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RESUMO 

 

 

TRICHODERMA E BRADYRHIZOBIUM NO DESENVOLVIMENTO E 

PRODUTIVIDADE DA SOJA 

 

AUTORA: Luana da Silva Cadore 

ORIENTADOR: Antonio Carlos Ferreira da Silva 

 

 

A soja é uma cultura de grande importância e, para o sucesso no cultivo vários fatores são 

fundamentais e auxiliam no aumento da produtividade. Um desses fatores é o tratamento de 

sementes, pois, visa garantir a proteção das sementes no solo. Dentre os produtos utilizados 

para o tratamento de sementes tem-se bioprodutos à base de fungos do gênero Trichoderma 

spp. que atuam na promoção de crescimento de plantas e bactérias do gênero Bradyrhizobium 

japonicum que auxiliam na fixação biológica de nitrogênio. Assim, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar a utilização de forma isolada e associada dos bioprodutos à base de Trichoderma 

spp. e Bradyrhizobium japonicum sobre o índice mitótico das raízes de soja, no 

desenvolvimento e na produtividade da soja. Os tratamentos utilizados foram: Controle 

(ausência de trichoderma e Bradyrhizobium japonicum), Ecotrich®, Trichodel®, Bionutri® 

líquido, Bionutri® turfa, Ecotrich® associado a Bionutri® líquido, Ecotrich® associado a 

Bionutri® turfa, Trichodel® associado a Bionutri® líquido e, Trichodel® associado Bionutri® 

turfa. Avaliou-se a germinação; emergência; comprimento de parte aérea; área foliar; 

comprimento de raiz; matéria fresca e seca de parte aérea e raiz; área superficial, diâmetro e 

volume de raiz; inserção de primeira vagem; peso de vagens; peso de mil grãos e rendimento 

de grãos. Com os dados obtidos, conclui-se que a utilização dos bioprodutos comerciais à 

base de Trichoderma spp. e Bradyrhizobium japonicum de forma associada ou isolada 

proporcionam melhor desenvolvimento inicial para a cultura da soja, bem como aumento no 

rendimento final da cultura.  

 

 

 

Palavras-chave: Bioprodutos, Glycine max, promoção de crescimento.   
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ABSTRACT 

 

 

TRICHODERMA AND BRADYRHIZOBIUM IN THE DEVELOPMENT AND 

PRODUCTIVITY OF SOYBEAN  

 

Author: Luana da Silva Cadore 

Advisor: Antonio Carlos Ferreira da Silva 

 

 

Soy is a very important crop and for success in cultivation, many factors are critical and help 

increase productivity. One of these factors is the seed treatment, since it aims to ensure the 

protection of seeds in the soil. Among the products used for the treatment of seeds are bio-

products based on fungi of the genus Trichoderma spp. that act in the promotion of growth of 

plants and bacteria of the genus Bradyrhizobium japonicum that help in the biological fixation 

of nitrogen. Thus, the objective of this work was to evaluate the isolated and associated use of 

bioproducts based on Trichoderma spp. and Bradyrhizobium japonicum on the mitotic index 

of soybean roots, on soybean development and yield. The treatments used were: Control 

(absence of trichoderma and Bradyrhizobium japonicum), Ecotrich®, Trichodel®, Bionutri® 

liquid, Bionutri® peat, Ecotrich® associated with Bionutri® liquid, Ecotrich® associated with 

Bionutri® peat, Trichodel® associated with Bionutri® and Trichodel® associated with 

Bionutri® peat.Was evaluated: germination; emergency; length of aerial part; leaf area; root 

length; fresh and dry matter of shoot and root; surface area, root diameter and volume; first 

pod insertion; weight of pods; weight of a thousand grains and yield of grains. From the data 

obtained, it is concluded that the use of commercial bioproducts based on Trichoderma spp. 

and Bradyrhizobium japonicum in an associated or isolated manner provide better initial 

development for soybean cultivation as well as increase in final yield of the crop. 

 

 

 

Key words: Bioproducts, Glycine max, growth promotion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine Max) que é cultivada atualmente difere dos seus ancestrais, pois 

tratavam-se de plantas rasteiras, que se desenvolviam na costa leste da Ásia, sua evolução 

iniciou a partir de cruzamentos naturais entre duas espécies de soja selvagem, que foram 

domesticadas e melhoradas por cientistas, na antiga China (EMBRAPA, 2018).  

Nos últimos 30 anos, a soja se tornou um dos grãos mais produzidos e consumidos 

no mundo, ficando atrás apenas do trigo, milho e o arroz. É o principal grão exportado no 

Brasil, sendo a exportação responsável pelo aumento da área nacional cultivada, o que torna 

o Brasil o segundo maior produtor de soja no mundo. (ESPÍNDOLA & CUNHA, 2015).  

A área cultivada de soja no Brasil, na safra 2016/2017 foi de 33.888,7 mil ha-1, 

enquanto na safra 2015/2016 a área cultivada era de 33.251,9 mil ha -1, sendo que a 

produtividade na safra 2016/2017 foi de 113.930,2 mil toneladas e, na safra 15/16 foram 

produzidas 95.434,6 mil toneladas deste grão (CONAB, 2017).  

Sabe-se que para o sucesso no cultivo das mais diversas espécies agrícolas, algumas 

práticas devem ser consideradas, dentre elas tem-se a escolha de sementes sadias e o 

tratamento das sementes, este último, visa manter a qualidade das plantas e expressar o 

máximo potencial das culturas no campo (CUNHA et al., 2015).  

Dentre os produtos utilizados no tratamento de sementes de soja, tem-se a utilização 

de bioprodutos à base de bactérias fixadoras de nitrogênio e, fungos utilizados no controle de 

fitopatógenos e promoção de crescimento. O uso de forma associada desses bioprodutos é 

uma alternativa para o tratamento de sementes, mesmo que pouco se conheça sobre sua 

atuação no desenvolvimento de plantas de soja.  

As bactérias do gênero Bradyrhizobium, realizam a fixação biológica de nitrogênio 

(N2), na cultura da soja, essas bactérias associam-se simbioticamente as raízes, formando 
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estruturas especializadas, comumente chamadas de nódulos, onde ocorre o processo de 

fixação biológica do N2 (HUNGRIA et al., 2001).  

Existem fungos de vida livre que, são encontrados nos mais diversos tipos de solo. 

Fungos do gênero trichoderma, habitam em solos de regiões de clima tropical e temperado, 

e se reproduzem de forma assexuada, sendo algumas linhagens utilizadas na promoção de 

crescimento vegetal e no controle de fitopatógenos (MACHADO et al., 2012).   

De acordo com Machado et al., (2012), relataram que o mecanismo de promoção de 

crescimento por trichoderma se deve a atuação do fungo, que pode estar relacionada ou não 

a presença de fitopatógenos no solo, produção de hormônios e pelo auxílio na eficiência da 

absorção de nutrientes. Saito et al. (2009), relata que quando o fungo está presente no solo, 

ele torna os nutrientes solúveis, facilitando a absorção destes pelas plantas. De acordo com 

Lucon (2009), fungos do gênero trichoderma apresentam capacidade de colonizar as raízes, 

promovendo assim o crescimento vegetativo das espécies através da produção de 

fitohormônios. 

Diversos autores relatam a ação do fungo trichoderma, Silva et al. (2011) por exemplo, 

observaram a ação benéfica de trichoderma na promoção de crescimento em pepineiro. Ethur 

et al. (2008) evidenciaram a ação neutra do fungo, não sendo observada diferença estatística 

entre os tratamentos estudados na promoção de crescimento em tomateiro. Já Hassan et al. 

(2013) observaram que a concentração de inóculo do fungo trichoderma acarretaria a inibição 

do processo de germinação de sementes de Striga hermonthica.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização de forma isolada e associada dos 

bioprodutos à base de Trichoderma spp. e Bradyrhizobium japonicum sobre o índice 

mitótico das raízes de soja, bem como no desenvolvimento e produtividade da soja.  

 

 

 



13 

 

2.  ARTIGO 1 

 

Crescimento inicial e índice mitótico em soja na presença de bioprodutos à base de 

trichoderma e Bradyrhizobium japonicum 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de quatro formulações de produtos 

biológicos comerciais, dois à base de trichoderma (Trichoderma harzianum e Trichoderma 

sp.), e dois à base de Bradyrhizobium japonicum no índice mitótico de pontas de raízes de 

soja, crescimento radicular e desenvolvimento inicial da cultura. Os tratamentos utilizados 

foram: Controle (ausência de trichoderma e Bradyrhizobium japonicum), Ecotrich®, 

Trichodel®, Bionutri® líquido, Bionutri® turfa, Ecotrich® + Bionutri® líquido, Ecotrich® + 

Bionutri® turfa, Trichodel® + Bionutri® líquido e, Trichodel® + Bionutri® turfa. As variáveis 

analisadas foram emergência, comprimento de parte aérea, comprimento de raiz, matéria 

fresca e seca de plântulas, e índice mitótico das pontas de raízes de plântulas de soja. 

Observou-se que para variável comprimento de parte aérea os tratamentos utilizando 

Trichodel®, Bionutri® turfa e, Trichodel® + Bionutri® turfa não diferiram do tratamento 

controle diferindo estatisticamente dos demais tratamentos estudados. Já para variável 

comprimento radicular de plântulas de soja ocorreu incremento, quando utilizados os 

bioprodutos Ecotrich® + Bionutri® líquido e Ecotrich® + Bionutri® turfa em relação ao 

tratamento controle, da mesma forma, ocorreu aumento no índice mitótico quando utilizados 

os tratamentos citados acima. Conclui-se que os tratamentos Ecotrich® + Bionutri® líquido e 

Ecotrich® + Bionutri® turfa, proporcionaram maior crescimento radicular das plântulas de 

soja, bem como crescimento inicial da cultura.  

