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Resumo 
 
O Brasil é um grande produtor de milho e soja e para essa produção é necessário o uso de grandes 
quantidades de fertilizantes. Novas técnicas buscam uma agricultura mais sustentável e com menor 
custo de produção. Neste sentido, a rochagem e o uso de Azospirilum brasiliense surgem como 
alternativas para a fertilização e auxiliar a nutrição das plantas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
desempenho agronômico da cultura do milho e da soja em resposta a utilização de subprodutos de 
rochagem e da inoculação com o uso da bactéria Azospirillum brasiliensis. Para isso, foram realizados 
experimentos a campo nos anos agrícolas 2019/20 e 2020/21 na Estação Agronômica da Uergs em 
Cachoeira do Sul. O delineamento experimental utilizado foi bifatorial em faixas com parcelas 
subdivididas e com 3 repetições. O fator A consistiu da inoculação nas sementes de bactérias do gênero 
Azospirillum brasiliense (aplicado ou não) e o fator B da aplicação de diferentes pós de rocha, sendo 
estes: basalto, granito, rochas calcárias dolomíticas, misto e a testemunha (sem nenhum tipo de 
rochagem). As rochas e a inoculação pouco afetaram as variáveis analisadas no cultivo do milho e na 
cultura de inverno. Para a cultura da soja houve diferenças nas vagens por planta, altura e produtividade 
para ambos os fatores. As rochagens que se destacaram na produção de soja foram o basalto com 
5.019 Kg ha-1, o granito com 4.714 Kg ha-1 e o misto com 4.564 Kg ha-1. Na cultura da soja a co-
inoculação resultou em um incremento médio de 400 Kg ha-1 na produção de grãos. 

 
Palavras-chave: Pó de rocha. Inoculação. Grãos. Cultura de inverno. Sustentabilidade.  

 
 

Agronomic performance of corn and soybean crops in response to the 
application of rock dust and Azospirillum brasiliense 

 

Abstract 
 
Brazil is a large producer of corn and soybeans and for this production it is necessary to use large 
amounts of fertilizers. New techniques seek a more sustainable agriculture with lower production costs. 
In this sense, stonework and the use of Azospirilum brasiliense appear as an alternative for fertilization 
and to aid in plant nutrition. The objective of this work was to evaluate the agronomic performance of 
corn and soybean crops in response to the use of stonemeal by-products and inoculation with the use 
of the bacterium Azospirillum brasiliensis. For this purpose, field experiments were carried out in the 
agricultural years 2019/20 and 2020/21 at the Estação Agronômica the Uergs in Cachoeira do Sul. The 
experimental design used was bifactorial in split-plot strips with 3 replications. Factor A consisted of the 
application of bacteria of the genus Azospirillum brasiliense (applied or not) to the seeds and factor B 
was the use of different rock powders, namely: basalt, granite, dolomitic, mixed and the control (without 
any type of stonework). The rocks and inoculation little affected the variables analyzed in corn and winter 
crops. For soybean crop there were differences in pods per plant, height and yield for both factors. The 
rockstones that stood out in soybean production were basalt with 5,019 Kg ha-1, granite with 4,714 Kg 
ha-1 and mixed with 4,564 Kg ha-1. In soybean crop, inoculation resulted in an average increase of 400 
kg ha-1 in grain production. 
 
Keywords: Rock dust. Inoculation. Grains. Winter culture. Sustainability. 

mailto:jose-teixeira@uergs.edu.br
mailto:alberto-knies@uergs.edu.br
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Introdução 
 

O cultivo da soja (Glycine max) surgiu há cerca de 1.100 anos A.C. na China e só por volta do 200 

a 300 ano A.C. foi introduzido seu cultivo na Coréia, depois no Japão. No Brasil a primeira referência a 

soja foi datada no ano de 1882, na Bahia. Mas, consta que as cultivares vindas dos Estados Unidas da 

América do Norte não se adaptaram numa latitude em torno de 12º Sul. Somente a partir do ano de 

1891, novas cultivares foram introduzidas em Campinas – São Paulo e em Santa Rosa - Rio Grande 

do Sul (FIORESE, 2013). 

