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Resumo 

Os efeitos da co-inoculação de Azospirillum brasilense 

associada ao uso de gesso e à adubação nitrogenada 

tardia na nutrição e na produtividade de soja foram 

estudados em um Latossolo Vermelho sob plantio direto 

em Ponta Grossa (PR). A co-inoculação de A. brasilense 

aumentou apenas o teor de S nos grãos de soja. O uso 

de gesso não influenciou a nutrição e a produtividade de 

soja. A adubação nitrogenada tardia aumentou o teor de 

P nos grãos, mas não ocasionou alterações na 

produtividade de soja. A co-inoculação de A. brasilense 

associada ou não à adição de gesso e de nitrogênio 

tardio não beneficiou a produtividade de soja. 

Introdução  

O nitrogênio (N) é um dos nutrientes mais importantes 

para a obtenção de altas produtividades das culturas. A 

soja apresenta alta eficiência no processo de fixação 

biológica de N2 através da associação com bactérias do 

gênero Bradyrhizobium. Uma das maneiras de aumentar 

a eficiência de uso de N via fixação simbiótica é através 

do fornecimento de cálcio (Ca) e enxofre (S). O gesso 

agrícola é uma excelente fonte de Ca e S para as 

plantas. O Brasil tem longa tradição de pesquisa com 

fixação biológica de N2 por Azospirillum sp., contudo 

existem poucos estudos relacionados aos benefícios da 

co-inoculação de A. brasilense com B. japonicum em 

sementes de soja para ambientes de alto rendimento de 

grãos sob plantio direto. Este estudo teve o objetivo de 

avaliar os efeitos da co-inoculação de A. brasilense 

associada ao uso de gesso e à adubação nitrogenada na 

nutrição e na produtividade da soja cultivada em 

ambiente de alto rendimento de grãos sob plantio direto. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em Ponta Grossa (PR), em 

um Latossolo sob plantio direto de longo prazo. O 

delineamento experimental foi o de blocos completos ao 

acaso em parcelas subsubdivididas, com três repetições. 

Nas parcelas, foram empregados dois tratamentos de 

sementes, sem e com co-inoculação de A. brasilense. 

Utilizou-se inoculante líquido contendo estirpes de Ab-V5 

e Ab-V6 (2 × 10
8
 UFC mL

-1
) na dose de 2 mL kg

-1
 de 

sementes. Nas subparcelas, foram utilizados dois 

tratamentos, sem e com aplicação de gesso. O gesso foi 

aplicado na superfície em 2012 e 2017, na dose de 2,7 t 

ha
-1

. Nas subsubparcelas, foram empregadas quatro 

doses de N-ureia em cobertura no fim do florescimento: 

0, 25, 50 e 75 kg N ha
-1

. A soja, cv. Bramax Lança 58160 

IPRO, foi semeada em outubro de 2019 e as sementes 

foram inoculadas com B. japonicum. Amostras de folhas 

(terceiro trifólio a partir do ápice) foram coletadas no 

florescimento em 30 plantas de cada subsubparcela para 

avaliação do estado nutricional. A produtividade foi 

avaliada após a maturidade fisiológica, corrigindo-se a 

umidade dos grãos para 130 g kg
-1

, e os teores de 

nutrientes foram determinados nos grãos colhidos. Os 

teores de nutrientes nas folhas e nos grãos foram 

determinados conforme Malavolta et al. (1997). Os dados 

foram submetidos às análises de variância e de 

regressão. Os efeitos da co-inoculação e da aplicação de 

gesso foram comparados pelo teste de Tukey a 5% e as 

doses de N foram analisadas por regressão.  

Resultados e Discussão 

Os teores de nutrientes no tecido foliar da soja se 

mantiveram em níveis adequados e não foram 

influenciados pela co-inoculação de A. brasilense e pela 

aplicação de gesso. Efeitos isolados da co-inoculação de 

A. brasilense no aumento de S nos grãos e da adubação 

nitrogenada tardia no aumento de P nos grãos foram 

observados. A produtividade média de soja foi de 5563 

kg ha
-1

 e não foi influenciada pelos tratamentos com co-

inoculação de A. brasilense, uso de gesso e doses de N 

aplicadas no fim do florescimento. Os dados indicam que 

a fixação biológica de N2 da soja é altamente eficiente e 

que a co-inoculação de A. brasilense, o uso de gesso e a 

adubação nitrogenada tardia não beneficiam a nutrição e 

a produtividade de soja cultivada em ambiente de alto 

rendimento de grãos sob plantio direto, sem restrições ao 

crescimento do sistema radicular. 

Conclusão 

Em ambiente de alto rendimento de grãos sob plantio 

direto, a co-inoculação de A. brasilense associada ou 

não à adição de gesso e à adubação nitrogenada tardia 

não beneficiou a nutrição e a produtividade de soja.   
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