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RESUMO
A utilização de inoculantes, hormônios enraizadores e micronutrientes em sementes de soja (Glycine max) demonstra
ser um método eficiente e economicamente viável para ganhos em incrementos de produtividade, principalmente pelo
maior aporte de nitrogênio (N) para a cultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta da cultura uso de diferentes
inoculantes em conjunto com adubo nitrogenado em diferentes estádios de desenvolvimento da planta. O trabalho foi
conduzido em delineamento em blocos casualizados (DBC), sendo 6 tratamentos em 4 blocos. Os tratamentos foram
constituídos de: 1 - Inoculação padrão (IP); 2 - Inoculação com Micronutrientes + Hormônios + Aminoácidos (IM); 3 - IP +
(20 kg N em cobertura R1), 4 - IP + (20 kg N em cobertura R5); 5 - IM + (20 kg N em cobertura R1); e 6 - IM + (20 kg N
em cobertura  R5).  Foram avaliadas massa  de  mil  grãos  (MMG)  e produtividade de soja.  Para  a  MMG não foram
encontradas diferenças estatísticas significativas, sendo a média da MMG de 13,46 g. Já para a variável produtividade
verificou-se diferença estatística significativa, na qual o tratamento seis produziu 540 kg ha -1 a mais quando comparado
com o tratamento um, seguido dos tratamentos três, dois, cinco e quatro, respectivamente.

PALAVRAS-CHAVE: Bactérias; Cobertura, micronutrientes.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2015), a soja é a
cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas, correspondendo por 49% da
área plantada em grãos do país (especialmente nas regiões Centro Oeste e Sul).  Diante desta
realidade,  é  importante  pensar  em  sistemas  produtivos  mais  eficientes  no  uso  de  insumos
(fertilizantes, defensivos e sementes), uma vez que, refletem diretamente no custo de produção e
produtividade final. Vale ressaltar que a genética de uma cultivar de soja não atua isoladamente na
obtenção de altas  produtividades (GIANELLO & GIASSON,  2004).  Estima-se que para  produzir
1.000 kg de grãos sejam necessários 80 kg de N. Porém, os solos brasileiros são muito pobres
neste nutriente, e em geral fornecem apenas cerca de 10 a 15 kg ha -1 para a cultura. Devido a isso,
os fertilizantes minerais nitrogenados e a fixação biológica do nitrogênio (FBN) são as principais
fontes de N utilizadas na agricultura (HUNGRIA et al., 2001). A inoculação das sementes de soja,
como fixador biológico de N vem demonstrando ser um método eficiente e economicamente viável
para  o  suprimento  de N pela  cultura.  Neste  sentido,  algumas técnicas complementares,  podem
maximizar esta fixação e, consequentemente apresentar maiores resposta a produtividade.

Há controvérsia sobre a necessidade de suplementação de N para soja no período final da
formação de suas sementes (R5 – desenvolvimento dos grãos; R6 ou R7 – enchimento dos grãos),
devido à diminuição da atividade simbiótica durante o enchimento das vagens. Tanner e Anderson
(1964) ao correlacionar o conteúdo de leghemoglobina e a taxa de fixação de N, constataram que as
bactérias são inativadas e que os nódulos se tornam verdes durante o enchimento das vagens
quando o N ainda é requerido pela planta. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a resposta
ao desempenho da planta  de soja  para  diferentes  misturas  de inoculantes  em conjunto  com a
adubação nitrogenada. Para isso, foi verificado se existe diferença entre os tratamentos estudados
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para o teor de clorofila, peso das sementes e produtividade da soja em dois diferentes estádios
fenológicos (R1 – florescimento e R5 – desenvolvimento dos grãos).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

