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RESUMO
Os inoculantes na cultura da soja atuam no auxílio da obtenção do nitrogênio do solo com diferentes bactérias, pelo
processo chamado de fixação biológica do nitrogênio.  O presente trabalho teve como objetivo avaliar a resposta a
adubação  nitrogenada,  e  inoculação  com bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  em soja.  O delineamento  experimental
utilizado foi de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições, sendo estes: 1 - Testemunha; 2 - Adubação
nitrogenada com 200 kg ha-1 de nitrogênio parcelados (1/2  na semeadura e 1/2em cobertura);  3 -  Inoculação com
Bradyrhizobium  na semeadura,  na concentração de 5X10  UFC g⁸ -¹;  4 -  inoculação com  Azospirillum brasilense  na
semeadura, na concentração de 2,0x10  células mL⁸ -¹, e 5 - co-inoculação com Bradyrhizobium e Azospirillum brasilense
na semeadura. A inoculação foi realizada no mesmo dia da semeadura. Avaliou-se o número e massa seca dos nódulos,
altura das plantas, número de vagens por planta, massa de 1000 grãos e a produtividade final em kg ha -1.  A adubação
nitrogenada  não  apresentou  incrementos  de  rendimento  e  componentes  de  produtividade.  A  inoculação  com
Bradyrhizobium japonicun e a co-inoculação apresentaram maior número de nódulos e produtividade. Os resultados
obtidos permitem concluir que a inoculação via sementes com inoculantes apresenta a opção adequada para reduzir a
demanda por adubação nitrogenada. 
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1 INTRODUÇÃO

A  fixação  biológica  de  N  (FBN)  promovida  por  bactérias  do  gênero Bradyrhizobium tem
possibilitado a redução dos custos de produção na cultura da soja. Para produzir uma tonelada de
grãos, a cultura necessita aproximadamente 80 kg de N (nitrogênio) (TAIZ; ZIEGER, 2013). 

A associação simbiótica entre as raízes da soja e as bactérias do gênero  Bradyrhizobium
contribui com todo o nitrogênio que a soja necessita para produtividade média de aproximadamente
3.600 kg/ha, além de proporcionar valores entre 20 e 30 kg ha -1 de nitrogênio para a cultura em
sucessão (GITTI, 2015).

Assim, devido à crescente busca por sustentabilidade nos sistemas agrícolas de produção, a
FBN tem se mostrado uma alternativa para a economia de fertilizante nitrogenado, pelo fato de
poder  suplementar  ou,  até  mesmo,  substituir  a  utilização  de  fertilizantes  nitrogenados. Em
inoculação com cepas selecionadas de  Azospirillum brasilense e  A. lipoferum em milho e trigo no
Brasil, HUNGRIA et al. (2010) observaram que a colonização por essas bactérias tem proporcionado
à produção dos fitohormônios que estimulam a formação do sistema radicular, que resulta em uma
maior  eficiência  na  absorção dos nutrientes.  Além disso,  a  técnica  alternativa  de co-inoculação
consiste na utilização de combinações de diferentes microrganismos, aos quais produzem um efeito
sinérgico, em que se superam os resultados produtivos obtidos com os mesmos, quando utilizados
na forma isolada (FERLINI, 2006).

Porém, de acordo com Vargas e  Suhet (1980)  a aplicação tradicional,  via  semente,  nem
sempre é eficiente, principalmente pela aplicação conjunta do rizóbio com fungicidas, inseticidas e
micronutrientes, que contribuem para causar toxidez às bactérias e danos ás vezes irreversíveis às
sementes. 
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Em relação à adubação nitrogenada na soja, Vieira Neto et al. (2008) estudando formas
de aplicação de inoculantes e seus efeitos sobre a nodulação da soja concluíram que  a
adubação nitrogenada não é recomendada para soja devido ao prejuízo que traz à nodulação.

