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RESUMO 

 

A soja é uma das principais culturas da agricultura brasileira de destaque no cenário 
econômico nacional e mundial e de alternativa de liquidez aos agricultores nas 
pequenas e médias propriedades rurais. A produtividade pode ser promovida por 
incrementos no que se refere à avanços tecnológicos e de pesquisa, entre eles a 
inoculação e coinoculação, a inoculação, disponibiliza nitrogênio por meio da fixação 
biológica para a planta, a qual absorve e o utiliza em seus processos metabólicos. 
Dessa maneira, o presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos da inoculação 
e coinoculação de Bradyrhizobium e Azospirillum nos componentes de rendimento e 
produtividade de grãos na cultura da soja, durante a safra 2020/2021. Para tanto, se 
fez uso do método quantitativo, com procedimento laboratorial e estatístico. Para a 
coleta dos dados a técnica da observação direta intensiva – observação, e para a 
análise de dados a análise de conteúdo. Dessa forma foi verificado que, as estirpes 
isoladas apresentaram comprimento de raízes laterais (19,38 cm) e pivotantes 
(17,99 cm), enquanto o número de legumes foi superior na inoculação com 
Bradyrhizobium (57,50 legumes), a massa de mil grãos foi mais elevada no 
tratamento com coinoculação e, o rendimento de grãos não apresentou diferença 
estatística entre a coinoculação e a testemunha. Assim, todos os tratamentos 
testados, a produtividade foi superior a 70 sacas ha-1.  
 
Palavras- chave: Soja, agronegócio, produtividade, inoculação.  



 

SUMMARY 

 

Soybean is one of the main crops in Brazilian agriculture that stands out in the 
national and world economic scenario and is an alternative for farmers to stay in 
small and medium-sized rural properties. Productivity can be promoted by increments 
in terms of technological and research advances, including inoculation and co-
inoculation. Inoculation makes nitrogen available through biological fixation to the 
plant, which absorbs and uses it in its metabolic processes. Thus, the present study 
aimed to evaluate the effects of inoculation and co-inoculation of Bradyrhizobium and 
Azospirillum on the components of yield and grain yield in soybean during the 
2020/2021 harvest. For that, the quantitative method was used, with laboratory and 
statistical procedure. For data collection, the technique of intensive direct observation 
- observation, and for data analysis, content analysis. Thus, it was verified that the 
isolated strains presented length of lateral roots (19.38 cm) and pivoting (17.99 cm), 
while the number of vegetables was higher in the inoculation with Bradyrhizobium 
(57.50 vegetables), the mass thousand grains was higher in the treatment with co-
inoculation and the grain yield did not present statistical difference between the co-
inoculation and the control. Thus, in all treatments tested, the productivity was higher 
than 70 bags ha-1.  
 

Keywords: Soybean, agribusiness, productivity, inoculation. 
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INTRODUÇÃO  

 

A soja (Glycine max), é uma das principais culturas produzidas no Brasil, que 

possui um bom retorno financeiro ao produtor, devido aos investimentos realizados 

ao longo dos anos em tecnologia e práticas agrícolas que contribuem para o 

aumento significativo da produtividade da mesma, fazendo desta uma das principais 

culturas do país.  

Cabe destacar que a soja no Brasil é a principal cultura em termos de área 

cultivada e volume de produção, colocando o país como o principal produtor e 

exortador dessa oleaginosa do mundo, ficando a frente dos Estados Unidos e 

Argentina. Na safra 2019/2020, a produção brasileira foi de 123,0 milhões de 

toneladas, com uma área cultivada de 36,90 milhões de hectares, o que representa 

65,60% da soja cultivada em todo o mundo (CONAB, 2019).  

Um dos fatores que auxiliou no aumento da produtividade e adaptação da 

cultura no país foi a utilização de inoculantes a base de bactérias do gênero 

Bradyrhizobium que, ao formarem associação com as raízes da planta, fornecem 

todo o nitrogênio (N), necessário para seu desenvolvimento e poder expressar seu 

potencial produtivo. 

Destaca-se que a inoculação que ocorre nas sementes de soja momentos 

antes da semeadura, é uma alternativa para a adubação nitrogenada, porém essa 

prática onera os custos de produção. Através da inoculação há fornecimento de 

nitrogênio para a cultura, ou seja, as bactérias efetuam uma interação simbiótica 

com as raízes das plantas, estabelecendo-se por meio de rizóbios que são 

responsáveis por realizar a fixação biológica do nitrogênio (TOLEDO, 2016). 