 O trabalho foi realizado na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso -  Campus São Vicente,  safra 2013/14,  localizado na Serra de São
Vicente, no município de Santo Antônio de Leverger, com coordenadas geográficas 15° 45’ latitude
Sul e 55° 25’ longitude Oeste. O solo da região é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo
Distrófico  (EMBRAPA,  2006).  Já  o  clima da região  é caracterizado como tropical  chuvoso com
estação seca no inverno e chuvosa no verão (Aw – Köppen). A precipitação média anual é de 2000
mm,  temperatura  média  de  22,2°  C,  e  altitude  média  local  de  780  m.  A  semeadura  ocorreu
manualmente em 30 de outubro de 2013 e, replantio em 13 de novembro, visando obter população
de, aproximadamente, 270.000 pl/ha-1  da cultivar TMG 132 RR. Antes da semeadura as sementes
foram tratadas com fungicida (carboxamida – 2,5 mL kg sementes) e inseticida (Fipronil – 0,5 g kg
de  sementes).  Para  o  manejo  do  solo,  o  experimento  foi  conduzido  em  sistema  de  cultivo
convencional,  com execução de práticas culturais (aração, nivelação e calagem), nos momentos
necessários para à implantação e desenvolvimento da cultura. O manejo de adubação fosfatada foi
realizado em 27 de novembro de 2013 e,  adubação nitrogenada em 18 de dezembro de 2013
(estádio  fenológico  R1)  e  22  de janeiro  de  2014 (estádio  fenológico  R5).  Como fonte  de P foi
utilizado super fosfato simples (18% de P2O5) e como fonte de N foi utilizado ureia (45% de N). 

Para as coberturas com N e P, utilizou-se 20 kg ha -1 de N (EMBRAPA, 2011) e, 60 kg ha-1 de
P2O5 (EMBRAPA, 2008). O delineamento experimental utilizado para condução do experimento foi
no formato blocos casualizados (DBC), sendo 6 tratamentos em 4 blocos, totalizando 24 parcelas,
com área de 7,8 metros quadrados (m2) para cada parcela ( 6 linhas de semeadura com 3,5 metros,
e  0,45  metros  entre  linhas).  Os  tratamentos  utilizados  foram:  1  -  Inoculação  padrão  (IP);  2  -
Inoculação com Micronutrientes + Hormônios + Aminoácidos (IM); 3 - IP + (20 kg N em cobertura
R1), 4 - IP + (20 kg N em cobertura R5); 5 - IM + (20 kg N em cobertura R1); e 6 - IM + (20 kg N em
cobertura R5).

A inoculação padrão (IP) constituía-se de Bradyrhizobium japonicum (500g / 50kg sementes
diluído em água). Já a inoculação com micronutrientes (IM) constituía-se de Plantmol® (solução
líquida – 250 ml / 50kg sementes), com a seguinte formulação: Bradyrhizobium japonicum, Cobalto
(1,2%), Molibdênio (12%), hormônios enraizadores de crescimento e aminoácidos.

A  massa  de  mil  grãos  foi  obtida  por  meio  da  contagem  de  100  grãos  da  área  útil  do
experimento, aferido a massa e corrigido para a umidade 13% e extrapolado para mil grãos. Este
procedimento foi repetido 4 vezes por tratamento. A produtividade foi obtida pela colheita manual da
área útil 1 m2  de cada parcela do experimento, com posterior debulha mecânica, determinação da
massa e umidade dos grãos de cada parcela, correção da umidade para 13% e extrapolação para
quilogramas de soja por hectare. Os dados foram tabulados e submetidos a análise de variância.
Quando  verificado  significância,  aplicou-se  o  teste  pós  média  Tukey,  a  5%  de  probabilidade,
utilizando o software Sisvar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tratamentos  estudados não apresentaram diferenças significativas  entre  si  para  MMG
(Tabela 1). As características do fertilizante e perdas de N na solução do solo podem explicar os
resultados obtidos, pois reduzem a absorção do nutriente pelas plantas. A ureia é transformada, em
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curto período de tempo, por bactérias, fungos e actinomicetos do solo, pela atividade da enzima
urease, que tem como cofator o níquel (Ni),  formando carbamato de amônio, que se decompõe
espontaneamente em amônia e gás carbônico (MALAVOLTA & NEPTUNE, 1983a). Em relação às
perdas, pode-se citar, por exemplo, a volatilização, através da transformação da ureia, em curto
período de tempo, em carbamato de amônio, que se decompõe espontaneamente em amônia (NH 3)
e gás carbônico (MALAVOLTA & NEPTUNE, 1983b). 

