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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE INDUTORES DE ENRAIZAMENTO E 

BACTÉRIAS FIXADORAS DE NITROGÊNIO NA CULTURA DA SOJA (GLICYNE 

MAX L.)  

 

 

ANDRESSA MARANGONI  

 

RESUMO 

O tratamento de sementes é de extrema importância desde a germinação até a fase final da 

planta, na qual a ação dos inseticidas, fungicidas, enraizadores e bactérias adicionadas ao 

tratamento ajudam na prevenção da semente contra o ataque de pragas e doenças. O objetivo 

do trabalho foi de avaliar a fisiologia e produtividade da cultura da soja (Glycine max L.) 

quando aplicadas bactérias fixadoras de nitrogênio dos gêneros Bradyrhizobium sp. e 

Azospirillum sp. agindo isoladas e associadas, com e sem a utilização de indutores de 

enraizamento. O tratamento das sementes foi realizado no mesmo dia da semeadura, o que 

eleva a viabilidade da prática. O experimento foi realizado em Delineamento Inteiramente 

Casualizado (DIC), contendo oito tratamentos e quatro repetições, sendo T1: Enraizador + 

Bradyrhizobium sp.; T2: Enraizador; T3: Enraizador + Azospirillum sp.; T4: Enraizador + 

Bradyrhizobium sp. + Azospirillum sp.; T5: Bradyrhizobium sp.; T6: Azospirillum sp.; T7: 

Bradyrhizobium sp. + Azospirillum sp.; T8: Testemunha. Foram avaliados a altura de plantas, 

quantidade de trifólios, comprimento de raiz e quantidade de nódulos viáveis. Além disso, 

também foram obtidos os resultados de produtividade de cada tratamento, onde o T4 

(Enraizador + Bradyrhizobium sp. + Azospirillum sp.) obteve uma média de 1,49 kg parcela
-1

, 

equivalente a 3311 kg ha
-1

,
 
uma média superior em relação aos demais tratamentos. O T4 

apresentou também, o maior número de nódulos viáveis e comprimento do sistema radicular, 

evidenciando que a coinoculação aliada ao uso de enraizador apresenta grande potencial, 

sendo uma alternativa importante na busca de maiores produções.  

 

Palavras-chave: Co-inoculação; Inoculação; tratamento de semente. 

 

EVALUANTION OF THE EFFICIENCY OF ROOTING INDICATORS AND 

NITROGEN FIXING BACTERIA IN SOYBEAN CROP (GLYCINE MAX L.) 

 

ABSTRACT 

 
 Seed Treatment is extremely important from germination to the final stage of the plant where the 
action of insecticides, fungicides, rooters, and bacteria added to the treatment contribute to the 
prevention of the seeds against pests attack and diseases. The purpose of this research was to 
measure physiology and productivity of soybean crop (Glycine max L.) when applied nitrogen-fixing 
bacteria of the genre Bradyrhizobium sp. e Azospirillum sp. acting isolated and associated with and 
without using rooting inductors. Seed Treatment was performed on the same day of seeding, which 
raises the viability of the practice. The experiment was carried out in Completely Randomized Design 
with eight treatments and four repetitions being T1: Rooting + Bradyrhizobium sp.; T2: Rooting; T3: 
Rooting + Azospirillum sp.; T4: Rooting + Bradyrhizobium sp. + Azospirillum sp.; T5: Bradyrhizobium 
sp.; T6: Azospirillum sp.; T7: Bradyrhizobium sp. + Azospirillum sp.; T8: Witness. The first, the second, 
and the third assessment was done on twenty, thirty, and fifty days respectively after the 
germination so that in the first assessment was carried out the measuring size of each treatment 
plant. On the evaluation was verified the height and the number of trifolios of the plant. On the third 



evaluation at fifty days was rated the height of the plant, number of trifolios, the root size, and the 
number of viable nodules. Obtained an average of 1.49 kg. Plot -1, equivalent to 3,311 hg / ha-1, an 
average higher than the other treatments. The t4 also presented the highest number of viable 
nodules and length of the redicular system, showing that co-inoculation combined with the use of 
rooting has great potential, being an important alternative in the search for greater production. 

 

Keywords: Co-inoculation; inoculation; seed treatment.   