A cultura da soja apresenta grande importância econômica, por ser uma excelente fonte de 

proteína e pode ser cultivada em todo o mundo (LINZMEYER JUNIOR et al., 2008). O cultivo da soja é 

hoje o sistema de produção mais amplo e complexo, contando com grande estrutura de 

comercialização, insumos, produção e industrialização, sendo importante para todos os estados. Ele 

representa cerca de 8% do total exportado pelo país, além de efeitos indiretos que superam o total 

exportado em cinco vezes (DALL´AGNOL, 2007).  

O complexo soja e milho vem aumentando gradativamente em todo mundo e deverá crescer 

cerca de 60 milhões de toneladas em todo o mundo segundo o USDA (2021).  Em relação a produção 

nacional de soja, foi de 135 milhões de toneladas, com um acréscimo de 8,6%, com uma produtividade 

média de 55 sacas ha-1. Nesta mesma safra, o Estado do Rio Grande do Sul cultivou em torno de 6 

milhões de hectares e colheu mais de 18 milhões de toneladas (CONAB, 2021).  

Em relação a cultura do milho (Zea mays L), há várias teorias sobre a sua evolução, sendo a 

mais aceita que é descendente do teosinte (Zea mexicana L.), sugerindo que o milho se originou, 

unicamente, do teosinto por seleção feita pelo homem. Evidências genéticas indicam que o milho e o 

teosinte são bastante aparentados. Eles apresentam uma homologia e o mesmo número de 

cromossomos, e do seu cruzamento podem se originar indivíduos férteis (GONÇALVES, 2013). 

 O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho (Zea mays L.), sendo essa cultura de forte 

importância para a agricultura, sendo gramínea mais cultivada no país. A produção nacional no ano de 

19/20 foi de 102 milhões de toneladas em uma área de 18,4 milhões de hectares. Já no estado do Rio 

Grande do Sul, a produção de milho foi menor em relação aos outros anos, pois além do pouco volume 

acumulado de chuvas, houve uma baixa frequência de precipitações (CONAB, 2020). 

 Essa cultura apresenta uma grande importância, pois apresenta diversas formas de utilização. 

Cerca de 70% da produção de milho é destinada para a alimentação animal, além de possuir um papel 

importante na culinária brasileira e gaúcha principalmente nas populações de baixa renda. A maioria 

dos produtores de milho, são de pequenos agricultores estes correspondentes a 56% do total de 

agricultores (SORDI, 2020). 

 Bactérias do gênero Azospirillum ganharam grande destaque mundialmente a partir da década 

de 1970, com os trabalhos da pesquisadora Dra. Johanna Döbereiner, que descobriu a capacidade de 

fixação biológica do nitrogênio dessas bactérias quando em associação com gramíneas. O modo exato 

de ação da bactéria ainda não é completamente conhecido, sendo a hipótese mais palpável a da 

aquisição de nutrientes eficientes, que postula que a promoção do crescimento da planta ocorre através 

de dois mecanismos principais, fixação biológica de nitrogênio e produção de fitohormônios. Assim, 
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algumas moleculas têm a capacidade de melhorar a absorção de minerais e induzir maiores 

rendimentos. A eficiência da fixação de nutrientes é a mais controversa, pois apresenta um poder menor 

que o esperado incialmente na cultura da soja (CASSAN, 2020). 

 O maior desenvolvimento das raízes pela inoculação com bactérias do gênero Azospirillum 

pode implicar em vários outros efeitos. Já foram relatados incrementos em parâmetros fotossintéticos 

das folhas, absorção da água e minerais, maior tolerância a estresses como salinidade e seca, 

resultando em uma planta mais vigorosa e produtiva (HUNGRIA, 2011). Assim o uso dessa bactéria 

busca aumentar a entrada de nitrogênio por fixação biológica, representa uma estratégia 

economicamente viável, além dos benefícios ambientais associados e a redução do uso de fertilizantes, 

contribuindo de maneira economica, social e sustentavel (ZUFFO, 2015).  

 Os fertilizantes com maior demanda na agricultura são a ureia, cloreto de potassio e fósforo. 

