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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de Bradyrhizobium japonicum e 

Azospirillum brasilense, de forma isolada e mista, em soja cultivada, no oeste do Paraná. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com quatro repetições e sete 

tratamentos. Os tratamentos foram: (T1) testemunha, (T2) inoculação com Brad (T3) 

inoculação com Azos, (T4) Brad + 50mL Azos, (T5) Brad + 100mL Azos, (T6) Brad + 150mL 

Azos e (T7) Brad + 200mL Azos. As parcelas experimentais foram constituídas por quatro 

linhas de seis metros de comprimento, com espaçamento de 0,45m. Foram avaliadas a 

emergência de plantas ao 8° e 15° dia, no final do período de maturação avaliou-se numero de 

vagens por planta. A colheita foi realizada manualmente, na área útil da parcela, sendo 

estimada a produtividade de grãos em Kg ha
-1

. Além disso, determinou-se a massa de mil 

grãos por parcela em gramas. Concluiu-se que somente a inoculação com Bradyrhizobium 

japonicum apresentou resultado estatisticamente significativo para a massa de mil grãos em 

relação ao tratamento coinoculado (T6). 
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Inoculation and co-inoculation with Bradyrhizobium japonicum and 

Azospirillum brasilense in soybean culture 

 

Abstract: : The aim of this work was to evaluate the influence of Bradyrhizobium japonicum 

and Azospirillum brasilense, isolated and mixed in soybean grown, in the West of Paraná. The 

experimental design was randomized blocks with four repetitions and seven treatments. The 

treatments were: (T1), witness (T2) inoculation with Brad, (T3) inoculation with Azos (T4) 

Brad + 50 mL Azos, (T5) Brad + 100 mL Azos, (T6) Brad + 150 mL Azos and (T7) Brad + 

200 mL Azos. The experimental plots were set up by four rows of six meters long, with 

spacing of 0, 45 m. The emergence of plants were evaluated to 8° and 15° day, at the end of 

the ripening period assessed number of pods per plant. The harvest was carried out manually, 

in the area of the parcel, being estimated productivity of grain in Kg ha
-1

. In addition, it was 

determined the mass of thousand grains per portion in grams. It was concluded that only the 

inoculation with Bradyrhizobium japonicum presented statistically significant result for the 

mass of thousand grains coinoculado treatment (T6). 
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Introdução 

A produção de soja [Glycine max (L.) merrill] está entre as atividades agrícolas com 

maior destaque no mercado mundial, sendo o quarto grão mais consumido e produzido 

mundialmente, atrás de milho, trigo e arroz, além de ser a principal oleaginosa cultivada 

(HIRAKURI e LAZZAROTTO, 2014). 

De acordo com o USDA (2015), em seu 4º levantamento para a safra global de soja 

2015/16, reportou volume recorde de 319,4 milhões de toneladas. A área e a produtividade 

média mundial da soja ficaram acima do ciclo anterior, sendo 118,0 milhões de ha e 2,7 t ha
-1

, 

respectivamente. 

Na safra 14/15, a produtividade média da soja foi de 3.216 kg ha
-1

 nos Estados Unidos, 

9% mais do que na anterior. Já no Brasil a produtividade média na safra 14/15 foi de 3.012 kg 

ha
-1

 (USDA, 2015). 

No Brasil, segundo a CONAB (2015) a área plantada de soja foi de 31,50 milhões de 

hectares no ano de 2015, sendo a produção atual de 94,28 milhões de toneladas, 9,5% 

superior à safra anterior. 

No estado do Paraná a área semeada com a cultura na safra 14/15 foi de 5,2 milhões de 

hectares, produzindo 17,12 milhões de toneladas do grão, com uma produtividade de 3.283kg 

ha
-1

 (CONAB, 2015). 

