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RESUMO 

 

A cultura do milho está entre as principais espécies produzidas no Brasil e no mundo, voltado 

tanto para a alimentação humana quanto a animal. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 

eficiência do produto Aloefértil®, a base da Aloe Vera na produtividade de grãos, sendo avaliado 

o tamanho de espiga, número de grãos por fileira, número de fileira por espiga, e peso de 1000 

grãos e produtividade. O trabalho foi realizado na fazenda Pedra Branca, localizado no centro 

oeste paulista, na cidade de Ourinhos, São Paulo (SP). Os tratamentos utilizados foram o 

controle, 3 e 6 L ha-1 aplicados em única aplicação e em duas aplicações, sendo a primeira 

quando a planta tinha entre 4 a 6 folhas e a segunda com 10 a 12 folhas. Os resultados obtidos 

no presente trabalho demonstraram que os tratamentos não promoveram diferença estatística 

nas características avaliadas. 

Palavras-chave:  Produtividade de Milho; Aloe Vera; Babosa, Bioestimulantes. 
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ABSTRACT 

 

 
The corn crop is among the main species produced in Brazil and in the world, focused on both 

human and animal feeding. The objective of this work was to evaluate the efficiency of the 

Aloefértil ® product, the base of Aloe Vera in grain yield, evaluating the spike size, number of 

grains per row, number of row per spike, and weight of 1000 grains and productivity. The work 

was carried out at the Pedra Branca farm, located in the center of São Paulo, in the city of 

Ourinhos, São Paulo (SP). The treatments used were the control, 3 and 6 L ha-1 applied in 

single application and in two applications, the first one when the plant had between 4 and 6 

leaves and the second with 10 to 12 leaves. The results obtained in the present study 

demonstrated that the treatments did not promote statistical difference in the evaluated 

characteristics.  

Keywords: Maize Productivity; Aloe Vera; Aloe, Biostimulants. 
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1. INTRODUÇÃO 

O milho, Zea mays, é uma das plantas com maior eficiência comercial, com 

origem vinda do México, América Central ou Sudoeste dos Estados Unidos. A 

cultura tem importância econômica, pois, é muito utilizado tanto na alimentação 

humana (xarope de milho, fubá, etc), como na alimentação animal, em destaque 

a suinocultura e avicultura, além da bovinocultura de leite e corte, onde o uso 

pode ser tanto em grãos diretos como em silagem. (EMBRAPA, 2015). 

O milho é uma planta monocotiledônea, que pertence à família Poaceae, 

gênero Zea e espécie Zea mays L., tem um ciclo de em média 120 dias, o que a 

caracteriza como uma planta anual. (BARROS; CALADO, 2014). 

Países com um clima tropical, exemplo do Brasil, levam vantagem quando 

comparado com os países de clima temperado. Contudo, existem desvantagens 

dos ambientes tropicais como a imprevisibilidade das condições climáticas e as 

variações bastante acentuadas tanto em regiões como entre anos. 

(PATERNIANI et al., 2000). 

Todo tipo de adubação é importante para a planta, e a Zea mays não foge a 

essa regra, porém nos últimos tempos a adubação foliar vem sendo muito 

utilizado já que ajuda tanto na adubação de macronutrientes como 

micronutrientes. 

Devido ao crescimento no uso desse tipo de adubação vem sendo 

pesquisado diversos tipos de produtos que trazem benefícios a planta. O extrato 

de Aloe vera além de ajudar na adubação, também funciona como 

bioestimulantes e estimula o crescimento das raízes das plantas. 

A aloe vera é pertencente da família do lírio, é uma planta perene e 

propagada por divisão de mata. Tem o hábito de crescimento herbáceo.  

Segundo, APROCSAL (1994), é uma planta que atinge a maturidade em 

quatro anos, quando suas folhas são colhidas. As folhas são em filetes e o gel 

interno é preservado e engarrafado para produzir um produto que é o mais 

próximo do suco natural da planta. 

Aloe vera é uma planta com história muito antiga, desde os tempos da rainha 

Cleópatra que dizem os historiadores, tomava banhos dela para mantes sua 

juventude até os tempos atuais, aonde vem sendo feito diversas pesquisas sobre 
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seu uso em meio medicinais, estéticos e agrícolas. Tem como origem o 

continente africano e existe mais 300 espécies. 

A aloe vera tem uma maior exploração nos produtos de estética, porém pode 

ser consumido seu suco que possui diversos benefícios para a saúde humana. 