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A soja (Glicyne max L.) é uma cultura muito importante na economia do Brasil e do 

mundo. Tal leguminosa representa no Brasil a fonte direta de renda mais elevada no que se 

refere à cultura produtora de grãos no verão. Além de sua alta representatividade, a soja 

possui um papel muito importante diante a sociedade, seja na área rural ou nas cidades, 

contribuindo para a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos sistemas de produção 

de grãos (STRIEDER; BERTAGNOLLI, 2016). 

Na safra 2017/2018 a produtividade de grãos de soja (Glicyne max L.) brasileira 

atingiu o patamar de 119,50 milhões de toneladas. A nível mundial, o Brasil atingiu a segunda 

colocação em produtividade, ficando atrás apenas dos Estados Unidos com produção de 

119,52 milhões de toneladas. Na terceira colocação, posicionou-se a Argentina com produção 

de 37 milhões de toneladas, seguida pela China com 14,20 milhões, além disso, a soma dos 

demais países produtores do grão no mundo atingiu o valor de 46,49 milhões de toneladas 

(CONAB, 2018). 

No Brasil, houve uma estimativa maior em relação à produção de soja na safra 

2020/21 passando de 131 para 133 milhões de toneladas. Os aumentos das exportações 

brasileiras também tendem aumentar de 84 para 85 milhões de toneladas. O Brasil exportou 

cerca de 75,11 milhões de toneladas de soja em grãos atualmente, enquanto que, no mesmo 

período da safra de 2019 foram exportados cerca de 56,17 milhões de toneladas. (CONAB, 

2020) 

Mesmo com uma produtividade elevada do grão, a busca por alternativas que 

viabilizem ainda mais o cultivo de tal leguminosa, assim como elevem sua produtividade 

devem ser intensas, de modo que a cada dia a demanda do mesmo produto torna-se cada vez 

maior (STRIEDER; BERTAGNOLLI 2016). 

Devido ao alto teor de proteína existente na soja, durante seu cultivo a planta necessita 

cerca de 80 kg de Nitrogênio para a produção de uma tonelada de grão, desta forma como a 

eficiência dos fertilizantes nitrogenados raramente ultrapassam o nível de 50%, seria 

necessário aplicar 160 kg de fertilizante nitrogenado por hectare para cada tonelada de 

produção de grão produzida (HUNGRIA et al., 2007). 

Neste contexto, na constante busca de meios para elevar a viabilidade econômica e 

produtividade da cultura, desenvolveu-se uma alternativa capaz de realizar a fixação biológica 

do nitrogênio existente na atmosfera para assimilação pela planta. Tal processo se dá pela 
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utilização de estirpes de bactérias selecionadas capazes de associarem-se as raízes da planta 

formando nódulos, capturando o nitrogênio da atmosfera existente nos macroporos do solo, 

transformando-o em formas nitrogenadas que são utilizáveis pela planta (HUNGRIA et al., 

2007). 

Tal alternativa está relacionada com os processos de inoculação e coinoculação, onde 

a primeira na cultura da soja refere-se à prática de inoculação de bactérias pertencentes a um 

único gênero, como Bradyrhizobium às sementes (ZILLI  et  al., 2006; BIZARRO, 2008). Já a 

segunda, está ligada a uma prática também chamada de inoculação mista, que esta relacionada 

com o uso de combinações de microorganismos diferentes, de modo que ambos produzam um 

efeito de sinergia, ultrapassando os resultados obtidos em ambos quando utilizados de 

maneira isolada (FERLINI, 2006; BÁRBARO et al., 2008). 

Neste contexto, Ferlini (2006), afirmou que a utilização de bactérias do gênero 

Azospirillum e Rhizobium na técnica de coinoculação em plantas leguminosas ocasiona uma 

elevação considerável no número de nódulos das raízes, assim como em seu desenvolvimento, 

consequentemente gerando uma melhor absorção de nutrientes e água pela planta, tendo como 

resultado uma maior produtividade. 

Resultados positivos à técnica de coinoculação foram obtidos por Burdmann, Hamaqui 

& Okon (2000), onde estes verificaram, a partir de diversos ensaios a campo, incrementos 

consideráveis nos rendimentos das leguminosas, com a utilização das bactérias associadas, em 

comparação com os resultados obtidos com sua utilização isolada. 

É importante considerar que a coinoculação também pode acarretar respostas 

contraditórias, de forma que esta pode tanto estimular quanto retardar o desenvolvimento de 

nódulos e a expansão radicular, sendo influenciado em função do nível, tipo e concentração 

da inoculação (FERLINI, 2006). 