Esses fertilizantes para sua extração necessitam de um grande uso de energia, principalmente o 

Nitrogênio. Além do que as reservas de potassio e fosforo estão em declinio, com a reserva de forforo 

com uma estimativa de  durabilidade de 50 anos (PANTANO, 2021).  

 Com essa diminuição das reservas, a rochagem é uma alternativa para a suprir a nutrição o 

solo, sendo um processo que auxilia na remineralização do solo, alterando positivamente os parâmetros 

de fertilidade, sem afetar o equilíbrio ambiental. Uma das limitações da aplicação dos 

remineralizadores, é a ausência de outros nutrientes minerais na composição de uma única rocha, 

fazendo com que o uso de misturas de pós de rocha se torne uma alternativa para a produção agrícola 

(FANCELLI et al, 2012). 

 Ao longo dos anos, as rochas liberam gradualmente os nutrientes através do intemperismo, 

gerando argilas que iram aumentar a capacidade de toca de cátions (CTC) do solo e assim enriquecer 

o solo. Os argilominerais silicatados facilitam o desempenho e dinâmica dos fungos micorrízicos, 

promovendo uma melhor absorção dos nutrientes disponíveis ao solo, gerando uma simbiose benéfica 

para as plantas (DE BRITO, 2019). 

 Portanto, observa-se a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas nesta área, com 

intuito de fornecer maiores informações sobre o uso de diferentes rochagens na cultura da soja e milho, 

bem como estudos relativos à inoculação com bactérias do gênero Azospirilum, buscando a diminuição 

do uso de fertilizantes químicos, um menor custo de produção e a sustentabilidade da produção.  

Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho agronômico da cultura do milho e da 

soja em resposta a utilização de subprodutos de rochagem e da inoculação com o uso da bactéria 

Azospirillum brasiliensis. 

 

 

Material e Métodos 
 

 O trabalho experimental foi conduzido em dois anos agrícolas, sendo no verão de 2019/20 e 

2020/21 e, no inverno de 2020, na Estação Agronômica da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (Uergs), localizada no distrito de Três Vendas no município de Cachoeira do Sul - RS (29º53’ S e 

53º00’ W, altitude de 125 m), na Região Central do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 1). O clima da 
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região é classificado por Köppen como subtropical úmido, predominante na região Sul (ALVARES et 

al., 2014). O solo da área experimental foi classificado como Argissolo Vermelho distrófico típico 

(EMBRAPA, 2013). 

 

Figura 1. Local de implantação do experimento na Estação Agronômica da Uergs Unidade em 
Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul-RS. 

 
Fonte: Google Maps (2021). 

O delineamento experimental utilizado foi o bifatorial em faixas com parcelas subdivididas e 

com 3 repetições O fator A consistiu da inoculação nas sementes de bactérias do gênero Azospirillum 

brasiliense (aplicado ou não) e o fator B da aplicação de diferentes pós de rocha, sendo estes: basalto, 

granito, rochas calcárias dolomíticas, misto e a testemunha (sem nenhum tipo de rochagem). 

As unidades experimentais tiveram dimensões de 3,5 x 3m, sendo a aplicação da rochagem 

realizada 60 dias antes da semeadura dos cultivos de inverno do ano de 2018, na quantidade de 8 Mg 

ha-1. E em 2020 foi reaplicado na dosagem de 4 Mg ha-1, 30 dias antes da semeadura do cultivo de 

inverno (aveia).  

 No inverno de 2019 foi cultivado um mix de aveia preta, centeio, azevém e nabo na área 

experimental, que foi manejado mediante dessecação com Roundup Original 3 litros, para implantação 

da cultura de verão. 

 Na safra de verão de 2019/20 foi semeada a cultura do milho, no dia 23 de outubro de 2019 

(Figura 2) e manejada conforme recomendações agronômicas para a cultura (EMBRAPA, 2017). 

