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RESUMO 

Tratamento de sementes de soja com cobalto, molibdênio e níquel: efeitos no potencial 

fisiológico das sementes, nodulação e desempenho das plantas 

A utilização de sementes de alta qualidade é fundamental para o adequado 

estabelecimento da cultura da soja no campo. O tratamento de sementes com cobalto (Co), 

molibdênio (Mo) e níquel (Ni) pode ser uma alternativa viável para trazer benéficios às 

plantas. Os elementos minerais Co, Mo e Ni por estarem diretamente envolvidos no processo 

de fixação biológica do nitrogênio (FBN) e na  urease podem limitar o desenvolimento da 

soja. Contudo, são necessários mais esclarecimentos sobre a aplicação desses elementos em 

sementes de soja, principalmente, quando se utiliza diferentes níveis de vigor. Neste sentido, o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos do tratamento de sementes de soja com doses de 

Co, Mo e Ni sobre o potencial fisiológico das sementes, a FBN e o desempenho das plantas. 

Para o tratamento das sementes foram utilizadas as doses 0, 2, 4, 6 e 8 mL kg-1. O potencial 

fisiológico das sementes tratadas foi avaliado pelos testes de germinação, primeira contagem 

da germinação, envelhecimento acelerado com solução saturada de sal, condutividade elétrica, 

emergência de plântulas em areia e imagens de plântulas pelo software Vigor-S. Em casa de 

vegetação, as plantas provenientes das sementes de soja tratadas foram conduzidas em 

delineamento inteiramente casualizado até os estádios fenológicos V4 e R2 para a avaliação 

da altura de plantas, atividade da enzima urease, massa de matéria seca de plantas e nódulos, 

número de nódulos e determinação da abundância natural de δ15N, eficiência da FBN e 

acúmulo de N-total e apenas no R2 para verificar a atividade da enzima nitrogenase. Os 

resultados evidenciaram efeito fitotóxico das doses utilizadas sobre a germinação a partir de 

1,43 mL kg-1 e com o aumento da dose na primeira contagem da germinação, envelhecimento 

acelerado e emergência de plântulas em areia para as plântulas provenientes do lote de menor 

vigor. A análise das imagens de plântulas pelo software Vigor-S revelou efeito nocivo do 

tratamento de sementes com os elementos utilizados para os dois lotes. No experimento 

avaliado no estádio R2, as plantas do lote de menor vigor apresentaram redução da altura em 

decorrência do aumento das doses de Co, Mo e Ni e a partir da dose de 4 mL kg-1 as plantas 

do lote de maior vigor tiveram descréscimo da massa seca da parte aérea. Já a atividade da 

enzima urease foi aumentada com aplicação das doses de Co, Mo e Ni sobre as sementes de 

ambos lotes. Embora as doses utilizadas não apresentaram efeitos significativos sobre a 

abundância natural de δ15N, eficiência da FBN e acúmulo de N-total das plantas provenientes 

dos dois lotes em ambos experimentos observou-se maiores valores com aplicação dos 

elementos via tratamento de sementes. Concluiu-se que o potencial fisiológico das sementes 

de soja é afetado negativamente com o aumento das doses de Co, Mo e Ni aplicadas via 

tratamento de sementes, principalmente no lote de menor vigor. Nas condições deste estudo, 

não foram evidenciados efeitos do tratamento de sementes sobre o desempenho e a FBN das 

plantas de soja conduzidas até o estádio V4. As plantas conduzidas até o estádio R2 

apresentam, independente do nível de vigor da semente, aumento da atividade da enzima 

urease, porém, o aumento das doses resulta em fitotoxicidade além  de redução da parte aérea 

e da massa seca de raiz. 

Palavras-chave: Glycine max (L.) Merril, Potencial fisiológico, Recobrimento de sementes 

com nutrientes, Fixação simbiótica de N, Metabolismo de N 
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ABSTRACT 

Soybean seed treatment with cobalt, molybdenum and nickel: effects on seed 

physiological potential, nodulation and plant performance 

The use of high quality seeds is essential for the proper establishment of the soybean 

crop in the field. Seed treatment with cobalt (Co), molybdenum (Mo) and nickel (Ni) can be a 

viable alternative to bring benefits to plants. The mineral elements Co, Mo and Ni, as they are 

directly involved in the process of biological nitrogen fixation (BNF) and in urease, can limit 

the development of soybeans. However, further clarification is needed on the application of 

these elements in soybean seeds, especially when different levels of vigor are used. In this 

sense, the objective of this research was to evaluate the effects of treatment of soybean seeds 

