x Triticum], concluiram que a referida bactéria influencia 

positivamente na germinação destas sementes, no comprimento total da plântula e no 

comprimento e no número das raízes. 

Cotrim et al. (2016) avaliou a aplicação de 2 mL/kg de sementes de Azospirillum 

spp. nas sementes de trigo, não obteve diferenças significativas para os resultados da 

germinação, mas verificou para os resultados dos testes de envelhecimento acelerado, 

primeira contagem e de frio. Ressaltou, ainda, que os efeitos podem variar de acordo com o 

genótipo utilizado para estudo. Outros autores, como Piccinin et al. (2015), também 

trabalhando com o mesmo inoculante, observaram acréscimos no vigor de sementes de trigo. 
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As avaliações das sementes de milho doce, em 2016 e em 2017, imediatamente após 

a inoculação, indicaram que não houve diferenças significativas entre os tratamentos, exceto 

para o teste de germinação, em 2016, no qual tanto o controle como a dose de 8mL de 

Azospirillum por quilograma de sementes proporcionaram maior vigor às sementes quando 

comparados às demais doses. Em contrapartida, após os 60 dias de armazenamento, as 

diferenças entre os tratamentos acentuaram-se, e para os testes de germinação, emergência da 

plântula, primeira contagem e índice de velocidade de emergência da plântula diferiram 

significativamente, sendo que doses crescentes de Azospirillum na semente resultaram em 

maiores médias, especialmente para as inoculações com 4mL/kg e 8mL/kg. 

Em ambos os anos de experimento, os resultados de emergência da plântula em 

campo não tiveram variação estatística significativa, porém, em termos absolutos, as sementes 

inoculadas com Azospirillum na dose de 8mL/kg destacaram-se em relação ao controle e 

demais doses consideradas.  

 

3.2. Desenvolvimento radicular 

As raízes são um importante componente funcional e estrututal da planta de milho 

(MAGALHÃES, 1995). Plantas com raízes bem formadas e mais desenvolvidas estarão mais 

preparadas a passar por situações de estresses e terão maiores chances de adaptar-se a 

diferentes condições ambientais. Em relação aos atributos avaliados, a presença de 

Azospirillum influenciou o desenvolvimento radicular das plantas nos dois anos de 

experimento, como também pode ser visto nas Tabelas 5 e 6, que contém as análises da 

variância para as variáveis em estudo.  

No experimento realizado em 2016 apenas o comprimento de raízes finas não foi 

significativo em relação ao Azospirillum, sendo que os demais apresentaram diferenças.  

Quanto ao nitrogênio, as variações das doses afetaram as raízes quanto ao 

comprimento total, o diâmetro médio das raízes, área superficial total e massa seca de raízes; 

para os demais não houve diferença significativa. Foram observadas também interações entre 

doses de N e Azospirillum, afetando o comprimento das raízes grossas, o total e a espessura, 

que representa o diâmetro das raízes. 
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Tabela 5. Quadro da análise de variância, referente aos resultados das avaliações das raízes de milho doce em 

função da aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: comprimentos das raízes 

muito finas (CRMF), finas (CRF), grossas (CRG) e comprimento total das raízes (CRT), diâmetro médio das 

raízes (DRT), área superficial das raízes (ART), volume total das raízes (VRT) e massa seca de raízes (MR) 

referentes ao ano agrícola 2016/2017. 

ANO 
Fonte de 

Variação 
GL 

CRMF CRF CRG CRT DRT ART VRT MR 

Valores dos Quadrados Médios  

2016 

Azospirillum 3 28,4 *      10,7ns 44,8** 2849207** 0,0* 16192** 73,0* 2,8* 

Nitrogênio 3 15,0ns 3,8ns 8,2ns 1723679* 0,0* 11880* 52,8ns 1,9* 

AZ*N 9 23,5ns      15,6ns 13,8* 1131533* 0,0* 3637ns 11,2ns 1,0ns 

Blocos 3 19,1ns      10,2ns 3,0ns 977253ns 0,0ns 8735ns 45,8ns 0,9ns 

Kolmogorov  0,11 0,14 0,2 0,08 0,05 0,1 0,12 0,11 

F - Levene  1,2 1,4 1,6 0,9 1,1 0,9 1,1 1,22 

 CV (%)  6,25 13,03 18,18 23,87 11,0 28,8 36,15 26,35 

** e * significativo pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo pelo 

teste F. Valores em negrito de Kolmogorov indicam resíduos com distribuição normal e variâncias 

homogêneas a (F-Levene p>0,01). 

 

Os resultados obtidos em 2017 indicaram a influência do Azospirillum nas variáveis 

analisadas, com exceção dos comprimentos das raízes finas e total e da área superficial. O 

nitrogênio afetou também o comprimento das raízes (muito fina, grossa e total), além da 

massa matéria seca das raízes, o que foi observado também nos resultados obtidos em 2016. 

Houve interação dos tratamentos para as variáveis diâmetro médio das raízes e massa da 

matéria seca da raiz, mostrado na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Quadro da Análise de Variância, referente aos resultados das avaliações das raízes de milho doce em 

função da aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura : Comprimento de raízes 

muito finas (CRMF), comprimento de raízes finas (CRF), comprimento de raízes grossas (CRG), comprimento 

total de raízes (CRT), diâmetro médio de raízes (DRT), Área superficial de raízes (ART), Volume total de raízes 

(VRT) e Massa seca de raízes (MR) referentes ao ano agrícola 2017/2018. 

ANO 
Fonte de 

Variação 
GL 

CRMF CRF CRG CRT DRT ART VRT MR 

Valores dos Quadrados Médios  

2017 

Azospirillum 3 83,97* 4,56ns 62,06** 85235ns 0,73** 4247,7ns 84,83** 4,93** 

Nitrogênio 3 64,68* 16,1ns 18,35* 544268* 0,19ns 2884ns 17,42ns 1,54** 

AZ*N 9 40,29ns 15,76ns 11,02ns 284148ns 0,32* 1974ns 29,79ns 1,73** 

Blocos 3 207,4ns 93,35ns 22,23ns 407318ns 0,20ns 405,9ns 15,56ns 0,28ns 

Kolmogorov  0,09 0,11 1,2 0,05 0,17 0,09 0,11 0,09 

F - Levene  1,87 1,9 0,1 1,3 0,69 1,19 0,74 0,75 

 CV (%)  7,44 14,4 19,76 25,32 26,64 58,93 33,52 14,38 

** e * significativo pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo pelo 

teste F. Valores em negrito de Kolmogorov indicam resíduos com distribuição normal e variâncias 

homogêneas a (F-Levene p>0,01). 
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A Tabela 7 mostra as médias dos tratamentos referentes à inoculação com o 

Azospirillum, independentemente da dose de N aplicada no primeiro ano; assim, a aplicação 

de 4 mL/kg das sementes foi a que proporcionou resultados estatisticamente superiores em 

função do que foi avaliado, beneficiando as plantas com maiores valores de CRT (3460 

cm/planta) em relação aos 2623 cm/planta do Controle (média de todos os tratamentos sem 

inoculação), representando 32% de aumento aproximadamente; além disso, os resultados da 

massa de matéria seca  da raiz foram superiores nos tratamentos inoculados com a referida 

dose, tendo um acréscimo de 34,6% em relação aos que não foram inoculados. Em relação às 

quantidades de N empregadas, apesar de não haver diferenças estatísticas significativas, a 

dose de 200kg/ha foi a que proporcionou os melhores resultados para a maioria das variáveis 

analisadas. 

 

Tabela 7. Resultados das avaliações das raízes de milho doce em função da aplicação do Azospirillum 

brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Comprimento de raízes muito finas (CRMF), 

comprimento de raízes finas (CRF), comprimento de raízes grossas (CRG), comprimento total de raízes 

(CRT), diâmetro médio de raízes (DRT), Área superficial de raízes (ART), Volume total de raízes 

(VRT) e Massa seca de raízes (MR) referentes ao ano agrícola 2016/2017. 

