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RESUMO. O experimento foi conduzido com solo ácido da Zona da Mata do Estado de
Pernambuco, submetido a diferentes níveis de calcário (0, 2, 4 e 8 t ha-1), para avaliar a
fixação do N2 e o desenvolvimento da soja, Glycine max (L.) Merril, (cv. Tropical)
(Leguminosae-Faboideae) com estirpes previamente selecionadas para resistência à acidez
(NFB 175, de crescimento rápido, e SEMIA 542, de crescimento lento), com inoculante
comercial e sem inoculação. Houve efeito na nodulação, na atividade da nitrogenase, na
produção de biomassa seca e no N total da parte aérea. As estirpes NFB 175 e SEMIA 542
foram tão efetivas quanto o inoculante comercial. A adição de calcário beneficiou a fixação
do N2 e o desenvolvimento da soja. Entretanto, os níveis mais elevados de calcário tiveram
efeito prejudicial sobre as plantas inoculadas com as estirpes NFB 175 e SEMIA 542,
indicando a necessidade de controle da calagem para a soja em solo ácido.
Palavras-chave: Bradyrhizobium japonicum, calcário, Glycine max, Rhizobium, solo álico.

ABSTRACT. Effect of inoculation with fast - and slow-growing rhizobia on
soybean (cv.Tropical) in an acid soil as affected by liming. The experiment was
conducted in order to evaluate the effect of selected fast and slow-growing rhizobia strains
(NFB 175, SEMIA 542) on nitrogen fixation and development of soybean, Glycine max (L.)
Merril, (cv. Tropical) (Leguminosae-Faboideae) growing in acid soil of the “Zona da Mata”
of the Brazilian Northeast submitted to different levels of lime (0, 2, 4 e 8 t ha -1).
Commercial inoculant and treatment without inoculation were applied for comparative
purpose. It was observed effect of rhizobia inoculation on nodules dry biomass, nitrogenase
activity, shoot dry biomass and total N total yield. The fast and slow growing rhizobia
strains NFB 175 and SEMIA 542 are as effective as commercial inoculant. The addition of
lime had benefit on nitrogen fixation and soybean growth. However, it was observed
negative effects of lime in higher levels when used on fast and slow-growing strains,
indicating the need of liming control on soybean growing in acid soils.
Key words: Bradyrhizobium japonicum, lime, Glycine max, Rhizobium, alic soil.