 

Palavras-chave: Germinação, Glycine max, citogenotoxicidade. 
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Initial growth and mitotic index in soybean in the presence of bioproducts based on 

trichoderma and Bradyrhizobium japonicum 

 

    ABSTRACT 

 The objective of this work was to evaluate the effect of four formulations of 

commercial biological products, two based on trichoderma (Trichoderma harzianum and 

Trichoderma sp.), and two on the base of Bradyrhizobium japonicum in the mitotic index of 

soybean roots, root growth and initial development of culture. The treatments used were: 

Control (absence of trichoderma and Bradyrhizobium japonicum), Ecotrich®, Trichodel®, 

Bionutri® liquid, Bionutri® peat, Ecotrich® + Bionutri® liquid, Ecotrich® + Bionutri® peat, 

Trichodel® + Bionutri® liquid and Trichodel® + Bionutri® peat. The variables analyzed were 

emergence, shoot length, root length, fresh and dry mass of seedlings, and mitotic index of the 

root tips of soybean seedlings. It was observed that for Trichodel®, Bionutri® peat and 

Trichodel® + Bionutri® peat treatments, there was no difference in the control treatment, 

which was statistically different from the other treatments studied. As for the variable length 

of soybean seedlings, the Ecotrich® + Bionutri® liquid and Ecotrich® + Bionutri® peat 

bioproducts were used in relation to the control treatment; in the same way, in the mitotic 

index when used the treatments mentioned above. It is concluded that the Ecotrich® + 

Bionutri® liquid and Ecotrich® + Bionutri® peat treatments provided higher root growth of 

soybean seedlings as well as initial growth of the crop. 

 

Key words: Germination, Glycine max, cytotoxicity 
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INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max (L.) Merril) é cultivada mundialmente, sendo os Estados Unidos, 

Brasil e Argentina os principais produtores deste grão, que contribuem com aproximadamente 

82% da produção mundial. O Brasil foi o segundo maior produtor do grão, na safra passada 

(2016/2017) sendo responsável por exportar 62,40 milhões de toneladas do grão (CONAB, 

2017). 

No campo, para que se tenha um bom desenvolvimento de plantas e consequentemente 

boa produtividade, é necessário adotar técnicas que visem o melhor desempenho da cultura, 

dentre eles o tratamento de sementes. O tratamento de sementes proporciona condições de 

defesa durante o processo de germinação e emergência das plântulas, permitindo que a cultura 

expresse seu máximo potencial de desenvolvimento inicial (CASTRO et al., 2008). Para a 

cultura da soja, o tratamento de sementes é realizado utilizando diversos produtos, de origem 

química e biológica.  A utilização de bioprodutos combinados ou não, poderá ser uma 

alternativa, embora pouco se conheça sobre suas atuações no desenvolvimento de plantas de 

soja quando se utiliza produtos à base de bactérias fixadoras em associação a outros 

microrganismos. 

Baker (1989) já relatava a utilização frequente de fungos e bactérias em diversas 

pesquisas, visando promover a produtividade das culturas, bem como para o controle 

biológico de doenças e/ou insetos. O autor ainda relata que os fungos podem ser antagonistas 

aos fitopatógenos, além de possuírem capacidade de produzir antibióticos, competirem por 

nutrientes, assim como parasitar plantas e outros fungos.  

Dentre os fungos conhecidos, o gênero Trichoderma spp. é um dos mais estudados, 

trata-se de fungos encontrados preferencialmente em solos de regiões de clima temperado e 

tropical. Estes fungos são utilizados no controle de fitopatógenos e na promoção de 

crescimento vegetal de plantas, isto, por atuarem como parasita, na antibiose, competição, 
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bem como, na indução de resistência das plantas contra doenças (MACHADO, 2012). A 

promoção de crescimento por Trichoderma spp. está relacionada a capacidade que o gênero 

possui de produzir fitohormônios que estimulam o desenvolvimento das culturas, a sua 

habilidade em colonizar os mais variados órgãos da planta e a rizosfera, sua capacidade de 

proporcionar maior eficiência na disponibilidade e absorção de nutrientes pela planta 

(FRANÇA et al., 2017; LUCON,2009). 

Já quando se fala em bactérias, pode-se descrever o gênero Bradyrhizobium sp. que 

são habitantes naturais do solo, sendo responsáveis por realizar a fixação biológica do 

nitrogênio (N2). Essas bactérias penetram nas raízes das plantas, proporcionando a formação 

de células específicas, as quais chamamos de nódulos. Os nódulos, são os grandes 

responsáveis por realizar a fixação biológica do N2 e quando ativos possuem coloração rósea 

intensa, isto pela atividade da leghemoglobina, essa que é uma proteína responsável pelo 

transporte de oxigênio presente nas fabáceas (HUNGRIA et al., 2001).  

A avaliação do índice mitótico em raízes de plantas é utilizada para identificar a 

proliferação celular adequada ou inadequada das células vegetais, sendo uma das formas de 

avaliação o teste de citogenotoxicidade (TEDESCO & LAUGHINGHOUSE IV, 2012), onde 

pode-se estabelecer os efeitos de bioprodutos nas raízes, por exemplo, através do tratamento 

das sementes e posterior desenvolvimento das raízes. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de quatro formulações de produtos 

biológicos comerciais, dois à base de trichoderma (Trichoderma harzianum e Trichoderma 

sp.), e dois à base de Bradyrhizobium japonicum no índice mitótico de pontas de raízes de 

soja e crescimento inicial da cultura.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Laboratório de Citogenética Vegetal e 

Genotoxicidade, e no Laboratório de Interação Planta - Microrganismos, ambos situados no 

Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), no período de agosto a outubro de 2017.  

As sementes de soja utilizadas cultivar NA 5909 (sem tratamento prévio), foram 

adquiridas na Cooperativa Agropecuária de São Pedro do Sul Ltda – COOPERAGRO. 

Utilizaram-se quatro produtos comerciais, um à base de Trichoderma harzianum e outro à 

base de Trichoderma sp. sendo eles Ecotrich® (1 x 1010 UFC.g-1 de produto comercial, 

Ballagro Agro Tecnologia LTDA) na forma de pó molhável (WP) e Trichodel® (1.109 

UFC.mL-1 de produto comercial, ECCB insumos biológicos) na forma liquida e dois à base de 

Bradyrhizobium japonicum, sendo estes Bionutri® Inoculante líquido para soja (5.109 células 

viáveis/mL de produto comercial, Bioagro – Indústria e comércio agropecuário LTDA) e 

Bionutri® Inoculante turfoso para soja (3.109  células viáveis/g de produto comercial, Bioagro 

– Indústria e comércio agropecuário LTDA), ambos adquiridos através das empresas 

fabricantes.   

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado composto por 

nove tratamentos e três repetições, onde os tratamentos consistiam em: Controle (ausência de 

trichoderma e Bradyrhizobium japonicum), Ecotrich®, Trichodel®, Bionutri® líquido, 

Bionutri® turfa, Ecotrich® associado a Bionutri® líquido, Ecotrich® associado a Bionutri® 

turfa, Trichodel® associado a Bionutri líquido e Trichodel® associado a Bionutri® turfa. As 

doses recomendadas pelos fabricantes são: Ecotrich® na dose de 30 g, Trichodel® na dose de 

200 mL e Bionutri® líquido na dose de 100 mL, ambos para 50 kg de sementes, e Bionutri® 

turfa na dose de 300 g para 150 kg de sementes. Estas doses foram então ajustadas para a 
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quantidade de sementes de soja utilizadas neste experimento, onde separaram-se 50 g de 

semente para cada tratamento, disposto da seguinte forma: 

Tabela 1 – Descrição das doses de cada bioformulado utilizado no tratamento de sementes de 

soja (50 g de semente para cada tratamento).  

Tratamentos 

T 1 Controle - sem aplicação 

T 2 0,012 g Ecotrich® 

T 3 0,08 mL Trichodel® 

T 4 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 5 0,04 g Bionutri® turfa 

T 6 0,012 g Ecotrich® + 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 7 0,012 g Ecotrich® + 0,04 g Bionutri® turfa 

T 8 0,08 mL Trichodel® + 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 9 0,08 mL Trichodel® + 0,04 g Bionutri® turfa 

 

Inicialmente realizou-se o teste de germinação utilizando quatro repetições de 50 

sementes, sendo estas tratadas de acordo com os tratamentos descritos acima e posteriormente 

as mesmas foram semeadas sobre papel “germitest” previamente umedecido com água 

destilada equivalente à 2,5 vezes o peso do papel seco. O método para germinação foi através 

de rolos de papel “germitest” e, os mesmos foram alocados em sacos plásticos e 

encaminhados para câmara de germinação com temperatura de 25°C e fotoperíodo de 12 

horas (BRASIL, 2009).  A primeira contagem de germinação foi realizada aos cinco dias após 

a semeadura, e a segunda contagem aos oito dias após a semeadura, sendo os valores 

considerados em porcentagem (BRASIL, 2009).  

Aos oito dias após a semeadura, quando foi realizada a segunda contagem de 

germinação, foram selecionadas 10 plântulas ao acaso, das quais realizou-se avaliação do 

comprimento de parte aérea e comprimento de raiz (BRASIL, 2009). Posteriormente, as 

plântulas foram pesadas em balança de precisão BEL Engineering MARK M1203i classe II, 

sendo determinado o peso de matéria fresca das mesmas. Após as plântulas foram colocadas 

em sacos de papel e acondicionadas em estufa para secagem à 55°C, permanecendo até a 
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estabilização do peso, sendo então pesadas em balança de precisão, determinando assim a 

matéria seca.  

Selecionou-se ao acaso seis raízes de plântulas as quais foram separadas e 

acondicionadas em frascos contendo fixador Carnoy 3:1 (etanol:ácido acético) por 24 horas 

para que a divisão celular fosse cessada. Posteriormente, as raízes foram armazenadas em 

etanol 70% perante refrigeração, até que ocorresse a elaboração das lâminas para análise.   

Prepararam-se oito lâminas por tratamento, sendo analisadas 250 células por lâmina, 

totalizando 1000 células por tratamento. As lâminas foram preparadas pela técnica de 

esmagamento adaptada de Guerra & Souza (2002), que consistiu primeiramente na hidrólise 

das raízes em ácido clorídrico (HCL) 1N por 5 minutos e posterior lavagem em água 

destilada. Na sequência, a região meristemática foi seccionada, colocada sobre a lâmina e 

corada com orceína acética 2%, sendo esmagada com auxílio de bastão de vidro, logo após a 

lamínula foi colocada sobre o material. As lâminas foram observadas em microscópio óptico 

com aumento de 100X.  

A análise das células levou em consideração a fase do ciclo celular em que se 

encontravam, podendo ser interfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O cálculo do índice 

mitótico (IM) foi realizado baseado na porcentagem de células em divisão em relação ao 

número total de células analisadas.  