Fonte de 

variação 
Doses 

CRMF CRF CRG CRT DRT ART VRT MR 

% % % (cm) (cm) (cm2) (m3) (g) 

AZ (mL/kg) 

S/Az 64,3a 22,9a 12,8b 2623b 0,78ab 187,1b 10,7b 2,6b 

2  65,3a 22,0a 12,4b 3030ab 0,70b 211,8ab 11,8ab 2,7b 

4  64,4a 21,0a 14,8ab 3460a 0,80ab 260,0a 15,7a 3,5a 

8  62,1b 22,0a 16,0a 2542b 0,85a 200,0b 12,5ab 2,7b 

N    (kg/ha) 

80 64,9a 22,0a 13,0a 2643b 0,73ab 186b 10,5a 2,6b 

120 63,4a 22,3a 14,3a 3054ab 0,78a 228ab 13,6a 3,1a 

160 63,0a 22,2a 14,7a 2646b 0,73ab 199ab 12,0a 2,6b 

200 64,8a 21,2a 14,1a 3312a 0,79a 246a 14,7a 3,3a 

Média Geral  64,0 22,0 14,0 2194,0 0,76 215,0 12,6 2,9 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Para este mesmo ano, avaliando a interação da inoculação com Azospirillum dentro 

de cada dose de nitrogênio aplicada (Tabela 8), a dose de inoculante 4mL/kg apresentou 

resultados positivos dentro de todos os níveis de N considerados, sendo superior ao resultado 

do Controle na maior parte das avaliações e superando inclusive as demais doses de 

Azospirillum avaliadas, até a dose de 160 kg de N por hectare. Para a aplicação de 200 kg de 

N por hectare não houve diferença estatística significativa decorrente da inoculação com o 

Azospirillum, sendo que para maioria das variáveis analisadas, os resultados relacionados às 
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raízes das plântulas, originadas das sementes com e sem inoculação, não apresentaram 

diferenças estatísticas significativas. 

 

Tabela 8. Desdobramentos: doses de Azospirillum brasiliense (AZ) dentro de doses de nitrogênio (N). Médias 

dos componentes das avaliações das raízes: comprimentos das raízes muito finas (CRMF,  expresso em 

%), finas (CRF, %) e grossas (CRG, %), diâmetro das raízes (DRT, expresso em cm), área superficial 

de raízes (ART, expresso em cm2), Volume de raízes (VRT, em m3) e massa de matéria seca de raízes 

(MR, expresso em gramas) relacionados às plantas de milho doce produzidas no ano agrícola 

2016/2017. 

DOSE N (kg/ha) Dose AZ 

CRMF CRF CRG CRT DRT ART VRT MR 

% % % (cm) (cm) (cm2) (m3) (g) 

80 

S/Az 64,8ab 21,0ab 14,0ab 2307a 0,8ab 172a 10,4a 3,1a 

2 mL/kg 66,3ab 24,0 ab 9,5b 2707a 0,6b 170a 8,4a 1,9a 

4 mL/kg 68,5a  18,5 b 13,3ab 3398a 0,7ab 236a 13,1a 3,2a 

8 mL/kg 60,0b 24,5a 15,3a 2159a 0,8a 166a 10,2a 2,1a 

Médias 80  64,9 22,0 13,0 2643 0,7 186 10,5 2,6 

120 

S/Az 62,8a 25,0 a 11,8a 2270b 0,7a 160b 8,9a 2,0b 

2 mL/kg 63,2a 21,75a 14,5a 3377ab 0,8a 255ab 15,3a 3,5ab 

4 mL/kg 64,8a 21,0a 14,3a 3856a 0,7a 281a 16,2a 3,7a 

8 mL/kg 62,8a 20,8a 16,5a 2715ab 0,8a 219ab 14,0a 3,1ab 

Médias 120  63,4 22,3 14,3 3054 0,7 228 13,6 3,1 

160 

S/Az 63,8a 22,5a 13,8a 2394b 0,7a 174a 10,1a 2,1b 

2 mL/kg 63,8a 22,5a 13,5a 2251b 0,7a 165a 9,5a 2,2ab 

4 mL/kg 63,8a 22,3a 13,8a 3777a 0,7a 278a 16,4a 3,6a 

8 mL/kg 60,8a 21,5a 17,8a 2164b 0,8a 179a 11,7a 2,5ab 

Médias 160  63,0 22,2 14,7 2646 0,7 199 12,0 2,6 

200 

S/Az 65,8a 22,5a 11,8b 3522a 0,7b 243a 13,4a 3,3a 

2 mL/kg 67,8a 19,8a 12,3b 3785a 0,7b 258a 13,9a 3,2a 

4 mL/kg 60,8a 21,8a 17,8a 2809a 0,8a 245a 17,0a 3,5a 

8 mL/kg 65,0a 20,8a 14,5ab 3132a 0,7ab 237a 14,2a 3,1a 

Médias 200  64,8 21,2 14,1 3312 0,7 246 14,7 3,3 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Para comprimento total, a dose de 4mL/kg do inoculante proporcionou os maiores 

valores de comprimento até a dose de 160 kg/ha de N, sendo inferior ao resultado do Controle 

quando foram colocados 200 kg/ha; a porcentagem de raízes grossas foi maior nas plantas 

originadas das sementes inoculadas quando comparadas as do Controle, sendo que os valores 

máximos foram obtidos para a utilização de 8mL de Azospirillum/kg de sementes e o 

diâmetro das raízes foi beneficiado também pela inoculação, sendo superior ao Controle 

dentro das doses de N consideradas. 
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Assim como em 2016, considerando as doses de Azospirillum independentemente da 

quantidade de nitrogênio, a dosagem de 4mL/kg foi a que proporcionou resultados com 

maiores valores absolutos para todas as variáveis, exceto comprimento de raízes muito finas e 

comprimento de raízes finas. Houve diferenças significativas para as variáveis comprimento 

de raízes grossas, diâmetro de raízes e volume total de raízes, sendo que para comprimento 

total de raízes e área superficial, apesar de não significativa, sugere uma tendência de 

aumento nos valores das raízes provenientes da inoculação nesta dosagem. (Tabela 9). 

A utilização de 8 mL de Azospirillum por quilograma das sementes causou também 

aumento significativo do diâmetro das raízes, da porcentagem das raízes grossas e do volume; 

no entanto não houve variação estatística significativa para a área superficial total, reduzindo, 

em contrapartida, a massa da matéria seca das raízes. 

 

Tabela 9. Resultados das avaliações das raízes de milho doce em função da aplicação do Azospirillum 

brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Comprimento de raízes muito finas (CRMF), 

comprimento de raízes finas (CRF), comprimento de raízes grossas (CRG), comprimento total de raízes 

(CRT), diâmetro médio de raízes (DRT), Área superficial de raízes (ART), Volume total de raízes 

(VRT) e Massa seca de raízes (MR) referentes ao ano agrícola 2017/2018. 

Fonte de 

variação 
Doses 

CRMF CRF CRG CRT DRT ART VRT MR 

% % % (cm) (cm) (cm2) (m3) (g) 

AZ (mL/kg) 

S/Az 66,75a 23,38a 9,75b 1565a 0,59ab 150,23a 11,94ab 3,48a 

2  64,87ab 24,50a 10,5b 1574a 0,40b 139,71a 10,18b 2,44c 

4  61,81ab 24,38a 13,9a 1649a 0,81a 178,26a 15,65a 2,99b 

8  62,38b 24,44a 13,0a 1471a 0,80a 154,4a 13,24ab 2,26c 

N    (kg/ha) 

80 66,56a 22,75a 10,63b 1836a 0,70a 175,6a 14,15a 3,19a 

120 63,31ab 24,81a 11,88ab 1490ab 0,58a 146,9a 11,84a 2,44b 

160 64,19ab 24,18a 11,44ab 1509ab 0,59a 150,6a 12,09a 2,72b 

200 61,75b 24,93a 13,19a 1425b 0,78a 149,4a 12,91a 2,81b 

Média Geral  63,95 24,17 11,78 1565 0,6 155,7 12,75 2,79 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Em relação à interação entre o Azospirillum e as doses de nitrogênio, houve variação 

estatística significativa para as variáveis diâmetro médio e massa de raízes, sendo que no caso 

do diâmetro, a inoculação com as doses de 4 e 8mL de Azospirillum por quilograma de 

sementes  proporcionaram resultados superiores nas doses de 80 e 200 kg de nitrogênio por 

hectare; no caso da massa de matéria seca de raízes, a inoculação mostrou-se favorável nos 

níveis mais altos de adubação (160 e 200 kg de nitrogênio por hectare) e nestes, a aplicação 



38 

 

de 4mL de Azospirillum por quilograma de sementes apresentou maiores valores e diferentes 

dos demais tratamentos. (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Desdobramentos: doses de Azospirillum brasiliense (Az) dentro de doses de nitrogênio (N). Médias 

dos componentes das avaliações das raízes: comprimentos das raízes muito finas (CRMF,  expresso em 

%), finas (CRF, %) e grossas (CRG, %), diâmetro das raízes (DRT, expresso em cm), área superficial 

de raízes (ART, expresso em cm2), Volume de raízes (VRT, em m3) e massa de matéria seca de raízes 

(MR, expresso em gramas) relacionados às plantas de milho doce produzidas no ano agrícola 

2017/2018. 

