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RESUMO 

 

A cultura da soja constitui um dos principais commodities mundiais. Sua influência nos 

âmbitos econômico, social e ambiental instiga a busca incessante por elevadas produtividades, 

que são impactadas pelo suprimento adequado de nutrientes para a planta. Diante disso, o 

presente trabalho tem como objetivo a utilização de micronutrientes no tratamento de 

sementes (TS) com o intuito de potencializar a fixação biológica de nitrogênio (FBN). Para 

tanto, foram implantados três diferentes ensaios de 1 hectare cada em uma área com mais de 

15 anos de sistema de plantio direto, localizada na cidade de Campo Novo do Parecis - MT. 

No primeiro campo cultivado, não houve adição de micronutrientes no TS. No segundo, 

aplicou-se 200 ml ha
-1

 dos micronutrientes cobalto e molibdênio (Co+Mo). Já no terceiro, as 

sementes plantadas receberam o tratamento com a aplicação de 200 ml ha
-1

 de cobalto, 

molibdênio e níquel. No estádio fenológico V4 da soja, realizou-se sua avaliação a partir da 

contagem e pesagem dos nódulos de cinco plantas colhidas aleatoriamente em cada parcela. 

Ao final do ciclo da soja, efetuou-se a colheita dos grãos, estimando-se a produtividade em 

kg.ha
-1 

de cada campo experimental. Os resultados obtidos evidenciam a diferença na 

quantidade e peso dos nódulos e, consequentemente, na produção final em comparação ao 

tratamento utilizado em cada bloco. Destaca-se, portanto, que a soja que recebeu o tratamento 

com aplicação do biofertilizante composto de Co+Mo+Ni apresentou maior desempenho 

produtivo e de nodulação comparado ao tratamento controle e aquele que recebeu apenas 

aplicação de Co+Mo.  

 

 

Palavras-chave: Soja; Nódulos; Micronutrientes; Fixação Biológica de Nitrogênio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Soy culture is one of the main world merchandise. Its influence in the economic, social and 

environmental scopes instigates the incessant search for high productivity, which are 

impacted by the adequate supply of nutrients for the plant. Facing that, this study aims to use 

micronutrients in seed treatment (TS) in order to enhance biological nitrogen fixation 

(FBN).However, three different trials of 1 hectare each were implemented in an area with 

more than 15 years of direct planting, located in the city of Campo Novo do Parecis - MT. In 

the first cultivated field, there was no addition of micronutrients in the TS. In the second, 200 

ml ha-1 of the cobalt and molybdenum micronutrients (Co + Mo) were applied. In the third, 

the seeds planted were treated with the application of 200 ml ha-1 of cobalt, molybdenum and 

nickel. In the phenological stage V4 of soybean, its evaluation was carried out by counting 

and weighing the nodules of five plants harvested randomly in each plot. At the end of the 

soybean cycle, the grains were harvested, estimating the productivity in kg.ha-1 of each 

experimental field. The results obtained show the difference in the quantity and weight of the 

nodules and, consequently, in the final production compared to the treatment used in each 

block. It is obviously that the control and the application of Co + Mo were inferior to the 

application of UP! SEEDS, since micronutrients stimulate FBN. 

 

 

Key words: Soy; Nodules; Micronutrients; Biological Nitrogen Fixation 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No atual cenário do agronegócio mundial, a cultura da soja (Glycine max) é muito 

relevante. Segundo dados da Agrosat (2019), somente em 2018, a cultura da soja movimentou 

cerca de 31,7 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, seguido pelo Brasil, são os dois maiores 

produtores de soja do mundo da atualidade, responsáveis por cerca de 66% da produção dessa 

cultivar. 

Diante do notório crescimento populacional no mundo, consequentemente a demanda 

por alimentos também engrandece. Nesse cenário, esse aumento de demanda é atendido pelo 

cultivo de novas áreas e pelo aperfeiçoamento da agricultura, contendo um uso maior de 

insumos, melhoramento genético e desenvolvimento de novas tecnologias (HUNGRIA; 

CAMPO; MENDES, 2007). 

Considerando-se que a produção de alimentos não possui um crescimento tão rápido 

para comportar o avanço da população, a soja, que constitui uma das 

principais commodities (produtos que funcionam como matéria-prima) mundiais, possui 

importante relevância econômica, social e ambiental para a sociedade (INOUE, 2020).  

Nesse contexto, a busca pela otimização da produção dessa cultivar é contínuo, 

visando a sustentabilidade do processo. Segundo Sfredo (2010), vários fatores influenciam a 

obtenção de altas produtividades na cultura da soja, dentre eles destaca-se o suprimento 

adequado de nutrientes. 

Dessa forma, a potencialização do processo biológico é importante pois em termos de 

produtividade são alcançados maiores números com menor custo para o produtor, garantindo 

assim a competitividade e refletindo diretamente na balança comercial do país.  

Essa cultura em especial, seria economicamente inviável, se os produtores 

necessitassem aplicar todo o nitrogênio requerido pela planta na forma de adubo nitrogenado 

para suprir as demandas da soja, uma vez que como produz um elevado teor de proteína, 

exige, em consequência, alta demanda de nitrogênio (N) para enchimento dos grãos 

(CRISPINO et al., 2001). No entanto, bactérias do gênero Bradyrhizobium, que se ligam ao 

sistema radicular da soja estabelecem uma sinergia onde capta o nitrogênio da atmosfera e 

converte em proteína na qual irá aumentar a produtividade da soja, visto que seu grão é 

composto por 36% a 40% desta.  

A soja pode repor todas as necessidades em nitrogênio pelo processo de fixação 

biológica do nitrogênio atmosférico (FBN), em que bactérias do gênero Bradyrhizobium, em 



 
 

 

associação as raízes da planta, formam nódulos que realizam a fixação do 

N2 disponibilizando-o para o desenvolvimento vegetal (BUTKE & LEITE, 2020). Ainda de 

acordo com os mesmos autores, para que a FBN ocorra de forma eficiente, é fundamental a 

disponibilidade de cobalto (Co), molibdênio (Mo) e níquel (Ni) no interior do nódulo.  