Utilizou-se o híbrido de ciclo médio Agroceres AG8011 pro3, no espaçamento entrelinhas de 0,5 m, 

com população de 80 mil plantas ha-1. 
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Figura 2. Cultura do milho sendo semeada na área experimental no verão de 2019/20. Cachoeira do 
Sul-RS. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Baseada na inicial análise química do solo realizou-se a fertilização da cultura do milho, 

seguindo as recomendações de adubação do manual de adubação e calagem (CQFS, 2016), sendo 

está de 200 kg ha-1 da formulação 05-20-15 na base, e 90 kg ha-1 de ureia em cobertura, aplicada nos 

estádios v4 e v10, para uma expectativa de rendimento de 6000 kg ha-1.  

Na cultura do milho, foram realizadas as seguintes avaliações: altura das plantas, índice de 

área foliar, grãos por fileira, fileira por espiga, diâmetro da espiga, diâmetro do colmo, peso de mil grãos 

e produtividade (kg ha-1). A medidas da altura das plantas e a contagem do número de fileiras por 

espiga foi realizada em 3 plantas por parcela. Para avaliação da produtividade de grãos foram colhidas 

3 linhas centrais de cada parcela com 2 metros lineares, totalizando 3,00 m² por unidade experimental. 

Foi realizada a colheita, a debulha, limpeza e determinação de umidade dos grãos. O peso total de 

grãos da parcela foi corrigido para a umidade de 13% e extrapolado para hectare. Dessa amostra, 

procedeu-se a contagem e a pesagem de 100 grãos para a determinação da massa de mil grãos 

(MMG).  

 Após a cultura do milho e antes da implantação da cultura da aveia foram coletas amostras de 

solo com auxílio de um trado calador, estratificadas nas camadas de 0-10 cm e de 10-20 cm de 

profundidade do solo, para caracterização química do solo. Foram enviadas ao laboratório da UNISC 

em Santa Cruz, duas amostras (uma de cada profundidade) de cada tratamento de rochagem. 

Na safra de inverno de 2020 foi implantada a cultura da aveia preta (Avena strigosa) cultivar 

BRS Centauro, semeada no dia 10 de maio de 2020 (Figura 3). Os tratamentos de rochagem foram os 

mesmos, além da aplicação de Azospirillum na dose recomendada, duas semanas depois da 

semeadura, pulverizado sobre as plantas e solo.  
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Figura 3. Estabelecimento da cultura da aveia no ano de 2020. Cachoeira do Sul-RS. 

 
Fonte: Autor (2020). 

 

 Na aveia foram realizadas as avaliações de produtividade de grãos e massa seca. Para estas 

avaliações foram colhidos manualmente 2 m² das linhas centrais de cada parcela. Esta palha foi pesada 

e determinada a umidade. Depois foram debulhadas e os grãos limpos em peneiras, pesados e avaliada 

a umidade, corrigindo o peso para a umidade de 13% em todas as parcelas.  

Na safra de verão de 2020/21 foi implantada a cultura da soja inoculada com bradyrhizobium 

japonicum, semeada no dia 05 de dezembro de 2020, utilizando-se a cultivar Zeus Brasmax, no 

espaçamento entrelinhas de 0,5 m e 280 mil plantas por hectare, conforme as recomendações 

agronômicas para a cultura da soja (CARAFLA et al., 2019). Baseada na inicial análise química do solo 

realizou-se a fertilização da cultura, seguindo as recomendações de adubação do manual de adubação 

e calagem (CQFS, 2016), sendo está de 350 kg ha-1 da formulação 05-20-15 na base  para a 

expectativa de rendimento de 6000 Kg. 

Após a maturação fisiológica, foram realizadas as seguintes avaliações: massa de 1.000 grãos, 

número de grãos por vagem, altura de planta, número de vagens por planta e produtividade de grãos 

(kg ha-1). Nas figuras 4 e 5 é possível observar o experimento após a semeadura da cultura (Figura 4a) 

e a sua colheita (Figura 4b). 

 

Figura 4. Experimento após a semeadura da cultura da soja (a) e na colheita das parcelas (b). 
Cachoeira do Sul-RS. 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

a b 
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Todos os dados coletados foram analisados estatisticamente, sendo submetidos à análise da 

variância (teste F) e, quando significativo, ao teste de média (Teste de Tukey), ambos ao nível de 5% 

de probabilidade de erro, com auxílio do software Sisvar. 