DOSE N 

(kg/ha) 
Dose AZ 

CRMF CRF CRG CRT DRT ART VRT MR 

% % % (cm) (cm) (cm2) (m3) (g) 

80 

S/Az 65,25a 25,00a 9,50ab 1675a 1,03a 188,03a 17,18a 5,18a 

2 mL/kg 71,25a 21,25a 7,25b 2302a 0,15b 169,82a 10,48a 2,50b 

4 mL/kg 64,75a 22,50a 13,25a 1628a 0,85a 164,28a 13,73a 2,73b 

8 mL/kg 65,00a 22,25a 12,50a 1740a 0,85a 180,50a 15,25a 2,38b 

Médias 80  66,56 22,75 10,63 1836 0,7 175,6 14,15 3,19 

120 

S/Az 66,75a 22,25a 11,00a 1767a 0,45a 168,8a 13,23a 3,05a 

2 mL/kg 63,25a 25,25a 11,50a 1245a 0,25a 114,78a 8,40a 2,43ab 

4 mL/kg 58,75a 27,25a 14,25a 1487a 0,90a 167,03a 14,93a 2,28b 

8 mL/kg 64,50a 24,50a 10,75a 1462a 0,43a 137,08a 10,83a 2,03b 

Médias 120  63,31 24,81 11,88 1490 0,5 146,9 11,84 2,44 

160 

S/Az 65,50a 24,50a 9,75a 1306a 0,43a 124,43a 9,58a 2,88ab 

2 mL/kg 64,50a 24,50a 11,00a 1428a 0,40a 134,35a 10,08a 2,25b 

4 mL/kg 64,75a 22,75a 12,25a 1883a 0,58a 190,90a 15,48a 3,40a 

8 mL/kg 62,00a 25,00a 12,75a 1421a 0,75a 152,75a 13,23a 2,35b 

Médias 160  64,19 24,18 11,44 1509 0,5 150,6 12,09 2,72 

200 

S/Az 69,5a 21,75a 8,75b 1514a 0,15b 119,68a 7,78b 2,83ab 

2 mL/kg 60,50b 27,00a 12,25ab 1322a 0,68ab 139,88a 11,78ab 2,58b 

4 mL/kg 59,00b 25,00a 15,75a 1599a 0,85a 190,86a 18,48a 3,55a 

8 mL/kg 58,00b 26,00a 16,00a 1263a 1,15a 147,28a 13,65ab 2,28b 

Médias 200  61,75 24,93 13,19 1425 0,7 149,4 12,91 2,81 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Segundo Jacoud et al. (1999), os efeitos da inoculação com Azospirillum spp. 

iniciam-se nos primeiros estádios de desenvolvimento da planta do milho, durante os 

primeiros dias após a colonização da raiz. As modificações que ocorrem no sistema radicular 

decorrentes da associação com a bactéria favorecem a absorção da água e dos nutrientes 

minerais do solo, o que as tornam mais tolerante aos estresses abióticos.  
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Ainda segundo Hungria et al (2010) a inoculação das sementes de milho e trigo com 

Azospirillum brasiliense (estirpes Abv-5 e Abv-6, as mesmas utilizadas nesta pesquisa) 

contribuem para o crescimento das raízes totais, o que tem sido observado em pesquisa de 

campo. Estes dados são similares aos obtidos com os do milho doce, pois a inoculação das 

sementes beneficiou o desenvolvimento das raízes, proporcionando aumentos significativos 

do comprimento total de raízes, volume e área superficial, principalmente ao utilizar a dose de 

4mL de Azospirillum por quilograma de sementes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Para milho doce, não há na literatura estudos relacionados à associação da bactéria 

Azospirillum com as raízes, porém Cardozo (2017) avaliou a associação de estirpes de 

Azospirillum em raízes da planta do milho e observou, aos sete dias após a inoculação, que a 

concentração destas bactérias foi de aproximadamente108 UFC/g de raízes da planta do milho 

e até o vigésimo primeiro dia ~107 UFC /g de raízes da planta do milho. Concluiu ainda que a 

associação foi benéfica, visto que a inoculação proporcionou aumento da massa fresca total da 

raiz e da parte área aos 7 e aos 14 dias após a inoculação além da massa da matéria fresca das 

raízes, primárias e laterais, aos 14 e aos 21 dias, e o aumento do comprimento da parte aérea 

aos 7 e aos 14 dias, em relação às plântulas controle. Os resultados obtidos para as sementes 

de milho doce indicaram similaridade, uma vez que a inoculação de 4mL de Azospirillum por 

quilograma de sementes proporcionou aumento da massa das raízes. 

Nesta pesquisa foi observado também que a presença do Azospirillum interferiu no 

desenvolvimento das raízes, sendo que os resultados variaram em função da dose de 

inoculante e também da adubação empregada (doses de nitrogênio). De forma geral, os 

tratamentos correspondentes à aplicação de 4mL do Azospirillum/kg de sementes foram 

benéficos, pois os resultados foram positivos para a maior parte das variáveis, para os dois 

anos de experimento. 

 

3.3. Desenvolvimento da Parte Aérea 

Nas plantas produzidas em 2016 (Tabela 11), a inoculação com Azospirillum afetou a 

altura das plantas tanto em V8 como em V12, o diâmetro de colmo em V12 e a massa da 

matéria seca da parte aérea, avaliada também em V8.  A variável nitrogênio teve efeitos 

significativos em relação ao diâmetro de colmo em V12, o teor de clorofila em ambos os 

estádios e o teor de nitrogênio foliar. Houve interação entre as doses de Azospirillum e de N 

para as variáveis diâmetro de colmo em V12, teor de clorofila em V8, teor de N e a massa da 
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matéria seca da parte aérea. Os resultados são apresentados na Tabela 12 e as interações na 

Tabela 13. 

 

Tabela 11. Quadro da Análise de Variância referente aos resultados das avaliações dos componentes da parte 

aérea das plantas de milho doce em função da aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N): 

Altura de plantas nos estádios fenológicos V8 e V12 (ALTV8 e ALTV12, respectivamente); Diâmetro de Colmo 

nos estádios de V8 e V12 (DCV8 e DCV12, respectivamente); Teor de Clorofila (CLV8 e CLV12), teor de 

nitrogênio (N) e Massa matéria seca da parte aérea (MSPA). Dados referentes ao ano agrícola 2016/2017. 

Fonte de 

Variação 
GL 

ALTV8 ALTV12 DCV8 DCV12 CLV8 CLV12 N MSPA 

Valores dos Quadrados Médios  

Azospirillum 3 0,022*  0,015*      3,653ns       10,102*    537,69ns    277,24ns      0,5401ns      486,0*       

Nitrogênio 3 0,008 ns      0,012ns       10,567ns 32,335**   708,18*    1901,67**  34,695** 286,8ns    

AZ*N 9 0,004ns 0,005ns       12,486ns 6,527** 387,12*    368,78ns 13,939** 320,6*  

Blocos 3 0,004ns      0,004ns       7,156ns 2,498ns   382,20ns    575,77ns 4,4108ns   500,8ns    

Kolmogorov  0,074 0,082 0,073 0,059 0,158 0,159 0,096 0,068 

F - Levene  1,33 1,38 1,12 1,43 1,15 1,15 1,38 0,91 

CV (%)  5,4 4,1 10,6 6,5 19,5 23,8 8,0 19,7 

** e * significativo pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo pelo 

teste F. 

Valores em negrito de Kolmogorov indicam resíduos com distribuição normal e variâncias homogêneas 

(F-Levene p>0,01). 

 

A disponibilidade de nitrogênio afeta diversos processos no crescimento e na 

diferenciação dos tecidos das plantas. Para as variáveis avaliadas no primeiro ano, apesar da 

maioria não ter diferenças estatísticas significativas, houve incremento nos valores na medida 

em que a dose de nitrogênio aumentou. Em relação às médias dos tratamentos com 

Azospirillum, de forma geral, a inoculação das sementes de milho doce com essa bactéria 

favoreceu o aumento nas variáveis analisadas e a aplicação de 4mL/kg foi a que proporcionou 

os maiores valores. 
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Tabela 12. Resultados das avaliações dos componentes da parte aérea das plantas de milho doce em função da 

aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Altura de plantas nos 

estádios fenológicos V8 e V12 (ALTV8 e ALTV12, respectivamente); Diâmetro de Colmo nos estádios 

de V8 e V12 (DCV8 e DCV12, respectivamente); Teor de Clorofila (CLV8 e CLV12), teor de 

nitrogênio (N) e Massa matéria seca da parte aérea (MSPA). Dados referentes ao ano agrícola 

2016/2017. 