Os benefícios do processo biológico resultam na contribuição de cerca de 65% de 

todas as entradas de N para a vida na Terra, sendo que aproximadamente 50% são atribuídos a 

FBN que ocorre na agricultura. Com a cultura da soja, estima-se uma economia de 6,6 bilhões 

de dólares por safra, que deixam de ser utilizados para a compra de fertilizantes nitrogenados 

(HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007). 

Diante disso, torna-se necessário compreender a eficácia do uso de micronutrientes por 

meio de biofertilizante no tratamento de sementes com o intuito de elevar a produção da soja 

através da intensificação da fixação biológica do nitrogênio. 

Deste modo, objetivo é analisar a viabilidade produtiva da cultura da soja por meio da 

resposta dos estímulos fisiológicos no auxílio da fixação de nitrogênio, motivados pela 

aplicação de micronutrientes no tratamento da semente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CULTURA DA SOJA 

A soja é a principal fonte de renda do Brasil e dos produtores rurais, liderando o 

ranking de exportação há mais de 22 anos. Nos últimos anos o cultivo da cultura vem 

ganhando mais espaço por diversos motivos, como a possibilidade de cultivo em todo 

território nacional e por ser a base da composição de rações animais. Além disso, os preços 

atrativos, as áreas degradadas, o surgimento de sementes resistentes a problemas e a alta 

demanda pelo produto também são pontos positivos. Em contrapartida, a cultura da soja ainda 

enfrenta alguns fatores limitantes, dentre eles: a instabilidade climática, a proliferação de 

pragas, as plantas daninhas e os defensivos agrícolas (POPOV, 2009). 

No Brasil, conforme dados da CONAB (2018), a safra 2017/2018 produziu 

aproximadamente 118 milhões de toneladas de soja. Em uma área cultivada de 35 milhões de 

hectares com produtividade média de 3.359 kg/ha, aproximadamente 60 sacas/ha.  

O crescimento da produção no país é eminente. Dallagnol et al. (2020) relatam que ao 

longo dos últimos 47 anos, a mesma prosperou cerca de 262 vezes, determinando uma série 

de mudanças sem precedentes na história da agricultura brasileira. A soja, inicialmente 

apoiada pelo trigo, foi a grande responsável pela implementação da agricultura comercial no 

Brasil. Também foi precursora na aceleração da mecanização das lavouras; modernização do 

sistema de transportes; expansão da fronteira agrícola; profissionalização e incremento do 

comércio internacional; modificação e enriquecimento da dieta da população; e tecnificação 

de outras culturas como o milho. 

O grão da soja é considerado um dos mais ricos em proteínas (40%) e óleo (20%) no 

mundo, sendo esse um diferencial atrativo para as indústrias, pois quanto maior o teor de 

proteína, menores serão os processos necessários para cumprir os padrões de qualidade 

exigidos pelo mercado. As variedades cultivadas no Brasil possuem teor médio de 38% de 

proteína e 19% de óleo (SEDIYAMA, 2009). 

Do total de soja produzida, 93% é destinado ao processamento do complexo soja, 

composto por grãos, farelo e óleo de soja e 7% para outros produtos, como cosméticos, 

indústria farmacêutica, adubação, adesivos, revestimentos, tintas e plásticos. Os grãos além de 

utilizados na alimentação humana são a respectiva matéria prima para a produção de farelo, 



 
 

 

elemento da nutrição animal, e o óleo, que tem grande importância na produção de produtos 

para a cozinha (óleo e margarina), medicamentos e biodiesel (INOUE, 2019).  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA SOJA  

 

A soja é uma planta anual que pertence ao reino Plantae; divisão Magnoliopsida, 

ordem Fabales; família Fabaceae (Leguminosae); subfamília Faboideae (Papilionoideae); 

gênero Glycine, espécie Glycine max (L.) Merrill (NEPOMUCENO; FARIAS; NEUMAIER, 

2020). 

A semente da soja é praticamente desprovida de endosperma, sendo o tegumento que 

envolve o embrião bem desenvolvido. Esse é formado por dois cotilédones: uma plúmula e 

um eixo hipocótilo-radicular. Destaca-se que a plúmula é composta por duas folhas iniciais 

bem desenvolvidas (COSTA, 2020). 

O seu sistema radicular é formado por uma raiz axial principal e raízes secundárias. 

Uma das características das raízes da soja são os nódulos encontrados que caracterizam a 

simbiose da soja com a bactéria Bradyrhizobium, tendo como função provocar a fixação do 

ar, disponibilizando-o para a planta. Já o caule é herbáceo, ereto, pubescente e ramificado. O 

hábito de crescimento da planta pode ser determinado, semideterminado ou indeterminado, 

variando de acordo com as características de cada cultivar. O mesmo acontece com a 

coloração das flores da soja, podendo serem brancas ou púrpuras (VERNETTI; GASTAL, 

1979). 

O fruto da planta é conhecido como vagem, característico da família das Leguminosas, 

e constituído de duas metades do carpelo único, conectados pelas suturas dorsal e ventral. O 

comprimento máximo da vagem é atingido 20 a 25 dias após o seu florescimento, podendo o 

seu número de grãos variar de 1 a 4, sendo que, normalmente, são encontrados 2 ou 3 grãos 

(VERNETTI; GASTAL, 1979). 

Segundo Vernetti e Gastal (1979), a formação do grão, a mesma ocorre a partir da 

dupla fertilização. O embrião cresce e, 6 a 7 dias após, se inicia a formação dos cotilédones. O 

número máximo e tamanho das sementes da soja é definido pela característica genética de 

cada cultivar. Entretanto, o número genuíno é determinado pelas condições ambientais. 