 

Resultados e Discussão 
 

 Nas tabelas 1 e 2 constam os resultados da análise química do solo realizada após a colheita 

do milho. Verifica-se aumento nos teores de Ca, Mg, CTC efetiva, S (enxofre) e micronutrientes para 

rochagem mista na profundidade de 0-10 cm e 10-20 cm. Na rochagem de basalto, notou-se um 

incremento de Ca e micronutrientes em ambas as profundidades. Já, com a utilização da rochagem de 

granito houve um incremento de Ca, S e micronutrientes. Para a rochagem dolomítica notou-se um 

aumento de Ca, Mg e micronutrientes nas duas profundidades e diminuição do Al na profundidade de 

10 a 20 cm. 

 O índice SMP se baseia no poder tampão do solo, sendo um método de análise e correção da 

acidez do solo. Em relação a esse parâmetro é possível observar que ele indica uma redução do 

calcário necessário para correção da área em todas as rochagem de no mínimo 1,8 toneladas (PRNT 

100%, para pH desejado 5,5) na profundidade de 0-0,1 m ou 0,-0,2 m. Esses dados corroboram com 

Almeida (2004) e Theodoro (2006) onde a rocha moída exerce efeito positivo no pH, Ca + Mg, P e K 

do solo, especialmente após a segunda safra, elevando assim o teor de nutrientes disponível para as 

plantas nos anos subsequentes.  

 

Tabela 1. Indicadores químicos da análise do solo nas profundidades de 0 a 10 e 10 a 20 cm. Cachoeira 
do Sul-RS, 2021. 

Prof Rochagem Ca Mg Al H+Al 
CTC 

ef 
Al 

Sat 
Bas 

SMP MO S P K 
CTC 
pH 7 

Cu Zn B 

10 

Testemunha 5,4 2,6 0 3.1 8.5 0 73.6 6.3 2.8 22 67 204 11.6 1.04 1.09 0.15 

Basalto 5.4 2.4 0.2 3.5 8.4 2.4 70.3 6.2 3.5 7.7 7.1 168 11.7 1.53 1.33 0.27 

Granito 5.9 2.6 0 2.8 8.9 0 75.8 6.4 2.9 16 14 164 11.7 1.06 1.61 0.36 

Dolomitico 6.8 2.8 0 2.8 10 0 78 6.4 2.9 12 10 160 12.8 1.01 1.25 0.29 

Misto 6.6 3 0 3.5 10 0 74.1 6.2 3.1 7.9 6.2 140 13.5 1.33 1.33 0.2 

20 

Testemunha 2.5 1.3 1.6 13.7 5.5 29.1 22.4 5 2.9 9.6 6.3 36 17.6 1.25 0.48 0.24 

Basalto 3 1.6 1 8.7 5.7 17.5 34.9 5.4 2.2 19 2.4 36 13.7 1.24 0.57 0.28 

Granito 2.7 1.3 1.3 9.7 5.4 24.1 29.9 5.3 2.6 16 4.4 36 13.8 1.39 0.59 0.29 

Dolomitico 3.1 1.5 1.2 9.7 5.9 20.3 32.5 5.3 2.1 19 3.5 32 14.4 1.08 45 0.22 

Misto 2.8 1.5 1.4 9.75 5.8 24.1 31.3 5.3 2.2 15 4.7 36 14.1 1.57 0.51 0.36 

Fonte: Autor (2020). 

 

 Não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos e na interação entre os 

fatores para a cultura de inverno, conforme pode ser observado na tabela 3. 
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Tabela 2. Valores do quadrado médio da análise de variância para as variáveis respostas obtidas para 
o cultivo da aveia-preta 2020. Cachoeira do Sul-RS, 2021. 

Fator Massa seca (Kg ha-1) Produtividade (Kg ha-1) 

Rochagem (A) 0,596ns 0,422ns 

Azospirillum (B) 0,455ns 0,423ns 

A* B 0,963ns 0,114ns 

Repetição 1,688ns 3,012ns 

CV (%) 37,07 40,93 

* Valores seguidos de ns não diferem entre si pelo teste “F” em nível de 5% de probabilidade de erro. Fonte: Autor 
(2021). 