Fonte de 

variação 
Doses 

ALTV8 ALTV12 DCV8 DCV12 CLV8 CLV12 N MSPA 

m m (mm) (mm) Unidades SPAD (g/kg) (g/planta) 

AZ (mL/kg) 

S/Az 1,57b 1,84b 24,1a 25,0b 66,0a 79,1a 25,1a 49,4b 

2  1,62ab 1,90ab 25,3a 26,7a 75,7a 73,2a 25,3a 57,1ab 

4  1,66a 1,91a 24,7a 26,5ab 73,9a 68,9a 25,4a 62,4a 

8  1,61ab 1,88ab 24,9a 26,6a 63,9a 73,6a 25,0a 53,7ab 

N    (kg/ha) 

80 1,60a 1,85a 24,5a 24,7b 71,9ab 68,2a 24,8b 53,0a 

120 1,60a 1,88a 24,3a 25,8b 64,2b 62,3a 23,6b 56,8a 

160 1,62a 1,89a 24,2a 26,1b 64,6b 76,9ab 25,3ab 51,7a 

200 1,65a 1,92a 26,0a 28,11a 78,4a 87,4b 27,1a 61,2a 

Média Geral  1,62 1,88 24,8 26,2 69,9 73,69 25,2 55,65 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Ao considerar as interações entre as doses de Azospirillum em relação às diferentes 

doses de N é possível verificar que os efeitos causados pela bactéria foram evidentes nas 

menores doses de adubação nitrogenada, até 120 kg/ha, para as quais a presença do 

Azospirillum foi benéfica, sendo que na dose de 200 kg/ha do fertilizante as variáveis não 

apresentaram diferenças significativas entre as plantas originadas das sementes inoculadas e 

não inoculadas (Tabela 13). 

Com exceção do teor de clorofila em V12, para as demais variáveis dentro da menor 

dose de N a presença do Azospirillum foi benéfica, principalmente para 4 mL/kg. Mesmo 

quando as diferenças não foram significativas, a aplicação do inoculante gerou as maiores 

médias. A massa da matéria seca da parte aérea para 80 kg/ha de N, por exemplo, foi 36% 

superior nas plantas originadas das sementes inoculadas com 4mL/kg de Azospirillum quando 

comparada ao Controle, dentro da mesma faixa de adubação (64,2 g/planta comparado a 47,3 

g/planta). 

De acordo com Cantarella et al. (1996) o teor ideal de nitrogênio da folha para o 

desenvolvimento da planta do milho é 27 g a 35 g de N por quilograma de matéria seca. 

Mesmo na dosagem mais baixa de 80kg/ha, a presença do Azospirillum beneficiou as plantas 

e houve aumento do aproveitamento deste nutriente, visto que a aplicação de 8mL/kg de 

Azospirillum proporcionou acumulo de 27,1 g/kg de N na matéria seca, superior ao 
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acumulado pelas plantas, originadas das sementes não inoculadas e nas demais doses de 2 e 4 

mL de Azospirillum por quilograma de semente. 

 

Tabela 13. Desdobramentos dos resultados das avaliações dos componentes da parte aérea de milho doce em 

função da aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Altura de plantas 

nos estádios fenológicos V8 e V12 (ALTV8 e ALTV12, respectivamente); Diâmetro de Colmo nos 

estádios de V8 e V12 (DCV8 e DCV12, respectivamente); Teor de Clorofila (CLV8 e CLV12), teor de 

nitrogênio (N) e Massa matéria seca da parte aérea (MSPA). Dados referentes ao ano agrícola 

2016/2017. 

DOSE N 

(kg/ha) 
Dose AZ 

ALTV8 ALTV12 DCV8 DCV12 CLV8 CLV12 N MSPA 

 m m mm (mm) SPAD SPAD (g/kg) (g) 

80 

S/Az 1,5a 1,78a 22,0a 23,1b 61,6a 87,6a 23,9ab 47,3a 

2 mL/kg 1,6a 1,92a 25,5a 24,9ab 80,2a 65,1ab 22,3b 52,9a 

4 mL/kg 1,6a 1,88a 26,3a 27,0a 80,4a 52,8b 25,9ab 64,2a 

8 mL/kg 1,5a 1,83a 24,3a 23,8b 65,6a 67,3ab 27,1a 47,7a 

Médias 80  1,60 1,85 24,5 24,7 71,9 68,2 24,8 53,0 

120 

S/Az 1,5a 1,85a 23,4a 23,4b 68,3a 65,8a 24,9ab 41,3b 

2 mL/kg 1,6a 1,91a 22,8a 26,0ab 53,6a 61,2a 25,9a 65,6a 

4 mL/kg 1,6a 1,89a 24,9a 26,4ab 76,3a 57,3a 22,4ab 56,0ab 

8 mL/kg 1,6a 1,85a 26,3a 27,5a 60,4a 65,0a 21,2b 64,2a 

Médias 120  1,60 1,88 24,3 25,8 64,2 62,3 23,6 56,8 

160 

S/Az 1,6a 1,86a 25,2a 25,9a 57,3a 83,7a 25,0a 41,2b 

2 mL/kg 1,6a 1,84a 25,6a 27,1a 73,2a 75,7a 25,1a 46,4ab 

4 mL/kg 1,7a 1,93a 23,7a 25,5a 61,0a 82,2a 25,2a 66,1a 

8 mL/kg 1,6a 1,91a 22,2a 25,9a 66,8a 65,8a 26,0a 53,1ab 

Médias 160  1,62 1,89 24,2 26,1 64,6 76,9 25,3 51,7 

200 

S/Az 1,6a 1,88a 25,9a 27,6a 76,9ab 79,3a 26,9a 67,7a 

2 mL/kg 1,6a 1,91a 27,1a 28,6a 96,0a 90,6a 27,8a 63,6a 

4 mL/kg 1,7a 1,96a 23,9a 27,1a 77,8ab 83,4a 28,2a 63,3a 

8 mL/kg 1,7a 1,91a 26,9a 29,3a 62,9b 96,2a 25,7a 49,9a 

Médias 200  1,65 1,92 26,0 28,1 78,4 87,4 27,1 61,2 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Nas demais doses de N, como a de 120kg/ha a inoculação com Azospirillum 

continuou a favorecer o desenvolvimento das plantas, mesmo não sendo tão evidente quanto o 

resultado da dose de 80 kg/ha de fertilizante. Em relação à massa da matéria seca da parte 

aérea, a presença de Azospirillum proporcionou incrementos positivos quando associada ao 

nitrogênio, até a dose de 160kg ha-1. Para a dose de 200 kg/ha de N não foram observados 

efeitos da interação com Azospirillum. 
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O teor de clorofila, indicado pelo índice SPAD, fornece indícios do aproveitamento 

de nitrogênio pelas plantas de milho. Os valores obtidos são proporcionais ao teor de clorofila 

presente na folha. É importante analisar o teor de clorofila, visto que autores como Hurtado et 

al. (2009) e Rambo et al. (2011) relataram haver correlação positiva entre teor de clorofila das 

folhas e doses de nitrogênio aplicadas na cultura além de também estar relacionado aos 

aumentos da produtividade de grãos de milho. 

Não há na literatura parâmetros estabelecidos para milho doce. Para o milho grão, 

segundo Argenta et al. (2004), os valores SPAD de 45,4; 52,1; 55,3 e 58, obtidos nos estádios 

de V4, V7, V10 e reprodutivo, respectivamente, estariam relacionados à disponibilidade ideal 

de nitrogênio para a planta; portanto, valores inferiores nos referidos estádios fenológicos, 

indicariam deficiência de nitrogênio.  

Para teor de clorofila no estádio V8, a aplicação de 4mL/kg de Azospirillum seguiu 

padrão superior aos tratamentos não inoculados, para todas as quantidades de nitrogênio 

utilizadas. As demais dosagens de Azospirillum variaram em função da quantidade de N, não 

apresentando um padrão de crescimento ou redução constante. 

O diâmetro de colmo em V12, indica que para as menores quantidades de nitrogênio 

os resultados das plantas originadas das sementes inoculadas foram superiores, enquanto que 

a partir dos 160 kg/ha de nitrogênio as diferenças entre plantas oriundas de sementes 

inoculadas e não inoculadas tornaram-se menos evidentes.  

No segundo ano (2017) a inoculação com Azospirillum proporcionou diferenças 

significativas para diâmetro de colmo em V8, teor de clorofila em V8 e V12 além da massa 

seca da parte aérea, independente da dose de nitrogênio considerada. A adubação nitrogenada, 

por sua vez, influenciou significativamente a maior parte das variáveis, com exceção do 

diâmetro de colmo em V12, conforme mostrado na Tabela 14. 
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Tabela 14. Quadro da Análise de Variância referente aos resultados das avaliações dos componentes da parte 

aérea de milho doce em função da aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura : 

Altura de plantas nos estádios fenológicos V8 e V12 (ALTV8 e ALTV12, respectivamente); Diâmetro de Colmo 

nos estádios de V8 e V12 (DCV8 e DCV12, respectivamente); Teor de Clorofila nos mesmos estádios citados 

(DCV8 e DCV12), teor de nitrogênio (N) e Massa matéria seca da parte aérea (MSPA). Dados referentes ao ano 

agrícola 2017/2018. 