Outra prática muito interessante na produção da soja é a utilização de Indutores de 

Enraizamento no tratamento de sementes, estes são característicos por fornecerem a planta, 

logo no início do processo de germinação, macro e micros nutrientes que promovem o 

desenvolvimento de um sistema radicular com maior poder de absorção. Além de uma parte 

aérea com maior vigor, gerando uma elevação no potencial produtivo de fotoassimilados, 

assim como um caule de maior diâmetro, o que consequentemente faz com que a planta torne-

se mais resistente a intempéries físicas, biológicas e químicas, trazendo respostas positivas de 

produtividade (GUERRA et al., 2006). 

Desta forma, o presente experimento tem por objetivo avaliar aspectos fisiológicos e 

de produtividade da cultura da soja, sob utilização de diferentes gêneros de bactérias fixadoras 
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de nitrogênio, sendo elas Bradyrhizobium sp. e Azospirillum sp., agindo isoladas e em 

conjunto, com e sem presença de indutor de enraizamento. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

O experimento foi realizado na cidade de Paiçandu, localizada no estado do Paraná 

Latitude: 23º45’78.06’’S, Longitude: 52º01’85.28’’O.  Para a semeadura da soja, as sementes 

foram separadas em volumes de 4 kg cada, para receber os tratamentos, sendo que a cultivar 

de soja utilizada no experimento foi uma cultivar comercial com tecnologia IPRO. 

 As sementes foram tratadas de acordo com cada tratamento especificado na tabela 1. 

Posteriormente, foi realizada a semeadura, sendo implantando juntamente a adubação em 

sulco com o formulado 02-07-07 na proporção de 250 kg.ha
-1

. A semeadura foi realizada em 

parcelas, com o apoio de um trator equipado com uma semeadora-adubadeira de nove linhas. 

Na tabela 2 estão descritos as concentrações de cada um dos produtos utilizados nos 

tratamentos. 

 

Tabela 1. Tratamentos (T1 ao T8) e dosagens utilizadas no experimento.  
 

TRATAMENTOS DESCRIÇÃO DOSAGENS UTILIZADAS 

T1: Enraizador+Bradyrhizobium 

sp. 

Enraizador + inoculante 8 ml/kg + 5 ml/kg 

T2: Enraizador Enraizador 8 ml/kg 

T3: Enraizador + Azospirillum sp. Enraizador + inoculante 8 ml/kg + 5 ml/kg 

T4:Enraizador+Bradyrhizobium 

sp. + Azospirillum sp. 

Enraizador + coinoculação 8 ml/kg + 5 ml/kg de cada 

inoculante 

T5: Bradyrhizobium sp. Inoculante 5 ml/kg 

T6: Azospirillum sp. Inoculante 5 ml/kg 

T7: Bradyrhizobium sp.+ 

Azospirillum sp.  

Coinoculação 5 ml/kg de cada inoculante 

T8: sem enraizador e inoculante _------------------ --------------- 
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Tabela 2. Demonstração dos produtos utilizados no experimento, com as devidas 

composições e concentrações dos mesmos. 

 

PRODUTOS UTILIZADOS CONCENTRAÇÕES DOS PRODUTOS 

 Pentóxido de Fósforo ( P2O5 ): 28,0 g.L
-1

 

 Óxido de potássio (K2O): 14,0 g.L
-1

 

 Magnésio ( Mg): 14,0 g.L
-1

 

 Enxofre (S):  42,0 g.L
-1

 

 Boro (B): 7,0 g.L
-1

 

 Cobalto (Co): 14,0  g.L
-1

 

ENRAIZADOR Manganês: (Mn): 7,0  g.L
-1 

  

 Molibdênio (Mo): 64,0 g.L
-1

 

 Níquel (Ni): 5,6 g.L
-1

 

 Zinco (Zn): 28,0 g.L
-1

 

 Carbono Orgânico Total: 84,0 g.L
-1

 

 Ácidos Fúlvicos: 168,0 g.L
-
 

 Extratos de algas (Ascophyllum nodosum) 

Inoculante com Azospirillum sp. 2x10
8 
UFC/ml 

Inoculante com Bradyrhizobium sp. 7x10
0
 UFC/ml 

 

 

A semeadura foi realizada com densidade de 13 sementes por metro linear, conforme 

recomendação comercial da empresa produtora da semente, utilizando um espaçamento de 

