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RESUMO: O uso de microrganismos como 
inoculante biológico pode ser uma tecnologia 
eficiente para substituir métodos tradicionais de 
adubação com fertilizantes. O objetivo deste 
trabalho foi testar a eficiência da inoculação com 
Azospirillum brasilense na produtividade de 
diferentes genótipos de milho. Foram utilizados 4 
genótipos comerciais de milho e o produto Qualifix 
Gramíneas (Azospirillum brasilense) em quatro 
formas diferentes de inoculação. O experimento foi 
repetido em duas condições de dose de aplicação 
de N (Uréia) em cobertura, com 0% e com 100% da 
necessidade de N da cultura, na safrinha 2013, 
avaliando-se a produtividade de grãos nas parcelas. 
No experimento onde não foi realizada adubação 
complementar de cobertura houve efeito positivo da 
inoculação, aumentando a produtividade dos 
genótipos, sendo a inoculação na semente antes da 
semeadura e pulverização no solo quando as 
plantas estão em estágio V3 - V5 as formas de 
inoculação mais eficientes. Para o experimento 
onde foi utilizado 100% de Nitrogênio em cobertura 
não houve efeito da inoculação, pois o Azospirillum 
brasilense não alterou a produtividade dos 
genótipos. A inoculação de milho com Azospirillum 
brasilense apresenta-se como uma técnica 
promissora, pois houve significativo aumento na 
produtividade dos genótipos inoculados, 
principalmente quando não foi realizada adubação 
de cobertura, embora a resposta à inoculação tenha 
variado em função do genótipo. 

 
Termos de indexação: Zea mays L., Resposta, 
Bactérias Diazotróficas. 
 

INTRODUÇÃO 
 
O milho é uma das espécies agrícolas mais 

cultivadas no Brasil e no Mundo, ocupando as mais 
variadas áreas do planeta (Fornasieri Filho, 2007), 
sendo o Nitrogênio um dos nutrientes mais 
limitantes da produtividade de milho (Schroder et al., 
2000). 

O efeito benéfico da aplicação de diferentes 
produtos na cultura do milho já é conhecido há 
muito tempo, dentre os quais se destacam os 
hormônios, fungicidas, inseticidas, biorreguladores, 

entre outros. O uso de microrganismos como 
inoculantes biológicos pode ser uma tecnologia 
eficiente para substituir métodos tradicionais de 
adubação com fertilizantes (Pedrinho, 2009). Neste 
contexto, destacam-se as bactérias do gênero 
Azospirillum para as gramíneas, dentre as quais a 
cultura do milho (Hungria, 2011) 

O objetivo deste trabalho foi testar a eficiência da 
inoculação com Qualifix Gramineas (Azospirillum 
brasilense) na produtividade de diferentes genótipos 
de milho. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foram utilizados 4 genótipos comerciais de 

milho, sendo 2 variedades (DSS-04022 e DSS-
0404) e 2 híbridos simples (2B707 e AG7098), e o 
produto Qualifix Gramíneas, que consiste de uma 
mistura de estirpes de Azospirillum (AbV5, AbV6, 
ambos da espécie Azospirillum brasilense). Nos 
experimentos foram utilizadas 5 faixas, que 
corresponderam às 4 diferentes formas de 
inoculação: 1) inoculação em pulverização no solo 
no momento da semeadura; 2) inoculação em 
pulverização no solo quando as plantas estavam na 
fase V3 até V5; 3) inoculação na semente antes da 
semeadura; 4) inoculação na semente antes da 
semeadura e pulverização no solo na fase V3 até 
V5; 5) testemunha, onde não foi aplicado nenhum 
inoculante. O delineamento foi em blocos ao acaso 
com 3 repetições, sendo cada parcela experimental 
constituída de 4 linhas de 5 metros de comprimento, 
com espaçamento de 0,50 metros entre linhas e 3 
plantas por metro linear, correspondendo a uma 
população de 60.000 plantas/ha. Como parcela útil 
foram utilizadas apenas as duas linhas centrais.  