Introdução
A soja é a mais importante oleaginosa cultivada,
participando com 55,8% do total de grãos
produzidos para extração de óleo (Geld, 1998). O
Brasil é o segundo maior produtor do mundo, com
31,4 milhões de toneladas, o que corresponde a 20%
do total (Geld, 1998), alcançando o rendimento
médio de 2.315kg . ha-1, superior ao rendimento
mundial de 2.107kg . ha-1 (FAO, 1993).
Apesar de o mercado internacional pagar pela
soja brasileira 20% a menos que o produto argentino
e americano, ela ainda se apresenta competitiva,
tanto do ponto de vista de produtividade quanto do
de qualidade (Pavan, 1998; Silva, 1998). Hungria et
al. (1999) afirmam que o sucesso da cultura reside na
eficiência do processo de Fixação Biológica do
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Nitrogênio (FBN), pois, para alcançar a
produtividade brasileira, seria necessário aplicar de
300 a 400 kg/ha de N, o que inviabilizaria a cultura
no país.
A
simbiose
com
a
soja
ocorre,
predominantemente, com as bactérias do gênero
Bradyrhizobium, caracterizadas pelo crescimento
lento e reação alcalina em meio de cultura contendo
extrato de levedura e manitol - meio YM (Vincent,
1970). Em 1982, porém, foram isoladas de nódulos
de soja coletados na China, em locais considerados
de origem dessa leguminosa, algumas estirpes de
crescimento rápido (tempo de geração de duas a
quatro horas) e reação ácida em meio de cultura
(Keyser et al., 1982). Posteriormente, outras estirpes
de crescimento rápido foram isoladas na China e no
Vietnã (Dowdle e Bohlool, 1985; Buendia-Claveria
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et al., 1985). Atualmente, estas estirpes de
crescimento rápido são classificadas como
Sinorhizobium, com duas espécies, S. fredii e S.
xinjiangensis (Chen et al., 1988).
Em pesquisa visando a obtenção de novos
isolados de rizóbio adaptados para solos ácidos,
salinos e alcalinos, realizada pelo Núcleo de Fixação
Biológica
do
Nitrogênio
nos
Trópicos
(NFBNT/UFRPE), no período de 1984 a 1986,
foram obtidas bactérias que apresentavam
características de crescimento rápido e com
produção de ácido, a partir de cultivares de soja
selecionadas para a região Nordeste (Silva, 1995).
Estes isolados foram obtidos em solos provenientes
tanto da região semi-árida quanto da Zona da Mata
do Estado de Pernambuco.
No Brasil, avaliaram-se 80 cultivares brasileiros
de soja quanto à capacidade de formar nódulos
efetivos, isto é, capazes de fixar N2, com S. fredii e S.
xinjiangensis, verificando que 67% delas apresentaram
nódulos eficientes (Chueire e Hungria, 1997).
Diante da importância da cultura e da
possibilidade de economia com fertilizantes
nitrogenados, diversos trabalhos têm levado à
obtenção de estirpes de Bradyrhizobium mais
eficientes, seja por seleção natural, seja pelo emprego
de técnicas de biologia molecular (Peres et al., 1984;
Triplett e Sadowsky, 1992; Vargas et al., 1992).
Quase sempre, porém, tem sido impossível
introduzir essas estirpes no solo via inoculação, visto
que a população microbiana ali estabelecida,
incluindo estirpes ineficientes de rizóbio, fungos e
actinomicetos, é altamente competitiva (Triplett e
Sadowsky, 1992). Assim, levantou-se a hipótese de
que a nodulação da soja com estirpes de crescimento
rápido, adaptadas aos solos e cultivares brasileiros,
poderia solucionar o problema da competitividade,
visto que elas se estabeleceriam rapidamente nos
solos e poderiam tolerar melhor estresses ambientais
como temperaturas elevadas e acidez.
A acidez é um dos principais fatores que limitam
o crescimento das plantas em muitos solos de
regiões tropicais e subtropicais, os quais
normalmente possuem baixa fertilidade natural, com
pH em níveis críticos, destacando-se a presença de
alumínio, ferro e manganês, tóxicos para a maioria
das culturas de interesse econômico (Alva et al.
1988).
A soja é considerada planta sensível à acidez, a
qual promove redução no desenvolvimento da
planta, na sobrevivência e multiplicação do rizóbio e
na fixação do N2 (Keyser e Munns 1979a e b;
Munns et al., 1979; Graham et al., 1982; Chen et al.,
1992). Desta forma, torna-se necessária a correção
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do solo visando reduzir a acidez e a toxidez de
alumínio, assim como aumentar a disponibilidade de
cálcio, fósforo, magnésio e molibdênio, o que
geralmente incrementa a nodulação, a fixação do N2
e a produção da soja (Tanaka e Mascarenhas, 1992).
Avaliando o efeito do calcário sobre a soja cultivada
em solos ácidos, Quaggio et al. (1993) encontraram
resposta positiva da adição de calcário, com um
melhor aproveitamento de nitrogênio, fósforo e
potássio pela cultura.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
efetividade de duas estirpes de rizóbio, previamente
selecionadas para resistência a acidez, sendo uma de
crescimento rápido (NFB 175) e outra de
crescimento lento (SEMIA 542), em comparação
com a inoculação comercial e na ausência de
inoculação, na fixação do N2 e no desenvolvimento
da soja Glycine max (L.) Merril (cv. Tropical)
(Leguminosae-Faboidae) cultivada em um solo
