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RESUMO 

 
O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência agronômica de diferentes doses e estratégias de aplicação de 
inoculante à base de Azospirillum brasilense na cultura do trigo, cultivada sob redução da adubação nitrogenada 
(N). Os tratamentos consistiram: 1) testemunha absoluta; 2) ½ dose de N; 3) dose total de N; 4) ½ dose de N + 
inoculação via sementes (200 mL ha-1); 5) ½ dose de N + inoculação no sulco (200 mL ha-1); 6) ½ dose de N + 
inoculação no sulco (300 mL ha-1); 7) ½ dose de N + inoculação via pulverização (200 mL ha-1) e 8) ½ dose de 
N + inoculação via pulverização (300 mL ha-1). Foram avaliadas as seguintes características: número de 
perfilhos por planta, número de grãos por espiga, massa de mil grãos e peso hectolítrico. Nas condições 
testadas, independentemente da dose e da forma de inoculação, a aplicação de A. brasilense proporcionou 
resultados equivalentes à fertilização exclusivamente na forma mineral.  
 
Palavras-chave: Adubação nitrogenada; Inoculante; Triticum aestivum. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O trigo (Triticum aestivum) é uma gramínea cultivada em todo o mundo e, seguido 

do milho, é o segundo cereal mais produzido mundialmente. Na última década, o Brasil 
apresentou uma produção anual oscilando entre 5 e 6 milhões de toneladas; no entanto, e 
o consumo nacional é da ordem 12,5 milhões de toneladas de grãos (CONAB, 2019), 
exigindo, portanto, que o país importe o volume restante. Diante disso, é de interesse do 
país aumentar a produtividade da cultura, de maneira a reduzir a dependência dos 
mercados internacionais.  

Neste cenário, a maioria dos solos brasileiros cultiváveis apresenta baixos teores 
disponíveis de N, tornando, portanto, o aporte de adubos nitrogenados ao sistema 
agrícola indispensável. No entanto, devido ao seu caráter dinâmico, o aproveitamento do 
N pelas culturas é limitado. Segundo DEUNER et al. (2008), menos da metade do N 
mineral aplicado no solo é absorvido pelas plantas, sendo o restante imobilizado ou 
perdido por volatilização ou lixiviação. Portanto, novas tecnologias de manejo da 
adubação nitrogenada devem ser empregadas visando o incremento da produção da 
triticultura nacional, sem, todavia, aumentar os custos de produção.  

Nesta direção, nos últimos 30 anos inúmeros pesquisadores têm buscado 
investigar o potencial das bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum spp., quando 
associadas à rizosfera de gramíneas, como fertilizante biológico capaz de contribuir com a 
nutrição nitrogenada de culturas como o trigo e milho (DOBBELAERE et al., 1999). Com 
isso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência agronômica de diferentes 
doses e estratégias de aplicação de inoculante à base de Azospirillum brasilense na cultura 
do trigo, cultivada sob redução da adubação nitrogenada. 

 
2. Materiais e Métodos 
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O presente experimento foi instalado na Fazenda Experimental de Iguatemi da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), no município brasileiro de Maringá, região 
norte central e do estado do Paraná, situado a uma latitude de 23º02’ sul e longitude de 
52º04’ a oeste de Greenwich. 

Para a condução, adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, 
com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos de três níveis de adubação 
nitrogenada (0, 55 e 110 kg ha-1) distribuída 1/3 na semeadura e 2/3 em cobertura, 
associada a diferentes modos de aplicação do inoculante líquido à base A. brasilense 
(estirpes ABV5 e ABV6 na concentração de 2 x 108 UFC por mililitro). O esquema 
detalhado dos tratamentos encontra-se apresentado na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Esquema dos tratamentos com diferentes modos de aplicação do inoculante 
liquida, associado a doses de N 

Trat. Dose de N mineral  
(kg ha-1) 

Dose do inoculante 
 (mL ha-1) 

Estratégia de inoculação 

1 0 0 - 
2 55 0 - 
3 110 0 - 
4 55 200 Tratamento de sementes 
5 55 200 Sulco de semeadura 
6 55 300  Sulco de semeadura 
7 55 200  Pulverização foliar 
8 55 300  Pulverização foliar 

Volume de calda no sulco: 50 L ha-1 
Volume de calda na pulverização: 150 L ha-1 

 
A cultivar utilizada na semeadura foi a CD 116, com uma densidade de plantio de, 

aproximadamente, 420 sementes viáveis m-2. As parcelas foram constituídas de 10 linhas 
de 5 m de comprimento, espaçadas 0,16 m entre si. Na colheita, foram eliminadas duas 
linhas externas, bem como 0,5 m de cada extremidade das linhas centrais que foram 
consideradas como bordaduras. Foram colhidas somente as seis linhas centrais das 
unidades experimentais, perfazendo uma área útil de 3,84 m². 