Os dados obtidos foram comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade 

de erro, utilizando o software Sisvar (FERREIRA, 2014).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2, pode-se observar que para a variável germinação de sementes de soja 

(G%), não ocorreu diferença estatística significativa entre os tratamentos estudados, exceto 

para os tratamentos utilizando Ecotrich® associado a Bionutri® líquido e Trichodel® associado 
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a Bionutri® turfa, que apresentaram redução no percentual de germinação das sementes 

quando comparados ao tratamento controle, sendo esta redução de 2,05% e 2,56%, 

respectivamente.  

Tabela 2 – Germinação (G %), comprimento de parte aérea (CPA) e comprimento de raiz 

(CR) de plântulas de soja cultivar ND 5909, aos oito dias após a semeadura.  

TRATAMENTO G % CPA (cm) CR (cm) 

Controle (ausência de bioformulados) 97,5 a 5,31 a 6,95 d 

Ecotrich® 98,5 a 4,29 b 5,29 f 

Trichodel® 99,5 a 4,78 a 7,77 c 

Bionutri® líquido 98,0 a 3,99 b 5,54 f 

Bionutri® turfa 97,5 a 4,94 a 6,01 e 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 95,5 b 3,97 b 9,47 a 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 98,5 a 3,36 b 8,43 b 

Trichodel® + Bionutri® líquido 98,5 a 3,81 b 5,40 f 

Trichodel® + Bionutri® turfa 95,0 b 4,67 a 6,14 e 

CV (%) 2,02 12,97 6,00 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Em relação a variável comprimento de parte aérea (CPA) de plântulas de soja, 

observou-se que os tratamentos utilizando Trichodel®, Bionutri® turfa e Trichodel® + 

Bionutri® turfa não diferiram estatisticamente do tratamento controle, porém, diferiram 

estatisticamente dos demais tratamentos estudados (TABELA 2). 

Os dados referentes a variável comprimento de raiz (CR) de plântulas de soja, inferem 

que os tratamentos utilizando Ecotrich® associado a Bionutri® líquido e Ecotrich® associado a 

Bionutri® turfa apresentaram as melhores médias de desenvolvimento radicular, com 

incremento de 36,25% e 21,29% respectivamente, quando comparados ao tratamento controle 

(TABELA 2).  

No trabalho realizado por Fantinel et al. (2015), os autores utilizaram Trichoderma e 

produtos químicos no tratamento de sementes de goiaba-serrana, observaram que todos os 

tratamentos apresentaram redução no percentual de germinação das sementes, quando 

comparados ao tratamento controle (sem bioproduto). Este dado diverge dos resultados 

obtidos neste experimento, uma vez que apenas quando utilizado Trichodel® associado a 
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Bionutri® turfa obteve-se redução no percentual de germinação das sementes de soja.  

Machado et al. (2011), testaram cepas de rizóbio e Trichoderma harzianum em aveia 

preta, de forma isolada e associada, onde observaram que tanto na forma isolada como 

associada, ocorreu o estímulo pelos organismos testados sobre as plantas de aveia preta, 

promovendo o crescimento destas plantas bem como o aumento da massa vegetal da parte 

aérea das plantas.   

Ventura e Bernilla (2014), observaram que aos 20 e 30 dias após a inoculação com 

Trichoderma viride e Bradyrhizobium yuanmingense houve um acréscimo no comprimento 

médio das raízes das mudas de Capsicum annum, quando comparado ao tratamento controle 

(sem inoculação) que apresentou menor comprimento de raízes.  

No trabalho realizado por Ayoubi et al. (2012), os autores observaram que para a 

variável porcentagem de germinação de sementes de soja, não ocorreu diferença significativa 

entre os tratamentos utilizando Trichoderma spp. e Bradyrhizobium japonicum de forma 

isolada e associada, quando comparados com o tratamento controle. Para as variáveis 

comprimento de raiz, comprimento de parte aérea, matéria fresca e seca de raiz, e por fim 

matéria fresca de parte aérea de plantas de soja, ocorreu aumento significativo para os 

mesmos tratamentos estudados, sendo este aumento de 2 a 2,5 vezes os valores obtidos com o 

tratamento controle para as variáveis analisadas (AYOUBI et al., 2012).  

Com relação aos dados apresentados na Tabela 3, observou-se que para variável 

matéria fresca de plântula os tratamentos Bionutri® turfa e Trichodel® associado a Bionutri® 

turfa não diferiram estatisticamente do tratamento controle. Para variável matéria seca de 

plântula, não ocorreu diferença estatística entre os tratamentos estudados.   
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Tabela 3 – Matéria fresca (MF) e matéria seca (MS) de plântulas de soja cultivar ND 5909, 

aos oito dias após a semeadura.  

TRATAMENTO MF Plântula (g) MS Plântula (g) 

Controle (ausência de bioformulados) 7,43 a 1,48 a 

Ecotrich® 6,54 c 1,62 a 

Trichodel® 6,88 b 1,58 a 

Bionutri® líquido 6,03 c 1,64 a 

Bionutri® turfa 7,36 a 1,62 a 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 6,46 c 1,62 a 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 6,23 c  1,65 a 

Trichodel® + Bionutri® líquido 6,38 c 1,56 a 

Trichodel® + Bionutri® turfa 7,36 a 1,59 a 

CV (%) 3,69 4,0 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.  

  

Chagas Junior et al. (2012), avaliaram a matéria seca de parte aérea e raiz de feijão-

caupi aos 40 dias após o plantio, os autores observaram que entre os tratamentos com 

inoculação de rizóbio (Bradyrhizobium) e Trichoderma sp., e o tratamento controle adubado, 

não ocorreu diferença significativa para estas variáveis analisadas. Neste mesmo trabalho os 

autores observaram que para a variável biomassa (matéria seca de parte aérea, matéria seca de 

raiz e matéria seca total), o tratamento utilizando a inoculação com rizóbio e Trichoderma na 

semente aos 15 dias após o plantio e a inoculação de rizóbio e Trichoderma no solo aos 15 

dias após o plantio, apresentaram resultados superiores aos obtidos com o tratamento controle, 

onde utilizou-se apenas adubação nitrogenada (CHAGAS JUNIOR et al., 2012).  

 De acordo com Granados et al. (2016), a matéria seca de parte aérea de plantas de 

triticale foi superior quando utilizado tratamento associado de Bradyrhizobium sp. e 

Trichoderma harzianum, quando comparados aos demais tratamentos estudados, indicando 

que os microrganismos atuaram de forma sinérgica, beneficiando esta variável que é 

considerado indicador produtivo da cultura. Já para variável matéria seca de raiz, os autores 

observaram que a utilização de Bradyrhizobium (cepa JJ6) associada à Trichoderma 

harzianum obteve resultados superiores ao obtido no tratamento controle, comprovando que a 

associação destes microrganismos proporcionou efeitos positivos no desenvolvimento 
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radicular de triticale (GRANADOS et al., 2016).  

Na Tabela 4, são verificados os dados referentes ao número de células em interfase, 

número de células em divisão e por fim o índice mitótico das células das pontas de raízes de 

soja. Quanto ao índice mitótico observou-se que apenas os tratamentos utilizando Ecotrich® 

associado a Bionutri® líquido e Ecotrich® associado a Bionutri® turfa diferiram 

estatisticamente do tratamento controle, apresentando um aumento no índice mitótico de 

9,31% e 1,24% respectivamente.  

 

Tabela 4 – Número de células meristemáticas de soja analisadas em interfase, em divisão e os 

índices mitóticos (IM).  

TRATAMENTO Células em 

interfase 

Células em 

divisão 

IM 

Controle (ausência de bioformulados) 1839 161 8,05 b 

Ecotrich® 1853 147 7,35 b 

Trichodel® 1855 145 7,25 b 

Bionutri® líquido 1913 87 4,35 c 

Bionutri® turfa 1848 152 7,60 b 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 1804 196 8,80 a 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 1814 186 8,15 a 

Trichodel® + Bionutri® líquido 1899 101 5,05 c 

Trichodel® + Bionutri® turfa 1849 151 7,55 b 

CV (%) - -  13,17 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Os tratamentos utilizando Bionutri® líquido e Trichodel® associado a Bionutri® líquido 

apresentaram uma redução no índice mitótico das pontas de raízes de soja, quando 

comparados ao tratamento controle de 45,96% e 37,26%, respectivamente (TABELA 4). Na 

análise das células das pontas de raízes de soja, todas as fases do ciclo celular (interfase, 

prófase, metáfase, anáfase e telófase) foram encontradas (FIGURA 1). 

Conforme apresentado na Tabela 2, o tratamento utilizando Ecotrich® associado à 

Bionutri® líquido apresentou melhor desenvolvimento radicular das plântulas de soja, seguido 

do tratamento utilizando Ecotrich® associado à Bionutri® turfa e, na Tabela 4 é possível 

verificar que os mesmos tratamentos citados anteriormente, obtiveram o maior índice mitótico 
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observado nas células das pontas de raízes de soja. Estes dados inferem que a utilização de 

Ecotrich® associado à Bionutri® nas formulações líquida e turfa, proporcionaram melhor 

desenvolvimento radicular, o que é comprovado pela análise do índice mitótico das células 

das pontas de raízes de plântulas de soja.  

 De acordo com trabalho de Aguiar et al. (2015), ocorreu aumento no índice mitótico 

de células das pontas de raízes de Allium cepa para os tratamentos onde utilizou-se 

metabólitos de diferentes cepas de trichoderma (cepas 2B2, 2B12 e C1), diferindo 

estatisticamente do tratamento controle, inferindo a capacidade destas cepas na interferência 

da divisão celular. Já quando utilizado os bioprodutos Trichodermil® e Agrotrich®, cepas de 

trichoderma 2B22, TSM1 e TSM2, em comparação ao tratamento controle, não diferiram 

estatisticamente entre si, não interferindo no aumento da divisão celular das pontas de raízes 

(AGUIAR et al., 2015).  

O aumento no crescimento de raiz, parte aérea, matéria fresca e seca de raiz, de 

matéria fresca de parte aérea em plantas de soja tratadas com Trichoderma spp. e 

Bradyrhizobium japonicum de forma associada, pode estar relacionada à relação sinérgica 

existente entre os microrganismos estudados (AYOUBI et al.,2012), com isto é possível 

inferir que a utilização conjunta destes microrganismos proporcionou melhor 

desenvolvimento em plantas de soja.  