Fonte de 

Variação 
GL 

ALTV8 ALTV12 DCV8 DCV12 CLV8 CLV12 N MSPA 

Valores dos Quadrados Médios  

Azospirillum 3 0,007ns   0,005ns       19,029*       7,471ns 6,085 *     5,211**       1,08 ns      1009,5**      

Nitrogênio 3 0,163**    0,0768**      28,000**       12,440ns       261,8**   436,16** 182,48**  1025,1**     

AZ*N 9 0,004ns      0,002ns       15,560**       11,152ns       4,87**    1,38*       0,51ns       115,5**       

Blocos 3 0,004ns  0,002ns      6,8268ns       2,281ns       1,35ns    0,486ns       4,12ns       44,97ns   

Kolmogorov  0,128 0,133 0,170 0,166 0,230 0,157 0,114 0,127 

F - Levene  1,45 3,24 2,62 3,01 1,63 0,62 1,33 1,69 

CV (%)  4,00 2,60 9,10 9,20 2,50 2,05 5,60 5,50 

** e * significativo pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente; ns não significativo pelo 

teste F. Valores em negrito de Kolmogorov indicam resíduos com distribuição normal e variâncias 

homogêneas a (F-Levene p>0,01). 

 

Plantas originadas de sementes inoculadas com Azospirillum tiveram aumento 

significativo do diâmetro do colmo em V8 e teor relativo de clorofila em V12 

independentemente da quantidade de nitrogênio considerada, ao contrário do que ocorreu para 

massa da matéria seca da parte aérea, em que todos os tratamentos inoculados apresentaram 

menor massa da matéria seca em relação às plantas originadas das sementes controle. O 

aumento da quantidade de nitrogênio, independentemente de as plantas serem originadas das 

sementes inoculadas ou não, gerou incrementos nas variáveis analisadas (Tabela 15). 
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Tabela 15. Resultados das avaliações dos componentes da parte aérea de milho doce em função da aplicação do 

Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Altura de plantas nos estádios fenológicos 

V8 e V12 (ALTV8 e ALTV12, respectivamente); Diâmetro de Colmo nos estádios de V8 e V12 (DCV8 

e DCV12, respectivamente); Teor de Clorofila nos mesmos estádios citados (DCV8 e DCV12), teor de 

nitrogênio (N) e Massa matéria seca da parte aérea (MSPA). Dados referentes ao ano agrícola 

2017/2018. 

Fonte de 

variação 
Doses do 

produto 

ALTV8 ALTV12 DCV8 DCV12 CLV8 CLV12 N MSPA 

 m m mm mm Unidades SPAD (g/kg) (g/planta) 

AZ (mL/kg) 

S/Az 1,5a 2,0a 25,1ab 26,7a 48,9ab 51,3b 29,7a 89,2a 

2  1,5a 1,9a 23,3b 26,3a 49,7a 52,6a 30,2a 81,5b 

4  1,5a 1,9a 25,4ab 26,0a 48,2b 51,6b 29,9a 81,1b 

8  1,5a 2,0a 25,7a 27,6a 49,1ab 51,4b 29,7a 69,9c 

N    (kg/ha) 

80  1,4c 1,9c 23,8b 26,1a 45,3c 46,3d 26,5d 74,1c 

120  1,4c 1,9c 23,9b 25,8a 47,9b 48,8c 28,1c 76,9bc 

160  1,5b 2,0b 25,0ab 27,8a 48,1b 53,7b 30,8b 78,6b 

200  1,6a 2,1a 26,7a 27,0a 54,7a 58,1a 34,2a 92,1a 

Média Geral 1,49 1,99 24,9 26,7 48,9 51,7 29,9 80,43 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Os resultados relacionados às doses de Azospirillum em função da quantidade do 

adubo nitrogenado (Tabela 16), mostram que na avaliação da altura das plantas (V8 e V12), 

os aumentos observados foram devidos às variações das quantidades de nitrogênio e sem a 

interferência do Azospirillum. Para diâmetro de colmo em V8, os tratamentos correspondentes 

às sementes inoculadas foram, de forma geral, estatisticamente iguais ou inferiores aos não 

inoculados, com exceção daqueles expostos ao nível 160 kg/ha N de adubação, para o qual as 

doses de 4mL/kg e 8mL/kg de inoculante foram superiores às demais. Não houve relação 

entre aumento das doses de Azospirillum e aumento ou diminuição dos diâmetros do caule e 

no estádio V12 as plantas oriundas de sementes inoculadas não mostraram diferenças 

significativas. 

Em relação ao teor de nitrogênio foliar não houve diferenças significativas entre 

plantas originadas de sementes inoculadas e Controle, mas a dosagem de 2 mL de 

Azospirillum por quilograma de sementes mostrou resultados superiores em números 

absolutos destacando-se na dosagem mais baixa de fertilizante (80 kg/ha de N) em que os 

resultados demonstram que mesmo em níveis baixos de fertilizante, a inoculação favoreceu o 

aproveitamento de nitrogênio, evidenciado pelo valor  de 27,4 g de N por kg de MS, de 

acordo com a quantidade de nitrogênio sugerida por Cantarella et al. (1996). 
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Tabela 16. Desdobramentos dos resultados das avaliações dos componentes da parte aérea de milho doce em 

função da aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N): Altura de plantas nos estádios 

fenológicos V8 e V12 (ALTV8 e ALTV12, respectivamente); Diâmetro de Colmo nos estádios de V8 e 

V12 (DCV8 e DCV12, respectivamente); Teor de Clorofila nos mesmos estádios citados (DCV8 e 

DCV12), teor de nitrogênio (N) e Massa matéria seca da parte aérea (MSPA). Dados referentes ao ano 

agrícola 2017/2018. 

DOSE N 

(kg/ha) 
Dose AZ 

ALTV8 ALTV12 DCV8 DCV12 CLV8 CLV12 N MSPA 

 m m mm (mm) Unidades SPAD (g/kg) (g/planta) 

80 

S/Az 1,3b 1,9a 23,9a 26,9a 45,1a 45,9a 25,9a 91,1a 

2 mL/kg 1,4ab 1,9a 23,7a 26,2a 45,7a 46,5a 27,4a 72,4b 

4 mL/kg 1,4ab 1,9a 23,9a 25,6a 45,0a 46,7a 26,7a 69,9bc 

8 mL/kg 1,5a 2,0a 23,7a 25,8a 45,3a 46,3a 25,9a 63,0c 

Médias 80  1,4 1,9 23,8 26,1 45,3 46,3 26,5 74,1 

120 

S/Az 1,4a 1,9a 28,5a 28,5a 47,8a 48,2b 28,0a 88,1a 

2 mL/kg 1,5a 2,0a 21,4b 23,9a 47,2a 49,9a 28,5a 77,5b 

4 mL/kg 1,5a 2,0a 25,7a 25,6a 48,1a 48,6ab 27,8a 77,2b 

8 mL/kg 1,5a 2,0a 24,4ab 25,2a 48,5a 48,3b 28,1a 64,7a 

Médias 120  1,4 1,9 23,9 25,8 47,9 48,8 28,1 76,9 

160 

S/Az 1,5a 2,0a 23,9b 25,9a 47,6a 53,4ab 30,9a 81,2a 

2 mL/kg 1,5a 2,0a 25,3ab 28,0a 48,9a 54,5a 31,0a 79,2a 

4 mL/kg 1,6a 2,0a 28,5a 27,4a 47,7a 54,1ab 30,9a 79,7a 

8 mL/kg 1,5a 2,0a 29,1a 29,8a 47,9a 52,9b 30,3a 74,5a 

Médias 160  1,5 2,0 25,0 27,8 48,1 53,7 30,8 78,6 

200 

S/Az 1,6a 2,1a 24,3a 25,6a 55,3ab 57,8b 34,1a 96,5a 

2 mL/kg 1,6a 2,1ab 22,6a 27,1a 57,1a 59,3a 34,2a 96,7a 

4 mL/kg 1,6a 2,0b 23,4a 25,5a 52,0c 56,9b 34,1a 97,7a 

8 mL/kg 1,7a 2,1ab 25,6a 29,6a 54,5b 58,3ab 34,4a 77,5b 

Médias 200  1,6 2,1 26,7 27,0 54,7 58,1 34,2 92,1 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Os valores da clorofila, em ambos os estádios fenológicos avaliados (V8 e V12), 

aumentaram na medida em que aumentou a dose de N e entre os tratamentos (controle e 

inoculados) as plantas originadas da inoculação de 2mL/kg na semente foram superiores ao 

Controle e às demais doses de Azospirillum, em todos os níveis de adubação avaliados; para o 

diâmetro de colmo em V8 as plantas provenientes de sementes inoculadas apresentaram 

maiores valores apenas quando combinadas a doses de 160 kg N ha-1 e no caso de massa de 

matéria seca da parte aérea, os tratamentos oriundos de sementes inoculadas foram inferiores 

quando comparados aos obtidos das plantas originadas das sementes Controle. 
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Diversas contribuições foram relatadas como resultado da interação das plantas com 

as bactérias do gênero Azospirillum. Dentre as vantagens conferidas às plantas destacam-se o 

aumento dos níveis da clorofila e do nitrogênio, da altura da planta, da produção de biomassa, 

da produção de grãos, do desenvolvimento das raízes, da tolerância ao estresse hídrico, entre 

outras (HUNGRIA et al. 2010; LANA et al. 2012). Dessa forma, esses microrganismos 

proporcionam incrementos para o desenvolvimento e a produtividade das plantas (HUNGRIA 

et al. 2010).  