with doses of Co, Mo and Ni on the physiological potential of seeds, BNF and plant 

performance. For seed treatment, doses of 0, 2, 4, 6 and 8 mL kg-1 were used. The 

physiological potential of the treated seeds was evaluated by germination tests, first 

germination count, accelerated aging with saturated salt solution, electrical conductivity, 

seedling emergence in sand and seedling images using the Vigor-S software. In a greenhouse, 

the plants from the treated soybean seeds were conducted in a completely randomized design 

until the phenological stages V4 and R2 for the evaluation of plant height, urease enzyme 

activity, plant dry matter mass and nodules, number of nodules and determination of the 

natural abundance of δ15N, efficiency of BNF and accumulation of total-N and only in R2 to 

verify the activity of the nitrogenase enzyme. The results showed a phytotoxic effect of the 

doses used on germination from 1.43 mL kg-1 and with the increase of the dose in the first 

germination count, accelerated aging and seedling emergence in sand for the seedlings from 

the lowest vigor lot. The analysis of the seedling images by the Vigor-S software revealed a 

harmful effect of the seed treatment with the elements used for the two lots. In the experiment 

evaluated in the R2 stage, the plants of the lowest vigor lot showed a reduction in height due 

to the increase in the doses of Co, Mo and Ni and from the dose of 4 mL kg-1 the plants of the 

highest vigor lot had a decrease of the dry mass of the aerial part. On the other hand, the 

activity of the urease enzyme was increased with the application of doses of Co, Mo and Ni 

on the seeds of both lots. Although the doses used did not show significant effects on the 

natural abundance of δ15N, BNF efficiency and N-total accumulation of the plants from the 

two lots in both experiments, higher values were observed with the application of the 

elements via seed treatment. It was concluded that the physiological potential of soybean 

seeds is negatively affected with increasing doses of Co, Mo and Ni applied via seed 

treatment, especially in the lot with lower vigor. Under the conditions of this study, there were 

no effects of seed treatment on performance and BNF of soybean plants grown up to the V4 

stage. The plants grown up to the R2 stage present, regardless of the seed vigor level, an 

increase in the activity of the urease enzyme, however, the increase in doses results in 

phytotoxicity in addition to a reduction in shoot and root dry mass. 

Keywords: Glycine max (L.) Merril, Physiological potential, Coating seeds with nutrients, 

Symbiotic N fixation, N metabolism  
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1. INTRODUÇÃO 

A soja [Glycine max (L.) Merril] é uma das principais culturas produtoras de grãos 

no mundo. Atualmente, o Brasil destaca-se como o maior produtor mundial desta commodity, 

com uma área cultivada de aproximadamente 40.921,9 milhões hectares e produtividade 

média de 3.026 kg ha−1, atingindo na safra 2021/22 uma produção de 123.829,5 milhões de 

toneladas de grãos (CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2022). 

Dentre os fatores essenciais para o sucesso da produção de soja destaca-se a utilização de 

sementes de alta qualidade e o aproveitamento da fixação biológica do nitrogênio (FBN). 

A qualidade da semente é determinada pelos atributos genético, físico, fisiológico e a 

sanidade. O atributo fisiológico abrange a germinação e o vigor. Sementes que apresentam 

alto vigor possuem maior potencial para emergência rápida e uniforme das plântulas em 

campo, principalmente em condições menos favoráveis de ambiente. Consequentemente, há 

maior garantia do estabelecimento adequado de plântulas no campo tanto com relação à 

densidade populacional como para a uniformidade de tamanho das plântulas, com reflexos 

diretos sobre a produtividade. Portanto, o vigor da semente exerce grande importância para a 

obtenção de altas produtividades. 

O tratamento de sementes com elementos minerais é uma prática que pode 

possibilitar vantagens para o aumento de produtividade da soja, pois permite a 

disponibilização de nutrientes às plantas no início de seu desenvolvimento e que servirão de 

aporte para a atuação de outros processos imprescindíveis ao seu desempenho. Por outro lado, 

a falta desses elementos implica em limitação do crescimento e metabolismo da cultura e 

consequentemente, resulta em perdas significativas de produção. 