Além do gênero Bradyrhizobium, que efetua a fixação biológica do nitrogênio 

(FBN), por meio da simbiose, onde capta o N do ar fixando-o ao solo, sendo essa a 

maior fonte do nutriente para a cultura (TOLEDO, 2016), ocorre também a utilização 

do gênero Azospirillum brasiliense que possui a finalidade, de produção de 

fitormônios que auxiliam na maior produção de raízes, o que facilita o 

aproveitamento dos recursos hídricos e dos nutrientes para as plantas 

(Hungria,2014).   

Em um estudo realizado por Bárbaro et al. (2009) os resultados mais 

satisfatórios constatados na cultura da soja, foram através da coinoculação de 
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Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasiliense turfoso, onde obtiveram uma 

produtividade média de grãos de 2.986 Kg ha-1.  

Manteli et al. (2019) observaram que a utilização de inoculação com 

Bradyrhizobium e coinoculação com Bradyrhobium + Azospirillum brasiliense, 

presentaram maior número de legumes por planta sendo, 38 e 35 legumes, 

enquanto que, a testemunha obteve um número médio de 30 legumes por planta. 

Onde esse resultado, pode estar associado ao número de nódulos presentes nas 

raízes, pois este é um indicador de que ocorre uma boa fixação de nitrogênio nas 

raízes da cultura da soja.  

Os mesmos autores ainda verificaram que, a coinoculação com 

Bradyrhizobium + Azospirillum brasiliense e a inoculação com Azospirillum 

brasiliense proporcionaram a maior produtividade entre os tratamentos. E a 

coinoculação resultou em uma produtividade de 3.686 hg ha-1 e ao comparar com a 

testemunha houve um incremento de 23,59% na produtividade.  

O uso de bactérias fixadoras de nitrogênio torna-se necessária, 

principalmente em áreas de primeiro cultivo de soja, pois na área a ser cultivada não 

há a presença de bactérias desse gênero que são responsáveis por disponibilizar o 

nitrogênio a cultura. Com isso, pode comprometer a produtividade, haja visto que a 

cultura da soja não é nativa do Brasil, e algumas bactérias do gênero 

Bradyrhizobium não se encontram presentes no solo.  

Assim, a reinoculação efetuada nas próximas safras é necessária, para que 

sejam alcançados altos rendimentos, que podem ser superiores a 2 ton ha-1, 

demonstrando um ganho médio de 8% nos tratamentos com reinoculação em 

comparação aos tratamentos não inoculados, podendo chegar a 16% esses ganhos. 

No entanto, varia conforme as características da cultivar, ambiente e manejo 

(HUNGRIA et al., 2007; SEDYAMA et al., 2015).  

O presente estudo tem como objetivo avaliar a eficiência da inoculação e 

coinoculação de Bradyrhizobium e Azospirillum nos componentes de rendimento e 

rendimento de grãos na cultura da soja, na safra 2020/2021.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a eficiência da inoculação e coinoculação de Bradyrhizobium e 

Azospirillum nos componentes de rendimento e rendimento de grãos na cultura da 

soja.  

 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- avaliar produtividade de grãos e massa de mil grãos de cada tratamento; 

- auferir número de grãos e de legumes por planta em cada tratamento; 

- medir o comprimento de raízes e o número das mesmas. 

 

 

2. HIPÓTESES 

 

Para tanto foram elaboradas as seguintes hipóteses:  

a) Os diferentes inoculantes utilizados proporcionaram maior rendimento de 

grãos em comparação com a testemunha. 

b)  O número de legumes por planta e a massa de mil grãos sofreram influencia 

significativa do tipo de inoculante utilizado. 

c)  O número de raízes laterais e pivotante, será maior nos tratamentos que se 

fez uso do inoculante Bradyrhizobium em comparação com a testemunha.  
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3.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 3.1 CULTURA DA SOJA  

 

De acordo com Nunes (2016), a cultura da soja é originaria da China, 

chegando ao Brasil no ano de 1882, pelo estado da Bahia, mas foi no sul do país 

que ocorreu a sua adaptação e crescimento satisfatório e, após uma série de 

estudos e melhoramentos, a mesma se adaptou as diferentes regiões do Brasil, se 

tornando-se a principal cultura do país.  