Na pesquisa atual houve diferenças nos resultados de acordo com o ano considerado. 

A inoculação das sementes de milho doce resultou em diferenças significativas no diâmetro 

de colmo, havendo incremento nestes valores e alterações no teor de clorofila, em que a 

inoculação também foi favorável, principalmente na dose de 4mL de Azospirillum por 

quilograma de sementes. Outras variáveis como altura de plantas foram representadas por 

diferenças significativas apenas em 2016, e neste caso a inoculação nas sementes também 

gerou plantas maiores, até a dose de 4mL de Azospirillum por quilograma de sementes. 

Cunha et al. (2014) avaliou os efeitos da inoculação de sementes de milho com 

Azospirillum e, no entanto, não obteve diferenças nos parâmetros avaliados, como o diâmetro 

do colmo, a altura de inserção da espiga, a altura de planta e o índice de área foliar. 

Marini et al. (2015) avaliaram os efeitos da inoculação de Azospirillum em dois 

híbridos simples de milho e observaram que a inoculação gerou incremento de 11% no valor 

da massa da matéria seca, independentemente da quantidade aplicada do nitrogênio. Para o 

milho doce, na pesquisa atual, observou-se o incremento da massa de matéria seca de plantas 

no ano 2016, sendo que em 2017 ocorreu o contrário, e a inoculação das sementes gerou 

plantas com menor massa de matéria seca, independente da dose de inoculante empregada. As 

diferenças entre as áreas utilizadas nos dois anos de experimento, bem como a variação das 

condições climáticas poderiam justificar as diferenças observadas de um ano para outro. 

Sangoi et al. (2015) não verificaram influência da inoculação do Azospirillum sp. na 

semente no índice de clorofila foliar da planta do milho, o que pode ser explicado pelo fato de 

que quando a planta absorve quantidade excessiva de nitrogênio, que acumula-se na forma de 

nitrato, o nitrogênio não associa-se à molécula de clorofila,  e não é detectado pelo medidor 

de clorofila (RAMBO et al. 2007).  Para o ano de 2016 da pesquisa atual, situação semelhante 

foi observada, visto que não houve diferenças significativas para teor de clorofila entre 

plantas originadas de inoculação e controle, sendo que para o ano de 2017 foi possível 

detectar diferenças e a dose de 2mL de Azospirillum por quilograma de sementes 
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proporcionou resultados maiores para estas variáveis, em ambos os estádios fenológicos 

avaliados (V8 e V12). 

Um fato a ser considerado é que resultados deste tipo de interação são afetados por 

fatores ambientais como os relacionados ao solo, às diferenças de afinidade entre os genótipos 

das plantas e das bactérias (COMPANT, et al. 2010). Portanto, é importante o 

desenvolvimento de pesquisas com diferentes tipos de solos, cultivares e cepas bacterianas 

(MUS, 2016). 

 

3.4. Avaliação qualitativa-frutos 

Os principais componentes de produção do milho doce são: número de grãos por 

fileira e número de fileiras de grãos assim como o comprimento e diâmetro de espigas, 

importante principalmente para processamento industrial, no caso do milho doce. Variações 

nestes componentes refletem diretamente na produtividade, sendo que o aumento das 

variáveis favorece também incrementos na produção por hectare (FORNASIERI, 2007).  

Para aumentar o rendimento industrial é necessário, portanto, que as espigas sejam 

grandes, cilíndricas e com determinado número de grãos e de fileiras; valores maiores 

favorecem o rendimento industrial (BARBIERI, 2008). Outro aspecto importante é que as 

avaliações foram realizadas logo após a colheita, visto que a vida útil do milho doce é muito 

curta após a colheita, e dessa forma as espigas foram avaliadas imediatamente na data de 

colheita. 

A massa das espigas também influencia em variações no rendimento. Cada espiga de 

milho é composta de 65,32 a 74,57% de grãos, sendo o restante caracterizado pelo sabugo, 

conforme publicado em pesquisas conduzidas por Andrade et. al. (1996). A proporção entre 

sabugo e grãos poderá variar de acordo com o genótipo considerado, porém considera-se que 

este intervalo represente a maior parte das variedades comerciais atualmente. Este índice pode 

ser utilizado para inferir sobre a produtividade do milho, através da relação com a massa de 

espigas e número de grãos por espiga, determinados logo após a colheita.  

As Tabelas 17 e 18 apresentam os valores dos quadrados médios da análise de 

variância para os resultados das plantas avaliadas em 2016 e 2017, respectivamente. A 

inoculação das sementes de milho doce com Azospirillum influenciou apenas o número de 

fileiras de grãos para o primeiro ano, havendo interação da bactéria com a adubação 

nitrogenada para as variáveis comprimento e diâmetro de espigas; as variações das 

quantidades do nitrogênio influenciaram todas as variáveis estudadas, com exceção da 
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quantidade de água dos grãos que não foi afetada por nenhum dos tratamentos aplicados. A 

massa de espigas não foi avaliada em 2016 devido a problemas em campo na ocasião da 

colheita que poderiam interferir na avaliação dos resultados, e sendo assim, foram 

considerados apenas os dados avaliados em 2017. 

Para as plantas provenientes de sementes inoculadas em 2017 (Tabela 18), houve 

diferenças significativas no comprimento das espigas e número de fileiras de grãos, sendo que 

houve interação com a adubação nitrogenada em relação ao comprimento das espigas e ao 

número dos grãos. O nitrogênio afetou todas as variáveis estudadas, com exceção do número 

de fileiras, umidade de grãos e massa de espigas. 

 

Tabela 17. Quadro da Análise de Variância referente aos resultados das avaliações na colheita do milho doce em 

função da aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Comprimento de espiga 

(CE), Diâmetro de espiga (DE), Número de fileiras de grãos (NF), Número de grãos por fileira (NG), Umidade 

de grãos (UG). Dados referentes ao ano agrícola 2016/2017. 

Fonte de 

Variação 
GL 

CE DE NF NG UG 

  

Azospirillum 3 3,96ns      0,06ns       1,81**     1,45 ns      2,02ns    

Nitrogênio 3 70,59**      0,33**     6,55**     8,01**      1,89ns   

AZ*N 9 6,04**      0,18**       0,17 ns     0,61 ns     4,08ns     

Blocos 3 0,14 ns      0,08 ns      0,23 ns     0,74**   14,97ns      

Kolmogorov  0,14 0,07 0,12 0,12 0,14 

F - Levene  1,1 0,9 1,6 0,8 1,7 

CV (%)  5,0 3,2 2,60 2,65 5,8 

Valores em negrito de Kolmogorov indicam resíduos com distribuição normal e variâncias homogêneas a 

(F-Levene p>0,01). 

 

Tabela 18. Quadro da Análise de Variância referente aos resultados das avaliações na colheita do milho doce em 

função da aplicação do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Comprimento de espiga 

(CE), Diâmetro de espiga (DE), Número de fileiras de grãos (NF), Número de grãos por fileira (NG), Umidade 

de grãos (UG) e Massa de espigas sem palha (ME) e estimativa de produtividade (PROD). Dados referentes ao 

ano agrícola 2017/2018. 

Valores em negrito de Kolmogorov indicam resíduos com distribuição normal e variâncias homogêneas a (F-Levene 

p>0,01). 