O teste de citogenotoxicidade, utilizando o protocolo do teste Allium cepa, inferiu 

quais cepas de Trichoderma spp. induzem aumento no índice mitótico das células das pontas 

de raízes de Allium cepa (AGUIAR et al., 2015). Desta forma, é possível afirmar que o índice 

mitótico está diretamente relacionado ao maior desenvolvimento de raízes, bem como com a 

identificação de quais bioprodutos agem de forma positiva no desenvolvimento radicular de 

plântulas de soja. 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se que a utilização dos bioprodutos comerciais, Ecotrich® associado a 

Bionutri® líquido e Ecotrich® associado a Bionutri® turfa proporcionam maior crescimento de 

raízes de plântulas de soja, o que foi confirmado através da análise do índice mitótico das 

pontas de raízes, onde observou-se aumento no índice mitótico para os tratamentos citados 

acima, beneficiando assim, o crescimento inicial da cultura.  
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Figura 1 - Células em prófase (1), metáfase (2), anafáse (3) e telófase (4) utilizadas no 

cálculo do índice mitótico de Glycine max. Escala de 10 µm.
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3.  ARTIGO 2 

 

Associação de bioprodutos à base de Trichoderma spp. e Bradyrhizobium japonicum no 

crescimento inicial de soja 

 

 

RESUMO 

O tratamento de sementes com a associação de produtos biológicos à base de 

trichoderma e bactérias fixadoras de nitrogênio pode ser uma alternativa não somente para a 

proteção contra doenças, mas principalmente para a promoção do crescimento inicial de 

plantas de soja, favorecendo um melhor estabelecimento da cultura, mesmo na ausência de 

controle de fitopatógenos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito na emergência e 

crescimento inicial de plantas de soja com a utilização de dois bioprodutos à base de 

Trichoderma spp. (Ecotrich® e Trichodel®) e dois à base de Bradyrhizobium japonicum 

(Bionutri® líquido e Bionutri® turfa), associados ou não, em condições de ausência de ataque 

de fitopatógenos. A cultivar de soja utilizada foi NA 5909 e os tratamentos estudados foram: 

controle - ausência de qualquer bioformulado; Ecotrich®; Trichodel®; Bionutri® líquido; 

Bionutri® turfa; Ecotrich® associado à Bionutri® líquido; Ecotrich® associado à Bionutri® 

turfa; Trichodel® associado à Bionutri® líquido; e Trichodel® associado à Bionutri® turfa. 

Conclui-se que a utilização de diferentes bioformulados de forma associada ou isolada, 

proporcionaram melhor crescimento inicial para a cultura da soja.   

 

Palavras-chave: Promoção de crescimento, Ecotrich®, Bionutri®, emergência, ausência de 

fitopatógenos. 
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Association of bioproducts based on Trichoderma spp. and Bradyrhizobium japonicum on 

early soybean growth 

 

    ABSTRACT 

 The treatment of seeds with the association of biological products based on 

trichoderma and nitrogen fixing bacteria can be an alternative not only for protection against 

diseases, but mainly for the promotion of the initial growth of soybean plants, favoring a 

better establishment of the crop, even in the absence of phytopathogen control. The objective 

of this work was to evaluate the effect on seed germination, plant emergence, growth and 

initial development of soybean plants with two bioproducts based on Trichoderma spp. 

(Ecotrich® and Trichodel®) and two based on Bradyrhizobium japonicum (Bionutri® liquid 

and Bionutri® peat), associated or not, in conditions of absence of phytopathogen attack. The 

soybean cultivar used was NA 5909 and the treatments studied were: control - absence of any 

bioformulation; Ecotrich®; Trichodel®; Bionutri® liquid; Bionutri® peat; Ecotrich® associated 

with Bionutri® liquid; Ecotrich® associated with Bionutri® peat; Trichodel® associated with 

Bionutri® liquid; and Trichodel® associated with Bionutri® peat. It is concluded that the use of 

different bioformulates in an associated or isolated manner, provided better initial growth for 

the soybean crop. 

 

 

Key words: Growth promotion, Ecotrich®, Bionutri®, emergency, absence of phytopathogens. 
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INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max), tornou-se nos últimos 30 anos um dos grãos mais consumidos e 

produzidos no mundo, perdendo apenas para as culturas de trigo, milho e arroz. 

Aproximadamente 90% do consumo de soja é destinado ao processamento, destes, 80% é 

utilizado como matéria-prima na produção de rações e 20% reservado para fabricação de óleo 

(ESPÍNDOLA & CUNHA, 2015). 

Para se obter uma boa produção, sabe-se que técnicas adotas previamente ao cultivo 

são primordiais para um bom desenvolvimento da cultura, dessa forma pode-se citar o 

tratamento de sementes; esse método é uma alternativa que visa proteger as sementes de 

pragas presentes no solo. A qualidade das sementes utilizadas para o cultivo é um fator de 

grande importância. A semente é o principal insumo agrícola que, juntamente com outros 

fatores irão assegurar um bom estande final de plantas na lavoura, bem como uma 

produtividade satisfatória (PEREIRA et al., 2009).  

O tratamento de sementes é uma alternativa que visa proteger as sementes no solo, 

impedindo o ataque de alguns patógenos e pragas que causam danos reduzindo o poder 

germinativo destas. Aproximadamente 90% das sementes de soja comercializadas são tratadas 

apenas com produtos químicos, desta forma se faz necessária a realização de pesquisas 

utilizando bioprodutos que sejam menos agressivos ao meio ambiente (MERTZ et al., 2009). 

O gênero trichoderma vem sendo amplamente estudado e utilizado devido a sua ampla 

gama de ação, pois, atua no controle de importantes fitopatógenos e na promoção do 

crescimento vegetal, tendo ação de hiperparasitismo, antibiose, competição e indução de 

resistência nas plantas (MACHADO et al., 2012).  

Embora as ações de isolados do gênero trichoderma no controle biológico sejam bem 

estabelecidas, os mecanismos de promoção de crescimento vegetal, na ausência de 

fitopatógenos, ainda não estão totalmente elucidados (MACHADO et al., 2012). De acordo 
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com Lucon (2009), isolados de Trichoderma sp. podem atuar nas raízes promovendo o 

aumento da área superficial do sistema radicular, bem como a solubilização de nutrientes, 

tornando-os disponíveis na forma assimilável pelas plantas.  

Embora haja considerável número de estudos sobre ação de trichoderma como 

promotor de crescimento pouco se conhece sobre sua atuação em presença de produtos 

biológicos fixadores de nitrogênio. Granados et al. (2016), relataram que quando utilizaram 

Bradyrhizobium sp. juntamente com Trichoderma harzianum, a cultura do triticale apresentou 

resultados satisfatórios para algumas variáveis como, desenvolvimento de parte aérea e 

rendimento de grãos, em condições de estresse hídrico.  

O nitrogênio é um dos elementos essenciais para a cultura da soja, sendo este, 

necessário em maior quantidade por ser considerado um macronutriente. Os solos brasileiros 

são deficientes em nitrogênio, mesmo assim a utilização de fertilizantes nitrogenados não é 

recomendada para a cultura da soja, devido ao custo, às perdas de nitrogênio (N) por 

lixiviação, ao escorrimento superficial, à desnitrificação e a volatilização do nutriente 

(HUNGRIA et al., 2013).  

Uma alternativa viável para fornecer nitrogênio para a cultura da soja, é a fixação 

biológica de nitrogênio (FBN) por bactérias do gênero Bradyrhizobium, que gera uma 

economia anual de aproximadamente U$$ 3 bilhões, uma vez que não são utilizados 

fertilizantes nitrogenados. Estas bactérias atuam no sistema radicular das plantas de soja, 

favorecendo o crescimento das raízes, além de intensificar a produção de nódulos, os quais 

realizam a FBN (BÁRBARO et al., 2009).  

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ação de quatro bioformulados 

comerciais à base de trichoderma e de Bradyrhizobium japonicum, associados ou não, na 

emergência e crescimento inicial de plantas de soja.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na casa de vegetação do Departamento de Solos e no 

Laboratório de Interação Planta-Microrganismos, do Departamento de Biologia, da 

Universidade Federal de Santa Maria, RS.  

As sementes de soja utilizadas foram cultivar NA 5909 (sem tratamento prévio), 

adquiridas na Cooperativa Agropecuária de São Pedro do Sul Ltda – COOPERAGRO, São 

Pedro do Sul, RS. Foram utilizados quatro produtos comerciais, um à base de Trichoderma 

harzianum e outro à base Trichoderma sp. sendo eles Ecotrich® (1.1010 UFC.g-1 de 

Trichoderma harzianum., Ballagro Agro Tecnologia LTDA) na forma de pó molhável (WP) e 

Trichodel® (1.109 UFC.mL-1 de Trichoderma spp., ECCB insumos biológicos) na forma 

liquida e dois à base de Bradyrhizobium japonicum, sendo estes Bionutri® Inoculante líquido 

para soja (5.109 células viáveis.mL-1 n de produto comercial, Bioagro – Indústria e comércio 

agropecuário LTDA) e Bionutri® Inoculante turfoso para soja (3.109  células viáveis.g-1  de 

produto comercial, Bioagro – Indústria e comércio agropecuário LTDA).  

O experimento foi conduzido em vasos contendo 0,8 kg de substrato comercial 

MECPLANT®, onde foram semeadas cinco sementes de soja por vaso. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado composto por nove tratamentos e três 

repetições, onde os tratamentos consistiam em: Controle (ausência de trichoderma e 

Bradyrhizobium japonicum); Ecotrich®; Trichodel®; Bionutri® líquido; Bionutri® turfa; 

Ecotrich® associado a Bionutri® líquido; Ecotrich® associado a Bionutri® turfa; Trichodel® 

associado a Bionutri® líquido; e Trichodel® associado a Bionutri® turfa. As doses 

recomendadas pelos fabricantes, são: Ecotrich® na dose de 30 g, Trichodel® na dose de 200 

mL e Bionutri® líquido na dose de 100 mL, ambos para 50 kg de sementes, e Bionutri® turfa 

na dose de 300 g para 150 kg de sementes. A partir destas doses, realizou-se o ajuste para a 
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quantidade de sementes utilizadas neste experimento, onde utilizaram-se 50 g de semente de 

soja para cada tratamento, disposto da seguinte forma: 

Tabela 1 – Descrição das doses de cada bioformulado utilizado no tratamento de sementes de 

soja (50 g de semente para cada tratamento).  