A soja é uma leguminosa, pertencente a família Fabaceae, a qual apresenta 

um tipo de caule híspido, com pouca ramificação. Seu sistema radicular é composto 

pelo eixo principal e ramificações. Suas folhas são trifolioladas, e as flores que 

correspondem a fase reprodutiva, possuem fecundação autógama. Seus legumes 

são levemente arqueados que mudam de coloração conforme seu amadurecimento. 

Seu crescimento pode ser determinado, semideterminado ou indeterminado 

(REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL, 2018). 

Cabe destacar que a soja no Brasil é a principal cultura em termos de área 

cultivada e volume de produção, colocando o país como o principal produtor e 

exortador dessa oleaginosa do mundo, ficando a frente dos Estados Unidos e 

argentina. E na safra 2019/2020, a produção brasileira foi de 123,0 milhões de 

toneladas, com uma área cultivada de 36,90 milhões de hectares, o que representa 

65,60% da soja cultivada em todo o mundo (CONAB, 2019).  

Os seus grãos podem ser utilizados na alimentação na forma de óleo e 

massas, produção de lecitina e na alimentação animal o farelo que possui um alto 

valor proteico, bem como na produção de biodiesel (NUNES, 2016).  

 

 

3.2 INOCULAÇÃO NA CULTURA DA SOJA  

 

A cultura da soja para produzir uma tonelada de grãos necessita em média 65 

kg de N para os grãos e 15 kg de N para as folhas, totalizando assim, 80 kg de N por 

tonelada de grão produzida (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007).   
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O uso da inoculação traz grandes benefícios aos produtores rurais e também 

para o meio ambiente, pois dispensa o uso de fertilizantes nitrogenados na cultura e, 

o mesmo é fornecido a cultura por meio da fixação biológica do nitrogênio (FBN). 

Onde, esse processo ocorre por meio da simbiose entre as bactérias do gênero 

Bradyrhizobium e as plantas de soja, que formam nódulos radiculares, nos quais as 

bactérias se abrigam e recebem proteção e alimento da planta hospedeira. E em 

troca, essas bactérias capturam o nitrogênio atmosférico (N2) e, por meio da ação da 

enzima nitrogenase produzida por esta bactéria, reduzem a amônia, que é 

transformada em compostos nitrogenados exportados para a planta (PRANDO et al., 

2019).  

Prando et al. (2019) ainda destacam que, a inoculação é essencial em áreas 

de primeiro cultivo de soja, ou onde essa cultura não é cultivada há muito tempo, 

uma vez que, as bactérias fixadoras de N2 não se encontram presentes nessas 

áreas ou em baixas populações no solo. Contudo, mesmo em áreas que são 

frequentemente cultivadas com soja, é interessante realizar a inoculação a cada 

safras, seja via sementes ou no sulco de semeadura, onde que essas áreas 

apresentam um ganho de 8% na produtividade comparado com áreas tradicionais.  

De maneira geral, ocorre a potencialização da nodulação e aumento no 

crescimento radicular, sendo uma resposta positiva entre as bactérias simbióticas e 

as bactérias diazotróficas. Contudo, os resultados obtidos com a inoculação 

combinada em leguminosas podem oferecer respostas contraditórias, isto é, 

podendo estimular como inibir a formação de nódulos e o crescimento radicular, 

variando de acordo com o nível de concentração do inóculo e também do tipo de 

inoculação (BÁRBARO et al., 2009).  

  

3.2.1 Tipos de bactérias fixadoras de nitrogênio 

 

De acordo com CORREIA (2015, p.07), as bactérias fixadoras de nitrogênio 

em especial do gênero Rhizobium, Bradyrhizobium e Azorhizobium, uma vez no 

solo, “são estimuladas por substâncias orgânicas exsudadas pelas raízes da soja, a 

se multiplicarem na rizosfera da planta, entrando em contato com os diversos pelos 

radiculares”. De forma simultânea acontece a adesão e a infecção das bactérias à 

epiderme das raízes, quando os sinais moleculares são estabelecidos entre a planta 

e a bactéria.  
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A melhor resposta das plantas ao inoculante ocorre quando as bactérias 

estão localizadas próximas ao sistema radicular das plântulas, nas suas primeiras 

semanas de desenvolvimento. Neste momento, os rizóbios capturam os sinais 

moleculares da planta ocasionando a infecção dos pelos radiculares, culminando na 

formação de nódulos (ZILLI et al., 2008). 