Nos últimos anos a babosa, como é conhecida a aloe vera, tem sido usada 

também como  fertilizante e têm sido utilizadas em diversas culturas. Produtos 

derivados da babosa são usados na agricultura com sucesso, aumentando a 

produção em até 10% da cultura. 

Segundo Castillo (2002), citado por Almeida et al. (2016), o Aloe vera tem 

como função estimular o crescimento em função de sua composição química de 

manose fosfato, sua principal função é estimular o crescimento de tecidos.  

O Objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do fertilizante Aloe 

Fertil® na cultura do milho 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho justifica-se por existir pouco trabalhos científicos com 

fertilizantes a base de Aloe Vera publicados no Brasil 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar doses e épocas da aplicação do 

fertilizante foliar Aloe Fértil® na cultura do milho. 

 

4. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

4.1 – O Milho 

 

4.1.1 – Cenário Mundial 
 

O milho é uma cultura de relevante importância internacional, ocupando 

posição de destaque entre as espécies agrícolas exploradas mundialmente, pois 

é um alimento de alto valor energético e de custo relativamente baixo, além de 

ser empregado em grande número de produtos. (MÔRO; FRITSCHE-NETO, 
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2017). Segundo Môro (2017), se considerarmos as principais espécies cereais 

do mundo, o milho ocupa a 2º posição em termos de área cultivada, mas é 

o que apresenta maior volume de produção. 

 

4.1.2 – No Brasil 
 

A história de produção do milho tem crescido anualmente, principalmente 

devido às atividades de avicultura e suinocultura, onde o milho pode ser 

consumido diretamente ou ser utilizado na fabricação de rações e destinado ao 

consumo de animais (MARCHI, 2008). 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho e, assim como acontece 

mundialmente, neste país o milho também é uma das espécies agrícolas de 

maior importância, tanto com relação à área cultivada quanto à produção. 

(MÔRO; FRITSCHE-NETO, 2017). 

Todos os milhos estão incluídos nessa única espécie e pertencem à tribo 

Maydeae, que possui sete gêneros, dos quais dois são nativos do hemisfério 

ocidental (Zea e Tripsacum) e cinco da Ásia. O caráter monoico e a sua 

morfologia característica resultam da supressão, condensação e multiplicação 

de várias partes da anatomia básica das gramíneas. Os aspectos vegetativos e 

reprodutivos da planta de milho podem ser modificados através da interação com 

os fatores ambientais que afetam o controle da ontogenia do desenvolvimento. 

Contudo, o resultado geral da seleção natural e da domesticação foi produzir 

uma planta anual, robusta e ereta, com um a quatro metros de altura, que é 

esplendidamente “construída” para a produção de grãos. (EMBRAPA, 2015). 

Apesar do milho ser cultivado em praticamente todas as regiões do país, há 

predomínio das Regiões Centro-Oeste e Sul, as quais representam 

aproximadamente 68% da área cultivada no Brasil. (MÔRO; FRITSCHE-NETO, 

2017). 

A produtividade média do milho, no Brasil está em crescimento e esta 

próximo de 4914 kg ha-1. Com tecnologia adequada à produção por área pode 

ser duplicada facilmente. Basta que se passe a utilizar maior densidade de 

plantio, adubações adequadas e variedades selecionadas, o que poderá ser 

conseguido com estímulos à produção. (Bezerra; Oliveira, 2013). 
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A produtividade brasileira varia muito nas diferentes regiões do país, sendo 

esse um dos fatores que contribui para a baixa produtividade média nacional. 

(MÔRO; FRITSCHE-NETO, 2017). Além disso, segundo Fritsche-Neto (2017), a 

baixa produtividade de algumas regiões pode ocorrer devido a fatores climáticos 

específicos, mas o que mais contribui para isso é a falta da adoção de tecnologia 

por esses agricultores, seja pela não utilização de cultivares melhorados, seja 

pelas práticas agronômicas empregadas, embora no âmbito nacional a 

produtividade do milho não reflita fielmente o potencial da cultura, apresentando 

significativas mudanças tecnológicas, o que contribui para o aumento 

sistemático da produtividade. 

O objetivo de toda a pesquisa é que ele pode ser aplicado na prática, em um 

sistema de produção que seja economicamente eficiente, é vital para o 

progresso alcançado possa resolver os problemas para os quais foram 

destinados (DIOS et al., 2014). 