Tratamentos 

T 1 Controle - sem aplicação 

T 2 0,012 g Ecotrich® 

T 3 0,08 mL Trichodel® 

T 4 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 5 0,04 g Bionutri® turfa 

T 6 0,012 g Ecotrich® + 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 7 0,012 g Ecotrich® + 0,04 g Bionutri® turfa 

T 8 0,08 mL Trichodel® + 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 9 0,08 mL Trichodel® + 0,04 g Bionutri® turfa 

 

Na variável emergência, realizou-se a contagem de plântulas emergidas a cada dois 

dias desde a semeadura até a estabilização do número de plantas. Aos 10 dias após a 

semeadura, quando se obteve a estabilização da emergência de plantas foi realizado o 

desbaste, permanecendo três plantas por repetição. Aos 20 dias após a semeadura realizou-se 

a retirada das plantas, sendo avaliado o comprimento de parte aérea. Em seguida, pesou-se a 

parte aérea das plantas com auxílio de uma balança de precisão BEL Engineering MARK 

M1203i classe II, para determinar a matéria fresca da parte aérea. 

 A determinação da área foliar das plantas foi realizada a partir da separação de todas 

as folhas presentes onde as mesmas foram escaneadas com auxílio de Scaner EPSON 

Expression 11000 equipado com luz adicional (TPU) com varredura em 600 dpi. As imagens 

geradas foram analisadas através do software WinRhizo® Pro 2013 (Regent intruments, 

Quebec, Canadá). Após o escaneamento a parte aérea das plantas foram colocadas em sacos 

de papel e encaminhadas para estufa à 55°C até a estabilização do peso das mesmas, sendo 

pesada novamente em balança de precisão para determinação da matéria seca de parte aérea.  

O comprimento, área superficial, diâmetro e volume de raiz, também foram 

determinados utilizando o Scaner EPSON Expression 11000 equipado com luz adicional 
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(TPU) com varredura em 600 dpi. Para que as raízes fossem escaneadas, as mesmas foram 

colocadas sob uma placa de plástico contendo uma lâmina de água, onde foram separadas 

para que as raízes primárias e secundárias não ficassem sobrepostas durante o escaneamento. 

As imagens geradas foram analisadas através do software WinRhizo® Pro 2013 (Regent 

intruments, Quebec, Canadá). Posterior ao escaneamento, realizou-se a pesagem das raízes 

para determinação da matéria fresca das mesmas. Em seguida, as raízes foram colocadas em 

sacos de papel e encaminhadas para estufa à 55°C onde permaneceram até a estabilização do 

peso, sendo realizada, na sequência, a pesagem para determinação da matéria seca das raízes 

de soja.  

Neste experimento não foram analisados número de nódulos, pois os mesmos 

apresentavam-se imperceptíveis no momento em que as raízes foram avaliadas. 

Após a obtenção dos dados, foi realizada comparação de médias pelo teste de Scott-

Knott a 5%, utilizando o software Sisvar (FERREIRA, 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 são apresentados os dados referentes a emergência de plantas de soja, 

onde observou-se redução na emergência das plantas para o tratamento utilizando Trichodel® 

associado a Bionutri® líquido, não ocorrendo diferença significativa entre os demais 

tratamentos quando comparados com o tratamento controle, para as condições testadas neste 

experimento.  

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabela 2 – Emergência de plântulas (E %) de soja aos 10 dias após a semeadura.  

Tratamentos E % 

Controle (ausência de bioformulados) 5,00 a 

Ecotrich® 5,00 a 

Trichodel® 5,00 a 

Bionutri® líquido 5,00 a 

Bionutri® turfa 4,67 a 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 4,67 a 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 5,00 a 

Trichodel® + Bionutri® líquido 4,00 b 

Trichodel® + Bionutri® turfa 4,67 a 

CV% 6,98 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.  

  

Venegas e Scudeler (2011), relataram que a utilização de bioprodutos à base de 

diferentes cepas de Rhizobium e de Trichoderma harzianum proporcionaram resultados 

satisfatórios para a variável emergência de plantas de feijão nos tratamentos utilizando 

Rhizobium tropici B (T3) e Rhizobium tropici C (T4) ambos de forma isolada, Rhizobium 

tropici A de forma associada a Trichoderma harzianum (T5) e Trichoderma harzianum de 

forma isolada (T8).  

De acordo com o observado por Ethur et al. (2012) em seu experimento, para variável 

germinação de sementes de pepino, houve inibição da germinação quando utilizaram isolados 

de T. asperellum, já para variável emergência de plantas, os autores descrevem que não houve 

diferença estatística significativa entre os isolados estudados. Cassán et al. (2009) relataram 

em seu trabalho que a inoculação de sementes de soja com Bradyrhizobium japonicum e 

Azospirillum brasiliense de forma isolada ou associada aumentaram a germinação aos cinco e 

aos oito dias após a semeadura, quando comparadas ao tratamento controle, porém, os valores 

percentuais de germinação final não diferiram significativamente entre si. Ayoubi et al. 

(2012), observaram que não houve diferença significativa entre os tratamentos utilizando 

Trichoderma spp. e Bradyrhizobium, de forma isolada ou associada em comparação ao 

tratamento controle, para variável porcentagem de germinação de sementes de soja.  
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Observou-se para a variável área foliar (TABELA 3) que os tratamentos Trichodel®; 

Bionutri® líquido; e Ecotrich® associado a Bionutri® turfa obtiveram incremento de 30,52%, 

38,26% e 32,09% respectivamente, quando comparados ao tratamento controle. Em relação 

aos dados do comprimento de parte aérea verificou-se que os tratamentos Trichodel®; 

Bionutri® líquido; Ecotrich® associado a Bionutri® turfa; e Trichodel® associado a Bionutri® 

turfa não diferiram significativamente do tratamento controle. Para variável matéria fresca de 

parte aérea observou-se incremento para os tratamentos Ecotrich®; Trichodel®; Bionutri® 

líquido; Ecotrich® associado a Bionutri® líquido; Ecotrich® associado a Bionutri® turfa; e 

Trichodel® associado a Bionutri® turfa, de 17,10%, 20,17%, 33,33%, 9,21% 17,98% e 

10,53% respectivamente, quando comparados com o tratamento controle. Se tratando da 

variável matéria seca de parte aérea verificou-se que os tratamentos Ecotrich®; Trichodel®; e 

Bionutri® líquido obtiveram incrementos de 16,66%, 7,40% e 25,92% respectivamente, em 

relação ao tratamento controle.  

Tabela 3 – Área foliar (A.F), comprimento de parte aérea (C.P.A), matéria fresca de parte 

aérea (M.F.P.A) e matéria seca de parte aérea (M.S.P.A) de plantas de soja aos 20 dias após a 

semeadura.  

Tratamentos AF (cm²) CPA (cm) MFPA (g) MSPA (g) 

Controle (ausência bioformulados) 80,11 b 15,27 a 2,28 b 0,54 b 

Ecotrich® 92,07 b 13,40 b 2,67 a 0,63 a 

Trichodel® 104,56 a 15,17 a 2,74 a 0,58 a 

Bionutri® líquido 110,76 a 15,60 a 3,04 a 0,68 a 

Bionutri® turfa 74,04 b 14,03 b 2,09 b 0,49 b 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 82,44 b 13,83 b 2,49 a 0,53 b 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 105,82 a 15,77 a 2,69 a 0,53 b 

Trichodel® + Bionutri® líquido 86,06 b 13,30 b 2,21 b 0,45 b 

Trichodel® + Bionutri® turfa 83,05 b 14,90 a 2,52 a 0,47 b 

CV % 8,56 6,23 8,82 8,40 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.  

 

No trabalho realizado por Azarmi et al. (2011), os autores utilizaram três isolados de 

trichoderma (T. harzianum T969, T. harzianum T447 e o isolado T de Trichoderma sp.) em 

duas formas de inoculação, onde observaram que no solo modificado por Trichoderma sp. e 

Trichoderma harzianum T969 ocorreu aumento de área foliar de plântulas de tomate. Para 
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variável altura de plântulas (comprimento de parte aérea), os autores observaram que os 

isolados Trichoderma sp. e T. harzianum T969 apresentaram incremento na altura quando 

comparados ao tratamento controle.  

 Ainda segundo Azarmi et al. (2011), para as variáveis peso fresco e seco de plântulas 

de tomate (parte aérea), os tratamentos utilizando os isolados Trichoderma sp. e T. harzianum 

T969 apresentaram incremento quando comparados ao tratamento controle, para o solo 

modificado com estes isolados.  

 De acordo com Rufini et al. (2014), as estirpes de Bradyrhizobium UFLA 03-320 e 

UFLA 03-321 promoveram o crescimento vegetal, acarretando em incremento na altura de 

plantas e na matéria seca de parte aérea em plantas de guandu-anão, quando comparadas as 

demais estirpes testadas no experimento. No trabalho realizado por Lírio et al. (2012), os 

autores observaram que ao utilizar a inoculação com Bradyrhizobium japonicum não houve 

diferença estatística significativa entre os parâmetros estudados com a cultura Senna 

multijuga, já para a cultura Phaseolus vulgaris houve diferença significativa quando 

utilizaram a inoculação com Bradyrhizobium japonicum para as variáveis altura de plantas e 

número de folhas, não havendo diferença significativa para as variáveis matéria seca de 

plantas e número de vagens. De acordo com Granados et al. (2016), a utilização de 

Bradyrhizobium sp. combinado com Trichoderma harzianum no momento da semeadura, 

proporcionou superioridade estatística com relação aos demais tratamentos estudados para a 

cultura do triticale, na variável matéria seca de parte aérea.  

 Na Tabela 4 observou-se que para variável comprimento de raiz o tratamento 

utilizando apenas Trichodel® não diferenciou significativamente da testemunha, apresentando 

diferença para os demais tratamentos estudados. Na variável matéria fresca de raiz, verificou-

se que não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos estudados, quando comparados 

com o tratamento controle.  
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Tabela 4 – Comprimento de raiz (C.R), matéria fresca de raiz (M.F.R) e matéria seca de raiz 

(M.S.R) de plantas de soja aos 20 dias após a semeadura.  