 

 A tabela 4 apresenta a massa seca e a produtividade de grãos da cultura da aveia, cultivada 

no inverno de 2020. Não foram observadas diferenças significativas estatisticamente, seja com o uso 

rochagem ou com a aplicação de Azospirilum brasiliense. A produtividade média com o uso de 

Azospirillum foi de 26,79 sc ha-1 e sem o uso do inoculante foi de 27, 60 sc ha-1.  

 
Tabela 3 Resultado das variáveis respostas obtidas no cultivo de inverno. Cachoeira do Sul-RS, 2021. 

  Massa seca (Kg ha-1) Produtividade (sc ha-1) 

Rochagem Sem Azospirillum 
Com 

Azospirillum 
Sem 

Azospirillum 
Com 

Azospirillum 

Granito 2960,00 ns 4066,67 ns 28,89 ns 27,19 ns 

Dolomítico 2600,00  3640,00  29,93  25,88  
Basalto 3826,67  4320,00  26,80  30,85  
Misto 2973,33  3293,33  30,46  28,10  

Testemunha 3946,67  2546,67  22,09  21,96  
; * significativo e ns não significativo pelo teste “f” em nível de 5% de probabilidade de erro. Fonte: Autor (2021). 

 
Na tabela 5 estão apresentados os indicadores estatísticos para as diferentes variáveis 

analisadas para a cultura do milho. Foram observadas diferenças estatísticas significativas na variável 

fileiras/espiga na interação entre os fatores e, na variável resposta da produtividade nos tratamentos 

da rochagem. Os demais valores não apresentaram diferença significativa. 

 

Tabela 4. Valores do quadrado médio da análise de variância para as variáveis respostas obtidas para 
a cultura do milho. Cachoeira do Sul-RS, 2021. 

Fator IAF 
Altura 

milho (m) 
Fileiras 
/espiga 

Grãos 
/fileira PMG 

Sabugo 
(cm) 

Colmo 
(cm) 

Produtividade 
(kg/ha) 

Rochagem(A) 1,207ns 1,193ns 1,015ns 1,345ns 1,156ns 0,495ns 1,583ns 3,230* 

Inoculação(B) 0,618ns 0,001ns 0,794ns 0,041ns 0,172ns 0,580ns 0,571ns 3,262ns 

A x B 0,723ns 0,477ns 3,221* 0,460ns 1,780ns 0,701ns 1,418ns 0,254ns 

Repetição 0,186ns 1,907ns 2,471ns 1,060ns 1,762ns 0,560ns 7,366* 0,262ns 

CV (%) 16.07 9.9 7.45 18.78 10.44 6.92 8.12 18.48 
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IAF = índice de área foliar; PMG = peso de mil grãos; CV = coeficiente de variação; * significativo e ns não 
significativo pelo teste “f” em nível de 5% de probabilidade de erro. Fonte: Autor (2021). 

 
 O número de fileiras por espiga não apresentou diferença estatística na maioria dos 
tratamentos, conforme destacado na figura 6.  
 
Figura 5. Resultados das variáveis avaliadas na cultura do milho em função de diferentes rochagens e 
usos da inoculação. Cachoeira do Sul-RS, 2021. 

 

  

  

  
*Médias seguidos por letras iguais mínuscula (inoculação), maíuscula (rochagem) e ns não diferem 
entre si pelo teste de tukey em nível de 5% de probabilidade de erro Fonte: Autor (2021). 
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 Na figura 6 observa-se que o número de fileiras por espiga teve diferença estatística quando 

do uso de Azospirillum na testemunha, sendo que com a utilização do inoculante foi obtido 18 fileiras e 

sem a utilização foram 15,3 fileiras. 

 O índice de área foliar não apresentou diferença significativa em relação a utilização de 

Azospirillum e aos diferentes tipos de rochagem. Ele variou de 2, observado na rochagem mista sem 

Azospirillum a 3,1 na testemunha sem Azospirillum.  