Fonte de Variação GL CE DE NF NG UG ME PROD 

         

Azospirillum 3 3,06** 0,04ns 0,56* 0,28ns 2,86ns 378,07ns 1,46 ns 

Nitrogênio 3 2,81** 0,09* 0,03ns 61,32** 1,16ns 95,69ns 17,41* 

AZ*N 9 1,29** 0,03ns 0,18ns 0,82** 4,55ns 352,64ns 3,16 ns 

Blocos 3 1,28ns 0,03ns 0,38ns 0,19ns 15,76ns 507,74ns 2,84 ns 

Kolmogorov  0,06 0,07 0,12 0,09 0,10 0,13 0,15 

F - Levene  1,6 1,5 1,8 1,5 0,9 1,9 1,3 

CV (%)  3,50 3,61 3,12 1,14 3,48 12,50 14,7 
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Para os resultados em 2016 (Tabela 19), as plantas cujas sementes foram inoculadas 

com doses de 4 e 8 mL/kg apresentaram acréscimo no número de fileiras, independentemente 

da quantidade de nitrogênio utilizada, diferindo estatisticamente dos resultados relativos a 

2mL/kg e aos do Controle. O número de grãos por fileira, apesar de não apresentar diferenças 

significativas entre os tratamentos, em números absolutos aumentou para as doses de 4 e 8 

mL de Azospirillum/kg; o comprimento e diâmetro de espigas aumentaram, sendo os valores 

máximos obtidos com a dose de 4mL/kg, mas não foram diferentes estatisticamente. 

 

Tabela 19. Resultados das avaliações dos componentes da colheita do milho doce em função da aplicação do 

Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Comprimento de espiga (CE), Diâmetro 

de espiga (DE), Número de fileiras de grãos (NF), Número de grãos por fileira (NG), Umidade de grãos 

(UG) e Massa de espigas sem palha (ME). Dados referentes ao ano agrícola 2016/2017. 

Fonte de variação Doses 

CE DE NF NG UG 

cm cm   (%) 

AZ (mL/kg) 

S/Az 26,3a 5,4a 14,2b 38,3a 70,9a 

2  25,9a 5,5a 14,4b 38,3a 71,1a 

4  26,4a 5,5a 14,8a 38,8a 70,8a 

8  25,3a 5,4a 14,9a 38,9a 71,6a 

N    (kg/ha) 

80 22,8b 5,2c 14,0c 37,7c 71,1a 

120 26,6a 5,5ab 14,1c 38,3bc 71,2a 

160 27,1a 5,4b 14,9b 39,0ab 71,5a 

200 27,4a 5,6a 15,3a 39,3a 70,9a 

Média Geral  26,0 5,4 14,6 38,6 71,1 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Os resultados obtidos em 2017, tanto o comprimento das espigas como o número de 

fileiras de grãos foram maiores para a dose de 8 mL/kg de Azospirillum, independentemente 

da quantidade utilizada do nitrogênio. As outras variáveis não diferiram estatisticamente, 

porém, por exemplo no caso da massa das espigas, os valores aumentaram na medida em que 

houve o aumento da quantidade inoculada do Azospirillum. Não houve diferenças 

significativas para a estimativa de rendimento, entre as plantas originadas de sementes 

inoculadas e controle. Incrementos na adubação nitrogenada também aumentaram os valores 

das variáveis comprimento e diâmetro das espigas, número de grãos e rendimento, como pode 

ser visto na Tabela 20. 
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Tabela 20. Resultados das avaliações dos componentes da colheita do milho doce em função da aplicação do 

Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Comprimento de espiga (CE), Diâmetro 

de espiga (DE), Número de fileiras de grãos (NF), Número de grãos por fileira (NG), Umidade de grãos 

(UG) e Massa de espigas sem palha (ME) e estimativa de produtividade (PROD). Dados referentes ao 

ano agrícola 2017/2018. 

Fonte de 

variação 
Doses 

CE DE NF NG UG ME PROD 

cm cm   % g 
(ton/ha) 

AZ (mL/kg) 

S/Az 18,3b 4,8a 14,2ab 37,2a 70,3a 215,7a 17,22a 

2  18,1b 4,7a 14,0b 37,5a 71,1a 222,4a 17,92a 

4  17,9b 4,7a 14,2ab 37,3a 70,9a 223,7a 17,69a 

8  18,9a 4,7a 14,4a 37,4a 71,3a 227,4a 17,77a 

N    (kg/ha) 

80 17,9b 4,6b 14,3a 34,6d 70,7a 225,1a 16,78b 

120 18,2b 4,7ab 14,2a 37,3c 71,0a 219,5a 17,29ab 

160 18,2b 4,7ab 14,2a 38,2ba 71,2a 223,4a 17,39ab 

200 18,9a 4,8a 14,2a 39,2a 70,7a 221,4a 19,17a 

Média Geral  18,3 4,8 14,2 37,3 70,9 222,3 17,64 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Analisando os desdobramentos, para os resultados de 2016, para a variável 

comprimento de espigas, a qual houve interação de Az x N, foi possível observar que para o 

comprimento a inoculação foi favorável apenas quando foram utilizados 80 kg de nitrogênio 

por hectare, enquanto que para quantidades superiores, a inoculação das sementes causou 

redução do comprimento da espigas; para a colocação de mais de 80 kg de nitrogênio por 

hectare, os resultados relacionados ao controle foi superior aos obtidos com a inoculação, 

como está demonstrado na Tabela 21.  

Nas doses de nitrogênio, caracterizadas por 80 e 120 kg/ha, as plantas originadas de 

sementes inoculadas demonstraram aumento no diâmetro de espigas, destacando-se a dose de 

4 mL de Azospirillum por quilograma de sementes; na adubação de 160 kg de nitrogênio por 

hectare, a dose de 2mL/kg de Azospirillum foi a que proporcionou espigas com maior 

diâmetro, e no nível mais alto de nitrogênio (200 kg/ha), as doses de 2 e 8 mL de inoculante 

por quilograma de sementes foi a que resultou em espigas com maior diâmetro. Não houve, 

portanto, a relação direta entre o aumento da dose de inoculante e aumentos ou diminuições 

do valor da variável considerada (Tabela 21). 
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Tabela 21. Desdobramentos dos resultados dos componentes da colheita do milho doce em função da aplicação 

do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Comprimento de espiga (CE), 

Diâmetro de espiga (DE), Número de fileiras de grãos (NF), Número de grãos por fileira (NG), 

Umidade de grãos (UG). Dados referentes ao ano agrícola 2016/2017. 

DOSE N (kg/ha) Dose AZ 

CE DE NF NG UG 

 cm cm   % 

80 

S/Az 20,9b 4,9b 13,5b 37,2a 70,2a 

2 mL/kg 23,2ab 5,2b 13,6b 38,1a 71,9a 

4 mL/kg 23,6a 5,6a 14,5a 38,1a 71,5a 

8 mL/kg 23,8a 5,2b 14,4a 37,5a 70,8a 

Médias 80  22,8 5,2 14,0 37,7 71,1 

120 

S/Az 27,9a 5,5ab 13,8b 38,1a 69,7a 

2 mL/kg 26,8b 5,4ab 13,7b 37,8a 71,9a 

4 mL/kg 26,4ab 5,6a 14,5a 38,3a 70,7a 

8 mL/kg 25,2ab 5,3b 14,4ab 38,9a 72,3a 

Médias 120  26,6 5,5 14,1 38,3 71,2 

160 

S/Az 28,4a 5,4b 14,6a 39,1a 72,4a 

2 mL/kg 27,1ab 5,7a 15,0a 38,4a 71,2a 

4 mL/kg 27,3b 5,2c 15,2a 39,2a 70,9a 

8 mL/kg 25,3ab 5,3bc 14,9a 39,2a 71,6a 

Médias 160  27,1 5,4 14,9 39,0 71,5 

200 

S/Az 28,0a 5,4b 15,0a 38,8a 71,3a 

2 mL/kg 26,4a 5,7ab 15,2a 39,1a 69,5a 

4 mL/kg 28,3a 5,5b 15,4a 39,5a 70,2a 

8 mL/kg 26,9a 5,8a 15,6a 39,9a 71,7a 

Médias 200  27,4 5,6 15,3 39,3 70,9 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 
 

Em 2017, houve interação entre o Azospirillum e o nitrogênio para as variáveis 

comprimento de espigas e número de grãos. De acordo com os desdobramentos, Tabela 22, 

em relação ao comprimento da espiga, a dose favorável de Azospirillum foi a de 8mL/kg, 

evidenciada para as utilizações de 160 kg de nitrogênio/ha. Nos demais níveis de adubação 

nitrogenada, não houve diferenças entre os tratamentos inoculados e não inoculados.  Para as 

demais variáveis, os resultados das plantas originadas de sementes inoculadas foram 

estatisticamente iguais aos do controle, em todos os níveis de adubação avaliados. 
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Tabela 22. Desdobramentos dos resultados dos componentes da colheita do milho doce em função da aplicação 

do Azospirillum brasiliense (Az) e Nitrogênio (N) em cobertura: Comprimento de espiga (CE), 

Diâmetro de espiga (DE), Número de fileiras de grãos (NF), Número de grãos por fileira (NG), 

Umidade de grãos (UG) e Massa de Espigas sem palha (ME) e estimativa de produtividade (PROD). 

Dados referentes ao ano agrícola 2017/2018. 