 



 
 

 

2.3 O CICLO DO NITROGÊNIO  

 

O nitrogênio é um nutriente que sofre naturalmente mudanças na sua valência e no seu 

estado. Essas mudanças estão relacionadas com a transformação microbiana, podendo formar, 

no momento que se apresenta solúvel em água, agrupamentos gasosos, tendo alto potencial de 

escapar do controle agrícola (COSTA et al., 2009). 

Dessa forma, o N pode adentrar no sistema solo-planta por meio da fixação biológica, 

adubações químicas ou orgânicas e deposições atmosféricas. Em contrapartida, sua perda 

ocorre pela remoção de culturas, lixiviação e volatilização, além da mudança climática 

(COSTA et al., 2009). 

Segundo Vieira (2017) o ciclo do nitrogênio é complexo, visto que ocorrem 

transformações químicas e biológicas, perda ou retirada de N do sistema e relações com 

outros ciclos, como o de carbono e de água. A autora explica ainda que o ciclo do nitrogênio 

passa por algumas reações principais, sendo elas: 

Fixação biológica do nitrogênio: o N é assimilado pela maioria do micro-organismos, 

porém, mesmo que 78% da atmosfera do planeta seja formada por nitrogênio, ele se encontra 

indisponível para as plantas e os animais. O processo da FBN é a capacidade de reduzir 

nitrogênio atmosférico em amônia, sendo esse processo realizado apenas por alguns seres 

procariontes. 

Amonificação: Açúcares, proteínas e ácidos nucléicos são compostos que fazem parte 

do nitrogênio, se tornando disponíveis após a morte celular da matéria viva. A amonificação é 

o processo de hidrolização e desagregação dos aminoácidos em meio a decomposição do 

material orgânico juntamente com a liberação da amônia. 

Nitrificação: É o processo que oxida amônia a nitrato, envolvendo duas etapas: a 

primeira é comandada pelas bactérias oxidantes de amônia como as nitrossomonas, que tem 

função de produzir nitrito, que em seguida é oxidada a nitrato. A segunda etapa é comandada 

pelas bactérias que oxidam o nitrito, como a nitrobacter. 

Desnitrificação: Esse processo microbiológico é envolvido por quatro reduções, sendo 

que as bactérias heterotróficas oxidam a matéria orgânica a partir do uso do nitrato para ser 

receptor de elétrons, gerando nitrogênio gasoso como produto final. 

Amonificação de nitrato: É outro mecanismo de redução de nitrato que contém 

bactérias heterotróficas, principalmente fermentativas, tendo a capacidade de reduzir nitrato 



 
 

 

em amônia. Em diferença com a desnitrificação, a amonificação preserva o nitrogênio fixado 

no sistema, assumindo uma devida importância em solos ricos em matéria orgânica e com 

baixos teores de nitrato (COSTA et al., 2009). 

Para Floss (2011), o tecido vegetal corresponde a cerca de 80 a 85% de nitrogênio, 

sendo um nutriente responsável para o crescimento das plantas, pois promove a formação de 

clorofila. Já a clorofila forma açúcares, que a planta precisa para seu posterior 

desenvolvimento e produção de grãos e frutos. 

Ainda conforme Floss (2011), o nitrogênio é o responsável principal pelo crescimento 

da planta. Além de atuar diretamente na fotossíntese, é constituinte da formação de vitaminas, 

carboidratos, proteínas e grande atuante no sistema radicular. Contudo, a deficiência desse 

macronutriente se manifesta pelo meio de amarelecimento em folhas mais velhas, ou seja, a 

coloração amarelada é prontamente associada a uma menor síntese de clorofila e 

modificações na forma dos cloroplastos. 

Em plantas como o tomate e em alguns híbridos de milho, o sintoma aparece pela 

coloração púrpura de folhas, pecíolos e colmos. Essas alterações acarretadas pela deficiência 

de nitrogênio, revelam-se como sintomas visíveis, além de mudanças químicas na planta e 

redução no crescimento (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

 

2.4 FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO (FBN) PELA CULTURA DA SOJA 

 

O nitrogênio (N) é um elemento importante na composição dos ácidos nucléicos, 

proteínas e moléculas fundamentais para todos os processos biológicos. É o nutriente 

solicitado em maior quantidade pelas plantas, especialmente na cultura da soja, uma vez que a 

mesma possui um elevado teor de proteínas nos grãos, a exigência de nitrogênio também é 

alta. Estima-se que cerca de 80 kg de N para cada 1.000 kg de grãos produzidos.  

A soja pode obter esse N de quatro fontes distintas: 1) o solo, principalmente pela 

decomposição da matéria orgânica; 2) a fixação não-biológica; 3) os fertilizantes 

nitrogenados; 4) o processo de fixação biológica do nitrogênio atmosférico (N2). (HUNGRIA; 

CAMPO; MENDES, 2007).  

No solo, o N se faz presente na matéria orgânica de forma limitada, podendo ser 

totalmente consumida após alguns cultivos. As condições de temperatura e umidade também 



 
 

 

aceleram os processos de decomposição e de perdas gasosas, resultando em solos pobres de 

nutrientes (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007).  

Ainda segundo o mesmo autor, a fixação não-biológica é aquela que independe da 

ação de organismos vivos, se origina de processo naturais como, por exemplo, a reação de 

descargas elétricas com N2, a combustão e o vulcanismo.  

Já o uso dos fertilizantes nitrogenados é a forma assimilada com maior velocidade pela 

planta, porém a um alto custo inviável. O fertilizante nitrogenado passa pelo processo 

industrial onde transforma o N2 em amônia (NH3). Para esse processo ser possível, requer 

hidrogênio, derivado do gás de petróleo, e catalisador contendo ferro. O processo é exposto a 

temperaturas de 300 ºC a 600 ºC, finalizando com elevadas pressões atmosféricas entre 200 a 

800 atm (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007).  

Contudo, a utilização de fertilizantes nitrogenados implica em altas perdas de N, por 

fatores como lixiviação, escorrimento superficial, desnitrificação e volatilização, 

esporadicamente ultrapassando 50% do aplicado (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007).   