 A massa de mil grãos não apresentou diferença significativa entre os tratamentos, variando de 

330 gramas utilizando a rocha mista com Azospirillum, até 405 gramas na rochagem de basalto com 

Azospirillum. A altura das plantas não apresentou diferença estatística entre os tratamentos. A altura 

em relação a rochagem mista foi de 1,66 m, basalto 1,65 m, granito 1,54 m, e o dolomítico foi de 1,49 

metros.   

 O número de grãos por fileira não apresentou diferença estatística entre os tratamentos, 

variando de 18,5 na rochagem de dolomítico com Azospirillum até 25,5 na rochagem de basalto com 

Azospirillum. O diâmetro do sabugo e o diâmetro do colmo também não apresentaram diferença 

estatística e o padrão dos dois gráficos foi o mesmo. A média do diâmetro do sabugo foi de 22 

milímetros, com variações de 21 a 24 mm. Já a média do diâmetro de colmo foi de 22,5 milímetros 

variando de 21,1 a 24,5 mm.  

A produtividade de grãos da cultura do milho também não apresentou diferença estatística 

entre os tratamentos avaliados, variando de 60,4 sacas ha-1 na rochagem de granito com Azospirillum 

há 45,2 sacas ha-1 na rochagem mista sem Azospirillum. 

A justificativa para as baixas produtividades da cultura do milho e provavelmente também por 

não ocorrer diferenças com o uso de Azospirillum e rochagem foi a pouca chuva acumulada na região 

de fevereiro a março, que foi de apenas 50 mm, conforme INMET (2021). Porém, a necessidade média 

da cultura é de aproximadamente 600 mm (FRANCISCO, 2017). Esse estresse ocorrerou nos períodos 

críticos da cultura, sendo no período reprodutivo e no enchimento de grãos, onde pode causar uma 

redução de 51% na produção de grãos (BERGAMASI, 2014). 

Os dados corroboram com Luz (2016) e Hanisch et al. (2013) que verificaram que o uso de 

rochagem na cultura do milho não influenciou a produtividade e variáveis de produção na região de 

Dourados e do planalto norte catarinense, respectivamente. Vale salientar que eles utilizaram a 

rochagem com adubação complementar e assim as necessidades das plantas podem já ser sido 

atendidas. 

Na tabela 6 são apresentados os indicadores estatísticos para as diferentes variáveis 

analisadas para a cultura da soja. Foi observado diferenças entre os tratamentos e interação entre os 

fatores para as variáveis vagem/planta e altura de plantas, enquanto a produtividade apenas a 

rochagem influenciou.  

 
Tabela 5. Valores do quadrado médio da análise de variância para as variáveis respostas obtidas para 
a cultura da soja. Cachoeira do Sul-RS, 2021. 

Fator Altura de plantas (m) Vagem/planta Grãos/vagem PMG Produtividade (kg/ha) 

Rochagem(A) 19,998* 128,68* 1,202ns 1,553ns 4,137* 

Inoculação(B) 4,059ns 17,45* 0,001ns 0,220ns 2,809ns 
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A x B 8,812* 47,23* 1,061ns 1,801ns 0,407ns 

Repetição 0,070ns 0,738ns 0,860ns 1,453ns 0,263ns 

CV (%) 6,36 4,48 7,38 2,02 8,69 

IAF = índice de área foliar; PMG = peso de mil grãos; CV = coeficiente de variação; * significativo e ns 
não significativo pelo teste “f” em nível de 5% de probabilidade de erro Fonte: Autor (2021). 
 
 Os resultados observados na cultura da soja estão demostrados na figura 7. A altura das 

plantas sofreu influência significativa, sendo a rochagem que mais se destacou foi o dolomítico (1,25 

m) e o granito (1,15 m), ambos com inoculação. A menor altura das plantas foi observada na 

testemunha, com 0,83 m, independente da inoculação. A utilização da inoculação com Azospirillum 

aumentou a altura das plantas nas rochagem de granito (+0,11 m), dolomítico (+0,24 m) e misto (+0,09 

m).  