0,45 cm entre linhas. O experimento foi estruturado pelo método de Delineamento 

Inteiramente Casualizado (DIC), de modo que a seleção das parcelas a ser implantado cada 

tratamento foi realizada ao acaso. No total foram 8 tratamentos com 4 repetições, tendo como 

dimensão das parcelas 4,05 metros de largura, por 10 metros de comprimento, de forma que 

cada parcela totalizou 40,50m², sendo 162m² por tratamento, e o experimento como um todo, 

1.296m². A condução do experimento ao longo do ciclo total da cultura procedeu de forma 

convencional, com aplicações de fungicidas e inseticidas para controle de doenças e pragas. 

Foram realizadas três aplicações com o inseticida Neonicotinoide + Piretroide na dosagem de 

50 ml para 20 litros d’água, foi realizada também duas aplicações com o fungicida 

Estrobilurina (Picoxistrobina) e Pirazol Carboxamida (Benzovindiflupir) na dosagem de 75 

ml para 20 litros d’agua.  

Abaixo seguem a descrição e períodos nas quais foram realizadas as avaliações 

morfofisiológicas, a fim de comparar os diferentes tratamentos. 

1º Altura de Plantas (AP): Foi avaliado um total de cinco plantas por parcela, de forma 

aleatória. As plantas foram medidas com o auxílio de uma fita métrica, desde a superfície do 

solo até o último trifólio aberto. As avaliações foram feitas aos 20, 30 e 50 dias após a 

emergência (D.A.E.). 
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2º: Quantidade de Trifólios (QT), Tamanho de Raiz (TR), e Nódulos Viáveis (NV): A 

quantidade de trifólios foi contada a partir dos ramos laterais emergidos através dos nós 

presentes no caule das plantas, sendo essas características avaliadas aos 30 e 50 DAE. As 

plantas foram retiradas do solo com auxílio de um reservatório com água e uma pá tipo vanga, 

para realizar a medição do comprimento das raízes, com auxílio de uma régua milimétrica.  

Em seguida, foi realizada a contagem de nódulos viáveis, sendo que estes foram cortados com 

o apoio de uma lamina, a fim de observar a coloração interna dos mesmos, de forma que os 

que apresentaram coloração avermelhada em seu interior foram considerados nódulos viáveis, 

e os que não apresentaram tal característica foram considerados nódulos inviáveis. A 

avaliação da quantidade de nódulo e tamanho de raiz foi considerada aos 50 D.A.E. A 

coloração rósea que os nódulos apresentam se dá devido à degradação da leghemoglobina, já 

em nódulos senescentes a degradação da leghemoglobina resulta em nódulos mais 

esverdeados e em alguns nódulos que se formam por bactérias ineficientes (HUNGRIA, et al., 

2007).    

3º Produtividade: Foi realizada a retirada de uma amostra composta por três linhas de 

cinco metros de cada parcela de todos os tratamentos (totalizando 4,5 m
2
. parcela

-1
), a fim de 

realizar a mensuração de produtividade atingida em cada um dos tratamentos.  

Após a obtenção de todos os resultados, os dados foram comparados pelo teste de 

Scott-Knott a 5% de significância, com auxílio do programa SISVAR. (FERREIRA, 2000).  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nos primeiros dias após implantação do experimento foi verificado que todas as 

parcelas obtiveram uma germinação uniforme, não apresentando necessidade de replantio na 

área. Após os 20 D.A.E. a variável analisada foi à altura das plantas, e observou-se que o 

mesmo não obteve diferença significativa entre os tratamentos (tabela 3). No entanto 30 

D.A.E. podemos observar uma diferença significativa entre os tratamentos T4, T5, T6 e T8 

comparado aos demais, apresentando maiores médias de altura de plantas. Aos 50 D.A.E. 

observa-se que os tratamentos T1, T2, T5, T6, e T8, apresentaram as maiores médias de 

altura. Cabe ressaltar que os tratamentos T5, T6 e T8 mantiveram as maiores alturas na última 

avaliação e os tratamentos 1 e 2 se destacaram em relação a altura apenas na avaliação final. 