O elemento benéfico cobalto (Co) e os micronutrientes molibdênio (Mo) e níquel 

(Ni) são fundamentais às plantas de soja por estarem diretamente envolvidos no processo de 

FBN, responsável pelo suprimento de N às plantas. Esses elementos são constituintes 

respectivamente, da  hemoproteína leghemoglobina e das enzimas nitrogenase e hidrogenase, 

as quais atuam no interior de estruturas denominadas de nódulos, que se desenvolvem no 

sistema radicular das plantas durante o processo de simbiose com bactérias do gênero 

Bradyrhizobium sp.. Além disso, o Ni também é constituinte da enzima urease, responsável 

por catalizar a degradação da ureia e realizar o metabolismo de N, a falta de Ni diminui a 

atividade da urease e causa o acúmulo de ureia, que em excesso pode ocasionar necrose das 

folhas e até a morte das plantas de soja. 
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A utilização de elementos minerais no tratamento de sementes, entretanto, ainda 

apresenta várias questões a serem esclarecidas, pois doses inadequadas podem não ser 

suficientes para possibilitar os benefícios oferecidos pelos elementos ou até mesmo prejudicar 

o potencial fisiológico das sementes e desenvolvimento das plântulas. Além disso, sementes 

com diferença no vigor podem responder de forma distinta ao tratamento de sementes. A FBN 

e a atuação de enzimas envolvidas nesse processo, além da enzima urease que age no ciclo da 

ureia nas plantas e realiza o metabolismo de N também podem ser influenciadas pelo vigor e 

dose dos elementos minerais envolvidos em sua constituição, aplicados via tratamento de 

sementes, de modo que entender a dinâmica desses processos é fundamental para possibilitar 

o desenvolvimento adequadado das plantas de soja. 

Portanto, mais estudos são necessários para verificar a influência do tratamento de 

sementes de soja com elementos minerais sobre a atividade da FBN e o desempenho das 

plantas, em termos de crescimento de parte aérea, por exemplo, e de sistema radicular. Além 

disso, é importante conhecer a resposta da aplicação de doses de elementos minerais sobre o 

desempenho fisiológico das sementes tratadas, principalmente quando se utiliza sementes com 

diferentes níveis de vigor. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos do 

tratamento de sementes de soja com doses de Co, Mo e Ni sobre o potencial fisiológico das 

sementes, a FBN e o desempenho das plantas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 A cultura da soja 

A soja é originária da Ásia e considerada uma das plantas cultivadas mais antigas. Os 

grãos desta leguminosa são utilizados tanto para a formulação de rações para criação de 

animais quanto para a indústria de transformação e que também contribuiu para apoiar e 

explicar a evolução ocasionada na agricultura (OLIVEIRA et al., 2015), por meio da 

disponibilização de tecnologias ao setor produtivo, como os avanços na mecanização, manejo 

do solo, pragas, doenças e no desenvolvimento de cultivares altamente produtivas e adaptadas 

às diversas regiões (FREITAS, 2011). 

A soja é uma planta do tipo herbácea, classificada botanicamente na classe Rosideae, 

ordem Fabales, família Fabaceae, subfamília Papilionoideae, tribo Phaseoleae, gênero Glycine 

L., espécie Glycine max (L.) Merrill. Os cultivares comerciais mais comuns de soja possuem 

caule híspido, com poucas ramificações e com raiz apresentando um eixo principal e com 

muitas raízes adventícias. Suas folhas são trifolioladas, com exceção do primeiro par de 

folhas, que são simples (folhas unifolioladas), no nó acima do nó cotiledonar. As flores da 

soja apresentam fecundação autógama, comuns na subfamília Papileonoideae, e podem ser de 

coloração branca, roxa ou intermediária (NEPOMUCENO et al., 2021). 

O fruto é do tipo legume, popularmente conhecido como vagem. Quando maduro 

pode apresentar de 2 a 7 cm de comprimento e 1 a 2 cm de largura, com variação em função 

do tipo de cultivar e das condições adversas do ambiente. A coloração das vagens varia entre 

amarelo- palha, preta ou cinza (MULLHER, 1981). O número de vagens e de grãos por 

vagem variam conforme o cultivar e sua interação com vários fatores bióticos e abióticos, 

como presença de patógenos, nutrientes, água, entre outros (ROEKEL et al., 2015). 

Na definição e descrição dos estádios fenológicos da planta de soja são consideradas 

duas fases ao longo do ciclo da cultura: a fase vegetativa, que ocorre desde a germinação e 

emergência das plântulas (VE) até o início do florescimento (R1) e a fase reprodutiva que tem 

início a partir do florescimento e se estende até a maturidade fisiológica (R7) dos grãos e/ou 

sementes (Figura 1) (FEHR e CAVINESS, 1977; TEJO et al., 2019). 
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   Figura 1. Ilustração dos estádios fenológicos da soja. Fonte: Tejo et al. (2019). 