Esse experimento foi repetido em duas 
condições de dose de aplicação de Nitrogênio (N) 
em cobertura (fonte Ureia), um com 0% e outro com 
100% da necessidade de N da cultura. Os 
experimentos foram instalados na safrinha 2013, na 
Fazenda de Ensino Pesquisa e Extensão da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - 
UNESP em Jaboticabal-SP. As sementes foram 
fornecidas pelas empresas e, portanto, com os 
tratamentos comerciais adotados por cada uma. A 
dose do inoculante foi de 100 ml/20 Kg de sementes 
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para inoculação via semente e de 500 ml/ha para 
pulverização no solo, conforme recomendações do 
fabricante.  

Em cada parcela, de cada experimento, foi 
avaliada a produtividade de grãos (PG, Kg/ha), 
realizando-se uma análise de variância para 
experimento em faixas com delineamento em blocos 
ao acaso. Posteriormente, com as médias obtidas 
em cada experimento, foi aplicado o teste de Tukey 
a 5% para os casos em que o teste F foi significativo 
para o efeito da inculação. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No experimento onde não foi realizada adubação 

complementar de cobertura, percebe-se que houve 
efeito da inoculação, ou seja, o Azospirillum 
brasilense afetou a PG (Tabela 1). A realização do 
teste de Tukey (Tabela 2) permite verificar que os 
genótipos responderam positivamente à inoculação, 
aumentando a produtividade. Na média de todos os 
genótipos, a inoculação aumentou a produtividade 
de aproximadamente 6.500 Kg/ha sem inoculação 
até próximo de 8.000 Kg/ha com a pulverização do 
Azospirillum brasilense no sulco em V3 - V5. 
Resultados favoráveis da inoculação com 
Azospirillum em milho também foram observados 
em outros trabalhos da literatura (Barassi et al., 
2008; Quadros, 2009; Hungria, 2011; Portugal et al., 
2012; Nascimento Júnior et al., 2013; Pereira et al., 
2013; Revolti et al., 2013) 

Ainda no experimento onde não foi realizada 
adubação de cobertura, verifica-se que, dentre as 
formas de inoculação utilizadas, a inoculação na 
semente antes da semeadura e pulverização no 
solo quando as plantas estão em estágio V3 - V5 
mostraram-se mais promissoras, com melhor 
resposta dos genótipos (Tabela 2). Considerando 
as médias de cada genótipo separadamente 
(Tabela 3), verifica-se uma tendência de resposta 
favorável com a inoculação para a produtividade em 
todos os genótipos utilizados, embora a resposta 
nos híbridos seja superior àquela obtidas para as 
variedades. Isso ocorre, provavelmente, pela 
heterogeneidade existente nas variedades (Hallauer 
& Miranda Filho, 1988), o que pode provocar uma 
compensação ou poder tampão aos efeitos 
benéficos da inoculação, equilibrando-os. 

Para o experimento onde foi utilizado 100% de 
Nitrogênio em cobertura, verifica-se que não houve 
efeito da inoculação, ou seja, o Azospirillum 
brasilense não alterou a PG (Tabela 1). Assim, 
verifica-se que os resultados positivos e favoráveis 
obtidos com a inoculação com Azospirillum 
brasilense sem utilização de Nitrogênio em 
cobertura não foram verificados quando foi 
fornecida 100% da dose necessária de Nitrogênio 
em cobertura, sugerindo que os efeitos benéficos do 
Azospirillum podem ser suprimidos com a utilização 
de Nitrogênio. Isso difere de estudos da literatura, 

onde foi verificado efeito positivo desta bactéria em 
milho (Barassi et al., 2008; Reis Júnior et al., 2008; 
Quadros, 2009; Hungria, 2011; Portugal et al., 2012; 
Nascimento Júnior et al., 2013; Revolti et al., 2013). 

Embora sem apresentar diferença estatística 
quando foi utilizado N em cobertura, percebe-se 
uma tendência dos mesmos resultados do 
experimento sem N, pois a inoculação na semente 
antes da semeadura e pulverização no solo quando 
as plantas estão em estágio V3 - V5 resultaram em 
maior produtividade (Tabela 2). Ainda, 
contrariamente ao que foi observado no 
experimento sem N em cobertura, quando foi 
utilizado N em cobertura não se verifica resposta 
nos híbridos e nem nas variedades (Tabela 4). 

Esses resultados sugerem que, quando realizada 
alternativamente à adubação Nitrogenada em 
cobertura, a inoculação com Azospirillum brasilense 
aumenta significativamente a produtividade de 
milho, fornecendo níveis de produtividade próximos 
do conseguido utilizando 100% de Nitrogênio em 
adubação de cobertura. No entanto, quando a 
inoculação é realizada concomitantemente com 
adubação Nitrogenada de cobertura, não se verifica 
efeito significativo na produtividade de milho. 