A inoculação efetuada com bactérias pertencentes a bactérias do gênero 

Bradyrhizobium é uma prática altamente difundida e usada em várias culturas, 

principalmente leguminosas. A inoculação com essas bactérias visa o suprimento do 

nitrogênio através da FBN por meio da simbiose do rizóbio com as raízes da planta. 

Essas bactérias possuem a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico com a soja. 

No Brasil, as espécies B. japonicum e B. elkanii apresenta uma ampla utilização 

como inoculantes na soja (CHRIST, 2007).   

As bactérias pertencentes ao gênero Azospirillum possuem um potencial 

considerável na aplicação em sistemas agrícolas. Quando são inoculadas em várias 

espécies, em especial as gramíneas, apresentam mecanismos que são capazes de 

influenciar no desenvolvimento da planta e na fixação biológica de nitrogênio, 

“devido à estimulação da produção de fitohormônios pelas plantas, melhora dos 

parâmetros fotossintéticos, condutância estomática e elasticidade da parede celular, 

alterando as variáveis de produção dessas culturas”. Contudo pesquisas utilizando 

Azospirillum brasilense e coinoculação entre essa e Bradyrhizobium japonicum ainda 

são insuficientes (ZUFFO, 2016, p.11).  

Hungria et al. (2015), destacam que, a associação da bactéria Bradyrhizobium 

e Azospirillum apresentam um ganho médio de produtividade 16% maior que a 

proporcionada pela Bradyrhizobium. E isso, ocorre pelo fato da nodulação ser mais 

abundante e precoce, além disso, as bactérias do gênero Azospirillum sintetizam os 

fitormônios que promovem o crescimento vegetal, principalmente o sistema 

radicular, favorecendo a nodulação e a FBN realizada pela Bradyrhizobium.  
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4 . METODOLOGIA 

 

O estudo foi conduzido na localidade do Cerro do Ouro, coordenadas 

28°24'12.3"S 55°27'50.5"W, no município de Santo Antônio das Missões, RS. O 

mesmo foi implantado no dia 18 de dezembro de 2020 (figura 01), onde foi utilizado 

200 kg de ha-1 da fórmula 03-28-00 e 150 kg ha-1 de Cloreto de Potássio a lanço em 

pré-semeadura. A colheita foi realizada em 02 de maio de 2021. 

 

Figura 01 – Instalação do experimento 

 
Nota: Figura A – Chegada dos inoculantes para o estudo; Figura B – Transporte da semente de soja 
a ser utilizada; Figura C – Sementes preparadas com os inoculantes a serem testados; Figura D – 
Vista geral da área de instalação do experimento.  
 
Fonte: O autor (2020) 

 

A semeadura foi realizada em etapas (figura 02), com o auxílio dos 

funcionários da propriedade. 

 

A 

D C 

B 
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Figura 02 – Implantação do experimento 

 

Nota: Figura A – Abastecendo a semeadeira com as sementes de soja tratadas; Figura B – 
Uniformidade da semente e do tratamento utilizado na mesma; Figura C –Semeadura do 
experimento; Figura D – Equipe que participou da implantação do experimento.  
 
Fonte: O autor (2020) 

 

Como métodos de abordagem se fez uso do método quantitativo, para o 

levantamento dos resultados como o número de raízes laterais e pivotantes, número 

de legumes por planta, massa de mil grãos e rendimento de grãos.  

Nos métodos de procedimento, utilizaram-se os métodos laboratorial e 

estatístico. Em que, o laboratorial foi empregado para o controle dos diferentes 

inoculantes testados. E o estatístico para o levantamento e análise dos resultados.  

No que se refere as técnicas de coleta de dados, a mesma foi por meio da 

observação direta intensiva – observação, para o levantamento dos dados como, 

C D 

B A 
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número de raízes laterais e pivotantes, número de legumes por planta, massa de mil 

grãos e rendimento de grãos.  

A análise de dados utilizada a técnica de análise de conteúdo, por meio da 

média aritmética, desvio padrão, análise de variância e teste de Tukey a 5% 

probabilidade de erro. 