Tratamentos C.R (cm) M.F.R (g) M.S.R (g) 

Controle (ausência de bioformulados) 1441,04 a 0,534 a 0,151 b 

Ecotrich® 1181,86 b 0,756 a 0,169 a 

Trichodel® 1728,33 a 0,745 a 0,179 a 

Bionutri® líquido 1286,43 b 0,708 a 0,173 a 

Bionutri® turfa 913,37 b 0,714 a 0,153 b 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 1010,32 b 0,654 a 0,143 b 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 1091,88 b 0,692 a 0,147 b 

Trichodel® + Bionutri® líquido 1012,09 b 0,745 a 0,144 b 

Trichodel® + Bionutri® turfa 1287,98 b 0,776 a 0,159 b 

CV % 14,83 12,76 8,55 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Em relação a variável matéria seca de raiz observou-se que os tratamentos Ecotrich®; 

Trichodel®; e Bionutri® líquido apresentaram incremento de 11,92%, 18,54% e 14,56% 

respectivamente, quando comparados com o tratamento controle (TABELA 4).  

 No trabalho de Azarmi et al. (2011), os autores observaram que a utilização dos 

isolados Trichoderma sp. e T. harzianum T969 em solo, proporcionaram incremento no peso 

das raízes de plântulas de tomate tanto fresco quanto seco. No trabalho de Juge et al. (2012), 

os autores observaram que a biomassa de raiz de soja foi significativamente aumentada 

quando utilizaram Bradyrhizobium de forma combinada com outras bactérias (Azospirillum e 

micorrizas arbusculares), quando comparada com a utilização de Bradyrhizobium de forma 

isolada. Já Egamberdieva et al. (2015) observaram em seu experimento que a inoculação de 

soja com Bradyrhizobium japonicum BDYD1 acarretou em aumento no comprimento de raiz 

e peso seco da raiz, sendo que a matéria seca de raiz aumentou até 29%. 

 De acordo Ayoubi et al. (2012), na cultura do triticale obteve-se um incremento de 2 a 

2,5 vezes o valor do tratamento controle para as variáveis matéria fresca, seca e comprimento 

de raiz, quando comparado com os tratamentos utilizando Trichoderma harzianum e 

Bradyrhizobium sp. de forma isolada e associada. 

Na Tabela 5, para variável área superficial de raiz, observou-se que apenas o 
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tratamento utilizando Trichodel® apresentou incremento quando comparado com o tratamento 

controle e demais tratamentos estudados, sendo este incremento de 32,61%, em relação ao 

tratamento controle. Para variável diâmetro de raiz os tratamentos controle; Ecotrich®; 

Ecotrich® associado a Bionutri® turfa; Trichodel® associado a Bionutri® líquido; e Trichodel® 

associado a Bionutri® turfa não apresentaram diferença estatística entre si, ou seja, não 

apresentaram redução no diâmetro das raízes. Para variável volume de raiz os tratamentos 

controle; Ecotrich®; Trichodel®; e Trichodel® associado a Bionutri® turfa não apresentaram 

diferença estatística entre si, nas condições deste experimento.  

Tabela 5 – Área superficial de raiz (A.S.R), diâmetro de raiz (D.R) e volume de raiz (V.R) de 

plantas de soja aos 20 dias após a semeadura.  

Tratamentos A.S.R (cm²) D.R (mm) V.R (cm³) 

Controle (ausência de bioformulados) 170,90 b 0,38 a 1,61 a 

Ecotrich® 171,82 b 0,40 a 1,49 a 

Trichodel® 226,64 a 0,35 b 1,73 a 

Bionutri® líquido 146,32 b 0,36 b 1,32 b 

Bionutri® turfa 135,32 b 0,36 b 0,91 c 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 118,05 b 0,36 b 1,10 c 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 130,20 b 0,38 a 1,23 b 

Trichodel® + Bionutri® líquido 133,27 b 0,39 a 1,29 b 

Trichodel® + Bionutri® turfa 155,22 b 0,38 a 1,49 a 

CV % 17,00 3,75 12,29 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.  

 

 Segundo Machado et al. (2012), observaram em seu experimento que o maior 

crescimento de raízes em mudas de Cambará ocorreu na presença dos isolados de 

Trichoderma spp. 2B2, TSM1 e 2B22, quando comparados com o tratamento controle.  No 

experimento realizado por Yedidia et al. (2001) utilizando solo inoculado com Trichoderma 

harzianum no cultivo de pepino, os autores relatam ter observado aumento de 100% na área 

da raiz e 75% no comprimento de raiz de pepino aos 28 dias após a emergência, em substrato 

inoculado com Trichoderma harzianum.  

Kozusny-Andreani & Andreani Junior (2014) relatam que a utilização da estirpe de 

Bradyrhizobium sp. SEMIA 6156 promoveu o aumento no desenvolvimento de raízes na 
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maioria das mudas de alface estudadas, aumentando a superfície de absorção da planta. 

Trabalho realizado por Santos et al. (2014), para o estudo do efeito da adubação nitrogenada 

na fixação simbiótica com a estirpe de Bradyrhizobium BR 3262 em feijão-caupi foi possível 

verificar que as plantas inoculadas com Bradyrhizobium BR 3262, na presença ou não de 

nitrogênio, obtiveram maior massa de raiz, número de nódulos e massa de nódulos, em 

relação às plantas que não foram inoculadas.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a utilização dos bioprodutos Trichodel®, Ecotrich®, Bionutri® líquido e 

Bionutri® turfa de forma associada ou isolada, proporcionaram melhor crescimento inicial 

para a cultura da soja.  
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4. ARTIGO 3 

 

Inoculação de sementes com trichoderma e Bradyrhizobium japonicum no 

desenvolvimento e produtividade de soja 

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização de quatro formulações de produtos 

biológicos comerciais, sendo dois à base de trichoderma (Trichoderma harzianum e 

Trichoderma sp.), e dois à base de Bradyrhizobium japonicum na emergência, 

desenvolvimento e produtividade de plantas de soja. Utilizou-se sementes de soja cultivar NA 

5909 e o tratamento de sementes foi realizado utilizando quatro produtos comerciais, sendo 

eles: Ecotrich® (Trichoderma harzianum), Trichodel® (Trichoderma sp.), Bionutri® Inoculante 

líquido (Bradyrhizobium japonicum), Bionutri® Inoculante turfoso (Bradyrhizobium 

japonicum), ambos adquiridos através das empresas fabricantes. Os tratamentos foram: 

Controle (ausência de trichoderma e Bradyrhizobium japonicum); Ecotrich®; Trichodel®; 

Bionutri® líquido; Bionutri® turfa; Ecotrich® + Bionutri® líquido; Ecotrich® + Bionutri® turfa; 

Trichodel® + Bionutri® líquido; e Trichodel® + Bionutri® turfa. Observou-se que, nas 

condições deste experimento, a utilização do bioformulado comercial Ecotrich® e Ecotrich® + 

Bionutri® líquido, aumentam a emergência de plântulas de soja, e que o uso de Trichodel®, 

Bionutri® líquido, Bionutri® turfa, Ecotrich® + Bionutri® turfa, Trichodel® + Bionutri® líquido 

e Trichodel® + Bionutri® turfa aumentam o rendimento de plantas de soja.  

 

Palavras chave: Ecotrich®, Trichodel®, Bionutri® líquido, Bionutri® turfa, Glycine max. 
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Seed inoculation with trichoderma and Bradyrhizobium japonicum on soybean 

development and yeld 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the use of four formulations of commercial 

biological products, two based on trichoderma (Trichoderma harzianum and Trichoderma 

sp.), and two based on Bradyrhizobium japonicum on the emergency, development and 

productivity of soybean plants. Was used soybean seeds cultivar NA 5909 and seed treatment 

was performed using four commercial products: Ecotrich® (Trichoderma harzianum), 

Trichodel® (Trichoderma sp.), Bionutri® liquid inoculant (Bradyrhizobium japonicum), 

Bionutri® Turpose Inoculant (Bradyrhizobium japonicum), both acquired through 

manufacturing companies. The treatments were: Control (absence of trichoderma and 

Bradyrhizobium japonicum); Ecotrich®; Trichodel®; Bionutri® liquid; Bionutri® peat; 

Ecotrich® + Bionutri® liquid; Ecotrich® + Bionutri® peat; Trichodel® + Bionutri® liquid; 

and Trichodel® + Bionutri® peat. It was observed that under the conditios of this experiment 

the use of the commercial bioformula Ecotrich® and Ecotrich® + Bionutri® liquid increase the 

emergence of soybean seedlings, and that the use of Trichodel®, Bionutri® liquid, Bionutri® 

peat, Ecotrich® + Bionutri® peat, Trichodel + Bionutri® liquid and Trichodel® + Bionutri® peat 

increase the yield of soybean plants. 

 

Key words: Ecotrich®, Trichodel®, Bionutri® liquid, Bionutri® peat, Glycine max. 
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INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max Merril) é uma leguminosa, pertencente à família Fabaceae, 

originária da China, cultivada há cerca cinco mil anos. No Brasil, seu cultivo iniciou no 

século XX, obtendo ascensão apenas nos anos 70 (MISSÃO, 2006). O Brasil é o segundo 

maior produtor mundial de soja, sendo que na safra 2016/17 foi produzido cerca de 113,923 

milhões de toneladas em uma área de 33,890 milhões de ha-1 (EMBRAPA, 2017).  

A utilização de produtos biológicos à base de microrganismos no tratamento de 

sementes pode favorecer o processo de germinação, bem como o desenvolvimento inicial das 

plantas no campo. Dentre os principais microrganismos estudados estão os fungos do gênero 

Trichoderma spp., que compreendem fungos de vida livre, facilmente encontrados em solos 

de regiões onde o clima é tropical e temperado. Algumas linhagens deste fungo são utilizadas 

não somente para o controle de doenças em espécies vegetais, mas também na promoção do 

crescimento vegetal, mesmo na ausência de patógenos (MACHADO et al., 2012).  

Os mecanismos de ação de trichoderma na promoção de crescimento em condições de 

ausência de fitopatógenos ainda não são bem esclarecidos. Lucon (2009) relata que a 

promoção de crescimento por trichoderma pode estar relacionada à produção de hormônios de 

crescimento, à capacidade que o fungo possui de solubilizar nutrientes tornando-os 

disponíveis para a planta, potencializando a absorção dos nutrientes pelas raízes.  