ácido da Zona da Mata do Estado de Pernambuco,
submetido a níveis crescentes de calcário.
Material e métodos
Foi conduzido um experimento em casa de
vegetação, utilizando vasos de cerâmica contendo 5
kg de um LATOSSOLO VERMELHO-Amarelo
álico representativo dos tabuleiros da Zona da Mata
úmida do Estado de Pernambuco, coletado no
município de Paulista. Os tratamentos consistiram
em 4 níveis de calcário (0, 2, 4 e 8 t ha -1) e quatro
tratamentos de inoculação (estirpe de crescimento
rápido-NFB 175, estirpe de crescimento lentoSEMIA 542, inoculante comercial estirpes
29W+SEMIA 587 e controle sem inoculação). O
experimento foi conduzido no esquema fatorial em
blocos casualizados, com três repetições. As estirpes
NFB 175 e SEMIA 542 foram previamente
selecionadas para resistência à acidez em
experimento de laboratório em meio YM (Vincent,
1970).
As amostras de solo foram coletadas na
profundidade de 0 a 20 cm, secas ao ar,
homogeneizadas e peneiradas a 5mm e submetidas à
análise (Embrapa, 1997) apresentando os seguintes
resultados: pH (H2O) 4,2; (cmolc . kg-1) - Al3+ 1,34;
Ca2++Mg2+ 0,78; (mg . kg-1) - K+ 22,00; Na+ 19,50;
P(Mehlich) 0,50; (%) - C 1,19; N 0,07; C:N 17:1;
areia 49,9, silte 16,1, argila 34,0 e densidade das
partículas 1,25 (g . cm-3).
A necessidade de calagem foi determinada em 4t
ha-1 , utilizando o método do alumínio. Além deste
nível de calcário, utilizou-se a metade e o dobro,
visando observar o desenvolvimento da cultura
numa faixa mais ampla de pH do solo. Utilizou-se o
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calcário Norcal, com as seguintes características:
Granulometria (material retido - malha pol-1) peneira 20= 0,02 (%); peneira 60 = 1,86 (%);
material que passou nas peneiras 20 e 60
(malhas.pol-1) = 98,12(%); CaO = 29 (%);
equivalente em MgO = 19 (%); em CaO = 99 (%) e
Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) =
98,17 (%).
As diferentes doses de calcário foram adicionadas
ao solo e homogeneizadas em misturador rotativo e
em seguida colocadas em vasos de cerâmica providos
de drenos de mangueira plástica, procedendo-se
incubação por 60 dias, com colocação diária de água.
Sementes
de
soja
(cv
Tropical)
foram
superficialmente esterilizadas por imersão em álcool
(95%) e hipoclorito de sódio (1%) por 2 minutos.
Após este tratamento foi feita a semeadura de cinco
sementes por vaso, realizando-se desbaste para duas
plantas uma semana após a semeadura.
A inoculação foi efetuada por ocasião do plantio,
utilizando-se 1ml/planta de inóculo, produzido com
o meio extrato de levedura-manitol (YM) líquido,
padronizado para uma concentração de 108 células
de rizóbio/ml (Bohrer e Hungria, 1998). Nos vasos
com o inoculante comercial e com o tratamento sem
inoculação adicionou-se a mesma quantidade do
meio YM autoclavado.
Todos os vasos receberam uma adubação básica
isenta de nitrogênio, de acordo com a análise de solo,
segundo as recomendações da Embrapa/CPAC (1992),
sendo o P e K adicionados na forma de KH2PO4 e KCl,
respectivamente. Na fertilização com micronutrientes,
foi usada a solução para leguminosas recomendada por
Norris (1964), aplicando-se 1 ml/kg de solo. Durante
todo o período experimental, a umidade foi mantida
próxima à capacidade de campo, com adição diária de
água de torneira, passada em filtro de carvão ativado.
As plantas foram colhidas 60 dias após o plantio,
determinando-se o número e a massa de nódulos, a
atividade da nitrogenase, por cromatografia gasosa
(Hardy et al. 1973), a biomassa seca e o N total
acumulado na parte aérea (Malavolta et al., 1989).
Os
dados
obtidos
foram
analisados
estatisticamente, por meio da análise de variância,
usando o programa SANEST (PC) (Zonta et al.,
1982), comparando-se as médias pelo teste de Tukey
em nível de 5% de probabilidade, e procedidas às
análises de regressão e determinação dos coeficientes
de determinação em função das doses de calcário.
Resultados e discussão
A adição de calcário, a inoculação com rizóbio e
as interações indicaram efeitos estatisticamente
significativos sobre a nodulação, atividade da
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nitrogenase, produção de biomassa seca e
acumulação de nitrogênio na parte aérea da soja.
As plantas que não receberam inoculação
apresentaram massa de nódulos bastante reduzida,
em relação àquelas inoculadas, tanto na ausência
como na presença de calcário (Tabela 1). Vargas et al.
(1992) observaram elevada fixação do N2 pela soja,
quando inoculada com estirpes eficientes. Na
ausência do corretivo, a massa nodular foi inferior à
obtida pela adição dos diferentes níveis de calcário.
De acordo com Tanaka e Mascarenhas (1992) e
Eichler et al. (1994), em teores de alumínio trocável
acima de 0,5 cmolc . kg-1 ocorrem efeitos tóxicos
sobre a maioria das leguminosas, possivelmente por
efeito no crescimento das raízes, na sobrevivência do
rizóbio e na infecção das raízes.
Tabela 1. Efeito da adição de calcário e da inoculação com
rizóbio sobre o peso da matéria seca dos nódulos e atividade da
nitrogenase em soja (cv. Tropical)
Estirpes
Calcário