A população estudada foi composta pela cultivar BMX Compacta, em que a 

semeadura foi efetuada com o auxílio de uma semeadoura de soja, de 09 linhas com 

espaçamento de 0,45 metros entre linhas. Cada parcela com 5 linhas com 7 metros 

de comprimento e largura de 2,25 metros, perfazendo uma área total por parcela de 

15,75 metros quadrados (figura 03). 

 

Figura 03 – Croqui do ensaio com diferentes tipos de inoculantes na cultura da soja 

        Croqui semeadura  

I T1 

1m 

T2   T3   T4 

  1 m           

II T3 T4   T1   T2 

  1m           

III T2 T3   T4   T1 

  1m           

IV T4 T1   T2   T3 

                

       

 Parcela    2,25m 

       

 7m     

 

Utilizou-se como delineamento experimental de blocos inteiramente 

casualizado com 4 repetições e 4 tratamentos (onde os tratamentos são 

representados na figura acima pela letra T seguida do número correspondente ao 

mesmo e a repetição é representação pelos algoritmos romanos), sendo que os 

tratamentos foram:  

T1: Testemunha, sem inoculação;  

T2: Azospirilum – 1 ml/kg; 

T3: Bradyrhizobium – 2 ml/kg; 

T4: Azospirilum + Bradyrhizobium. 

O processo de inoculação ocorreu colocando a quantidade de sementes a 

serem semeadas em cada parcela em um saco plástico com posterior mistura do 
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inoculante na dosagem para a quantidade de semente a ser tratada, agitando o saco 

plástico até as sementes apresentarem padrão uniforme de cobertura. 

Os tratos culturais de controle de plantas invasoras, pragas e doenças para a 

condução da lavoura ocorreu conforme recomendado pelas Indicações Técnicas 

para a Cultura da Soja no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina safras 2018/2019 

e 2019/2020. Conforme demonstra a figura 04.  

 

Figura 04 – Tratos culturais realizados no experimento 

 
   Fonte: O autor (2020) 

 

Foi contabilizado o número de raízes pivotantes e laterais de 10 plantas 

colhidas na sequência de cada parcela durante o estádio vegetativo. Conforme 

demonstra na figura 05, em todos os quatros tratamentos avaliados. 
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Figura 05 – Contagem do número de raízes pivotantes e laterais nos diferentes 
tratamentos 

  

  
Nota: Figura A – Tratamento 01: Testemunha; Figura B – Tratamento 02: Azospirillum; Figura C – 
Tratamento 3: Bradyrhizobium; Figura D – Tratamento 04: Azospirillum + Bradyrhizobium.  
 
Fonte: O autor (2020) 

 

O número de legumes por planta foi obtido, por meio da contagem em 10 

plantas da área destrutiva, e posterior obtido a média de cada parcela para esses 

quesitos avaliados. Conforme demonstra na figura 06.  

 

 

 

 

 

A 

D 
C 

B 
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Figura 06 – Contagem do número de legumes por planta 

 
     Fonte: O autor (2020) 

 

Para fins de avaliação dos componentes de rendimento foi considerada a 

área útil de 6,75m²  e, a partir do material colhido, foi calculada a massa de mil grãos 

e o rendimento de grãos, sendo determinado pela pesagem dos grãos provenientes 

da área útil de cada parcela. Em seguida os dados foram transformados de 

g/parcela para kg ha-1. Como se verifica na figura 07.  

 

Figura 07 – Colheita das parcelas do experimento 

 
Nota: Figura A – Medição da área a ser colhida de cada parcela; Figura B – Colheitadeira utilizada na 
colheita das parcelas.  
 
Fonte: O autor (2020) 

 

A B 
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A massa de 1000 grãos foi determinada após a colheita e beneficiamento 

manual dos legumes, sendo obtida pela pesagem de oito amostras aleatórias de 100 

grãos, realizando a média entre elas e convertendo para a massa de mil grãos 

(BRASIL, 2009). Conforme demonstra na figura 08.  

Figura 08 – Determinação da massa de mil grãos 

  
Nota: Figura A – Determinação da massa de mil grãos das sementes de soja do estudo; Figura B – 
Identificação das sementes de cada tratamento para a realização do peso de mil sementes.  
 
Fonte: O autor (2020)  

A B 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 01, esta apresentado os resultados obtidos para os componentes 

de rendimento da cultivar BMX Compacta.  