Nesse sentido, cada 1.000 kg de grãos de soja produzido, tendo um teor médio de 

6,5% N, é necessário aproximadamente 80 kg de N ha. Observa-se que para ter um 

rendimento de 3.000 kg de grãos/ha, a soja necessita de 240 kg de N/há
-1

. A maioria dos solos 

brasileiros são pobres em N, geralmente fornecem 10 a 30 kg de N.ha-1, considerando que a 

contribuição máxima é de 30 kg de N, haveria uma reduzida da demanda de N, para 210 kg de 

N.ha
-1

. Por conta dessa perda de 50% de N citado anteriormente, seriam necessários, então, 

420 kg de N.ha
-1

 ou 930 kg de ureia (processo industrial), que é a forma mais utilizada, 

contendo em sua formulação 45% de N (CRISPINO et al., 2001). 

Outra forma da soja obter N é pela fixação biológica do nitrogênio atmosférico, 

processo esse executado por alguns microrganismos que vivem no solo. Mesmo que a 

constituição do nitrogênio é aproximadamente 80% de gases atmosféricos, plantas e animais 

não conseguem usá-lo como nutrientes, por existir uma tripla ligação entre dois átomos de 

N2, estando entre as mais fortes existentes na natureza. Todavia, os gases atmosféricos 

propagam-se até o espaço poroso do solo onde o nitrogênio pode ser usado por 

microrganismos que ali vivem. Isso é possível pelo trabalho da enzima dinitrogenase que tem 

como função romper a tripla ligação do N2 e reduzi-lo a NH3, sendo esse o mesmo processo 

que ocorre no processamento industrial (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007). 

O maior aporte nesse processo vem da associação simbiótica de plantas da família 

Leguminoseae que fazem parte diversas bactérias de muitos gêneros como Bradyrhizobium, 



 
 

 

Mesorhizobium, Azorhizobium entre outros, chamados popularmente de rizóbio. O método de 

identificação da simbiose no solo é simples, as estruturas responsáveis pelo processo 

biológico são conhecidos como nódulos e se formam nas raízes das leguminosas. “Nos 

nódulos, à amônia sintetizada são rapidamente incorporados íons de hidrogênio, abundantes 

nas células das bactérias, ocorrendo a transformação em íons amônio, que serão, então, 

distribuídos para a planta hospedeira e incorporados em diversas formas de N orgânico, como 

ureídos, aminoácidos e amidas” (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007). 

O processo biológico contribui em torno de 65% em todas entradas de N, considerado 

o maior abastecedor desse nutriente com finalidade de preservar a vida no planeta Terra. 

Aproximadamente 50% de toda entrada do N em nosso planeta é graças a fixação biológica 

do nitrogênio, ocorrida pela interação dos rizóbios com plantas leguminosas (MOREIRA, 

2015).  

 

2.4.1 O processo de fixação biológica de nitrogênio  

 

De forma geral, a fixação biológica do N decorre pelo estabelecimento da relação 

simbiótica entre plantas e bactérias classificadas no gênero Bradyrhizobium, (nas espécies 

Bradyrhizobium japonicum e Bradyrhizobium elkanii.) e envolve reações complexas, que 

formam nódulos nas raízes da soja. Além de tudo, há grande variabilidade dentro de cada 

espécie e diferentes bactérias com variação nas propriedades morfológicas, fisiológicas e 

genéticas (CÂMARA, 2014). 

Para ocorrer a formação de um único nódulo é necessário um processo extremamente 

complexo, composto por diversas etapas até o resultado final. O processo se dá início com a 

semente germinando onde transpiram várias moléculas que atraem quimicamente os rizóbios, 

enquanto outras estimulam o crescimento das bactérias na rizosfera da planta em que se 

hospedam, e outras ainda realizam o trabalho de ativação de vários genes que são 

responsáveis pelo começo da nodulação. Completa a etapa de ativação, os genes induzem a 

bactéria a gerar outras moléculas, as quais ativarão genes da planta hospedeira, dando 

continuidade ao processo de nodulação. Em outras palavras, diz-se que inicia uma verdadeira 

sinergia entre bactéria e planta hospedeira, onde é envolvida a ativação de inúmeros genes e a 

provocação de processos que permitem a penetração da bactéria na raiz, possibilitando a 

formação de um cordão infeccioso para estimular o crescimento das células do córtex da 

planta hospedeira, até ocorrer a transformação da estrutura chamada nódulo, que tem como 



 
 

 

função hospedar a bactéria e garantir que ela desempenhe, em condições adequadas, o 

processo de fixação biológica do N. (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2007). 

Pós formação do nódulo a bactéria passa por muitas mudanças, sendo que uma das 

principais é a perda dos flagelos que apesar de serem responsáveis pela sua mobilidade, não é 

necessária a locomoção dentro do nódulo. Entre as numerosas enzimas que se sintetizam, 

destaca-se a nitrogenase, encarregada propriamente pela fixação do N2, além de proteínas 

necessárias para o bom funcionamento da nitrogenase e processos metabólicos essenciais da 

bactéria. Uma das proteínas significativas da simbiose é chamada de leghemoglobina, que 

possui a função de transportar oxigênio nos acúmulos necessários, função essa parecida à da 

hemoglobina no sangue humano (NUNES; RAIMONDI; NIEDWIESKI, 2003). 

Quando o funcionamento do nódulo está a todo vapor, a parte interna apresenta 

coloração rósea intensa. Nos nódulos senescentes, a leghemoglobina se degrada e apresenta 

uma coloração esverdeada. Já em nódulos que são formados por bactérias improdutivas a 

coloração interna é branca ou esverdeada desde o início da sua formação (CAMARA, 2014). 

Hungria (et al., 2007) salienta ainda que “(..) o N do fertilizante é mais facilmente 

absorvido pela soja porque já está em uma forma prontamente disponível para as plantas, ao 

passo que, no caso do processo biológico, a planta precisa “investir um pequeno capital 

energético inicial”, representado pela formação de nódulos. Além disso, o gasto energético da 

planta no processo de fixação biológica do N2 pode ser mais elevado do que para a absorção 

de fertilizantes nitrogenados. Desse modo, somente uma simbiose altamente eficiente 

resultará em desempenho igual, ou até superior, ao de uma planta recebendo fertilizante 

nitrogenado.”   

