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A salinidade do solo limita o cultivo de várias culturas agrícolas importantes mundialmente e, 
dentre elas, a cultura do milho. Os solos salinizados podem ocorrer por processos naturais ou 
ainda por ações antrópicas, causadas principalmente pelo uso inadequado de irrigação, 
fertilização e fertirrigação dos solos, além de práticas de desmatamento. Para aumentar a 
produtividade vegetal em ambientes estressantes, são propostos agentes bioestimulantes 
como alternativas sustentáveis ao uso de componentes sintéticos. Dentre os bioestimulantes, 
tem-se a quitosana, um biopolímero derivado da quitina, segundo polissacarídeo mais 
abundante na natureza. A quitosana vem sendo muito utilizada em várias culturas agrícolas, 
devido ao seu potencial de indução de mecanismos defensivos na planta. Nesse sentido, o 
presente estudo teve como objetivo analisar a influência da aplicação de derivados da 
quitosana (MCA, SUC e sua mistura) sobre a morfofisiologia de dois híbridos de milho (BRS 
1030 e DKB 390) sob estresse salino. Para isso, os híbridos de milho foram cultivados em 
vasos de 1,5 litros por 25 dias, com irrigação em dias alternados. Em seguida, foram aplicados 
os derivados de quitosana (300 ppm) e, dois dias depois, essas plantas foram submetidas ao 
estresse salino (irrigação com solução de 200 mM de NaCl). Plantas controle receberam a 
aplicação de água e foram irrigadas normalmente (controle positivo) ou receberam a aplicação 
de água e foram submetidas ao estresse salino (controle negativo). Dez dias após a imposição 
dos tratamentos, foram avaliados o crescimento vegetativo, trocas gasosas e fluorescência da 
clorofila a. O híbrido DKB 390 apresentou melhor tolerância do que o BRS 1030, tendo este 
investido no crescimento do sistema radicular. Com o estresse, houve diminuição na 
condutância estomática e taxa fotossintética, de modo geral, como era esperado. Foi possível 
verificar que o híbrido DKB 390 permaneceu com maior altura dentre os tratamentos e 
apresentou maior valor de biomassa quando tratado com o derivado MCA. Para ambos os 
híbridos, quando tratados com os bioestimulantes, o rendimento quântico do fotossistema II foi 
mantido, como demonstrado em outros estudos, e isso, somado à estabilidade dos quenchings, 
pode indicar efeito protetor pelos derivados de quitosana. Mais estudos devem ser realizados 
para avaliar a relação entre cada derivado e parâmetro avaliado, uma vez que os efeitos 
protetores dos derivados de quitosana sobre a morfofisiologia de milho sob estresse salino 
varia de acordo com o híbrido, molécula aplicada e parâmetro avaliado. 
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