 

2.2 Cultivo da soja no Brasil  

O início do cultivo da soja no Brasil ocorreu com a introdução dos primeiros 

materiais genéticos para testes em 1882, no estado da Bahia. O germoplasma foi trazido dos 

Estados Unidos e não possuía adaptação às condições de baixa latitude da Bahia (12º S) e, em 

decorrência disso, não se desenvolveu satisfatoriamente na região. Cerca de uma década 

depois (1891), no estado de São Paulo, novos materiais foram testados e, então, teve-se êxito 

relativo da cultura para a produção de feno e grãos (CATTELAN e DALL’AGNOL, 2018). 

Em 1900 a soja foi introduzida no Rio Grande do Sul, região com latitude entre 28º S 

a 34º S, onde então a cultura se desenvolveu satisfatoriamente, pois as condições climáticas 

desse estado apresentam similaridade com aquelas prevalentes na região de origem dos 

materiais testados. Os cultivares introduzidos no Brasil foram inicialmente cultivados com a 

intenção de verificar seu potencial forrageiro do que como plantas produtoras de grãos para a 

indústria de ração e óleo (CATTELAN e DALL’AGNOL, 2018). A soja foi então aos poucos 

sendo difundida pelo Brasil. Atualmente é cultivada em vários estados de norte a sul do país. 

O aumento de produção e expansão do cultivo de soja no Brasil é devido a vários 

fatores, incluindo a ampla área de extensão geográfica, a diversidade de solos, clima e 

diferentes práticas de cultivo. Além disso, tem-se também a valiosa contribuição dos 

programas de melhoramento genético, os quais têm permitido o desenvolvimento de vários 

cultivares de soja adaptados às diferentes regiões produtoras do país (HIRAKURI, 2020) 

incluindo as regiões de baixas latitudes, nas quais o cultivo foi possível graças à incorporação 
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de genes que retardam o florescimento mesmo sob condições de fotoperíodo indutor, 

atribuindo a característica de período juvenil longo (KIIHL e GARCIA, 1989; FREITAS, 

2011; GONZAGA et al, 2020). 

Um outro fator que também contribui decisivamente para a continuidade do sucesso 

da produção de soja no Brasil e sua competitividade frente ao mercado é a capacidade da 

FBN, resultante da inoculação das sementes com cepas de bactérias do gênero 

Bradyrhizobium sp., das quais se destacam a SEMIA 5079 (B. japonicum), SEMIA 5080 (B. 

diazoefficiens), SEMIA 587 (B. elkanii) e SEMIA 5019 (B. elkanii) (COSTA et al., 2020). O 

resultado dessa inoculação é a formação de uma simbiose desses microrganismos com a 

cultura ao se alojarem no sistema radicular da planta. Consequentemente, essas bactérias 

fornecem a maior parte do N de que a soja necessita por meio de estruturas especializadas nas 

raízes (nódulos), nas quais ocorre o processo de FBN e, com isso, aumenta a produtividade da 

cultura (MATA et al., 2011). 

A FBN proporciona uma expressiva redução no custo de produção da soja por 

substituir o uso de fertilizantes nitrogenados na cultura da soja, gerando uma economia de 

aproximadamente U$ 15 bilhões por ano (HUNGRIA e MENDES, 2015). Por exemplo, para 

obtenção de uma produtividade média de 3.000 kg ha−1 de grãos em uma área cultivada de 33 

milhões de hectares seriam necessários 7,9 × 106 toneladas de N, o que equivale a 16,5 × 106 

toneladas de uréia. Caso todo esse N fosse fornecido por fertilizantes químicos, os quais 

atingem no máximo 50% de sua eficiência, seria preciso utilizar pelo menos 33 milhões de 

toneladas de uréia, o que aumentaria os custos com adubação nitrogenada e, 

consequentemente, tornariam a cultura da soja completamente desinteressante nas condições 

do país (HUNGRIA et al., 2005; ARAUJO et al., 2017). 

 

2.3 Vigor de sementes de soja 

O estabelecimento das culturas agrícolas no campo normalmente é realizado com a 

utilização direta ou indireta de sementes. Estima-se que 80% das culturas que possuem 

significativa importância econômica são implantadas desse modo. Com isso, a emergência de 

forma rápida e uniforme de plântulas vigorosas do cultivar desejado é primordial para 

promover o alto desempenho das plantas. Para tanto, é extremamente importante selecionar 

lotes de sementes que apresentem alta qualidade (MARCOS-FILHO, 2015a). 

A utilização de sementes de alta qualidade é fundamental para a expressão do 

potencial produtivo do cultivar quando semeado em campo. Esses resultados são 
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consequência dos avanços do melhoramento vegetal, expresso pelo atributo genético da 

qualidade da semente, que exerce influência sobre os atributos físico, fisiológico e sanitário 

(ROSSI et al., 2017). 