De acordo com estudo realizado por Souza (et al., 2008), sobre a avaliação qualitativa 

e quantitativa da microbiota do solo e da fixação biológica do nitrogênio pela soja, os dados 

das massas dos nódulos e da parte aérea da planta são adequados para avaliar o crescimento e 

o desempenho simbiótico da soja.  

Já Brandelero (et al., 2009) avaliou a interação da nodulação sobre o rendimento final 

dos grãos a partir da quantificação do número e a massa de nódulos, área foliar, massa da 

matéria seca das folhas e quantificação do rendimento de grãos.  Os resultados demonstraram 

que a nodulação tem estreita relação com o rendimento final de grãos, sendo que mais de 40% 

do rendimento de grão se correlacionaram com os componentes da nodulação (número e 

massa matéria seca), enquanto a área foliar apresentou baixa correlação (26%) e não 

significativa. O autor explica esses efeitos pela nodulação em florescimento pleno estar 



 
 

 

diretamente ligada à fixação simbiótica do nitrogênio para a produção de grãos, devido à 

grande demanda nutricional para a produção de proteína no grão, que representa valores em 

torno de 46% do peso. 

Paralelo a isso, existem alguns fatores limitantes da FBN que colaboram na coibição 

do estabelecimento das bactérias inoculadas. Além dos estresses ambientais que são 

responsáveis diretos, destacam-se também como fatores negativos a acidez do solo, 

temperaturas elevadas e déficit hídrico (FERNANDES JUNIOR; REIS, 2008). 

A maioria dos solos brasileiros são conhecidos como Latossolos ou Argissolos. São 

solos bem desenvolvidos, profundos, ácidos e com baixa fertilidade. O rizóbio da leguminosa 

é afetado pela acidez do solo, ou seja, baixo pH. A fase inicial da nodulação é a etapa mais 

sensível à acidez do solo, pois limita o crescimento do rizóbio (FERNANDES JUNIOR; 

REIS, 2008). 

Já os fatores de temperaturas elevadas seguidas de déficit hídrico têm influência no 

início da nodulação e na manutenção dos nódulos, onde a planta se encontra nodulada e os 

bacteróides ativos. Assim, o déficit hídrico diminui a população de rizóbios e na falta de 

hospedeiros podem não resistir até o próximo ano de cultivo. Segundo Goormachtig (2004), a 

deficiência hídrica pode desencadear a diminuição de pelos radiculares, ruptura da síntese de 

leghemoglobina e abortamento de nódulos. 

 

2.5 MICRONUTRIENTES  

 

Os nutrientes são fatores ambientais que mais influenciam no desenvolvimento das 

plantas, sobretudo, naquelas de interesse agrícola. São absorvidos na forma mineral pelas 

plantas, onde são ciclados continuamente entre organismos e ambiente (FLOSS, 2011).  

De acordo com Floss (2011), a não-identificação das deficiências nos diferentes 

estádios da planta, de qualquer um nutriente, pode acarretar em uma perda significativa na 

produção de determinada cultura, sendo ela qualitativa e quantitativa.  

Os nutrientes possuem funções específicas e essenciais no metabolismo de cada planta 

e são separados em dois grupos: macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são 

exigidos em grandes quantidades pela planta. Já os micronutrientes possuem caráter 

inorgânico por não apresentarem carbono em sua composição e são necessitados em menores 

quantidades, mas com respectiva importância.  



 
 

 

Segundo Santos et al., (1984) e Santos & Estefanel, (1986) na cultura da soja, os 

micronutrientes que apresentam maior capacidade de resposta à cultura quando aplicados são 

o zinco, boro, cobalto, molibdênio. A correção da deficiência desses micronutrientes pode ser 

feita através de sua aplicação no solo, pulverização foliar ou na semente, sendo que esse 

último método tem como vantagem maior uniformidade na distribuição, economia de recursos 

não renováveis e redução de custos de matéria-prima, transporte e aplicação (SANTOS, 1981; 

PARDUCCI et al., 1989). 

 

2.5.1 Molibdênio 

 

O molibdênio (Mo) é essencial na atividade de duas das principais enzimas da FBN, a 

nitrogenase e a redutase do nitrato, influenciando, assim, decisivamente no metabolismo do 

nitrogênio. É especialmente importante na fixação simbiótica de nitrogênio nas leguminosas, 

pois o Mo é constituinte da enzima nitrogenase, relacionado com transportes de elétrons 

durante as reações bioquímicas (FLOSS, 2011). 

Segundo Novais (2007), o fator mais limitante na disponibilidade do molibdênio é a 

acidez do solo, sendo que o nutriente é aniônico, ou seja, aumentando o pH do solo, 

automaticamente aumenta a sua disponibilidade. Desse modo, os solos corrigidos com 

calagem propiciam a apresentar teores indicados desse micronutriente. Solos arenosos, como 

no cerrado brasileiro, apontam deficiência de molibdênio, sendo o oposto de solos com média 

textura de argila. 

Os sintomas por desbalanço nutricional em plantas de soja são caracterizados por 

plantas amareladas, folhas jovens retorcidas com pequenas manchas de necrose. Podem 

apresentar ainda clorose total das folhas mais velhas seguidas de necrose (SFREDO G. & 

OLIVEIRA M., 2010) 

Um estudo realizado por Floss (2011), aponta que o aumento do teor de Mo nas 

sementes tem forte influência no rendimento de grãos. Sendo assim, é recomendado o 

tratamento de sementes para aquelas com baixo teor de Mo, seguido de inoculação antes do 

plantio. A recomendação de Mo para o tratamento de sementes é de 12 a 25 g ha
-1

 Embrapa, 

2010). 