 

Tabela 01 – Comprimento das raízes laterais e pivotantes de uma cultivar de soja 
submetida ao uso de diferentes inoculantes a base de Bradyrhizobium e Azospirillum 
em tratamentos de sementes. Santo Antônio das Missões, RS, safra 2020/2021. 
Tratamento Raízes laterais (cm)  Raízes pivotantes (cm) 

Testemunha 12,55 b 12,79 d 

Azospirillum 10,09 c 17,99 a 

Bradyrhizobium 19,38 a 17,11 b 

Azospirillum + Bradyrhizobium 12,69 b 15,00 c 

Média 13,68 15,72 

Cv 5,18% 0,98 

Notas: Médias seguidas de mesma letra na coluna não se diferenciam entre si a 5 % de 
probabilidade de erro. 

 

 

Gráfico  1 - Comparativo de tamanho de Raízes Laterais e Pivotantes submetidas ao 
uso de diferentes inoculantes em tratamento de sementes. 

 

 

Considerando o comprimento de raízes laterais verifica-se que o maior 

número foi observado no tratamento com Bradyrizobium, 19,38 cm em média. E 

para as raízes pivotantes o tratamento que apresentou o melhor resultado foi aquele 

tratado com Azospirillum, 17,99 cm. No entanto esse resultado difere do encontrado 

por Ferlini (2006) que vereficou a inoculação realizada com a associação dessas 

duas bactérias proporcionou maior número de nódulos e maior crescimento 
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radicular, o que está associado a resposta de interação positiva entre as bactérias 

simbióticas (Bradyrhizobium) e as bactérias diazotróicas (Azospirillum). 

 
Figura 09 – Comparativo do comprimento das raízes pivotantes e laterais inoculadas 
com diferentes produtos no momento da semeadura 

 

 
Nota: Figura A – Tratamento 01: Testemunha; Figura B – Tratamento 02: Azospirillum; Figura C – 
Tratamento 3: Bradyrhizobium; Figura D – Tratamento 04: Azospirillum + Bradyrhizobium.  
 
Fonte: O autor (2020). 
 

Ferlini (2006) ainda destaca que a associação dessas bactérias pode trazer 

respostas contraditórias, isto é, tanto estimular como inibir o crescimento radicular e 

a formação de nódulos. O que pode estar associado ao nível de concentração do 

inóculo e o tipo de inoculação empregado. Porém no presente estudo foi constado 

que a associação de Bradyrhizobium e Azospirillum ocasionou a redução no 

crescimento radicular, comparado com a utilização dessas estirpes isoladas.  

A 

D C 

B 
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Na tabela 02 estão apresentados os resultados para o número de legumes, 

massa de mil grãos e rendimento de grãos de uma cultivar de soja submetida a 

diferentes tipos de inoculante.  

 

Tabela 02 – Número de legumes, massa de mil grãos e rendimento em uma cultivar 
de soja submetidas ao efeito do uso de diferentes inoculantes a base de 
Bradyrhizobium e Azospirillum em tratamentos de sementes. Santo Antônio das 
Missões, RS, safra 2020/2021. 
Tratamento N° de legumes MMG RG 

Testemunha 51,68 c 174,98 b 4.304,89 a 

Azospirillum 53,25 b 159,04 c 4.259,94 b 

Bradyrhizobium 57,50 a 157,36 d 4290,78 ab 

Azospirillum + Bradyrhizobium 51,30 c 189,05 a 4325,40 a 

Média 53,43 170,11 4295,25 

Cv 0,64 0,08  

Notas: Médias seguidas de mesma letra na coluna não se diferenciam entre si a 5 % de 
probabilidade de erro. 
 
 

Gráfico  2 - Comparativo de número de legumes e massa de mil grãos submetidas 
ao uso de diferentes inoculantes 

 

 
 
Gráfico  3 - Comparativo de produtividade entre o uso de diferentes tratamentos de 
inoculantes. 
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As bactérias do gênero Azospirillum brasiliense conforme Gitti (2015), 

produzem fitormônios e assim como as bactérias pertencentes ao gênero 

Bradyrhizobium sp. possuem a capacidade de fixar o nitrogênio, fatores esses que 

são responsáveis pelo aumento no volume radicular. E assim, as bactérias atuam 

em conjunto quando são submetidos à coinoculação. Fato esse que foi verificado 

por Mantelli et al. (2019), onde os tratamentos submetidos a coinoculação e a 

inoculação em relação a testemunha, que foram 0,16 e 0,12 metros, 

respectivamente. 