Figura 6 Resultados da altura das plantas, do número de vagens por planta, da MMG, no número de 
grãos por vagem e produtividade da cultura da soja em diferentes rochagem e com o uso da inoculação 
na safra 2021. 

 

 
*Médias seguidas por letras iguais mínuscula (inoculação), maíuscula (rochagem) e ns não diferem 
entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro Fonte: Autor (2021). 
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 O número de vagem por planta apresentou diferença significativa, sendo os tratamentos que 

apresentaram o maior número de vagens foram o dolomítico com Azospirillum (65 vagens pl-1), o 

basalto sem Azospirillum (64 vagens pl-1) e granito com Azospirillum (59 vagens pl-1). O pior resultado 

para esta variável foi a testemunha com 34 vagens pl-1 independente da utilização da inoculação. 

 Este comportamento dos resultados da altura das plantas foi semelhante aos encontrados com 

a cultura do milho no ano anterior. Segundo Beneduzzi (2011), o basalto é uma rocha viável devido a 

sua composição química superior, resultando assim, em uma maior quantidade de massa verde e seca 

nas culturas. O que foi observado mesmo com a estiagem afetando a cultura o milho. 

A massa de mil grãos e os grãos por vagem não apresentaram diferença estatística em ambos 

os fatores. A massa de mil grãos variou de 212 gramas na testemunha até 224 gramas no misto sem 

Azospirillum. Já no número de grãos por vagem, a média variou de 2,66 grãos por vagem na 

testemunha até 2,9 grãos por vagem no granito. 

Os resultados obtidos na produtividade de grãos da cultura da soja não apresentaram 

diferenças estatísticas em relação à inoculação com Azospirillum. Mas em relação a rochagem, se 

destacaram o basalto com 5019 Kg ha-1, o granito com 4714 Kg ha-1 e o misto com 4564 Kg ha-1, 

seguido do dolomítico com 4504 Kg ha-1, enquanto, o tratamento testemunha resultou em 4072 Kg ha-

1. Essas se destacaram possivelmente por terem uma mineralogia superior as demais, principalmente 

em relação ao dolomítico que são rochas que não são rejeito da mineração de calcário. 

Conforme alertaram Hinsinger, Bolland e Gilkes (1996) no estudo realizado na Austrália, 

períodos curtos de avaliação tendem a resultados negativos da técnica da rochagem, cujos efeitos 

devem ser avaliados a médio e longo prazos.  

Segundo Alovisi (2017) a solubilidade branda seria uma característica desejável do uso de pó 

de rocha, por permitir que ocorra um efeito residual após a aplicação desse produto, o que reduz a 

demanda por aplicação de fertilizantes por determinados períodos. Estudos com rochas devem 

envolver longos períodos de no mínimo três anos e com doses mais elevadas, para assim ter um 

fornecimento mais adequado de nutriente para o solo.  

 

Considerações Finais 
 

A aplicação dos pós de rochas no solo contribuiu com aumentos nos teores de Ca, Mg, S 

consequentemente, aumento da soma de bases e da CTC efetiva e, redução dos teores de Al e de 

H+Al. Também, observou-se aumento no índice SMP para alguns tipos de rochagem, diminuindo a 

necessidade de calcário para sua correção e auxiliando no cultivo de plantas exigentes em maior pH 

do solo.  

Os resultados obtidos demostram que a aplicação dos diferentes pós de rocha pouco afetou o 

desempenho agronômico das culturas de aveia preta e milho, mas influenciaram no desempenho da 

cultura da soja, com alguma melhoria na produtividade de grãos, no número de vagens por planta e na 

altura das plantas. A aplicação da rochagem de basalto, misto e granito resultaram em incremento 

médio de 600 Kg ha-1 em relação à testemunha.  
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A utilização da inoculação com Azospirillum brasiliense pouco afetou o desempenho 

agronômico das culturas de aveia preta, milho e soja. 

Sugere-se a realização de estudos em longo prazo e com diferentes dosagens de rochagem, 

culturas, bem como outras dosagens da inoculação com Azospirillum brasiliense e co-inoculações, com 

o intuito de ampliar os resultados e buscar tendências de resposta mais concretas e conclusivas.   
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