 

4.1.3 – Origem do milho 

  

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), há pelo 

menos 7.300 anos o milho participa da história alimentar mundial, tendo os 

primeiros registros de seu cultivo em ilhas próximas ao litoral mexicano, se 

espalhando rapidamente por todo o país. Ainda segundo a Embrapa, uma vez 

difundido no México, o grão se firmou como produto em países da América 

Central com clima propício para seu cultivo, como o Panamá, e também pela 

América do Sul.  

No processo de domesticação, plantas cultivadas, antes consideradas 

selvagens, passaram a ter dependência do cuidado humano, a começar pelo 

preparo do solo, controle e competição com outras plantas, semeadura em 

épocas mais favoráveis, proteção das plantas durante o crescimento etc. Esses 

aspectos têm influência no processo seletivo realizado pelos agricultores. (VON 

PINHO et al; apud SMITH, 2004). 
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4.1.4 – Morfologia do Milho 

 

O milho é uma planta fotossinteticamente eficiente (C4) e suas características 

botânicas e morfológicas favorecem a adaptação aos diversos ambientes, 

segundo Pinho, Santo e Pinho, (2017). 

Na classificação botânica, o milho pertence à ordem Gramineae, família 

Poaceae, tribo Maydeae, género Zea e espécie Zea mays L. (BARROS; 

CALADO, 2014). 

Segundo Pinho et al. (2017), a planta de milho é dividida morfologicamente 

em duas partes principais, uma localizada abaixo da superfície do solo, 

constituída pelo sistema radicular, e outra aérea formada por caule, folhas, 

pendão e espiga. As diferentes partes da planta desenvolvem-se ao longo do 

ciclo produtivo da cultura. Assim, a divisão do ciclo do milho em estádios distintos 

de desenvolvimento permite o estabelecimento de relações entre elementos 

ligados à fisiologia da planta, ao clima, aos aspectos fitotécnicos e fitossanitários. 

Seu colmo é dividido em nós e entrenós, e varia de 10 a 25, dependendo do 

genótipo e das condições ambientais. Possui função estrutural (suporte para as 

demais frações da planta) e de reserva. Portanto, o colmo pode contribuir com 

5% a 50% dos fotoassimilados na fase de enchimento de grãos do milho, 

variando conforme as condições ambientais, que podem alterar as relações 

fonte/dreno. Assim, o colmo contribui para maior suprimento de fotoassimilados. 

(PINHO et al. apud SOUZA FILHO, 2009). 

No milho, o numero de folhas varia de 10 a 25. É a partir de cada nó que a 

folha emerge. As folhas são alternadas, lanceoladas, lisa e com cerosidade, 

geralmente posicionadas quase horizontalmente ou verticalmente em relação ao 

colmo. (PINHO et al., 2017). 

O grão de milho é o fruto de uma semente, ou cariopse característico das 

gramíneas. O pericarpo (camada externa) é derivado da parede do ovário e pode 

ser incolor, vermelho, marrom ou variegado. A ponta do grão é a parte 

remanescente do tecido (pedicelo), que conecta o grão ao sabugo. Dentro do 

grão, estão o endosperma e o embrião. (EMBRAPA, 2015). É composto 

principalmente por amido (72%), proteínas (8 a 10%), fibras (10%) e óleo (5%) 

(PINHO et al apud PAES, 2006). 
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4.2 – Aloe Vera 

 

As propriedades desta planta têm a tornado um substituto ideal para os 

produtos enzimáticos da indústria farmacêutica; a amargura serve como um 

catalisador para as células vivas, porque influencia as reações metabólicas dos 

tecidos proteicos pela ação das enzimas, o que reduz a energia de ativação de 

modo a que a reação é levada a cabo em menos tempo. (VICKERY, 1994). 

Os cientistas têm estudado a Aloe Vera sendo agora conhecido por conter 

aminoácidos essenciais, minerais, vitaminas, enzimas, proteínas, polissacáridos 

e estimulantes. Mostra-se que o consumo de suco de aloe vera ajuda o 

organismo a digerir alimentos, especialmente proteínas em nutrientes que o 

corpo pode usar tanto externa quanto internamente (GARCIA; MARIA. 2013). 

Além do uso direto desta planta, em forma de gel para a cura de doenças, 

pode também ser utilizado em diferentes processos industriais, assim expandido 

a sua usabilidade e aumentando sua demanda (VICKERY, 1994) 

Na área agrícola, o suco de aloe vera tem sido utilizado experimentalmente 

como repelente e inseticida em larvas presentes em algumas plantas tuberosas, 

obtendo resultados muito bons. Da mesma forma experimental foi reportado para 

o controle de doenças virais em batatas, que apresenta ação inibidora média em 

comparação com outros extratos de plantas. (GARCIA; MARIA. 2013). 