 
Tabela 1 – Quadrados médios, significâncias e 

coeficientes de variação (CV%) para a produção 
de grãos em genótipos de milho inoculados com 
Azospirillum brasilense. 

FV 
Produção de grãos (Kg/ha) 

Sem N cobertura Com N cobertura 

Genótipo 172.977.743,8
**
 125.586.449,2

**
 

Inoculação 4.319.753,1
**
 1.141.778,8

ns
 

CV% 9,56 13,0 
ns

 e ** - não significativo e significativo a 0,01 pelo teste F, 
respectivamente. 

 
Tabela 2 – Médias de produtividade dos genótipos 

para as diferentes formas de inoculação com 
Azospirillum brasilense e doses de N em 
cobertura. 

Forma de 
Inoculação

 a
 

Produção de grãos (Kg/ha) 
b
 

Sem N 
cobertura 

Com N 
cobertura 

1 6.821,8 b 7.459,7 a 
2 7.933,0 a 7.347,7 a 
3 7.778,7 a 6.862,1 a 
4 7.350,9 a b 6.781,4 a 
5 6.538,3 b 6.911,4 a 

a
 – Formas de inoculação: 1) inoculação em pulverização no solo 

no momento da semeadura; 2) inoculação em pulverização no 
solo quando as plantas estavam na fase V3 até V5; 3) inoculação 
na semente antes da semeadura; 4) inoculação na semente 
antes da semeadura e pulverização no solo na fase V3 até V5; 5) 
testemunha, sem inoculação.

 

b
 – médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Tabela 3 – Médias de produtividade para cada 
genótipo e forma de inoculação com Azospirillum 
brasilense no experimento sem cobertura com N. 

Forma de 
Inoculação

a
 

Produção de grãos (Kg/ha) 
DSS0204 DSS0404 2B707 AG7098 

1 3.380,8 4.385,8 8.341,4 11.179,2 
2 4.542,6 5.284,0 9.787,8 12.117,5 
3 4.248,5 5.819,7 10.055,3 10.991,2 
4 3.828,5 4.324,9 9.711,6 11.538,5 
5 4.582,9 4.112,8 7.381,8 10.075,9 

a
 – Formas de inoculação: 1) inoculação em pulverização no solo 

no momento da semeadura; 2) inoculação em pulverização no 
solo quando as plantas estavam na fase V3 até V5; 3) inoculação 
na semente antes da semeadura; 4) inoculação na semente 
antes da semeadura e pulverização no solo na fase V3 até V5; 5) 
testemunha, sem inoculação.

 

 
 

Tabela 4 – Médias de produtividade para cada 
genótipo e forma de inoculação com Azospirillum 
brasilense no experimento com cobertura com N. 

Forma de 
Inoculação

a
 

Produção de grãos (Kg/ha) 

DSS0204 DSS0404 2B707 AG7098 

1 5.147,8 4.834,5 9.097,9 10.758,6 
2 4.955,5 4.748,9 9.375,7 10.310,6 
3 4.018,1 4.448,0 8.082,4 10.900,0 
4 4.666,0 4.962,1 8.202,0 9.295,6 
5 4.329,8 4.638,1 7.461,3 11.216,5 

a
 – Formas de inoculação: 1) inoculação em pulverização no solo 

no momento da semeadura; 2) inoculação em pulverização no 
solo quando as plantas estavam na fase V3 até V5; 3) inoculação 
na semente antes da semeadura; 4) inoculação na semente 
antes da semeadura e pulverização no solo na fase V3 até V5; 5) 
testemunha, sem inoculação.

 

 
CONCLUSÕES 

 
A inoculação de milho com Azospirillum 

brasilense apresenta-se como uma técnica 
promissora, pois houve significativo aumento na 
produtividade dos genótipos inoculados, 
principalmente quando não foi realizada adubação 
de cobertura. 

Os melhores resultados foram obtidos quando a 
inoculação é realizada diretamente na semente 
antes da semeadura, ou em pulverização no solo 
quando as plantas estão em V3-V5. 

A resposta à inoculação varia em função do 
genótipo, sendo mais expressiva nos híbridos. 
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