Para Hungria, Rubens, Nogueira (2012), a cada 1.000kg de grãos de soja, são 

necessários 80 kg de N por hectare, sendo fornecido pela fixação biológica do nitrogênio 

tornando assim economicamente viável a cultura da soja. Com a fixação biológica de 

nitrogênio (FBN) estima-se economia de sete bilhões de dólares por safra no Brasil. 

De acordo com EMBRAPA (2014) estima-se que para os próximos anos no Brasil, 

haverá um acréscimo no uso de fertilizantes para suprir as necessidades da agricultura. Com 

isso, é importante encontrar soluções para impedir o grande uso de fertilizantes, nesse sentido, 

as bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico podem cumprir importante papel para 

garantir altas produtividades com custo reduzido e com independência do mercado externo. 

Mesmo com a eficiência da FBN na soja, estudos devem ser realizados para confirmar 

os ganhos com cultivares de alta produtividade. Além do mais, os benefícios deste processo 

biológico podem ser reduzidos pelas mudanças do clima, períodos de seca e de altas 

temperaturas e por agentes como a incompatibilidade com defensivos químicos nas sementes 

(HUNGRIA, NOGUEIRA, ARAUJO, 2013). 
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As utilizações de bactérias do gênero Rhizobium e Azospirillum com a técnica da 

coinoculação em leguminosas incrementam consideravelmente a nodulação e no crescimento 

radicular, proporcionando uma melhora na absorção de água e nutrientes, resultando em 

ganho de produtividade (FERLINI, 2006). 

Este aumento em produção é devido a maior fixação de N2 que estas bactérias realizam. 

Estudos em que se utilizou Azospirillum brasilense, evidenciou-se o efeito positivo da 

coinoculação  devido a aptidão destas produzirem fito hormônios que resultam em um maior 

crescimento radicular. Contudo, estas podem explorar um volume mais amplo de solo 

(FERLINI, 2006).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de Bradyrhizobium japonicum e 

Azospirillum brasilense, de forma isolada e coinoculada, em soja, no oeste do Paraná. 

 

Material e Métodos 

O ensaio foi conduzido a campo na Fazenda Escola da Faculdade Assis Gurgacz, 

localizada no município de Cascavel – PR, situado a 24°56’10” de Latitude Sul e 53°30’54” 

de Longitude Oeste e a 697 metros de altitude. A temperatura média do ar é de 20°C com a 

precipitação pluviométrica de 2.011 mm anuais, e umidade relativa do ar variando entre 75 e 

81% (AMORIN et al, 2002). O solo do local foi classificado segundo o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos como Latossolo Vermelho Distroférrico (Embrapa, 1999). 

A cultivar de soja utilizada para o ensaio foi TEC 6029 IPRO
R
 da empresa CCGL

R
, de 

ciclo médio, grupo de maturação 6,0 e ciclo de crescimento indeterminado. O espaçamento 

utilizado entre linhas foi de 0,45 m com 15 plantas por metro linear, com população média de 

330 mil pls/há¹.  

As sementes foram previamente tratadas com fungicida de ação protetora 

(Piraclostrobina), sistêmico (Metil Tiofanato) e inseticida de contato e ingestão (Fipronil). Em 

seguida receberam os inoculantes conforme tabela 1. Os tratamentos foram realizados em 

sacos plásticos utilizando-se um quilo de semente, sendo após a adição dos produtos agitando-

se por 4 minutos para um melhor recobrimento das mesmas. 

A semeadura foi realizada no dia 22/10/2014 em plantio direto, sendo que nesta área já 

houve o cultivo da soja anteriormente. Utilizou-se semeadora de parcelas experimentais com 

4 linhas e com uma adubação de 290 kg ha
-1

, utilizando a formulação 2-20-18 (N-P-K).  

