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RESUMO 
 

O sucesso da produção de soja brasileira está intimamente ligado a técnica de inoculação de sementes com 
bactérias promotoras de crescimento das plantas, no caso, o gênero Bradyrhizobium sp. Para melhorar a 
eficiência da fixação biológica, micronutrientes como Cobalto e Molibdênio podem ser utilizados. 
Bioestimulantes também podem apresentar benefícios, pois, podem promover o aumento e volume das 
raízes. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o volume de raiz aplicando diferentes doses de 
bioestimulante e Cobalto e Molibdênio (Co+Mo). O experimento foi realizado no campus de Nova Andradina 
do IFMS. Os tratamentos foram: aplicação de cobalto e molibdênio (aplicação e ausência de aplicação) e 
aplicação de bioestimulante comercial (0, 1 e 2 vezes a dose recomendada). Na maturidade fisiológica, as 
raízes foram colhidas de uma área de 10 cm³ de solo, lavadas, secas, pesadas, fotografadas e analisadas no 
software Safira. Com base nos resultados obtidos, o volume de raízes foi superior quando utilizado o 
bioestimulante na cultura da soja, em que duas doses apresentaram maior volume de raízes. A utilização de 
Co+Mo, isoladamente, também apresentou eficiência, porém foi inferior a duas doses do bioestimulante. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Bioestimulante; Inoculação; Micronutrientes.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de soja (Glycine max) com produção 
de 115 milhões de toneladas na safra 2018-2019 (CONAB, 2019). Um fator de relevância 
na produção é a inoculação das sementes com bactérias promotoras do crescimento das 
plantas, que estabelecem relação simbiótica com as raízes, contribuem para a absorção de 
nitrogênio, através da fixação biológica, diminuindo a necessidade de adubos químicos 
nitrogenados (FERREIRA et al. 2013). 

Para melhorar a eficiência da fixação biológica o uso de micronutrientes tem sido 
uma alternativa, em especial, Cobalto e Molibdênio (Co+Mo), seja via semente ou 
pulverização foliar (EMBRAPA, 2006). Estes nutrientes estão relacionados ao 
desenvolvimento e função dos nódulos que reduzem o nitrogênio atmosférico em nitrato 
para absorção (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Buscando aperfeiçoar a assimilação de nutrientes pelas raízes, o uso de 
bioestimulantes, incitam a produção e o desenvolvimento das raízes, sendo outra 
alternativa de grande importância em solos com baixa fertilidade e disponibilidade de água. 
Os bioestimulantes, aumentam o volume de raízes, promovendo maior exploração do perfil 
de solo, consequentemente, tolerância a veranicos (BERTICELLI; NUNES, 2008). Nesse 
contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o volume de raízes de soja em função da 
aplicação de diferentes doses de bioestimulantes e Cobalto+Molibdênio na inoculação das 
sementes.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul-IFMS, campus Nova Andradina. Localizado 
na Rodovia MS 473 KM 23, Fazenda Santa Bárbara, s/n. A região de Nova Andradina 
apresenta relevo leve a suave ondulado com declividade média de 3%. Segundo a 
classificação de Santos et al. (2018) o solo foi identificado como Latossolo Vermelho. 
Conforme Amore (2009) as médias anuais de temperatura e precipitação pluvial 
apresentam variação entre 20 - 22 ºC e 1500 - 1700 mm, respectivamente. 

No campo experimental foi realizado calagem com 3 ton ha-¹ e incorporação, de 
forma prévia, com tempo suficiente para reação. A cultura da soja Monsoy 6410 foi 
inoculada com Bradyrhizobium japonicum na dose 100 mL ha-¹, conforme recomendação 
para região. No experimento, os fatores foram: aplicação de cobalto e molibdênio (Fator 1) 
e aplicação de bioestimulante (Fator 2). A aplicação de cobalto e molibdênio (CoMo 
Nortox®), foi avaliada pela ausência de aplicação e aplicação conforme recomendação 
para região, com 25 g ha-¹ de molibdênio e 3 g ha-¹ de cobalto. A aplicação do 
bioestimulante, ocorreu nas doses: 0, 1 e 2 vezes o recomendado. O bioestimulante 
utilizado Nobrico Star TS (Nortox®) era composto por: carbono orgânico total; alfa L 
aminoácidos livres; extrato de algas; molibdênio solúvel em água; polissacarídeos. Cada 
tratamento foi implantado com 3 repetições, sendo as parcelas de 3,5 metros de largura por 
4,5 metros de comprimento. O monitoramento da cultura foi realizado para o combate a 
pragas, doenças e plantas daninhas. 

Ao atingir a maturidade fisiológica, as raízes foram colhidas em uma área de 1 dm³ 
de solo, lavadas, secas, pesadas, fotografadas e analisadas no software Safira, de domínio 
público desenvolvido pela Embrapa (JORGE; SILVA, 2010). As análises dos dados, foram 
realizadas pelo intervalo de confiança da média (p<0,05) conforme Payton et al. (2000). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme o Gráfico 1, o volume de raízes foi superior com aplicação de 
bioestimulante em duas doses, em comparação a todos os outros tratamentos. Já, para a 
adição de Co+Mo a resposta da cultura foi melhor quando associado a uma dose de 
bioestimulante. Para duas doses do bioestimulante associada a aplicação de Co+Mo, os 
resultados foram abaixo do esperado, possivelmente, em função de alguma interação 
indesejável entre os produtos e/ou ambiente. 

 

 
Gráfico 1: Volume de raízes de soja em função de doses de bioestimulante e cobalto e 

molibdênio (Co+Mo). 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Santini et al. (2015) ao analisarem o uso de bioestimulantes em sementes de soja 
concluíram que se trata de uma tecnologia eficiente e relativamente barata, que soma no 
aumento de produtividade de soja, proporcionando maior produção. Faria (2017) também 
encontrou bons resultados no uso de bioestimulantes, sendo que em seu trabalho, o 
bioestimulante contribuiu de forma positiva na altura de inserção de primeira vagem, altura 
de planta, massa seca de raiz e número de ramos por planta. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com base nos resultados obtidos, recomenda-se o uso de bioestimulantes ou Co+Mo 

via inoculação de sementes na cultura da soja, para proporcionar maior volume de raízes, 
porém mais estudos são necessários para avaliar melhor a interação entre produtos. 
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