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Resumo
A cultura do milho é uma das mais importantes da agricultura mundial. Contudo a demanda deste
cultivar cresce a cada ano, mas muitos fatores bióticos e abióticos veem afetando a safra dos
agricultores. Dessa forma a presente pesquisa teve como objetivo principal analisar as trocas
gasosas em dois híbridos de milho submetidos a estresse salino com a aplicação de quitosana.
Observou-se após análise de dados que ambos os híbridos apresentaram melhora na taxa
fotossintética após aplicação da molécula de quitosana.
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INTRODUÇÃO
Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (2017) o Brasil produziu em
sua safra 2016/2017 aproximadamente 93.835,7 milhões de toneladas de grãos.
A salinização é caracterizada pela alta concentração de sais solúveis no solo. Este tipo de
solo é comumente encontrado em áreas de climas áridos e semi-àridos no país (CARVALHO et al.,
2015). A salinização pode ser resultado de associações geológicas ou ainda da má distribuição de
chuvas, excesso de irrigação e exploração agrícola (PEDROTTI et al., 2015).
Visando a promoção de uma agricultura sustentável e menos impactante ao meio ambiente,
iniciou-se as pesquisas com a aplicação de biopolímeros em plantas, a fim de minimizar os estresses
bióticos e abióticos nas mesmas, uma vez que estes também apresentam baixa toxicidade ao meio
ambiente.
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Um biopolímero que vem ganhando espaço na agricultura é a quitosana. Este produto é
obtido através da desacetilação (hidrolise de amida) da quitina (RABEA, et al., 2003).
Dessa forma este trabalho visa entender o efeito da aplicação foliar da quitosana nas trocas
gasosas em dois híbridos de milho submetidos a estresse salino.
METODOLOGIA
Foram utilizados dois híbridos de milho DKB 390 e BRS 1030. O experimento foi
conduzido durante o período de 41 dias. A primeira aplicação foliar da quitosana com concentração
de 100 ppm ocorreu 15 dias após a semeadura e a segunda aplicação 12 dias após a primeira
aplicação. O tratamento com sal (NaCl) começou 16 dias após a semeadura. A irrigação foi
substituída por uma solução de concentração de (NaCl) a 150 mM.
O experimento foi realizado em vasos, na casa de vegetação localizada na Universidade
Federal de Alfenas. A adubação foi feita de acordo com a recomendação da análise química do solo.
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com 3 tratamentos e
cinco repetições por híbrido (DKB 390 controle, estressado, estressado com quitosana e BRS 1030
controle, estressado e estressado com quitosana).
Foi analisado a taxa fotossintética entre os tratamentos. Os dados de e fotossíntese foram
medidos no quadragésimo primeiro dia após a semeadura. Para análise de trocas gasosas foi
utilizado o sistema portátil de fotossíntese (IRGA, modelo LI-6400 XT). Todas as medidas foram
realizadas no período no horário entre 8 e 11 horas da manhã na última folha totalmente expandida.
Para todos os parâmetros analisados foram calculadas as médias e o erro padrão. Para a
análise estatística dos dados utilizou-se a Análise de Variância (ANAVA) e o teste de comparação
de médias Skott-Knott a 0,05% de significância, no programa Sisvar versão 5.6.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise entre os híbridos não houve diferença estatística. Para o hibrido BRS 1030 podese observar que a taxa fotossintética aumentou com o tratamento de salinidade e com o tratamento
salino e a aplicação de quitosana se comparado ao controle, já o híbrido DKB 390, o estresse salino
diminuiu a fotossíntese, contudo com a aplicação da quitosana observou-se um aumento da
fotossíntese em relação ao tratamento estressado. Souza et al. (2013) em trabalho com os mesmos
híbridos porém com aplicação de ácido abscísico em estresse a seca, observou que o estresse hídrico
afetou os parâmetros fotossintéticos dos dois híbridos, contudo o DKB 390 apresentou um aumento
fotossintético.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se portanto que a aplicação foliar da quitosana auxiliou o aumento fotossintéticos de
híbridos de milho submetidos a estresse salino e que o hibrido BRS 1030 submetido a estresse
salino com aplicação da quitosana se mostrou mais eficiente fotossinteticamente que o controle,
podendo ser um hibrido sugestivo ao plantio em áreas de solo salino. Proporcionando assim uma
agricultura mais sustentável e menos impactante ao meio ambiente.
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