Desta forma, estratégias para o fornecimento de nitrogênio para a cultura da soja seja por
fontes  minerais,  inoculação  (Bradyrhizobium)  ou  co-inoculação  (B.  Japonicum  +  A.  Brasilense),
devem ser avaliadas. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência
da adubação nitrogenada e inoculação com B. japonicum, A. brasiliense, bem como, a co-inoculação
de A. brasilense juntamente com B. japonicum em soja.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O delineamento  experimental  utilizado  foi  em blocos  ao acaso,  com cinco tratamentos  e
quatro repetições, sendo estes: 1 - Testemunha (sem adubação nitrogenada e sem inoculação com
B. japonicum e/ou A. brasilense); 2 - Adubação nitrogenada com 200 kg ha-1 de N parcelados (1/2 na
semeadura e 1/2 em cobertura); 3 - Inoculação com B. japonicum na semeadura, na concentração
de 5X10  células g⁸ -¹; 4 - Inoculação com  A. brasilense  na semeadura, na concentração de 2,0x10⁸
células mL-¹,   e  5  -  co-inoculação com  B. japonicum  e  A. brasilense  na semeadura. A análise
química do solo apresentou os seguintes valores: pH em CaCl₂= 4,80; P= 11,8  mg dm⁻³; K =0,28
cmolC dm⁻³; Ca²⁺=6,66 cmolC dm⁻³; Mg²⁺ = 2,06 Al³⁺; Al³⁺= 0,08; H⁺+ Al³⁺= 5,76; SB= 9,26 e V%= 61.

Foram realizadas a inoculação e co-inoculação da soja e em seguida a semeadura de forma
mecanizada. No ato da semeadura todos os tratamentos receberam 60 kg ha -1 de P2O5 e 40 kg ha-1

de K2O. A taxa de semeadura foi de 14 sementes por metro. O experimento foi constituído de 20
parcelas de 25m². As variáveis avaliadas foram: número de vagens por planta, grão por vagens,
massa de mil grão e produtividade. Os dados obtidos, foram submetidos à análise de variância pelo
teste de Tukey, com o auxílio do software estatístico Assistat 7.7 Beta (SILVA; AZEVEDO, 2009).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve diferença estatística para massa seca de nódulos (Tabela 1). Bárbaro et al. (2009)
também não obtiveram resultados satisfatórios para massa seca de nódulos utilizando a bactéria B.
japonicum com inoculante turfoso. Um dos fatores responsável pela não diferença significativa para
a variável massa seca de nódulos pode estar associada com a acidez elevada do solo, pH menor
que 5,5, pois, a acidez do solo interferi na sobrevivência do rizóbio (CHUEIRI et al., 2005).

Os tratamentos envolvendo a inoculação com B. japonicum 5X10  UFC g⁸ -¹, bem como, a co-
inoculação com A. brasilense foram superiores a 29 nódulos por planta, concordando com os relatos
de Câmara (2000). O autor revela que plantas com 10 a 30 nódulos no florescimento, apresentam
condições suficientes para a obtenção de altos teores de nitrogênio fixado.

De modo geral, ocorre a potencialização da nodulação e maior crescimento radicular,  em
resposta  à  interação  positiva  entre  as  bactérias  simbióticas  B.  Japonicum e  as  bactérias
diazotróficas, em especial as pertencentes ao gênero A.  Brasiliense (BÁRBARO et al., 2011). No
entanto,  os  resultados  obtidos  com  a  inoculação  combinada  em  leguminosas  pode  apresentar
respostas contraditórias, tanto estimular como inibir a formação de nódulos e o crescimento radicular
em um sistema simbiótico (BÁRBARO et al., 2008).

Os tratamentos 1 e 2 foram semelhantes entre si para número de nódulos. De forma geral,
todas as formas de nitrogênio mineral influenciam negativamente a FBN e mostram efeito sobre
diversos aspectos da simbiose leguminosa B. japonicum (STREETER, 1988). Altas concentrações
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de NH4 tem efeito negativo sobre número e peso de nódulos e da atividade da nitrogenase em varias
espécies de leguminosas (GUO et al., 1991). 