Durante o desenvolvimento da cultura foram realizados os tratos culturais necessários 

para controle de pragas, doenças e plantas daninhas, conforme recomendação agronômica. 
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O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, sendo sete 

tratamentos com quatro repetições. O tamanho das parcelas foi de 1,8m x 6 m (10,8 m²). As 

parcelas foram separadas por corredores de um metro. Os tratamentos avaliados na pesquisa 

são apresentados na tabela 1: 

 

Tabela 1 – Tratamentos utilizados nas sementes 

 Tratamentos Concentração(UFC/semente) 

T1 Sem inoculante 0 

T2 Bradyrhizobium japonicum 150 ml.50kg
-1

  2,5 x 10
6 

T3 Azospirilum brasilense 100 ml.50kg
-1

  57.142 

T4 Bradyrhizobium + Azospirillum 50ml.50 kg
-1

  2,5 x 10
6 

+ 28.571 

T5 Bradyrhizobium + Azospirillum 100ml.50 kg
-1

  2,5 x 10
6 

+ 57.142 

T6 Bradyrhizobium + Azospirillum 150ml.50 kg
-1

  2,5 x 10
6 

+ 85.714 

T7 Bradyrhizobium + Azospirillum 200ml.50 kg
-1

  2,5 x 10
6 

+ 114.285 

 

A inoculação padrão das sementes com Bradyrhizobium foi realizada garantindo 2,5 

milhões de unidades formadoras de colônia(UFC)/semente.  

Os inoculantes utilizados foram Brasilec TAS On-Farm
R
 (Bradyrhizobium japonicum) 

com garantia de 6x10
9
 UFC/ml e Grammy Crop

R
 (Azospirillum brasilense) 2x10

8
 UFC/ml 

ambos da empresa Forquímica Agrociência Ltda
R
. 

Os parâmetros avaliados foram: plantas emergidas no oitavo e décimo quinto dias, e 

avaliadas as plantas emergidas em uma linha de seis metros da parcela; o número de vagens 

por planta, obtido a partir da contagem de dez plantas selecionadas aleatoriamente na área útil 

de cada parcela; a massa de mil grãos, obtida através de uma amostra de mil grãos e pesada; e 

produtividade mensurada através da massa dos grãos de cada parcela após a colheita. 

Para a colheita utilizou-se como área útil da parcela, duas linhas por quatro metros 

(3,6m²), sendo arrancadas todas as plantas e debulhadas em trilhadeira. Posteriormente os 

grãos foram limpos, pesados e a umidade corrigida para 13%.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey, a 5% de significância, no programa Assistat
R 

versão 7,7 beta  (SILVA e 

AZEVEDO, 2002). 

 

Resultados e Discussão 

 Analisando a tabela 2 os resultados indicaram que não foram constatadas diferenças 

significativas quando avaliado o número de vagens por planta, indicando que a 

disponibilidade de nitrogênio não afetou este parâmetro nesse experimento. 
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Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros 

emergência no oitavo, e no décimo quinto dias, porém observa-se um ganho de dezesseis 

plantas na emergência ao oitavo dia e sete plantas ao décimo quinto dia após o plantio para o 

tratamento T6, quando comparado com a testemunha. Estes resultados concordam com 

BULEGON et al (2014); avaliando desempenho de Bradyrhizobium japonicum e 

Azospirillum brasilense, de forma isolada e co-inoculada na germinação e desenvolvimento 

inicial de diferentes cultivares de soja cultivadas na região oeste do Paraná. Estes autores 

também constataram que a coinoculação com Azospirillum brasilense nas cultivares Apollo, 

ND 4990 e Spring aumentou a germinação no quinto dia, possivelmente pela liberação de 

hormônios estimuladores do processo germinativo. 