Nativas

NFB 175

Médias
Inoculante.
SEMIA 542
comercial

t.ha-1
0
2
4
8
Médias

0,03aB
0,08aB
0,10aB
0,12aC
0,08 C

Biomassa seca dos nódulos (g vaso-1)
0,78bA
0,68bA
0,60bA
1,17aA
1,33aA
1,47aA
1,07abA
0,96bA
0,86bA
0,77bB
1,53aA
0,76bB
0,95 B
1,12 A
0,92 B

0
2
4
8
Médias

Atividade da nitrogenase (µmoles C2H4 h-1 vaso-1)
2,60aB
8,64bAB
12,74bA
10,71cA
8,67c
2,51aD
17,33aC
26,48aB
39,18aA
21,38a
1,03aC
20,69aA
10,35bB
19,19bA
12,82b
1,86aB
3,84bB
30,48aA
5,09cB
10,32bc
2,00 C
12,62AB
20,01 A
18,54 A

0,52c
1,01a
0,75b
0,79b

CV(%) = 20,40 (biomassa seca dos nódulos) e 24,24 (atividade da nitrogenase)
(1)

Médias seguidas pelas mesmas letras, minúsculas na coluna e maiúsculas nas linhas,
não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

As estirpes SEMIA 542 e NFB 175 não
apresentaram diferença significativa na nodulação
quando comparadas ao inoculante comercial, nos
níveis de 2 e 4 t . ha-1 de calcário. Quando usado o
nível com 8 t . ha-1 de calcário, as plantas inoculadas
com as estirpes NFB 175 e SEMIA 542
apresentaram diminuição na massa de nódulos,
destacando-se apenas o inoculante comercial. Na
Tabela 2, são apresentadas as equações de regressão
da biomassa seca dos nódulos, com os respectivos
coeficientes de determinação, verificando-se
elevados valores de R2 para a estirpe NFB 175 e para
rizóbio nativo.
A adição de calcário no nível de 2 t/ha
proporcionou os melhores resultados de biomassa
de nódulos, sendo observados elevados coeficientes
de determinação para pH, alumínio, cálcio e
magnésio trocáveis (Tabela 3). Embora o pH do solo
das parcelas que receberam este nível de corretivo
tenha permanecido com valores na faixa ácida (em
Maringá, v. 24, n. 5, p. 1327-1333, 2002
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torno de 4,8), a concentração de alumínio trocável
foi reduzida para 0,17 cmolc . kg-1 e a de Ca+Mg
elevada para 1,57 cmolc . kg-1 (Tabela 4),
demonstrando que a presença do Al3+ tóxico pode
ser mais prejudicial ao rizóbio do que a redução do
pH do solo, bem como a importância do cálcio e
magnésio na nodulação.
Tabela 2. Equações de regressão da biomassa seca dos nódulos
(Y=mg vaso-1) e da atividade da nitrogenase (µmoles C2H4 h-1
vaso-1), considerando as doses de calcário (X=kg ha-1), e
respectivos coeficientes de determinação (R2)
R2

Determinação

Equação

Biomassa seca dos nódulos
SEMIA 542
NFB 175
Inoculante comercial
rizóbios nativos

