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Resumo 

O tratamento químico de sementes utilizado para 

proteger a planta durante o seu desenvolvimento inicial é 

geralmente associado à inoculação de bactérias 

promotoras do crescimento vegetal (BPCV).  Portanto foi 

avaliado neste trabalho, a influência na capacidade da 

estirpe bacteriana Azospirillum brasiliense HM053 em 

promover o crescimento vegetal do milho, quando em 

contato com inseticida (Fipronil) mais fungicida 

(Piraclostrobina e Metil tiofanato). 

Introdução  

A produtividade média do milho no Brasil considerando 
primeira e segunda safra é de 6,4 t ha-1, (CONAB, 2020), 
sendo baixa quando comparada à agricultura de alta 
tecnologia que além de outros fatores investe na 
fertilidade e adubação. O nitrogênio, nutriente altamente 
requerido pela planta é geralmente suprido por meio de 
fertilizantes químicos que geram maiores custos de 
produção e danos ao meio ambiente (SKONIESKI, 
2019). 
Neste contexto, a inoculação de BPCV e fixadoras de 
nitrogênio vem sendo estudado como alternativa, de 
fornecimento parcial deste nutriente para gramíneas. A 
estirpe bacteriana Azospirillum brasiliense HM053 
apresenta capacidade de excretar amônio e fixar 
nitrogênio mesmo com altos níveis de NH4

+ no solo 
(PEDROSA et al., 2019).  Porém, o tratamento químico 
de sementes, que é uma tecnologia eficiente na proteção 
da planta nos estádios iniciais, pode prejudicar a 
atividade destes microrganismos em promover 
crescimento vegetal (TAKAHASHI, 2019). 

Material e Métodos 

Design experimental: Delineamento inteiramente ao 

acaso com arranjo fatorial duplo de 9 tratamentos e 5 

repetições. Fator 1: sem inoculação, inoculação com A. 

brasiliense HM053 e inoculação com A. brasiliense FP2; 

Fator 2: Sem TS; TS com Standak® Top e TS com 

Standak® Top mais protetor Grap Extra Nod®. 
Cultivo das bactérias: Preparo do pré-inóculo e inóculo, 
no meio NFb Lactato com adição de SmR, NalR, sob 
agitação orbital por 180 rpm a 28 ± 2 ° C. 
Preparo das sementes: 2,5mL/kg de 
(inseticida/fungicida) Standak® Top, 4mL/kg de cada 
estirpe bacteriana (HM053 ou FP2) e 1,32mL/kg de Grap 
Extra Nod®. 
Cultivo em casa de vegetação: Cultivo realizado em 
vasos contendo 1 litro de solo antecipadamente corrigido 

conforme análise química. Cada vaso recebeu 1 
semente de milho da variedade BR451. A Irrigação foi 
realizada manualmente por um período de 3 semanas. 
Análises biométricas: Altura de plantas (cm), teor de 
clorofila A e B e massa seca da raiz (g). 
Análise estatística: Análise de variância (ANOVA) e 
teste de comparação de médias Tukey a 5%, realizadas 
utilizando linguagem R. 

Resultados e Discussão 

Foram observadas diferenças significativas entre as 
médias dos tratamentos, quando submetidos ao teste de 
comparação de médias. Desdobrando cada fator, foi 
possível observar no experimento que a bactéria A. 
brasiliense HM053 se sobressaiu em relação aos 
tratamentos inoculados com A. brasiliense FP2, 
juntamente com o tratamento químico de sementes mais 
protetor celular nos parâmetros altura de plantas, 
quantidade de clorofila A e B na folha. Santos e 
colaboradores (2016), observaram que o mutante 
espontâneo HM053, promoveu um aumento no 
comprimento de raiz e no peso seco da parte aérea se 
comparado com a estirpe tipo selvagem FP2. 

Conclusão ou Conclusões 

Concluiu-se que o tratamento químico de sementes com 

Fipronil; Piraclostrobina e Metil tiofanato apresenta 

menor interferência na atividade de promover 

crescimento vegetal da bactéria A. brasiliense HM053 

em relação ao A brasiliense FP2. 
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