Resultados semelhantes foram observados por Mendes et al. (2008), que durante três anos
agrícolas no cerrado brasileiro, sob dois sistemas de cultivo (plantio direto e convencional), onde
foram testados três fontes de nitrogênio e entre elas a ureia, aplicado em três épocas distintas, uma
no início do experimento, outra no florescimento (R1) e no enchimento de grãos (R5).  Da fonte
amídica, a base de ureia, os resultados não foram positivos em função da aplicação de nitrogênio.

Por fim, acredita-se que a quantidade N na forma de íons (NO3
- e NH4

+) presente no solo,
afeta não só a fixação biológica, mas também a nodulação das plantas por inibir a formação e ou
causar senescência dos nódulos já formados (BOTTOMLEY & MYROLD, 2007). Esta informação
pode reforçar a hipótese de que a cultura não respondeu morfologicamente ao fator massa de mil
grãos (MMG).

Tabela 1: Massa de mil  grãos a diferentes inoculações e adubação mineral  nitrogenada para o
estádio  de  florescimento  (R1)  e  desenvolvimento  dos  grãos  (R5)  e  suas  respectivas
produtividades

Tratamentos MMG Produtividade (kg ha-1)

1 13,14 5490 d
2 13,90    5886 abc

3 13,28  5916 ab

4 13,09  5694 cd

5 13,16  5742 bc

6 13,36         6000 a

CV (%)   4,62 ns 1,76
ns – não significativo (p> =.05); CV – Coeficiente de variação.
Tratamentos: 1 - Inoculação padrão (IP); 2 - Inoculação com Micronutrientes + Hormônios + Aminoácidos (IM); 3 - IP +

(20 kg N em cobertura R1), 4 - IP + (20 kg N em cobertura R5); 5 - IM + (20 kg N em cobertura R1); e 6 -
IM + (20 kg N em cobertura R5).

Verificou-se diferença na resposta a produtividade entre os tratamentos estudados (diferença
de até, 540 kg ha-1 entre os tratamentos um e seis). Em relação ao desempenho, observou-se que o
tratamento seis obteve a melhor média, seguido dos tratamentos três, dois,  cinco, quatro e um,
respectivamente (Tabela 1).

Com a inativação de rizóbios a partir  de R5, durante o enchimento de grãos (TANNER e
ANDERSON, 1964) e, o maior desenvolvimento radicular devido à oferta de hormônios enraizadores
e micronutrientes,  que proporcionam maior  área de absorção de água e nutrientes,  justificam o
desempenho  do  tratamento  6.  Além  disso,  Thies  et  al.  (1995),  observaram  que,  a  adição  de
nitrogênio prolonga o ciclo da soja em até 10 dias, que pode incrementar a produtividade da cultura
em função do maior período de tempo para o enchimento de grãos.

Na comparação entre os tratamentos 1 e 2, este obteve diferença positiva de 6,6 sacas.
Pode-se destacar a importância da adição de hormônio de crescimento, onde os níveis de auxinas e
citocininas, presentes neste tratamento, estão associados à nodulação em leguminosas e possuem
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efeito regulatório na divisão celular (SCHIMIDT et al.  1999; NUKUI et al.  2000; FEI & VESSEY,
2004);  e micronutrientes, como o Molibdênio, que atua na redutase do nitrato,  responsável pela
redução do NO3

- (uma das formas preferenciais de absorção de N, juntamente com o NH4
+) para ser

assimilado pela planta.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as respostas ao desempenho da planta de soja para diferentes misturas de
inoculantes em conjunto com a adubação nitrogenada, pode-se concluir que a adição do fertilizante
no estádio fenológico R5 (tratamento 6) apresentou o melhor desempenho comparado aos demais
tratamentos. Ao mesmo tempo, podemos verificar que a mistura de inoculantes com micronutrientes,
hormônios e aminoácidos (tratamento 2 e 6), mostrou-se mais eficiente e rentável que a inoculação
padrão (tratamento 1).

Com  o  desenvolvimento  de  novas  tecnologias,  principalmente  em  relação  aos  materiais
genéticos,  os  resultados  obtidos  mostram  que  não  devemos  ignorar  a  utilização  de  adubos
nitrogenados  em  um  sistema  de  produção,  desde  que  integrado  a  outros  métodos.  Novas
tecnologias de fertilizantes como adubos de liberação gradativa, podem minimizar as perdas destes
nutrientes para o meio ambiente, podendo assim, maximizar a resposta de produtividade da planta.
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