A cultura da soja apresenta grande exigência de nitrogênio (N), a estimativa para 

produzir 1000 kg de grãos, é em torno de 80 kg de N, sendo a fixação biológica de nitrogênio 

(FBN) a principal fonte de N para a cultura (EMBRAPA, 2013). A fixação biológica permite 

que as plantas utilizem o nitrogênio atmosférico (N²), sendo que aproximadamente 175 

milhões de toneladas de N² são fixadas por ano através dos microrganismos fixadores de 

nitrogênio (MARCHETTI & BARP, 2015). Hungria et al. (2001) citam que dentre as 

bactérias fixadoras de N, para a cultura da soja utilizam-se bactérias do gênero 
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Bradyrhizobium, que ao se unir as raízes das plantas formam estruturas especializadas 

conhecidas como nódulos, onde captam o nitrogênio atmosférico, tornando-o disponível para 

a planta.  

Sabe-se que no mercado encontram-se disponíveis inúmeros produtos comerciais 

contendo como princípio ativo fungos do gênero Trichoderma spp. (formulações em pó 

molhável e líquida), bem como produtos comerciais contendo bactérias do gênero 

Bradyrhizobium (formulação à base de turfa e líquida), com registro no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA.  

Considerando a diversidade de produtos biológicos existentes no mercado, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a utilização de quatro formulações de produtos biológicos 

comerciais, sendo dois à base de trichoderma (Trichoderma harzianum e Trichoderma sp.), e 

dois à base de Bradyrhizobium japonicum na emergência, desenvolvimento e produtividade 

de plantas de soja.   

 

MATERIAL E METÓDOS 

O experimento foi realizado na casa de vegetação do Departamento de Solos, da 

Universidade Federal de Santa Maria, RS. Utilizaram-se sementes de soja cultivar NA 5909 

(sem tratamento prévio), adquiridas junto Cooperativa Agropecuária de São Pedro do Sul Ltda 

(COOPERAGRO). Para realização deste experimento utilizou-se vasos plásticos contendo 4 

kg de solo, devidamente homogeneizado e destorroado, uma amostra deste solo foi 

encaminhada para o Laboratório BASE Precisão Agrícola, situado em Silveira Martins, RS 

para realização da análise química. O solo analisado apresentou: Classe textural, Franco 

argiloso, pH em água 5,12, índice SMP 5,85, matéria orgânica 2,0%, argila 34%, textura 3, Ca 

9,6, Mg 4,0, relação Ca/Mg 2,4, Al 0,2, H+Al 5,2, CTC efetiva 14, saturação (%) Al 1,4 e 

Bases 72, P (Mehlich) 4,2, K 69. A correção do solo foi realizada com base no Manual de 
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Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (2016). De 

acordo com as recomendações, utilizou-se o equivalente a 400 kg.ha-1 fertilizante químico 

composto por nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) na fórmula 04.20.30 na semeadura.  

O cálculo da quantidade de fertilizante utilizada por vaso foi realizado após a obtenção 

da área do vaso, cuja fórmula utilizada foi A= π.r2   onde, A= área, π= a razão entre o 

perímetro de um círculo e o seu diâmetro e r= raio do vaso. Assim, obteve-se o valor de 0,43 

m² de área do vaso e posteriormente calculou-se a quantidade de fertilizante utilizada por 

vaso.  

A adubação foi realizada juntamente com a semeadura, onde, foram semeadas cinco 

sementes por vaso. Para realização dos experimentos, utilizaram-se quatro produtos 

comerciais: Ecotrich® (1.1010 UFC.g-1 de produto comercial, Ballagro Agro Tecnologia 

LTDA) na forma de pó molhável (WP), à base de Trichoderma harzianum; Trichodel® (1.109 

UFC.mL-1 de produto comercial, ECCB insumos biológicos) na forma liquida à base de 

Trichoderma sp.; e dois produtos à base de Bradyrhizobium japonicum sendo estes, Bionutri® 

Inoculante líquido para soja (5.109 células viáveis/mL de produto comercial, Bioagro – 

Indústria e comércio agropecuário LTDA) e Bionutri® Inoculante turfoso para soja (3.109  

células viáveis.g-1 de produto comercial, Bioagro – Indústria e comércio agropecuário LTDA) 

ambos adquiridos através das empresas fabricantes. Os tratamentos estudados foram: Controle 

(ausência de trichoderma e Bradyrhizobium japonicum); Ecotrich®; Trichodel®; Bionutri® 

líquido; Bionutri® turfa; Ecotrich® associado a Bionutri® líquido; Ecotrich® associado a 

Bionutri® turfa; Trichodel® associado a Bionutri® líquido; e Trichodel® associado a Bionutri® 

turfa. As doses utilizadas foram as recomendadas pelos fabricantes: Ecotrich® na dose de 30 

g, Trichodel® na dose de 200 mL e Bionutri® líquido na dose de 100 mL, ambos para 50 kg de 

sementes, e Bionutri® turfa na dose de 300 g para 150 kg de sementes. Estas doses foram 

então ajustadas para a quantidade de sementes de soja utilizadas neste experimento, onde 
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separaram-se 50 g de semente para cada tratamento, disposto da seguinte forma: 

Tabela 1 – Descrição das doses de cada bioformulado utilizado no tratamento de sementes de 

soja (50 g de semente para cada tratamento).  

Tratamentos 

T 1 Controle - sem aplicação 

T 2 0,012 g Ecotrich® 

T 3 0,08 mL Trichodel® 

T 4 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 5 0,04 g Bionutri® turfa 

T 6 0,012 g Ecotrich® + 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 7 0,012 g Ecotrich® + 0,04 g Bionutri® turfa 

T 8 0,08 mL Trichodel® + 0,04 mL Bionutri® líquido 

T 9 0,08 mL Trichodel® + 0,04 g Bionutri® turfa 

 

A variável emergência foi determinada através da contagem de plântulas emergidas a 

cada dois dias até a estabilização do número de plantas, que se deu aos 10 dias após a 

semeadura, quando realizou-se o desbaste de plantas permanecendo apenas uma planta por 

vaso.  

Na determinação da altura das plantas, mediu-se a partir do colo da planta até a 

extremidade apical, a avaliação iniciou aos 20 dias após a semeadura, sendo realizada a cada 

sete dias até o início da floração, totalizando cinco medições de altura de plantas.  

No estádio de maturação, quando o teor de umidade atingiu entre 13% e 15% 

(EMBRAPA, 2004), foi realizada a avaliação referente à inserção da primeira vagem, onde 

mediu-se a distância compreendida entre a superfície do solo e a inserção da primeira vagem. 

Os componentes de rendimento avaliados neste experimento foram: peso de vagens, peso de 

1000 grãos e a produtividade em kg.ha-1. Estimou-se o peso de mil grãos através da utilização 

do peso do número total de grãos obtidos em cada tratamento utilizando-se a regra de três 

simples. 

Neste experimento não foram avaliados número de nódulos devido a textura do solo 

franco argilosa, pois não seria possível obter precisam na contagem. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado composto por 
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nove tratamentos e três repetições, sendo realizada comparação de médias pelo teste de Scott-

Knott a 5%, utilizando o software Sisvar (FERREIRA, 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados expressos na Tabela 2, evidenciam para variável emergência de plântulas que 

ocorreu um incremento de 25% em tratamentos utilizando o bioformulado comercial 

Ecotrich® de forma isolada e em associação com o bioproduto Bionutri® líquido, quando 

comparados com o tratamento controle (ausência de bioformulados).  

 

Tabela 2 – Emergência de plântulas (E %) de soja aos 10 dias após a semeadura.  

Tratamentos E % 

Controle (ausência de bioformulados) 80,00 c 

Ecotrich® 100,00 a 

Trichodel® 86,67 b 

Bionutri® líquido 80,00 c 

Bionutri® turfa 80,00 c 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 100,00 a 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 93,33 b  

Trichodel® + Bionutri® líquido 60,00 d 

Trichodel® + Bionutri® turfa 80,00 c 

CV% 6,45 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.  

 

No experimento realizado por Carvalho et al. (2011) utilizando o produto comercial 

Trichodermil® e isolados de Trichoderma harzianum no tratamento de sementes de feijão, os 

autores observaram que nos tratamentos utilizando Trichodermil® e os isolados do fungo 

trichoderma, ocorreu o incremento na germinação de plântulas normais, quando comparados 

com o controle.  Machado et al. (2015), observaram que o isolado de Trichoderma harzianum 

2B2 foi superior ao tratamento controle para variável germinação de mudas de Cambará em 

substrato esterilizado.   

No trabalho realizado por Schlindwein et al. (2008), os autores observaram que ao 

utilizar quatro isolados de Bradyrhizobium sp. e um isolado de Rhizobium leguminosarum 
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biovar trifolii, houve o incremento da germinação e do crescimento de plântulas de alface 

tratadas com os isolados de Bradyrhizobium sp. quando comparados ao tratamento sem 

inoculação com rizóbios.  

Os dados relatados pelos autores corroboram com os dados obtidos neste trabalho para 

variável emergência, onde se obteve 100% de emergência no tratamento utilizando o 

bioproduto comercial à base de Trichoderma harzianum, de forma isolada e associada ao 

produto comercial à base de Bradyrhizobium japonicum. Já quando utilizados os bioprodutos 

comerciais à base de Bradyrhizobium japonicum nas formulações líquida e turfosa, de forma 

isolada, observou-se que não houve diferença estatística significativa quando comparados ao 

tratamento controle.  

 Na Tabela 3 são apresentados os dados referentes à altura de plantas, onde constatou- 

se que as médias variam entre os tratamentos de acordo com o estádio fenológico da planta. 

Na avaliação 1 (A.1) realizada aos 20 dias após a emergência verificou-se que os tratamentos 

utilizando de forma isolada os bioprodutos Ecotrich®, Trichodel®, Bionutri® líquido e 

Bionutri® turfa não diferenciaram estatisticamente do tratamento controle, já os tratamentos 

Ecotrich® associado a Bionutri® líquido, Ecotrich® associado a Bionutri® turfa e Trichodel® 

associado a Bionutri® líquido diferiram do controle e dos demais tratamentos, não 

apresentando diferença estatística significativa entre si, e por fim o tratamento utilizando 

Trichodel® associado a Bionutri® turfa apresentou-se inferior aos demais, diferindo 

estatisticamente do tratamento controle. Já na avaliação 5 (A.5) realizada quando as plantas 

estavam no início do estádio reprodutivo, observou-se que o tratamento utilizando Trichodel® 

associado a Bionutri® turfa diferiu significativamente dos demais tratamentos, apresentando 

um incremento de 29,19% quando comparado ao tratamento controle.   
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Tabela 3 - Altura de plantas (cm) de soja aos 20 dias após a emergência com intervalos de sete 

dias entre as avaliações (A.).  