Aloe vera ganhou o apelido de "planta milagrosa" para os muitos benefícios 

proporcionados por cerca de 200 elementos que a compõem. A análise feita na 

planta reflete fotoquímica aloés contendo 0,013% de proteínas, polissacarídeos 

0,2-0,3%, resinas de 40 - 80%, 20% aloína, óleos essenciais, alcaloides, 

glicosídeos cardíacos, taninos, glicose, água e outro. (RETAMAR, 1995). 

Está espécie contém 13 dos 17 minerais necessários para uma boa 

alimentação, traz 20 dos 22 aminoácidos conhecidos, oito delas são essenciais 

e devem ser fornecidos a partir de uma fonte externa, uma vez que o corpo não 

pode produzir e está comprovado que consumir o suco de aloe vera é uma das 

melhores formas de fornecer ao corpo esses aminoácidos. Aloe vera também 

contém enzimas naturais e minerais necessários ao organismo, como as 

enzimas ajudam a tornar a reação química de vitaminas, minerais e hormônios. 

(YARON, 1995). 
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5. MATERIAIS E METODOS 

 

O trabalho foi realizado na fazenda Pedra Branca, localizado no centro-oeste 

paulista, na região de Ourinhos, São Paulo (SP). O plantio foi feito entre na 

segunda quinzena de abril do ano 2017. A adubação e calagem foi recomendada 

pela análise de solo e de acordo com o Manual de Adubação e Calagem do 

Estado de São Paulo. A semente utilizada foi a Nidera 62. 

Foram realizadas 20 parcelas, sendo 5 tratamentos com 4 repetições. Cada 

parcela tinha 15 metros quadrados cada, ou seja, 3 m por 5 m, totalizando 300m² 

área total. Os tratamentos utilizados foram os seguintes: Controle, 3 e 6 L há-1 

aplicados em única aplicação quando a planta atinge de 4 a 6 folhas e em duas 

aplicações, sendo a primeira quando a planta tinha entre 4 a 6 folhas e a segunda 

aplicação com 10 a 12 folhas conforme tabela 2., totalizando 16 blocos, os outros 

4 blocos serão deixados como testemunha.     

 As parcelas foram distribuídas aleatoriamente. 

O equipamento utilizado foi uma bomba costal com a capacidade máxima 

de 20 litros, com um bico do tipo leque.  

 

                        Tabela 1 – Distribuição das parcelas  em campo 
 

T1 T4 T3 T5 

T2 T3 T1 T4 

T3 T5 T2 T3 

T4 T1 T5 T2 

T5 T2 T4 T1 

             
 Fonte: O autor 
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                   Tabela 2 – Tratamentos em função das doses do produto Aloe Fertil e épocas de 
aplicação do produto via foliar na cultura do milho 
 

Tratamento 1º Dose ha-1   2º Dose ha-1   

T1 0,0 0,0 

T2 3 L 0,0 

T3 3 L 3 L 

T4 6 L 0,0 

T5 6 L 6 L 

                    
Fonte: O autor 
 
 

 Foram avaliados a produtividade em grãos e o peso de matéria seca. A 

colheita foi feita 5 meses após o plantio quando o grão atingiu 13% de umidade, 

e logo após foi avaliado os dados do experimento. 

Foi utilizado para avaliação, o teste de Tukey com probabilidade de 5%, com 

o software Sisvar. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O trabalho não apresentou diferença estatística para nenhuma da 

característica avaliada neste experimento conforme os dados das as tabelas 1 e 

2. 
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Tabela 3 - Resultados médios das variáveis: Tamanho médio de plantas (TME); número de fileiras por espiga (NFE); números de grãos por fileira (NGF) e 

peso de mil sementes (PMS), na cultura do milho tratado com diferentes doses do fertilizante foliar ALOEFERTIL® e épocas de aplicação (V4-V6; 

V10-V12). 