Esses resultados indicam que a testemunha (T8) não diferenciou dos tratamentos ao qual 

receberam o enraizador e os inoculantes, podendo inferir que essa característica não recebeu 
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influência significativa dos tratamentos. Meert et al., (2020), trabalhando com inoculação e 

coinoculação com Bradyhizobium japonicum e Azospirillum brasilense na cultura da soja 

verificaram que sem a aplicação de Nitrogênio na base, tanto a inoculação quanto a 

coinoculação não promoveram alterações sobre a altura das plantas de soja. Resultados 

similares também foram descritos por Mundim et al., (2018) que não observaram efeitos da 

coinoculação sobre a altura das plantas de soja, embora as bactérias do gênero Azospirillum 

realizam a FBN e podem produzir compostos promotores de crescimento ou estimular a 

produção endógena da planta desses compostos (RODRIGUES et al., 2012). Bulegon et al., 

(2016) relatam que alguns fitormonios principalmente o àcido indol-acético (AIA) eliminadas 

pelas bactérias do gênero Azospirillum sp. desempenham um papel de extrema necessidade no 

que se refere ao crescimento das plantas. Segundo Silva et al., (2011); Parente et al., (2015) a  

maior altura de plantas e de inserção da primeira vagem ocorreu quando foi aplicado 24 kg ha
-

1
 de N na base associado ao B. japonicum.  

 

Tabela 3. Altura de plantas de soja em centímetro (cm) aos 20, 30 e 50 D.A.E., referente a 

cada tratamento.  

Tratamento Altura 20 D.A.E. (cm) Altura 30 D.A.E. (cm)                       Altura 50 D.A.E. (cm) 

1 12,4 a   16,3 b 28,5 a 

2 11,4 a 17,5 b 29,0 a 

3 11,3 a 16,7 b 24,4 b 

4 11,3 a 18,5 a 26,8 b 

5 12,0 a 19,0 a 30,5 a 

6 11,9 a 19,1 a 28,6 a 

7 11,5 a 17,2 b 27,4 b 

8 11,6 a 18,2 a 30,1 a 

CV% 15,56 13,83 13,7 

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, dentro de cada categoria, diferem significativamente 

entre si (teste Scott-Knott ao nível de 5 %) 
T1: Enraizador + Bradyrhizobium sp.; T2: Enraizador; T3: Enraizador + Azospirillum sp.; T4: Enraizador + 

Bradyrhizobium sp. + Azospirillum sp.; T5: Bradyrhizobium sp.; T6: Azospirillum sp.; T7: Bradyrhizobium sp. + 

Azospirillum sp.; T8: Testemunha. 

 

Aos 30 e 50 D.A.E. foram avaliadas as variáveis nas quais se referem a quantidade de 

trifólios, onde as mesmas não obtiveram diferenças significativas entre os tratamentos (tabela 

4). Evidenciando que essa variável número de trifólios não foi influenciada pelo uso de 

inoculação, associada ou não ao uso de enraizadores para este experimento. Segundo Ragngel, 
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et al., (2018), a inoculação e a co-inoculação quando associadas, apresentam uma maior 

quantidade de nitrogênio nas folhas, entretanto, a mesma pode não interferir no 

desenvolvimento da planta. Quando foi analisado o tamanho da raiz aos 50 D.A.E. é possível 

verificar que o T4, onde utilizou-se a coinoculação + Enraizador, apresentou o maior 

comprimento 37,7 cm, se comparada a todos os outros tratamentos. Saikia et al., (2010), 

explicam em seu trabalho que grande parte do efeito da coinoculação se deve as alterações que 

Azospirillum sp. causa na morfologia das raízes da planta de soja, sendo que suas raízes tornam-

se maiores e o aporte de Nitrogênio as plantas também aumentam, conseqüentemente há uma 

maior produção. Cassán e Salamone (2008) descrevem que o A. brasilense pode melhorar a 

resposta das plantas a déficits hídricos, devido a sua ação sobre o comprimento das raízes. Para 

as condições do presente estudo, a coinoculação isolada não mostrou resultados mais 

promissores, somente quando se associou ao enraizador ela foi efetiva no comprimento 

radicular. Diversos efeitos podem ocorrer com o maior comprimento do sistema radicular, 

sendo que o mais importante deles é o aumento da quantidade de nódulos, os quais podem 

realizar a absorção de N e junto com as bactérias diazotróficas, podem fornecer diversos efeitos 

benéficos da interação com os fungos micorrízicos arbusculares, e consequentemente 

incremento da absorção de fósforo (P). Com isso há um aumento do rendimento, diminuindo a 

utilização de insumos químicos como os fosfatados e também os nitrogenados (DE SOUZA et 

al., 2011; HUNGRIA, 2011). 