Em relação a massa de mil grãos, Mantelli et al. (2019) observou que o 

melhor resultado ocorreu no tratamento com Bradyrhizobium + Azospirillum, seguido 

da inoculação com Bradyrhizobium, não diferindo estatisticamente entre si, os 

valores foram, 166 e 150 gramas, respectivamente. Onde esse resultado pode estar 

atribuído a número de nódulos presentes nas raízes, pois quando há manutenção no 

equilíbrio nutricional nas plantas, os resultados se refletem na sua produtividade. 

O efeito da coinoculação dessas duas bactérias, conforme Benintende et al. 

(2010), verificaram que ocorreu estímulo no crescimento, nodulação e acúmulo e 

nitrogênio. Essa coinoculação nas sementes tem promovido incremento na produção 

vegetal, devido ao aumento da fixação de nitrogênio por microrganismos.  

Em relação ao número de legumes por planta vereficou-se diferença 

significativa ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo teste de Tukey, onde o 

tratamento com Bradyrhizobium apresentou o melhor resultado de 57,50 legumes 

por planta. Sendo que o mesmo resultado foi encontrado por Bulegon et al. (2016), 

onde o tratamento com Bradyrhizobium obteve os melhores valores na cultivar CD 

250, fato esse que pode estar relacionado ao aporte de N e fornecimento pela 
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simbiose, pois o mesmo é exigido em grande quantidade para a manutenção e 

formação dos legumes pela cultura da soja, uma vez que, nesse estádio ocorre uma 

redistribuição do N na planta.  

Para Libório (2019), o número de legumes foi superior no tratamento com 

coinoculação em comparação com a testemunha, pois utilizando a coinoculação a 

diferença para a mesma cultivar de soja foi de 18 legumes a mais com o uso de 

inoculantes. No entanto esse resultado difere do encontrado no presente estudo, 

uma vez que, a testemunha e a coinoculação com Bradyrizobium + Azospirillum não 

se diferiram estatisticamente da testemunha, apresentando 51,30 e 51,68 legumes, 

respectivamente. Esse fato pode estar atrelado a presença dessas bactérias no solo, 

que são provenientes de cultivos anteriores, onde foi utilizado a inoculação de 

sementes de soja.  

Já para a massa de mil grãos, vereficou-se que o tratamento com associação 

das bactérias Bradyrhizobium e Azospirillum apresentaram o melhor resultado, 

189,05 gramas, quando comparado aos demais tratamentos utilizados no estudo. 

Esses resultados diferem dos encontrados por Pardinho e Primieri (2015), onde o 

tratamento com estirpe isolada de Bradyrhizobium apresentou a maior massa de mil 

grãos (184,60 gramas) na cultura da soja.  

O mesmo foi observado por Bárbaro et al. (2009), em que a associação das 

bactérias Bradyrhizobium e Azospirillum, resultaram em maior peso de mil grãos 

(175,75 grama), uma vez que, o nitrogênio fixado pode atuar nas relações entre as 

plantas leguminosas e os rizóbios, promovendo dessa forma, incrementos no 

crescimento vegetal e no rendimento de grãos.  

Na variável produtividade, houve diferença significativa ao nível de 5% e 

probabilidade de erro pelo teste de Tukey, onde o tratamento com Bradyrhizobium + 

Azospirillum apresentou uma produtividade média de 4.325,50 kg ha-1, porém não se 

diferenciou estatisticamente da testemunha que obteve uma produtividade de 

4.304,89 kg ha-1. Esse resultado difere-se do encontrado por Bárbaro et al. (2009), 

onde a coinoculação com Bradyrhizobium e Azospirillum apresentou uma 

produtividade média de 11% superior a testemunha.  

Ainda Bárbaro et al. (2009), não verificaram diferença estatística significativas 

entre os tratamentos que foram inoculados para a testemunha (sem inoculação) de 

Bradyrhizobium para os parâmetros massa de nódulos, massa foliar e massa de 

raiz. Demonstrando que áreas anteriormente cultivadas com soja, apresentam altos 
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índices populacionais de Bradyrhizobium não compensando efetuar uma nova 

inoculação, fato esse constatado no presente estudo, pois não houve diferença 

estatística entre a testemunha e os tratamentos com adição de inoculantes.  