DOSE N (kg/ha) Dose AZ 

CE DE NF NG UG ME PROD 

 cm cm   % 
g (ton/ha) 

80 

S/Az 18,1a 4,8a 14,4a 34,5a 68,7a 211,9a 16,37a 

2 mL/kg 18,3a 4,6a 13,8a 34,3a 71,5a 226,0a 17,29a 

4 mL/kg 17,4a 4,6a 14,5a 34,9a 71,8a 235,2a 17,71a 

8 mL/kg 18,1a 4,6a 14,4a 34,8a 70,6a 227,2a 15,73a 

Médias 80  17,9 4,6 14,3 34,6 70,7 225,1 16,78 

120 

S/Az 18,7a 4,8a 14,0a 37,1a 69,4a 217,5a 17,03a 

2 mL/kg 18,3ab 4,7a 13,9a 37,1a 72,0a 212,8a 16,89a 

4 mL/kg 17,5b 4,8a 14,4a 37,7a 70,9a 208,7a 17,25a 

8 mL/kg 18,5ab 4,9a 16,7a 37,5a 71,6a 239,2a 17,99a 

Médias 120  18,2 4,8 14,2 37,3 71,0 219,5 17,29 

160 

S/Az 18,1b 4,7a 14,2a 38,1ab 71,9a 218,2a 17,58a 

2 mL/kg 17,2b 4,7a 14,3a 38,8a 70,9a 222,7a 17,39a 

4 mL/kg 18,0b 4,7a 14,3a 38,1ab 70,8a 223,3a 16,20a 

8 mL/kg 19,5a 4,7a 14,2a 37,9b 71,4a 229,5a 18,34a 

Médias 160  18,2 4,7 14,2 38,2 71,2 223,4 17,38 

200 

S/Az 18,3b 5,0a 14,2a 39,0ab 71,2a 215,3a 17,89a 

2 mL/kg 18,8ab 4,8ab 14,0a 39,7a 69,9a 228,0a 20,11a 

4 mL/kg 18,9ab 4,8ab 14,1a 38,4b 70,2a 227,6a 19,61a 

8 mL/kg 19,7a 4,6b 14,4a 39,5a 71,6a 213,7a 19,03a 

Médias 200  18,9 4,8 14,2 39,2 70,7 221,4 19,16 

Médias na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si significativamente a 5% de probabilidade 

pelo teste Tukey. 

 

Na literatura não há informação sobre a influência do Azospirillum para a planta do 

milho doce, porém Cavallet (2000) aplicou Azospirillum spp. planta ou semente do milho e 

afirmou que a inoculação aumentou o comprimento das espigas em 6% (de 13,6 cm para 14,4 

cm) além de contribuir positivamente para a produtividade.  

Repke et al. (2013) avaliaram a inoculação de Azospirillum brasiliense em sementes 

de milho e verificaram que a inoculação associada a aplicação em cobertura com o nitrogênio, 

não interferiu no desenvolvimento das plantas e nem na produtividade e também não afetaram 

o comprimento e nem o diâmetro das espigas.  

Concluíram, ainda, que o uso de Azospirillum não substitui o uso dos fertilizantes 

nitrogenados e tampouco permite a redução quantidade a ser aplicada, uma vez que as 
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diferenças observadas foram devidas à variação nas quantidades de nitrogênio e não as do 

Azospirillum.  

Estes dados corroboram com a pesquisa atual, visto que a inoculação de sementes de 

milho doce com Azospirillum influenciou variáveis como comprimento de espigas, além de 

número de fileiras de grãos, dependendo do ano agrícola considerado, porém, não resultou em 

diferenças significativas em relação à estimativa do rendimento. Dessa forma, não é possível 

considerar que a inoculação supre a adubação com nitrogênio, para as plantas do milho doce. 

Outros autores como Gitti et al. (2013) ao avaliar os efeitos de inoculação de 

Azospirillum em sementes de milho, associado à adubação nitrogenada em cobertura, 

verificou que não houve influência do Azospirillum no comprimento de espigas, houve apenas 

diferenças devido às variações da quantidade de nitrogênio.   

Ramos et al. (2017) avaliaram a interação de Azospirillum e nitrogênio em cobertura 

e concluíram que o uso do inoculante não afetou as variáveis comprimento e diâmetro de 

espigas, tampouco número de fileiras de grãos; sendo que as variações obtidas foram devidas 

ao nitrogênio. Oliveira et al. (2017) ao analisarem a influência de Azospirillum brasiliense 

(estirpes Abv-5 e Abv-6) aplicado na semente de milho na dose de 4 mL/kg não verificaram 

diferenças significativas em relação ao comprimento e ao diâmetro das espigas, bem como 

para o número de fileiras e de grãos por fileira; observaram apenas que houve interação entre 

o Azospirillum e a adubação nitrogenada para o número de grãos, em que a inoculação foi 

favorável, gerando incrementos para as quatro doses de N consideradas, em comparação ao 

que não foi inoculado. 

Nos dois anos desta pesquisa foi possível verificar que a inoculação 

o com Azospirillum não influenciou diretamente o aumento da produtividade. Os 

resultados indicaram que houve acréscimo nos valores de variáveis como comprimento de 

espigas e número de fileiras de grãos com o uso do inoculante, porém não foram identificadas 

alterações significativas para a produtividade. 
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4. CONCLUSÕES 

A inoculação do Azospirillum brasiliense nas sementes de milho doce, hibrido 

BC2158 F1, interfere positivamente no desenvolvimento das plantas de milho doce. 

Contribuiu de forma positiva no desenvolvimento das raízes, alterando, principalmente, o 

comprimento, o diâmetro e a massa da matéria seca; na parte aérea tem efeitos na variação do 

teor de clorofila, no diâmetro do colmo e no teor de nitrogênio foliar, afetando também o 

número de fileiras de grãos e comprimento da espiga. Apesar da interação com adubação 

nitrogenada, para as variáveis comprimento de raiz total, diâmetro de raízes, massa seca de 

parte área, diâmetro de colmo nos estádios V8 e V12 e teor de clorofila em V8, não resultou 

em aumentos significativos da produtividade das plantas de milho doce, independente da dose 

de inoculante empregada. A inoculação com Azospirillum brasiliense não prejudicou a 

qualidade das sementes, até os 60 dias de armazenamento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Áreas experimentais dos anos 2016 e 2017, respectivamente logo após a 

semeadura. 

         

 

ANEXO B. Avaliação de emergência em campo (EMC) aos 20 dias após 

semeadura, em ambas os anos de experimento. 

  

 

ANEXO C. Plantas em V4/V5, momento antes da primeira adubação de cobertura 

no primeiro ano (2016) e segundo ano (2017), respectivamente. 
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ANEXO D. Plantas em V7/V8 – após segunda adubação de cobertura e momento 

em que foi realizada a coleta de raízes para analise com software Winrhizo 

    

 

ANEXO E. Medições de altura de plantas com trena e teor de clorofila pelo uso do 

equipamento SPAD. 
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ANEXO F. Ilustração das etapas realizadas na avaliação das raízes, sendo da 

esquerda para a direita: coleta das raízes em campo; retirada do excesso de solo; 

acondicionamento em recipientes plásticos em solução com álcool a 70%; analise 

computacional de imagens pelo software WinRhizo; após analise de imagem, secagem 

das raízes em estufa e posterior determinação da massa seca. 
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ANEXO G. Raízes digitalizadas pelo software WinRhizo, em que cada linha 

representa (de cima para baixo): imagens de raízes não inoculadas; imagens de raízes 

sob inoculação na dose de 2mL/kg; tratamentos inoculados com Azospirillum na dose 

de 4 mL/kg e dose de 8mL/kg de Azospirillum. Imagens são referentes ao experimento 

conduzido no ano 2016. 

 

 Dose N:  80 kg/ha                        120 kg/ha                       160 kg/ha                             200 kg/ha              
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ANEXO H. Raízes digitalizadas pelo software WinRhizo, em que cada linha 

representa (de cima para baixo): imagens de raízes não inoculadas; imagens de raízes 

sob inoculação na dose de 2mL/kg; tratamentos inoculados com Azospirillum na dose 

de 4 mL/kg e dose de 8mL/kg de Azospirillum. Imagens são referentes ao experimento 

conduzido no ano 2017 

 

Dose N:  80 kg/ha                        120 kg/ha                       160 kg/ha                             200 kg/ha            
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ANEXO I. Plantas em R1 – momento da coleta de folhas para analise do teor de N 

     

 

ANEXO J. Plantas em R2 (esquerda) e R3 (ponto de colheita – duas fotos da 

direita) 

       

 

ANEXO K. Avaliações da espiga: medições de comprimento, número de grãos e 

fileiras, diâmetro e secagem de grãosem estufa para determinação do grau de umidade 
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ANEXO L. Avaliações realizadas em laboratório: teste de germinação e emergência 

de plântulas em areia 

    

      


