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Resumo 

Este estudo teve o objetivo de avaliar os efeitos da co-
inoculação de Azospirillum brasilense em sementes de 
soja associada ao uso de gesso na amenização dos 
efeitos de estresse hídrico e acidez no subsolo. A co-
inoculação de A. brasilense não alterou o desempenho da 
soja. O uso de gesso aumentou a fotossíntese líquida e o 
estresse hídrico reduziu a condutância estomática e a 
massa seca da parte aérea das plantas. 

Introdução  

A soja é a cultura de maior importância na agricultura 
brasileira. A acidez no subsolo limita o crescimento 
radicular, especialmente em condições de seca. O gesso 
pode melhorar o ambiente no subsolo e favorecer o 
aprofundamento das raízes. As bactérias do gênero 
Azospirillum são capazes de promover o crescimento das 
plantas. A cultura da soja, normalmente, não necessita de 
adubação nitrogenada pelo fato de apresentar alta 
eficiência na simbiose com o Bradyrhizobium japonicum. 
Mesmo assim, a aplicação de N tem sido comum na 
semeadura da soja. Este trabalho teve o objetivo de 
avaliar os efeitos da co-inoculação de A. brasilense e do 
uso de gesso na amenização dos efeitos de estresse 
hídrico e acidez no subsolo.   

Material e Métodos 

Uma fração de solo corrigida com calcário foi colocada 
nos primeiros 10 cm de um tubo de PVC de 50 cm de 
altura e 15 cm de diâmetro. O restante do tubo (10–50 cm) 
foi preenchido com solo ácido. O estudo foi realizado em 
estufa no esquema fatorial 3×2×2, com 3 repetições. Os 
fatores estudados foram: sem e com co-inoculação de A. 
brasilense, e com co-inoculação de A. brasilense + N na 
semeadura; sem e com aplicação de gesso; e sem e com 
estresse hídrico. As sementes foram inoculadas com B. 
japonicum e a co-inoculação com A. brasilense foi feita 
com estirpes de AbV5 e AbV6. O gesso (4,8 t ha-1) de 
acordo com Caires & Guimarães (2018). A adubação de 
base constou de 50 kg ha-1

 de P2O5, 50 kg ha-1 de K2O e 
8 kg ha-1 de S. No tratamento com co-inoculação mais N, 
foram aplicados 25 kg ha-1 de N-ureia na semeadura. 
Duas plantas de soja, cv. BMX Lança 58I60 IPRO, foram 
mantidas em cada coluna. Após a semeadura, foram 
aplicados dois regimes hídricos por meio de regas diárias 
para manter 80% da capacidade de campo (CC) (sem 
estresse hídrico) e com turno de regas para elevar a CC 
a 80% quando igual a 40% (com estresse hídrico). Aos 50 
dias após a emergência, foram medidas a fotossíntese 
líquida (FL), a condutância estomática (CE), o carbono no 

mesófilo (CM) e a transpiração foliar (TF) por meio do 
medidor IRGA. Em seguida, determinou-se a massa seca 
da parte aérea. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e comparados pelo teste de Tukey a 5%.  

Resultados e Discussão 

Não houve interação entre os fatores estudados para 
nenhum parâmetro avaliado. A co-inoculação com A. 
brasilense, sem ou com N, não ocasionou alterações 
significativas em nenhum parâmetro avaliado (Tabela 1). 
O uso de gesso aumentou a FL, provavelmente devido ao 
fornecimento de Ca e S, e maior crescimento radicular. O 
estresse hídrico reduziu a CE e a biomassa aérea da soja. 
A menor produção de massa seca de plantas de soja foi 
ocasionada pela redução na CE decorrente da limitação 
de água. A CE mostrou ser um bom indicador do estresse 
hídrico em soja. Esperava-se melhoria nos parâmetros 
fisiológicos e na produção de biomassa aérea da soja com 
a inoculação de A. brasilense e uso de gesso sob estresse 
hídrico, mas esse efeito não foi observado neste estudo.    
 
Tabela 1. Fotossíntese líquida (FL), condutância estomática (CE), 
carbono no mesófilo (CM), transpiração foliar (TF) e massa seca de 
plantas de soja, considerando a inoculação (I) com A. brasilense, 
sem e com N, a adição de gesso (G) e o estresse hídrico (EH). 

Tratamento FL CE CM TF Massa 
seca 

Inoculação (I) µmol CO2 

m2 s-1 

mol m-2 

s-1 

µmol CO2 

mol ar-1 

mmol H2O 

m-2 s-1 

g 

planta-1 

Sem I 23,5 1,24 323,2 9,4 3,34 

Com I 24,3 1,30 323,2 9,6 3,41 

Com I + N 23,6 1,25 324,5 9,5 3,51 

Gesso (G)      

Sem G 23,4a 1,24 324,2 9,5 3,39 

Com G 24,3b 1,28 323,1 9,5 3,47 

Estresse (EH)      

Sem EH 23,8 1,31a 325,3 9,6 3,93a 

Com EH 23,9 1,21b 321,9 9,4 2,93b 

Letras diferentes indicam diferença pelo teste de Tukey a 5%. 

Conclusões 

A co-inoculação de A. brasilense nas sementes não 
alterou o desempenho da soja. O uso de gesso aumentou 
a fotossíntese líquida e o estresse hídrico reduziu a 
condutância estomática e a massa seca das plantas.  
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