 

Tabela 4. Valores médios de quantidade de trifólio aos 30 e 50 D.A.E. e tamanho médio de raiz 

aos 50 D.A.E. da cultura da soja.  

Tratamento Quantidade trifólio 30 

D.A.E. 

Quantidade trifólio 50 

D.A.E. 

Tamanho da raiz 50 

D.A.E. 

1 5,4 a   9,7 a 30,5 b 

2 5,8 a 9,5 a 31,7 b 

3 6,1 a 8,6 a 30,5 b 

4 6,3 a 10,0 a 37,7 a 

5 5,9 a 9,8 a 30,0 b 

6 6,0 a 10,4 a 28,8 b 

7 6,2 a 10,9 a 29,8 b 

8 6,0 a 9,1 a 24,7 b 

CV% 17,98 18,45 20,05 

Médias seguidas por letras iguais nas colunas, dentro de cada categoria, não diferem significativamente 

entre si (teste Scott-Knott ao nível de 5 %)  
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T1: Enraizador + Bradyrhizobium sp.; T2: Enraizador; T3: Enraizador + Azospirillum sp.; T4: Enraizador + 

Bradyrhizobium sp. + Azospirillum sp.; T5: Bradyrhizobium sp.; T6: Azospirillum sp.; T7: Bradyrhizobium sp. + 

Azospirillum sp.; T8: Testemunha. 

 

 

Ao analisar o número de nódulos viáveis por planta podemos verificar que o T4 

coinoculação + Enraizador apresentou maiores quantidades 10,67 aos 50 D.A.E., diferindo 

significativamente de todos os outros tratamentos (Figura 1). A coinoculação, além de 

promover melhorias no sistema radicular da planta, em relação ao tamanho, ramificações e 

volume, interfere positivamente na viabilidade dos nódulos presentes nas raízes, onde os 

mesmos favorecem no desenvolvimento e, consequentemente, na produtividade da cultura 

(DEAK, E. A 2017). Braccini et al., (2016) avaliando a coinoculação e modos de aplicação de 

Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasiliense e a adubação nitrogenada na produção 

e rendimento da soja, verificaram que para o número de nódulos em raiz, todos os tratamentos 

envolvendo a inoculação isolada com B. japonicum na formulação líquida ou turfosa, via 

tratamento de sementes, bem como associados a coinoculação quando aplicados diretamente 

no sulco de semeadura, apresentaram superioridade quando comparados a testemunha e com a 

adubação nitrogenada. Mostrando que há um maior desenvolvimento das plantas e impacto 

positivo no rendimento de grãos, sendo que a Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) foi 

capaz de promover o nitrogênio necessário à planta, em comparação à tratamentos com 

fertilizantes nitrogenados. 

 

Figura 1. Resultado obtido pela contagem de nódulos viáveis em cada tratamento aplicado a 

cultura da soja. 
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Médias seguidas por letras iguais nas colunas, dentro de cada categoria, não diferem significativamente 

entre si (teste Scott-Knott ao nível de 5 %) 
T1: Enraizador + Bradyrhizobium sp.; T2: Enraizador; T3: Enraizador + Azospirillum sp.; T4: Enraizador + 

Bradyrhizobium sp. + Azospirillum sp.; T5: Bradyrhizobium sp.; T6: Azospirillum sp.; T7: Bradyrhizobium sp. + 

Azospirillum sp.; T8: Testemunha. 

 

 

 No que se refere ao rendimento de grãos, o tratamento em que se utilizou a 

coinoculação somado ao Enraizador (T4) apresentou um ganho superior, 1,49 Kg.parcela
-1

, 

equivalente a 3.311 kg/ha
-1

. Enquanto que a coinoculação isolada, sem o enraizador 

apresentou um valor intermediário 1,18 Kg.parcela
-1

 ou 2.622 kg/ha
-1

. Se compararmos o 

rendimento do T4 (1,49 Kg.parcela
-1

 ou 3.311 kg/ha
-1

) a testemunha (0,76 Kg.parcela
-1

 ou 

1.689 kg/ha
-1

), houve um aumento de 51% sobre a produtividade quando se aplicou a 

coinoculação e o enraizador, evidenciando a eficiência do tratamento nas condições 

experimentais (Figura 2). O clima pode ter sido um fator condicionante para que a testemunha 

e alguns tratamentos avaliados apresentassem um baixo rendimento, no entanto, o T4 mesmo 

em condições ambientais desfavoráveis se destacou frente aos demais. 