 

Tabela 2 – Avaliação da emergência no 8° e 15° dias após o plantio (DapP), número de 

vagens por planta (NVP), massa de mil grãos (g) (MMG) e produtividade de 

grãos (Kg.ha¹)(PG). Cascavel-PR. Safra 2014/15 

Tratamentos 8° DapP 15°DapP NVP MMG (g) PG (Kg.ha¹) 

1 56,25 a 76,00 a 43,75 a 204,34 ab 4669,75 a 

2 63,75 a 76,50 a 43,75 a 208,72 a 4834,25 a 

3 57,00 a 80,50 a 44,75 a 206,54 ab 4457,50 a 

4 61,75 a 78,25 a 43,00 a 205,57 ab 4457,50 a 

5 66,75 a 79,25 a 40,50 a 208,27 a 4465,75 a 

6 72,00 a 83,00 a 42,75 a 202,91 b 4503,00 a 

7 68,75 a 75,25 a 46,50 a 205,11 ab 4306,50 a 

CV 14,74 8,06 16,04 1,10 7,44 

dms 21,94 14,76 16,32 5,28 786,96 

 Teste F ns ns ns * ns 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 

CV = Coeficiente de variação; dms = diferença mínima significativa. 

n.s.; * não significativo a 5 % de probabilidade. 

 

As médias dos coeficientes de variação situaram-se entre 1,10% e 16,04%. As variáveis 

que apresentaram os maiores coeficientes de variação foram NVP e germinação ao 8° DapP, 

com valores de 16,04% e 14,745 respectivamente. A variabilidade foi observada na massa de 

mil grãos com C.V. de 1,10%. 

Segundo Gomes e Garcia (2002), experimentos de campo apresentando um coeficiente 

de variação inferior a 10% é considerado baixo, assim o experimento tem alta precisão; 10 a 

20% é considerado médio, e de boa precisão; 20 a 30% alto, com baixa precisão, e acima de 

30% muito alto; deste modo, todos os dados obtidos neste experimento podem ser 

considerados de alta ou média precisão. 
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Avaliando os valores de massa de mil grãos foram identificadas diferenças entre T2 

(208,72 g) T5 (208,27g) e T6 (202,91 g), apontando um ganho significativo na inoculação 

com Bradyrhizobium e da coinoculação com 100ml de Azospirillum em relação ao tratamento 

contendo Bradyrhizobium + Azospirillum 150mL/50 kg
-1

. Para Bárbaro et al.(2009) avaliando 

a coinoculação na cultura da soja, obteve resultado de maior peso de mil grãos quando 

utilizou 100 g.50 kg de sementes com Azospirillum e 100g.50 kg de sementes com 

Bradyrhizobium. 

No parâmetro produtividade de grãos não se observou diferença estatisticamente 

significativa entre os tratamentos e embora, aparentemente as médias de produtividade 

apresentaram diferenças numéricas nos valores de produtividade; porém a possibilidade de 

uma influência econômica para o tratamento com Bradyrhizobium existe, já que o incremento 

foi de 164,5 kg. ha¹. Estes dados confirmam os resultados obtidos por Bárbaro et al. (2009), 

não refletindo no aumento de produtividade quando utilizada a coinoculação com 

Azospirillum. 

Segundo Hungria et a.l (2013),  a reinoculação anual da soja com Bradyrhizobium 

resultou em incremento médio no rendimento de grãos de 222 kg ha
-1

 (3,7 sacas), 

representando 8,4%, enquanto que o tratamento com coinoculação resultou em um 

incremento médio de 427 kg.ha
-1

 (7,1sacas), ou 16,1%; quando realizada a aplicação do 

Azospirillum via sulco na concentração de 2,5 x 10
5
 células/semente e a inoculação com 

Bradyrhizobium na concentração de 1,2 milhões de células /semente; discordando dos 

resultados obtidos nesse experimento. 

 

 Conclusão 

A coinoculação utilizando Azospirillum brasilense e Bradyrhizobium japonicum não 

influenciou nos parâmetros avaliados no experimento, sendo apenas estatisticamente 

significativo para a massa de mil grãos no tratamento inoculado somente com 

Bradyrhizobium(T2) e coinoculado com 100ml de Azospirillum(T5) em relação ao tratamento 

contendo 150 ml de Azospirillum(T6), porém sem diferir-se estatisticamente da testemunha. 
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