 

2.5.2 Cobalto  

 



 
 

 

O cobalto é absorvido pelas raízes apresentando elevada mobilidade no floema. No 

entanto, plantas que necessitam da fixação biológica do N como as leguminosas, mas que têm 

acesso ao nitrato, aminoácidos ou ao amônio, não precisam de cobalto. Em algumas exceções, 

onde as plantas não possuem entrada a esses compostos nitrogenados, o Co se torna 

indispensável para a planta (AHMED; EVANS, 1961 apud NETO J. 2017).  

A sua deficiência impede a formação da leghemoglobina (proteína fixadora de N) no 

nódulo, limitando a fixação de nitrogênio. A leghemoglobina tem o papel de disponibilizar 

oxigênio para a planta degradar os açúcares e obter energia (FLOSS, 2011).  Sendo assim, as 

plantas que apresentam a falta de cobalto tendem a mostrar clorose total, contínua necrose nas 

folhas mais velhas (EMBRAPA, 2010). 

Seguindo a recomendação da Embrapa (2010), a aplicação de Co na soja em 

tratamento de sementes é de 2 a 3 g ha
-1

.  

 

2.5.3 Níquel 

 

Por muito tempo o níquel foi considerado um elemento tóxico para as plantas por fazer 

parte do grupo de metais pesados, pois o Ni (níquel) no solo com pH baixo faz com que 

aumente sua disponibilidade chegando em concentrações tóxicas (SIEBIELEC, 2006). 

O níquel em pequenas quantidades tem função de estimular a germinação. O nutriente 

Ni é cofator da enzima uréase nas leguminosas, mais especificamente na soja.  A principal 

forma de transferência de N do nódulo da bactéria para as raízes da planta são os ureídeos. A 

soja na assimilação do N faz com que ocorra a degradação dos ureídeos, do qual o composto 

intermediário é a uréia. A degradação final de uréia é catalisada pela enzima uréase, que 

necessita, obrigatoriamente, o Ni como cofator, ou seja, composto químico essencial para 

realizar a atividade (MARSCHNER, 1995) 

Segundo estudo realizado por Marschner (1995), o níquel quando fornecido a 

atividade da uréase aumentou o acúmulo de uréia também, do mesmo modo que o 

aparecimento de necroses foi menor. Conforme o estudo realizado por Lavres (et al., 2016), o 

tratamento de sementes com baixas taxas de níquel causou maior rendimento de matéria seca 

das plantas e grãos, maior teor de N nos grãos. 

Ainda de acordo com Lavres et al., (2016) muito pouca pesquisa foi feita sobre a 

influência do Ni no sistema simbiótico da FBN. Por isso, em seu estudo, objetivou avaliar o 

efeito da adição de Ni na FBN através de um tratamento de sementes de soja, medindo a 



 
 

 

atividade da urease e nitrogenase, bem como a produção de biomassa pelas raízes, partes 

aéreas e grãos. Como resultado, a taxa de Ni aplicada nas sementes aumentou a FBN em 12% 

em comparação as plantas controle. Também influenciou positivamente o acúmulo de N nos 

grãos, intimamente correlacionado com a nodulação, e na parte aérea das plantas de soja. A 

acumulação de N total nos grãos aumentou 35% com o tratamento de sementes com Ni. O 

peso seco da parte área e o peso seco do grão aumentaram 64 e 63%, respectivamente. Já o 

rendimento de matéria seca de grãos e o rendimento de matéria seca da parte aérea 

aumentaram, respectivamente, 84 e 51% em relação às plantas controle. Em relação à massa 

do nódulo, o peso fresco dos nódulos aumentou com a aplicação de Ni nas sementes.  

Os sintomas da deficiência do níquel aparecem em folhas novas, pois ele é um 

nutriente pouco móvel, os sintomas se caracterizam por clorose uniforme em folhas novas, 

sendo que a ausência do próprio inibe a assimilação do N pelas folhas (FLOSS, 2011). 

 

2.6 BIOFERTILIZANTES 

 

Segundo Medeiros (2003), os biofertilizantes dispõem de compostos bioativos 

oriundos da biodigestão de compostos orgânicos de origem animal e vegetal. As células 

encontradas em sua composição podem ser vivas ou latentes de microrganismos com 

metabolismo aeróbico, anaeróbico e fermentação (bactérias, leveduras, algas e fungos). Ainda 

conforme o mesmo autor, os biofertilizantes estão ligados a ação indutora de resistência a 

propriedades fúngicas, bacteriostáticas (detém a multiplicação de bactérias), inseticidas e 

acaricidas.  

O uso de biofertilizante é representado pelo acréscimo de macro e micronutrientes, 

microrganismos, compostos orgânicos e inorgânicos, que apresentam efeito junto a planta e a 

comunidade microbiana da semente, da folha e do solo. Sendo assim, sua aplicação pode 

ocorrer via essa três frentes (semente, solo, folha) (REUVENI et al., 1995). 

Para Weber (2010), a utilização de biofertilizantes é capaz de minimizar o uso de 

fertilizantes minerais e simultaneamente ampliar a produção e a resistência aos estresses 

causados pelo déficit hídrico e por temperaturas. A aplicação de biofertilizantes pode 

interferir positivamente na germinação, crescimento vegetativo, florescimento e frutificação 

da planta. 



 
 

 

Quando aplicados exogenamente, apresentam funções similares ao grupo de 

hormônios vegetais como auxinas, giberelinas e citocininas, sendo que o desenvolvimento da 

planta depende da relação entre citocinina e auxina. Níveis elevados de citocininas estão 

ligados ao crescimento da parte aérea da planta. Já níveis elevados de auxina tem ligação 

direta com o desenvolvimento das raízes. Por fim, a ação da giberelina tem atuação 

diretamente no processo de germinação (FLOSS, 2011). 