Porém ao comparar a produtividade do tratamento com coinoculação 

(Bradyrhizobium + Azospoirillum) com os tratamentos dessas estirpes isoladas, essa 

associação resultou em maior produtividade de grãos na cultura da soja. 

Demonstrando que, a coinoculação proporciona maior capacidade de fixação de 

nitrogênio pelos rizóbios, pois segundo Hungria et al. (2015), isso ocorre pelo fato da 

nodulação ser mais abundante e precoce, além disso, as bactérias do gênero 

Azospirillum sintetizam os fitormônios que promovem o crescimento vegetal, 

principalmente o sistema radicular, favorecendo a nodulação e a FBN realizada pela 

Bradyrhizobium. 

Braccini et al. (2016), avaliaram a eficiência da coinoculação e diferentes 

modos de aplicação de Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasiliense 

constataram que, que ao utilizar Bradyrhizobium e Azospirillum, juntos houve um 

acréscimo significativo na massa de mil grãos, número de vagens por planta e 

consequentemente no aumento da produtividade da cultura da soja se comparado 

com os demais tratamentos empregados no estudo.  

Em um estudo realizado por Pardinho e Primieri (2015), onde avaliaram a 

produtividade de soja relacionada à inoculação e coinoculação, com bactérias dos 

gêneros Bradyrhizobium e Azospirillum por meio do tratamento de sementes, 

constaram que, o uso de Bradyrhizobium isolado apresentou maior produção e peso 

de grãos que a coinoculação com a associação de Azospirillum. 

A primeira hipótese alude que, os diferentes inoculantes utilizados 

proporcionaram maior rendimento de grãos em comparação com a testemunha, a 

mesma não se confirma, pois a coinoculação com Bradyrhizobium e Azospirillum 

não se diferiram estatisticamente da testemunha, com 4.325,40 e, 4.304,89 kg ha-1, 

respectivamente. Além disso, a testemunha apresentou produtividade de grãos 

superior aos tratamentos com cada bactéria isolada.  

A segunda hipótese se refere ao, o número de legumes por planta e a massa 

de mil grãos sofreram influencia significativa do tipo de inoculante utilizado, a mesma 

se confirma, onde a massa de mil grãos apresentou resultado superior no tratamento 

com o uso de Bradyrhizobium (57,50 legumes por planta) em comparação com os 

demais. E a massa de mil grãos foi superior na associação dos inoculantes 
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Bradyrhizobium e Azospirillum (189,05 gramas) aos outros tratamentos utilizados, 

indicando uma variação nestes quesitos avaliados, que ira refletir diretamente no 

rendimento de grãos, pois os mesmos possuem relação direta com a produtividade 

da cultura. 

E a terceira hipótese alude que, o comprimento de raízes laterais e pivotante, 

foi significativamente maior nos tratamentos que se fez uso do inoculante 

Bradyrhizobium em comparação com a testemunha, a mesma se confirma, uma vez 

que o comprimento tanto das raízes laterais quanto pivotantes, foi superior quando 

as sementes foram inoculadas com Bradyrhizobium em comparação com a 

testemunha, onde esse crescimento da raiz possibilita a fixação de nitrogênio em 

maior quantidade. 
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CONCLUSÃO  

 

A utilização de inoculação não apresentou produtividade superior comparando 

estatisticamente da testemunha, mesmo com a diferenciação entre os componentes 

de produtividade, que pode estar relacionado ao histórico de inoculação da área com 

Bradyrizobium e Azospirillum onde o experimento foi implantado, ocorrendo assim a 

presença dessas bactérias no solo.  

A inoculação das sementes de soja é uma prática indispensável para fornecer 

o nitrogênio (N) que a soja necessita através de uma simbiose. As estirpes são 

insumos baratos e fáceis de encontrar no mercado. 

Observou-se que a coinoculação apresentou um sinergismo entre as 

bactérias comparada com as estirpes isoladas, aumento do sistema radicular, onde 

terá maior eficiência na absorção de água e nutrientes.  

Além disso, cada cultivar possui uma resposta diferente a inoculação, bem 

como as condições de clima e solo do local onde o estudo foi realizado. No entanto, 

como a região apresenta uma ampla variedade de solos, indica-se a realização de 

outros estudos em diferentes pontos da região e comparativos com outras cultivares 

utilizadas e, assim, verificar a resposta de cada uma delas. 

A partir deste estudo cria-se bases para indicar os melhores sistemas de 

inoculação para a nossa região. 
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