Y=0,752+0,211X-0,027X2
Y=0,817+0,171X-0,022X2
Y=0,799+0,113X-0,003X2
Y=0,032+0,025X-0,002X2

0.552
0,863**
0,697*
0,990***

Atividade da nitrogenase
SEMIA 542
NFB 175
Inoculante comercial
rizóbios nativos

Y=15,381+8,056X-1,192X2
Y= 8,433+6,487X-0,882X2
Y=16,613+0,831X-0,300X2
Y= 2,817+0,548X-0,052X2

0,681*
0,997***
0,384
0,686*

***, ** e * significativos a 0,1%, 1% e 5%, respectivamente

Tabela 3. Efeito da aplicação dos níveis de calcário sobre o pH, o
Al3+ e o Ca2++Mg2+ do solo após colheita da soja
Calcário

pH (em água)

Al3+

--t ha-1-0
2
4
8

4,1d(1)
4,8c
5,5b
6,6a

0,72a
0,17b
0,00c
0,00c

CV(%)

2,81

27,45

Ca2++Mg2+
cmolc kg-1 (1)

0,74d
1,57c
2,34b
3,47a
7,28

(1)

Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente entre si,
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

Tabela 4. Equações de regressão do pH, Al3+, e Ca2+ + Mg2+
trocáveis do solo (Y), considerando as doses de calcário (X=kg ha1
) e respectivos coeficientes de determinação (R2)
Determinação