Tratamentos A. 1 

(cm) 

A. 2 

(cm) 

A. 3 

(cm) 

A. 4 

(cm) 

A. 5 

(cm) 

Controle (ausência de bioformulados) 21,70 a 25,67 a 45,13 b 49,90 b 66,00 c 

Ecotrich® 21,80 a 24,50 a 47,80 a 51,67 b 66,00 c 

Trichodel® 21,67 a 20,50 a 49,77 a 47,23 b 66,00 c 

Bionutri® líquido 21,80 a 26,13 a 48,33 a 58,87 a 75,00 b 

Bionutri® turfa 20,40 a 23,67 a 48,10 a 57,00 a 73,00 b 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 18,40 b 22,33 a 49,07 a 47,83 b 64,00 c 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 19,33 b 23,67 a 48,40 a 50,63 b 66,83 c 

Trichodel® + Bionutri® líquido 18,57 b 23,67 a 49,23 a 53,83 a 73,00 b 

Trichodel® + Bionutri® turfa 16,17 c 23,20 a 43,33 b 55,80 a 85,27 a 

CV % 6,02 7,87 3,55 6,94 4,22 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Resende et al. (2004) utilizaram Trichoderma harzianum como promotor de 

crescimento em plantas de milho, os autores relataram que entre os tratamentos utilizando T. 

harzianum de forma associada à produtos químicos ou de forma isolada, não ocorreu 

diferença estatística significativa para variável altura de plantas entre os tratamentos 

estudados. Já Machado et al. (2015) relataram que houve incremento na altura de plantas de 

Cambará quando utilizaram o isolado 2B22 de Trichoderma harzianum no tratamento de 

substrato esterilizado e não esterilizado. Bulegon et al. (2016), inocularam sementes de soja 

com Bradyrhizobium japonicum e Azospirillum brasiliense, neste trabalho os autores 

observaram que houve incremento para variável altura de plantas de soja quando utilizadas 

bactérias diazotróficas em comparação com o tratamento controle.  

Na Tabela 4 estão apresentados os dados referentes aos componentes de rendimento de 

produção, sendo estes: inserção da primeira vagem, peso de vagens e peso de mil grãos. 

Observou-se que para a variável inserção da primeira vagem, os tratamentos Ecotrich®, 

Bionutri® líquido, Ecotrich® associado a Bionutri® líquido, Ecotrich® associado a Bionutri® 

turfa e Trichodel® associado a Bionutri® líquido foram superiores 24,36%, 40%, 35,33%, 

32,92% e 41,40% respectivamente, quando comparadas com o tratamento controle. Já os 
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resultados obtidos para a variável peso de vagens, não apresentaram diferença significativa 

entre os tratamentos.  

Tabela 4 – Inserção da primeira vagem (IPV), peso de vagens (PV), peso de mil grãos (PMG) 

e rendimento de grãos (R).  

Tratamentos IPV (cm) PV (g) PMG (g) R (kg.ha-1) 

Controle (ausência bioformulados) 13,67 b 17,829 a 116,273 c 2468,04 b 

Ecotrich® 17,00 a 18,554 a 152,475 a 2728,21 b 

Trichodel® 14,17 b 21,850 a 147,247 a 3312,00 a 

Bionutri® líquido 19,00 a 20,297 a 139,827 b 3053,08 a 

Bionutri® turfa 16,33 b 19,464 a 144,004 b 3300,08 a 

Ecotrich® + Bionutri® líquido 18,50 a 19,171 a 139,642 b 2807,17 b 

Ecotrich® + Bionutri® turfa 18,17 a 19,754 a 149,678 a 2992,62 a 

Trichodel® + Bionutri® líquido 19,33 a 20,979 a 140,853 b 3174,33 a 

Trichodel® + Bionutri® turfa 15,67 b 21,140 a 139,909 b 3453,67 a 

CV % 12,34 8,44 3,93 8,53 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-

Knott ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Em relação aos resultados apresentados para a variável peso de mil grãos, observou-se 

que os tratamentos Ecotrich®, Trichodel® e Trichodel® associado a Bionutri® líquido foram 

superiores quando comparados com o tratamento controle e demais tratamentos, apresentando 

incremento de 31,13%, 26,63% e 28,72% respectivamente, quando comparados ao tratamento 

controle (Tabela 4).  

Já para variável rendimento de grãos (kg.ha-1) observou-se que os tratamentos 

Trichodel®, Bionutri® líquido, Bionutri® turfa, Ecotrich® associado a Bionutri® líquido, 

Trichodel® associado a Bionutri® líquido e Trichodel® associado a Bionutri® turfa obtiveram 

incremento de produtividade de 34,19%, 23,70%, 33,71%, 21,25%, 28,61% e 39,93% 

respectivamente, quando comparados com o tratamento controle (TABELA 4).  

 De acordo com Mauad et al. (2010), a variável inserção da primeira vagem é fator 

determinante para a regulagem na altura que ficará a barra de corte de uma colheitadeira, e de 

acordo com Lima et al. (2009) a altura mínima para inserção da primeira vagem é de 13 cm, 

reduzindo assim as perdas durante a colheita. No trabalho realizado por Chioderoli et al. 

(2011), os autores relataram que para variável inserção de primeira vagem, obtiveram valores 
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médios de 0.14 m (14 cm), e segundo afirmam Pereira Junior et al. (2010), a altura de vagens 

com média de 15 cm permite que a colheita seja realizada de forma eficiente reduzindo as 

perdas.  

 Machado et al. (2012) relatam que o fungo trichoderma é capaz de produzir hormônios 

que podem estar ligados à promoção de crescimento das plantas, auxiliando na eficiência da 

absorção de nutrientes, seja pelo controle de fitopatógenos ou ausência destes. Conforme a 

absorção de nutrientes é facilitada para as plantas, ocorre maior crescimento vegetativo das 

espécies, pelo aumento da área radicular (LUCON, 2009). Tais mecanismos de atuação do 

fungo trichoderma podem estar relacionados ao incremento na promoção de crescimento, bem 

como no rendimento das culturas.  

 Bárbaro et al. (2009) estudaram a inoculação com Bradyrhizobium e a co-inoculação 

utilizando Azospirillum brasiliense em sementes de soja, onde os autores observaram que para 

variável peso de mil grãos apenas a inoculação com Bradyrhizobium não promoveu diferença 

estatística significativa quando comparado com o tratamento controle.  

 Chagas et al. (2017), realizaram tratamento de sementes de soja com produto biológico 

em pó à base de Trichoderma asperellum, onde os autores observaram incremento na 

produtividade de soja cultivada na região de savana em Gurupi, Tocantins - Brasil, nas duas 

safras estudadas, quando comparado com o tratamento controle sem T. asperellum. Zilli et al. 

(2010), estudaram a eficiência de diferentes formulações de inoculantes à base de 

Bradyrhizobium japonicum na cultura da soja, onde observaram que para variável rendimento 

de grãos de soja, ocorreu incremento no rendimento de grãos quando inoculados com as 

formulações testadas, em relação ao tratamento controle.  

Os dados obtidos pelos autores Chagas et al. (2017) e Zilli et al. (2010) corroboram 

com os dados obtidos neste experimento, onde a utilização de forma isolada dos bioprodutos 

Trichodel®, Bionutri® líquido, Bionutri® turfa, e de forma associada Ecotrich® associado a 
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Bionutri® líquido, Trichodel® associado a Bionutri® líquido e Trichodel® associado a 

Bionutri® turfa, apresentaram incremento no rendimento de grãos por hectare quando 

comparados com o tratamento controle, nas condições deste experimento. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a utilização do bioformulado comercial Ecotrich® e Ecotrich® 

associado a Bionutri® líquido, aumenta a porcentagem de emergência de plântulas de soja, nas 

condições deste experimento e, o uso de Trichodel®, Bionutri® líquido, Bionutri® turfa, 

Ecotrich® associado a Bionutri® turfa, Trichodel associado a Bionutri® líquido e Trichodel® 

associado a Bionutri® turfa aumenta o rendimento de plantas de soja. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observou-se com a realização deste trabalho que a utilização dos bioprodutos 

comerciais Ecotrich® associado a Bionutri® líquido e, Ecotrich® associado a Bionutri® 

turfa conferiram maior crescimento de raízes de plântulas de soja, sendo confirmado tal 

efeito através da análise do índice mitótico das pontas de raízes, sendo observado 

aumento no índice mitótico nos tratamentos acima citados, os quais promoveram 

melhor desenvolvimento inicial de plântulas de soja.  

Na variável área foliar ocorreu aumento quando utilizados os tratamentos 

Trichodel® de forma isolada, Bionutri® líquido de forma isolada e Ecotrich® associado a 

Bionutri® turfa, já para matéria fresca de parte aérea ocorreu incremento quando 

utilizados os bioprodutos Ecotrich®, Trichodel®, Bionutri® líquido, Ecotrich® associado 

à Bionutri® líquido, Ecotrich® associado à Bionutri® turfa, e Trichodel® associado à 

Bionutri® turfa, e para matéria seca de parte aérea quando utilizado Ecotrich®; 

Trichodel®; e Bionutri® líquido. Para variável matéria seca de raiz, os bioprodutos 

Ecotrich®, Trichodel®, e Bionutri® líquido aumentaram o peso de matéria seca e a 

utilização de Trichodel® acarretou incremento na área superficial de raiz.  

Em relação ao rendimento de plantas de soja, infere-se que a utilização dos 

bioformulados Trichodel®, Bionutri® líquido, Bionutri® turfa, Ecotrich® associado a 

Bionutri® turfa, Trichodel associado a Bionutri® líquido e Trichodel® associado a 

Bionutri® turfa proporcionaram maior rendimento da cultura.  

Portanto, conclui-se, de forma geral, que os bioprodutos a base de trichoderma 

podem interferir nos parâmetros de desenvolvimento e rendimento da soja quando 

utilizados de forma isolada ou associada com bioprodutos à base de Bradyrhizobium 

japonicum.  
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