Tabela 1: Número de nódulos e massa seca de nódulos (g) de soja variedade 6210 INTACTA RR2 PRO
tratadas com diferentes doses de inoculante comercial,Toledo-PR 2016

Tratamento Número de Nódulos Massa Seca de Nódulos (g)
T1 – Testemunha 15,75 d 0,126 a
T2 - Aplicação 200 kg/N 18,75 cd 0,127 a
T3 - B. japonicum 35,55 a 0,132 a
T4 – A. brasilense 25,00 bc 0,129 a

T5 - Co-inoculação 29,53 ab 0,130 a

CV (%) 14.53 4,63
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 
significância de 5%.

Para a variável produtividade, a testemunha promoveu o menor rendimento 1744,40 kg ha -¹
(Tabela  2).  O  tratamento  com  200  kg  ha-¹  de  N  apresentou  produtividade  inferior  aos  demais
tratamentos.  De  acordo  com  Diehl  e  Junquetti  (2017),  a  adubação  nitrogenada  além  de
desnecessária, em muitas ocasiões é prejudicial à FBN. Resultados obtidos em diversas regiões
onde a soja é cultivada evidenciam que a aplicação de fertilizante nitrogenado, na semeadura ou em
cobertura, além de reduzir  a nodulação e a eficiência da FBN, resulta em pequeno ou nenhum
incremento de rendimento para a soja (EMBRAPA, 2006). 

A maior produtividade, foi observada no tratamento com B.  japonicum 5X10  UFC g⁸ -¹, com
1957,05  kg  ha-¹,  embora  aparentemente  as  médias  apresentem  valores  diferentes  entre  os
tratamentos B.  japonicum 5X10  UFC g⁸ -1 e co-inoculação com média de 1936,87 kg ha-¹, sendo a
mesma não significativa. Pode-se observar que o tratamento co-inoculação  1936.87  kg ha-¹ não
obteve  diferença  significativa  do  tratamento  A.  Brasilense 2,0x10  células  mL⁸ -¹  com  média  de
1871,57 kg ha-¹. 

Tabela 2: Altura de plantas (ALT) em cm; Número de vagens/planta (NVP); Número de grãos/vagem (NGV);
Massa de mil  grãos (MMG) e Produtividade (PROD) kg ha-1,  de plantas de soja submetidas a
diferentes tratamentos com inoculação, Toledo- PR 2016

Tratamento ALT (cm) NVP (u) NGV (u) MMG (g)
PROD (Kg 
ha¯¹)

T1 - Testemunha                           65.50 a  49,58 c  2,620 a 106.25 a 1744.40 d 
T2 - Aplicação 200 kg/N  64,87 a  56,95 c  2,593 a 108.50 a 1849.07 c
T3 - B. Japonicum  69,53 a  95,38 a  2,756 a 112.25 a 1957.05 a 
T4 – A. brasilense  67,62 a  62,48 bc  2,356 a 110.75 a 1871.57 bc

T5 - Co-inoculação  70,81 a  74,62 b  2, 659 a  111.36 a 1936.87 ab

CV (%)   5,02   10,43    5,04 1.81 2.05 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de
significância de 5%.

A altura de plantas de soja, não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos,
mostrando que a aplicação de inoculantes e adubação nitrogenada não influenciaram na altura das
plantas.  Esse comportamento pode ser  devido ao fato de que todos os tratamentos receberam
adequada adubação de plantio, além de apresentarem níveis adequados dos nutrientes no solo,
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inferindo  a  ocorrência  natural  de  inoculação  a  partir  das  bactérias  fixadoras  de  nitrogênio  já
existentes no solo em função dos cultivos anteriores de soja. Para corroborar com este trabalho
Vieira Neto et al. (2008) estudaram formas de aplicação de inoculantes e seus efeitos na cultura da
soja e também não observaram diferença significativa para massa de  mil  grãos concluindo  que  o
rendimento de grãos em área de vários anos de cultivo de soja não é afetado pelas doses e formas de
inoculação. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados do presente estudo, as bactérias presentes no inoculante do tratamento,
compreendendo  B.  japonicum,  demonstraram melhores  resultados  para  número  de  nódulos,  número  de
vagens por plantas e produtividade.

Os resultados obtidos permitem concluir que a inoculação via sementes com inoculantes apresenta a
opção  adequada  para  o  produtor  rural,  nas  condições  do  experimento,  reduzindo  o  uso  de  fertilizantes
nitrogenados.
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