 

Figura 2. Média do rendimento de grãos por parcela, com área útil de 4,5 m
2
 para os 

diferentes tratamentos aplicados a cultura da soja. 
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 Para Sordi et al., (2017) a coinoculação proporciona aumento no rendimento de grãos 

da cultura da soja, chegando a elevar em 13,3% comparativamente a não inoculada, obtendo 

ganhos de produtividade e aumento de renda ao agricultor. Em estudo analisando dois anos 

agrícolas em quatro locais Londrina e Ponta Grossa (Paraná), onde já se encontravam 

populações de Bradyrhizobium no solo e Rio Verde e Cachoeira Dourada (Goiás), onde não 

haviam populações da bactéria, verificaram que em todos os locais a coinoculação resultou 

em produtividades superiores a inoculação isolada com Bradyrhizobium (HUNGRIA et al., 

2013). Galindo et al. (2018) ao avaliarem a inoculação e coinoculação em duas cultivares de 

soja obtiveram rendimento mais elevados para a coinoculação e lucro 14,1% maior. 

Os trabalhos demonstram que, combinações de bactérias aplicadas ao tratamento de 

sementes, possam proporcionar incrementos nas características agronômicas da soja, 

resultando em uma maior fixação de nitrogênio proporcionada pela atuação desses 

microorganismos. A FBN por Bradyrhizobium vem mostrando ao longo do tempo uma 

redução dos custos da produção da soja no Brasil, além de substituir a adubação nitrogenada 

mineral da cultura (ZILLI et al., 2010). 

O uso de Azospirillum sp., vem apresentando efeitos benéficos na associação com 

Bradyrhizobium, visto que ele tem a capacidade de produzir fitormônios, que resultam em 

maior desenvolvimento do sistema radicular e consequentemente há uma maior possibilidade 

de explorar um volume maior e mais amplo de solo (FERLINI, 2006). Azospirillum sp., tem 

forte relação com o incremento na indução de produção de genes Nod, que tem habilidade de 

incrementos de raízes laterais, densidade de pelos radiculares e ramificações desses pêlos, 

aumentado a área de absorção das raízes e possibilitando maiores incrementos de produção 

(BURDMANN et al. 2000).  

Apesar de a inoculação ser uma prática consolidada e aplicada por grande parte dos 

produtores rurais, podem ocorrer erros durante a aplicação e manuseio dos produtos, sendo 

necessária uma atenção quanto ao prazo de validade dos inoculantes, para que se tenha 

garantia do número mínimo de células viáveis, além da boa disponibilidade hídrica para 

germinação e emergência das plântulas, assim como as condições ambientais durante a 

preparação a aplicação dos produtos e uso de fungicidas compatíveis com as bactérias. São 

cuidados como esses que, garantem ao produtor, um maior rendimento de nódulos viáveis, 

melhor desenvolvimento do sistema radicular e produtividade, garantidos pela eficiência da 

inoculação e coinoculação das suas sementes. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, foi possível, por meio de análise de dados, pesquisa em fontes 

específicas, leitura em obras de autores da área, concluir que a associação do Azospirillum sp. 

com Bradyrhizobium sp. e enraizador no tratamento de semente da cultura da soja, mostrou 

incrementos nos caracteres fisiológicos, bem como maiores ganhos no desenvolvimento do 

sistema radicular, número de nódulos viáveis e produtividade, quando comparado a 

testemunha.  

Assim, uso da coinoculação aliado a enraizadores de crescimento pode ser uma 

alternativa viável, devido ao melhor custo benefício ao agricultor. Deste modo, a 

produtividade da soja pode ser ainda mais rentável com o uso deste método de manejo 

alternativo. 

Portanto, é possível melhorar, ainda mais, a produtividade da soja, utilizando essas 

novas ferramentas que o mercado vem trazendo como alternativa para incremento da 

produtividade da cultura. O uso de novos produtos, com base em pesquisas, novos 

tratamentos e cuidados com a semeadura, são fundamentais para o crescimento e 

desenvolvimento do país, bem como, do próprio agricultor que vislumbra sempre o melhor 

desenvolvimento da cultura.  
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