A aplicação de biofertilizante quando realizado no tratamento de sementes ou no 

começo do desenvolvimento vegetativo, faz com que o crescimento radicular da planta seja 

maior. Dessa forma, aumenta a resistência a estresses biológicos e, consequentemente, a sua 

produtividade (SANTOS e VIEIRA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 MATERIAS E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa experimental foi realizada na cidade de Campo Novo do Parecis – 

MT, na fazenda Porta do Céu, onde a prática de plantio direto é realizada a mais de 15 anos.  

A localidade, assim como a região Oeste do Mato Grosso, caracteriza-se por apresentar solo 

Latossolo distrófico. Possui textura argilosa e suas condições físicas de relevo plano ou 

suavemente ondulado favorecem sua utilização para agricultura.  Já o clima é caracterizado 

por sensível variedade climática, predominando o clima tropical com inverno seco, de acordo 

com a classificação de Koppen (VIANELLO & ALVES, 1991). Esse clima se distingue por 

apresentar uma estação chuvosa no verão, de novembro a abril, e estação seca no inverno, de 

maio a outubro. As precipitações são superiores a 750 mm, podendo passar de 1800 mm 

anuais (EMBRAPA, s.d).  

 

3.2 IMPLANTAÇÃO DO EXPERIMENTO NO CAMPO 

 

 O experimento foi realizado na safra 2019/2020 com a semente da soja Monsoy 8372, 

em três parcelas de 1 hectare cada. Essa semente tem como características o hábito de 

crescimento determinado, altura da planta média (76 cm), floração em 48 dias e ciclo médio 

de 120 dias na região do Oeste do Mato Grosso, com recomendação de plantio da primeira até 

a terceira semana de outubro.  

Na primeira parcela foi plantada o tratamento controle (T01), ou seja, não houve 

adição de micronutrientes na semente. O segundo tratamento (T02) recebeu aplicação de 200 

ml ha
-1

 de Co+Mo. Já o terceiro tratamento (T03) foi utilizado o biofertilizante, composto por 

níquel (1%), cobalto (0,5%) e molibdênio (9%) (Ni+Co+Mo), sendo aplicado igualmente a 

quantidade de 200 ml ha
-1

 (Tabela 1).  

 Destaca-se que o T02 possui em sua composição apenas Cobalto (1%) e Molibdênio 

(10%), sendo que o T03, além dos micronutrientes Ni+Co+Mo, apresenta mínima porção de 

extrato de algas.  

 



 
 

 

Tabela 1.  Tratamentos utilizados para instalação do experimento, modo de aplicação e as dosagens das 

parcelas analisadas. 

 

Tratamentos Descrição dos 

Tratamentos 

Modo de 

aplicação 

Doses ml ha
-1 

Tratamento 01 (T01) Tratamento controle - sem 

adição de micronutrientes. 

  

- 0 ml 

Tratamento 02 (T02) Com a adição dos 

micronutrientes: cobalto 

(Co) e molibdênio (Mo). 

 

Tratamento de 

Semente 

200 ml 

Tratamento 03 (T03) Com a adição do 

biofertilizante -  composto 

pelos micronutrientes: 

níquel (Ni) (1%), (Co) 

cobalto (0,5%) e (Mo) 

molibdênio (9%) 

Tratamento de 

Semente 

200 ml 

Fonte. Autor, 2020. 

 

Inicialmente, no dia 15/10/2019 foi realizado o tratamento das sementes nos 

tratamentos T01, T02 e T03 com a inoculação de Bradyrhizobiun japonicum e Azospirillum 

brasilense, aplicando-se duas doses de 80 ml para cada 50 kg de sementes. Para as sementes 

dos tratamentos T02 e T03, aplicou-se também os micronutrientes Co+Mo e Co+Mo+Ni, 

respectivamente.  

No total, para a execução do plantio que ocorreu no dia 16/10/2019, utilizaram-se 

266.000 sementes ha
-1

, sendo 12 sementes por metro linear, considerando um espaçamento de 

0,45 cm entre carreiras e plantio na velocidade de 10 km/h.  

 As práticas de manejo da cultura após a execução do plantio, seguiram-se das 

aplicações de fungicida, herbicida, inseticida e micronutriente (manganês) de forma padrão 

para os três tratamentos.  

Na data do dia 15/11/2019, realizou-se a estimativa dos nódulos da cultura da soja no 

seu estádio fenológico V4. Para tanto, foi efetuada a retirada de cinco (5) plantas com o 

auxílio de ferramentas especificas e água, com o intuito de remover a planta inteira (parte 

aérea e raiz). Consecutivamente, os nódulos foram retirados com uma pinça, para posterior 

contagem e pesagem. Para a determinação da massa (pesagem) foi utilizada uma mini balança 

digital de precisão.  

Por fim, no dia 17/02/2020, em que se encerrou o ciclo da cultivar em 124 dias, dentro 

da janela recomendada para a região de Campo Novo do Parecis – MT, sucedeu-se a colheita 



 
 

 

das parcelas relativas aos três tratamentos. No final dessa etapa de colheita, as plantas de cada 

tratamento foram colhidas e os grãos pesados separadamente por balança do tipo sapatas, no 

mesmo dia.  

 Os dados coletados foram registrados em uma planilha excel. Após reunidas as 

variáveis: massa de nódulos, quantidade de nódulos, massa de grão, as mesmas foram 

submetidas a tabulação e posteriormente realizada a análise descritiva dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 
 

 

4.1 MASSA E QUANTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE NÓDULOS DA SOJA 

 

Quando foram analisados os nódulos dos três tratamentos observou-se diferença 

quantitativa em relação àquele que não recebeu adição de biofertilizante composto de 

Co+Mo+Ni em comparação aos efeitos do tratamento controle e aquele com a adição Co+Mo 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Amostragem dos nódulos oriundos do processo de fixação biológica de nitrogênio 

na cultura de soja resultante do: a) tratamento controle (T01); b) tratamento (T02) com aplicação de 

Co+Mo e c) tratamento (T03) com aplicação de biofertilizante composto de (Co+Mo+Ni).  

 

 

Fonte. Autor, 2020. 