Equação

pH do solo (H2O)
Al3+trocável
Ca2++ Mg2+ trocáveis

Y= 4,16 + 0,311X
Y= 0,698 - 0,684X + 0,025X2
Y= 0,846 + 0,338X

R2
0,996***
0,983***
0,990***

*** significativo a 0,1%

Noble et al. (1988) observaram que, na ausência
de Al3+, as raízes da soja não tiveram seu
desenvolvimento afetado em pH variando de 4,0 a
4,8. Taylor et al. (1991) reportaram que estirpes de
Bradyrhizobium japonicum são mais tolerantes a baixo
pH que a altas concentrações de alumínio trocável.
De acordo com Munns (1970) e Andrew (1976), o
aumento da concentração de cálcio e pH menor que
5,0 tende a incrementar a nodulação, principalmente
o número de nódulos e o percentual de plantas
noduladas. Whitten e Ritchie (1991) constataram
que em solos adubados com P e Ca, a nodulação do
trevo foi menos afetada pelo H+ e/ou Al3+, sendo
reduzida a apenas 75% do máximo em pH 4,2 e 4,4.
Por outro lado, Cline e Kaul (1990) afirmam que a
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simbiose é mais afetada pelo H+ do que pela toxidez
de alumínio e/ou manganês. Alva et al. (1988),
trabalhando com baixo pH (4,0) e ausência de
elementos tóxicos, observaram completa inibição da
nodulação da cultivar Bragg, ressaltando que a
presença de H+ tóxico influencia negativamente a
fixação do nitrogênio nesta cultivar.
O inoculante comercial apresentou bons
resultados de biomassa de nódulos com adição de 2 a
8t ha-1 de calcário, verificando-se a eficiência destas
estirpes numa ampla faixa de pH do solo (4,8 - 6,6).
As estirpes SEMIA 587 e 29W são recomendadas
para a soja no Brasil por possuírem alta eficiência e
competitividade. As estirpes NFB 175 e a SEMIA
542, pré-selecionadas para tolerância à acidez,
mostraram eficiência em pH mais baixo, sendo estes
resultados promissores, uma vez que a inoculação da
soja (cv. Tropical) com estas estirpes possibilitará
uma maior economia no uso de corretivos. Não
houve diferença significativa de comportamento
entre as estirpes, apesar de a SEMIA 542 ser de
crescimento lento e a NFB 175 ser de crescimento
rápido.
Como esperado pelos resultados da nodulação, a
atividade da nitrogenase também aumentou
significativamente nos tratamentos inoculados em
relação aos sem inoculação, tanto em condições de
acidez elevada como após a adição de calcário,
demonstrando a baixa eficiência das estirpes nativas
no solo ácido da Zona da Mata de Pernambuco
(Tabela 1). A adição de calcário beneficiou a
atividade da nitrogenase, sendo que no nível de 2t/ha
de calcário a estirpe SEMIA 542 apresentou atividade
superior ao inoculante comercial, que por sua vez foi
melhor que a NFB 175. Usando 4t/ha, tanto a NFB
175 quanto a IPA 542, apresentaram atividade
superior ao inoculante comercial, entretanto, com a
adição de 8t/há, as plantas inoculadas com as estirpes
SEMIA 542 e NFB 175 apresentaram a atividade da
nitrogenase inferior ao inoculante comercial. Na
Tabela 2, são apresentadas as equações de regressão
em função da adição de calcário, sendo observados
coeficientes de determinação mais elevados para as
estirpes NFB 175.
Constatou-se que as estirpes SEMIA 542 e NFB
175, em simbiose com a cultivar Tropical,
apresentaram melhor desempenho em pH mais
baixo, sem haver efeito de toxidez de alumínio. Por
outro lado, o inoculante comercial foi mais eficiente
numa faixa mais ampla de pH do solo (4,8 - 6,6).
As plantas inoculadas apresentaram biomassa
seca e nitrogênio total acumulado mais elevados que
as não inoculadas, tanto na presença quanto na
ausência de calcário (Tabela 5). No tratamento sem
Maringá, v. 24, n. 5, p. 1327-1333, 2002
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inoculação, a adição de calcário, nos diferentes
níveis, não indicou efeito significativo. Por outro
lado, os resultados indicaram a necessidade de
aplicação de calcário visando uma melhor produção
de biomassa seca e acumulação de nitrogênio em
soja. Martine e Mutters (1984), Chong et al. (1987),
Tanaka e Macarenhas (1992), Costa e Campos
Júnior (1993), Eichler et al. (1994) também
observaram benefícios para a cultura da soja com a
aplicação de calcário. A cultura da soja exige correção
do pH do solo para seu desenvolvimento, devido ao
fato de a alta concentração de Al3+ e baixo pH
estarem associados com redução na disponibilidade
de P, deficiência em Mo, Ca e Mg, nutrientes
essenciais para o crescimento da planta hospedeira,
para o rizóbio e para a fixação do N2 (Graham et al.,
1982).
Tabela 5. Efeito da adição de calcário e inoculação com rizóbio
sobre a biomassa seca e N total acumulado na parte aérea da soja
(cv. Tropical)
Estirpes
Calcário

Médias
Inoculante.
SEMIA 542
comercial

Nativas

NFB 175

t.ha-1
0
2
4
8
Médias

7,33a(1)
9,68a
11,02a
6,60a
8,66B

Matéria seca g/vaso
13,66abA
9,16cAB
17,71aB
18,56abAB
16,00abA
15,43bA
12,19bB
21,76aA
14,89 A
16,23 A

0
2
4
8
Médias

85aB
135aC
140aB
72aC
108 C

N-total acumulado (mg/vaso)
276bA
207bAB
284cA
414aB
389aB
580aA
409aA
369aA
412bA
197bBC
437aA
283cB
324 B
350AB
392 A

13,97bA
23,03aA
15,85bA
14,81bB
16,92 A

11,03c
17,25a
14,58b
13,84b

213b
379a
333a
250b

CV(%) =16,35 (Biomassa seca) e 19,20 (N total acumulado)
(1)

Médias seguidas pelas mesmas letras, minúsculas na coluna e maiúsculas nas linhas,
não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