*Médias seguidas por mesma letra maiúscula em coluna e minúscula na linha não se diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade 

Fonte: O Autor 

 TME (cm) NFE (un) 

Tratamento 
Época de Aplicação  Época de aplicação  

V4-V6 V10-V12 Média V4-V6 V10-V12 Média 

Testemunha 14,42 14,42 14,42 A 14,40 14,40 14,40 A 

ALOEFERTIL® (3 L ha-1) 14,59 14,42 14,53 A 14,43 14,13 14,31 A 

ALOEFERTIL® (6 L ha-1) 14,30 14,17 14,23 A 14,50 14,60 14,51 A 

Média 14,43 a 14,35 a 14,39 14,44 a 14,37 a 14,40 

CV (%) 11,68 9,41 

 NGF (un) PMS (g) 

Tratamento 
Época de Aplicação  Época de aplicação  

V4-V6 V10-V12 Média V4-V6 V10-V12 Média 

Testemunha 30,63 30,63 30,63 A 296,66 296,66 296,66 A 

ALOEFERTIL® (3 L ha-1) 30,66 30,60 30,63 A 303,33 323,33 313,33 A 

ALOEFERTIL® (6 L ha-1) 28,96 30,60 29,78 A 293,33 306,66 300,00 A 

Média 30,08 a 30,61 a 30,35 297,77 a 308,88 a 303,33 

CV (%) 13,97 7,85 
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Tabela 4 – Produtividade média da cultura do milho tratada com diferentes doses do ALOEFERTIL®  e épocas de aplicação (V4-V6; V10-V12). 

*Médias seguidas por mesma letra maiúscula em coluna e minúscula na linha não se diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey à 5% de 
probabilidade 

Fonte: O Autor 

 Produtividade (kg ha-1) 

Tratamento 
Época de Aplicação  

V4-V6 V10-V12 Média 

Testemunha 5856,66 5856,66 5856,66 A 

ALOEFERTIL® (3 L ha-1) 6140,00 6373,33 6256,66 A 

ALOEFERTIL® (6 L ha-1) 5786,66 5853,33 5820,00 A 

Média 5927,77 a 6027,77 a 5977,77 

CV (%) 9,35 
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Uma possível causa para não haver diferenciação nos resultados, além do 

potencial do produto, foi a quantidade de chuva na safra da cultura analisada, 

segundo dados apresentados na tabela 5 Os baixos índices pluviométricos no 

período em que o experimento foi realizado dificultou o desenvolvimento da 

cultura. 

O milho exige 400 a 600 mm de precipitação para que produza a contento, 

sem a necessidade de irrigação. Sendo que essa falta de água, além de reduzir 

o vigor vegetativo (taxa de crescimento) na altura e na área foliar da planta, está 

associada à interferência nos processos de síntese de proteína e RNA, na 

fisiologia do florescimento e no enchimento de grãos. (FANCELLI, 2017). 

 

Tabela 5 – Chuvas durante o período em que o experimento esteve em campo. 

Mês Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Dias de Chuva 6 10 16 1 13 1 

Chuva Total do 

Mês (mm) 

122,5 296,6 123,6 1,0 41,6 0,5 

 

Fonte: CIIAGRO, 2018 

 

Levando em consideração que o plantio foi feito entre o meio e final de abril, 

e a quantidade necessária de precipitação para que o milho atinja produtividade 

adequada varia de 400 a 600 mm, neste trabalho não houve as melhores 

condições para que a cultura se desenvolvesse como necessário. 

Não existem pesquisas na cultura do milho com esse tipo de produto, porém, 

já foram realizados trabalhos em em outras culturas. No feijão e a alface, foram 

analisados possíveis efeitos do Aloe Fertil ®, em condições mais favoráveis.  

No trabalho realizado por Almeida et al. (2016), com a intenção de avaliar a 

produtividade e o custo benéfico para produtores da cultura de feijão. 

Segundo Almeida et al. (2016), na cultura do feijão, na região de ourinhos, foi 

avaliado o produto Aloe Fertil ®, promovendo aumento de até 36,7% com a 

aplicação de doses variando de 1,5 litros até 4,5 litros, tendo aumento gradativo 

conforme o aumento das doses aplicadas, porém uma aplicação maior que 

essas causaram um efeito reverso, diminuindo a produção.  
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Tabela 6 – Produção de milho com o tratamento do Aloe Vera na cultura do feijão. 

Dose L 

há-1 

 0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 

Prod. 

Kg há-1 

 1.884 2.123 2.279 2.629 2.214 2.150 

Fonte: Almeida et al. (2016). 
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7. CONCLUSÃO 

 

A aplicação do fertilizante foliar Aloe Fertil não afetou o crescimento e nem 

a produtividade de milho, vale ressaltar que, as condições climáticas não 

foram as mais favoráveis. 

Outras pesquisas com a cultura do milho e com o produto Aloe Fertil 

devem ser realizadas. 
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