 

Considerando-se a contagem dos nódulos das cinco plantas analisadas no estádio 

fenológico V4, verifica-se que no tratamento T01 (Figura 2.a), relativo a produção de nódulos 

da soja que não recebeu tratamento com micronutrientes obteve-se 151 nódulos. Já no T02 

(Figura 2.b), que comporta os nódulos correspondente a aplicação de Co+Mo obteve-se 173 

nódulos. E no T03, em que as sementes da soja foram tratadas com Ni+Co+Mo, contabilizou-

se 227 nódulos.  

Com relação a pesagem da massa de nódulos, em consequência da diferença de 

número de nódulos, também se obteve variação de massa. Observa-se a discrepância entre a 

massa de nódulos referentes aos tratamentos T02 e T03 (Figura 3).   

 

Figura 3. Pesagem da massa dos nódulos oriundos do processo de fixação biológica de nitrogênio na 

cultura de soja resultante do: a) Tratamento (T02) com aplicação de Co+Mo e b) tratamento (T03) 

com aplicação de biofertilizante composto de (Co+Mo+Ni).  

 

a) b) c) 



 
 

 

 

Fonte. Autor, 2020. 

 

A massa dos 173 nódulos resultantes da aplicação de Co+Mo foi de 0.8 g. Enquanto 

que, a massa dos 227 nódulos com aplicação de Co+Mo+Ni foi de 1.5 g. Além dessa 

diferença quantitativa, é perceptível visualmente, sob os aspectos morfológicos dos nódulos, 

que os nódulos do tratamento T03 (Figura 3.b) são mais robustos e de maior tamanho. 

Destaca-se ainda que a massa de nódulos do controle foi de 0.6 g (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2. Número de nódulos e massa de nódulos oriundos do processo de fixação biológica 

de nitrogênio na cultura de soja resultante do: tratamento controle (T01); tratamento (T02) 

com aplicação de Co+Mo e tratamento (T03) com aplicação de biofertilizante composto de 

(Co+Mo+Ni). 

 

Tratamentos Nº de nódulos 

(unidades) 

Massa de nódulos 

(gramas) 

Tratamento 01 (T01) 151 0.6g 

Tratamento 02 (T02) 173 0.8g 

Tratamento T03 (T03) 227 1.5g 

Fonte. Autor, 2020. 

 

Diante disso, é evidente que as parcelas correspondentes ao tratamento onde realizou-

se o a adição de micronutrientes via tratamento de sementes houve um número maior de 

nódulos e, consequentemente, da sua massa.  

a) b) 



 
 

 

Brandelero (et al., 2009) explica esses efeitos pela nodulação em florescimento pleno 

estar diretamente ligada à fixação simbiótica do nitrogênio para a produção de grãos, devido à 

grande demanda nutricional para a produção de proteína no grão. Lavres et al., (2016) 

acrescenta que o suprimento de Ni às plantas de soja por tratamento de sementes pode 

aumentar a eficácia da fixação simbiótica de nitrogênio, aumentando, consequentemente, o 

peso fresco dos nódulos. Em seu trabalho, a taxa de Ni aplicada nas sementes aumentou a 

FBN em 12% em comparação as plantas controle. 

 

4.2 PRODUTIVIDADE DA CULTURA DA SOJA 

 

Com a conclusão do ciclo da soja e realização da colheita, pode-se constatar 

significativa diferença na produtividade da cultura em função dos tratamentos realizados 

(Tabela 3). Conforme descrito na Tabela 3, o tratamento T01 apresentou a menor 

produtividade entre os três tratamentos analisados, sendo essa de 3190 kg ha
-1

. O tratamento 

T02 evidenciou uma melhoria de produtividade alcançando valores de 3808 kg ha
-1

, porém, 

ainda inferior ao tratamento T03.  

 

 

Tabela 3. Produtividade total na cultura de soja resultante do: tratamento controle (T01); 

tratamento (T02) com aplicação de Co+Mo e tratamento (T03) com aplicação de 

biofertilizante composto de (Co+Mo+Ni). 

 

Tratamentos Produtividade  

(kg ha
-1

) 

Sacas  

(Unidades por ha
-1

) 

Tratamento 01 (T01) 3.190 53,16 

Tratamento 02 (T02) 3.808 63,46 

Tratamento T03 (T03) 4.209 70,15 

Fonte. Autor, 2020. 

 

O tratamento T03, obteve a maior produtividade, evidenciando o efeito da aplicação 

do micronutriente níquel. Segundo Lavres et al., (2016), aplicação de níquel na semente 

influencia positivamente no acúmulo de nitrogênio no grão, na parte aérea das plantas da soja 

e no estágio fenológico final, que é onde inicia a maturação dos grãos. Assim, a diferença de 



 
 

 

produtividade do tratamento T02 em relação ao T03, pode ser explicada pelo acréscimo do 

níquel no tratamento T03. 

As diferenças de produtividade notadas expressivamente na colheita e pesagem final 

dos grãos, demonstram o efeito da adição do níquel ocasionando um ganho de produtividade 

na cultura de soja. 

Além disso, os resultados podem ser esclarecidos em comparação aqueles obtidos por 

Brandelero (et al., 2009), em que a nodulação apresentou estreita relação com o rendimento 

final de grãos, sendo que mais de 40% do rendimento de grão se correlacionaram com os 

componentes da nodulação (número e massa matéria seca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tratamento que utilizou os micronutrientes cobalto e molibdênio aplicados via 

tratamento de semente em comparação ao tratamento controle contribuíram para aumentar a 

massa de nódulos responsáveis pelo processo de FBN nas raízes da soja e a quantidade 

desses. 

 O micronutriente níquel associado ao cobalto e molibdênio aplicados via 

biofertilizante no tratamento de semente contribuíram com a maior massa de nódulos 

responsáveis pelo processo de FBN nas raízes da soja e a quantidade desses quando 

comparados ao controle e ao tratamento que utilizou apenas cobalto e molibdênio.  A maior 

produtividade de grãos também foi obtida no tratamento que utilizou o micronutriente níquel.  
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