Com adição de 2t . ha-1 de calcário, constatou-se
que a biomassa matéria seca e o nitrogênio total
acumulado nas plantas inoculadas com as estirpes
SEMIA 542 e NFB 175 apresentaram resultados
compatíveis com os encontrados com o inoculante
comercial, sendo o teor de nitrogênio das plantas
inoculadas com a SEMIA 542 estatisticamente
superior. Já com a adição de 4t . ha-1 de calcário,
não houve diferença significativa entre os
inoculantes utilizados para as determinações
realizadas, sendo que este nível de calcário
apresentou valores inferiores ao nível de 2t . ha-1.
Quando se adicionou 8t . ha-1 de calcário, a
biomassa seca e o nitrogênio acumulado nas plantas
inoculadas com o inoculante comercial foram
superiores aos obtidos com as estirpes SEMIA 542
e NFB 175, indicando que estas apresentam
melhor desempenho em pH mais baixo,
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principalmente quando eliminado o alumínio
tóxico.
Observou-se que a produção de biomassa seca e
o teor de nitrogênio das plantas inoculadas com
SEMIA 542 e NFB 175 indicaram resultados
interessantes nos níveis de 2 e 4 t ha-1, quando
comparadas com as inoculadas com o inoculante
comercial. A soja inoculada com a estirpe SEMIA
542 demonstrou adaptar-se bem em condições de
baixo pH do solo, apresentando melhores resultados
que o inoculante comercial. A sensibilidade da
estirpe SEMIA 542 ao alumínio tóxico foi
constatada, uma vez que na ausência de corretivo,
com pH do solo 4,1 e Al3+ 0,72 cmolc kg-1 (Tabela
3), os resultados de biomassa seca e nitrogênio total
acumulado na parte aérea foram inferiores aos
encontrados com a adição de 2t ha-1 de calcário
(Tabela 5), onde o solo apresentou-se na faixa de pH
ácido (4,8), mas o Al3+ foi reduzido a nível não
fitotóxico, 0,17cmolc . kg-1. Por outro lado, o baixo
desenvolvimento da cultura, na ausência de
corretivo, pode estar associado a uma necessidade de
cálcio/magnésio, uma vez que o solo usado possui
níveis muito baixos destes nutrientes. Desse modo, a
calagem foi essencial, pois, além de reduzir o Al3+,
forneceu Ca2+ e Mg2+ . Alva et al. (1987) afirmaram
que a ação conjunta da deficiência de Ca2+ e toxidez
de Al3+ é a principal responsável pelos efeitos
adversos da acidez dos solos.
Outra explicação para o bom desenvolvimento
das plantas em pH baixo pode ser a tolerância e/ou
adaptação, tanto da cultivar como das estirpes. Neste
sentido, Spehar e Makita (1994) observaram que a
soja (cv. Tropical) apresentou resultados superiores
aos obtidos com outras cultivares tolerantes à acidez.
No presente trabalho, os melhores resultados de
biomassa seca e teor de nitrogênio acumulado foram
obtidos com a adição de 2t/ha de calcário quando
usada a estirpe SEMIA 542 (Tabela 6). Nas plantas
inoculadas com o inoculante comercial, o teor de
nitrogênio e a biomassa seca das parcelas que
receberam
8t/ha
de
calcário,
diferiram
estatisticamente do tratamento sem calcário. No
entanto, estas plantas não apresentarem diferenças
significativas das que receberam adição de 2t ha-1,
indicando que a cultivar de soja inoculada com o
inoculante comercial adaptou-se bem às diversas
condições de pH do solo.
As equações de regressão para biomassa e N total
na parte aérea das plantas, para cada tratamento com
nitrogênio, em função da adição das doses de
calcário, são apresentadas na Tabela 6, verificando-se
melhores coeficientes de determinação para a estirpe
NFB 175 e para rizóbio nativo.
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Tabela 6. Equações de regressão da biomassa seca (Y=g vaso-1) e
N total acumulado na parte aérea (mg vaso-1), considerando as
doses de calcário (X=kg ha-1) e respectivos coeficientes de
determinação (R2)
R2

Determinação

Equação

Biomassa seca da parte aérea
SEMIA 542
NFB 175
Inoculante comercial
rizóbios nativos

Y=15,662+1,963X-0,267X2
Y=14,121+1,661X-0,240X2
Y=10,529+2,472X-0,141X2
Y= 7,219+1,862X-0,242X2

0.552
0,856**
0,736*
0,988***

N total na arte aérea
SEMIA 542
NFB 175
Inoculante comercial
rizóbios nativos

Y=327,61+93,198X-12,574X2
Y=282,19+80,502X-11,426X2
Y=226,47+65,232X- 4,966X2
Y= 86,55+30,161X- 4,006X2

0,608*
0,986***
0,845**
0,992***

* , ** e *** significativo a 5%, 1% e 0,1%, respectivamente
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