O solo da área experimental é classificado como Argissolo Vermelho distroférrico, 
pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2018). Os resultados da 
análise química na camada de 0-20 cm, antes da instalação do experimento foram: pH 
(CaCl2) = 4,88, P (Mehlich-1) = 5,17 mg dm−3, H+ + Al3+ = 4,43 cmolc dm−3, Al3+ = 0,0 cmolc 
dm−3, K+ = 0,13 cmolc dm−3, Ca2+ = 2,75 cmolc dm−3, Mg2+ = 1,73 cmolc dm−3, CTC = 9,04 
cmolc dm−3 e V = 51,00%. A análise do tamanho de partícula para a mesma camada de 
solo mostrou 36,00% de areia grossa, 16,00% de areia fina, 3,00% de silte e 45,00% de 
argila. Tomando-se por base a análise físico-química do solo, com exceção da adubação 
nitrogenada, a instalação e a condução da lavoura experimental foram realizadas de 
acordo com as recomendações de Cunha e Caierão (2014) para a região de Maringá-PR, 
Brasil.  

As aplicações do inoculante no sulco de semeadura foram realizadas por meio de 
pulverizador costal propelido a CO2, com pressão constante de 2 BAR (ou 29 PSI), a uma 
vazão de 0,35 L min.-1, equipado com lança contendo 1 bico leque da série Teejet tipo XR 
110 02, que, trabalhando a uma altura de 50 cm do alvo e a uma velocidade de 1 m 
segundo-1, atingindo uma faixa aplicada de 50 cm de largura e um volume de calda de 50 
L ha-1. Para as aplicações foliares, efetuadas no início do perfilhamento, foi utilizado 
pulverizador costal propelido a CO2, com pressão constante de 2 BAR (ou 29 PSI), uma 
vazão de 0,65 L min.-1, equipado com lança contendo 1 bico leque da série Teejet tipo XR 
110 02, que, trabalhando a uma altura de 50 cm do alvo e a uma velocidade de 1 m 
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segundo-1, atingindo uma faixa aplicada de 50 cm de largura, propiciou um volume de 
calda de 150 L ha-1.  

A avaliação do rendimento agronômico foi determinado por mensurações a campo 
e no Laboratório de Tecnologia de Sementes do Núcleo de Pesquisa Aplicada à 
Agricultura (NUPAGRI), pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da UEM. As variáveis 
respostas analisadas foram as seguintes: i) Número de perfilhos por planta: foram 
avaliadas 10 plantas por parcela no início do emborrachamento; ii) Número de grãos por 
espiga: foi determinado pela coleta de 10 espigas por parcela ao final do ciclo, as quais 
foram colhidas manualmente; iii) Massa de 1.000 grãos:  determinada pela pesagem de 8 
subamostras de 100 grãos para cada repetição de campo, com auxílio de balança 
analítica com precisão de um miligrama. Para todas as parcelas em que o coeficiente de 
variação foi inferior a quatro, multiplicaram-se os resultados por 10 (BRASIL, 2009); e iv) 
Peso hectolítrico dos grãos: foi determinado pela pesagem em balança eletrônica com 
volume conhecido (225 mL), utilizando duas repetições por parcela, com valores obtidos 
no aparelho Agrologic Al-101® e os resultados expressos em kg hL-1 (BRASIL, 2009).  
Análise estatística 

Inicialmente, os resultados coletados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk 
(p < 0,05), para verificação da normalidade e homocedasticidade residuais, 
respectivamente. Posteriormente, os dados das variáveis analisadas foram submetidos à 
análise de variância e, quando o teste "F" foi significativo a 5% de probabilidade, as 
médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Duncan, por meio do programa 
estatístico SAS (BANZATTO e KRONKA, 2008). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Corroborando com Ferreira et al. (2017) e Nunes et al. (2016), resultados 

estatisticamente não significativos foram encontrados para as variáveis: número de 
perfilhos por planta, número de grãos por espiga, peso hectolítrico e peso de mil grãos 
(Tabela 2). 
 
Tabela 2. Resultados médios do número de perfilhos por planta (N.P.P.), número de grãos 
por espiga (N.G.E.), peso hectolítrico (PH) e peso de mil grãos (P.M.G.), da cultivar de trigo 
CD 116, em resposta a diferentes modos de aplicação do inoculante líquido (Maringá – PR, 
Brasil). 

Tratamentos N.P.P. N.G.E. PH P.M.G. (g) 

1 2,84 A 41,60 A 78,35 A 40,61 A 

2 2,95 A 42,60 A 78,60 A 40,51 A 

3 2,75 A 42,50 A 78,65 A 40,48 A 

4 2,65 A 42,50 A 78,33 A 40,19 A 

5 2,90 A 42,50 A 78,58 A 40,39 A 

6 2,80 A 42,50 A 78,41 A 40,47 A 

7 2,62 A 42,50 A 78,40 A 40,59 A 

8 2,68 A 42,50 A 78,50 A 41,00 A 

C.V. (%) 22,73 8,49 2,27 2,44 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo 
teste de Duncan. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nas condições testadas, independentemente da dose e da forma de inoculação, a 

aplicação de A. brasilense proporcionou resultados equivalentes à fertilização 
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exclusivamente na forma mineral. Tais resultados indicam que essas bactérias merecem 
ser mais detalhadamente estudadas como biofertilizantes capazes de substituir 
parcialmente a adubação mineral nitrogenada da cultura do trigo.   
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