O atributo fisiológico diz respeito à germinação (viabilidade) e ao vigor. De acordo 

com a Associação Oficial dos Analistas de Sementes dos Estados Unidos (AOSA) (1983) e 

Baalbaki et al. (2009), o termo vigor é definido como as propriedades das sementes que 

determinam o seu potencial para uma emergência rápida e uniforme e o desenvolvimento de 

plântulas normais sob ampla diversidade de condições de ambiente. 

O vigor de sementes pode ser avaliado por diversos testes. No caso específico das 

sementes de soja são utilizados testes baseados na integridade das membranas celulares como 

o teste de condutividade elétrica (CUSTÓDIO e MARCOS-FILHO, 1997), testes de 

resistência a estresses como o envelhecimento acelerado (MARCOS-FILHO et al., 2000), 

testes fisiológicos como a análise computadorizada de imagens de plântulas (RODRIGUES et 

al., 2020) e o teste de tetrazólio, o qual é usado tanto para avaliar o vigor quanto a viabilidade 

das sementes de soja (FRANÇA-NETO e KRZYZANOWSKI, 2018). 

Os testes de vigor são realizados basicamente com a finalidade de identificar 

diferenças associadas ao desempenho de lotes de sementes no decorrer do armazenamento ou 

após a semeadura (MARCOS-FILHO et al., 2009), principalmente quando as condições de 

campo são menos favoráveis para a germinação, como a ocorrência de deficiência hídrica 

moderada, baixa temperatura do solo ou formação de crosta superficial no solo após chuva. 

Contudo, os testes de vigor de sementes não substituem o teste de germinação, mas o 

complementam, visto que cada fator responsável pela perda de germinação também reduzirá o 

vigor da semente (SHEIDAEI et al., 2014). 

Portanto, quando as condições de campo são menos favoráveis, sementes de soja de 

baixo vigor tendem a apresentar maior desuniformidade e menor velocidade na emergência de 

plântulas do que as de alto vigor (KOLCHINSKI et al., 2005). A utilização de sementes de 

soja de baixo vigor além de reduzir o potencial de emergência das plântulas em campo 

também pode influenciar negativamente a produtividade, visto que plântulas que emergem 

mais rápido tendem a crescer mais rapidamente e dominar aquelas que emergem mais 

lentamente e, consequentemente, poderá ocorrer redução na quantidade de grãos produzidos 

(KHALILIAQDAM et al., 2012). 

Em virtude disso, a identificação de lotes de sementes de soja de alto vigor, tem sido 

uma estratégia crucial, bastante praticada pela indústria de sementes com a finalidade de 
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comercializar lotes de sementes que possibilitem o adequado estabelecimento da população de 

plantas, com reflexos diretos na produtividade (SANTORUM et al., 2013). 

 

2.4 Tratamento de sementes com elementos minerais 

O tratamento de sementes de soja consiste na aplicação de insumos diretamente 

sobre as sementes, distribuídos de forma uniforme para garantir sua eficiência e promover a 

proteção das sementes ou auxiliar no desenvolvimento das plântulas frente às condições 

adversas do ambiente. Atualmente, existe no mercado uma gama de produtos disponíveis para 

o tratamento de sementes de soja, como fungicidas, inseticidas, nematicidas, produtos 

biológicos e elementos minerais (AVELAR et al., 2011). 

O uso de produtos com elementos minerais que auxiliam o desempenho das plântulas 

no campo é uma prática que tem se tornado rotineira, contribuindo para o aumento do 

potencial produtivo das culturas (LEMES et al., 2017). Embora alguns elementos minerais, 

como os micronutrientes zinco (Zn), ferro (Fe), boro (B), manganês (Mn), Mo, cobre (Cu) e 

Ni, e o elemento benéfico Co sejam absorvidos em menor quantidade pelas plantas de soja em 

comparação aos macronutrientes N, fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e 

enxofre (S), seu papel é não menos importante, e a sua falta leva à desaceleração significativa 

nas taxas de crescimento das plantas, com efeitos negativos sobre a produtividade 

(FEDORUK et al., 2021). 

Plantas que apresentam deficiências de elementos minerais podem se tornar mais 

sensíveis a doenças e estresses abióticos (ASHRAF et al., 2012). A baixa disponibilidade no 

solo, de qualquer um dos elementos minerais que auxiliam no desempenho das plantas pode 

reduzir o seu crescimento, mesmo que os demais elementos estejam disponíveis em 

quantidades adequadas. Normalmente, a deficiência de micronutrientes e elementos benéficos 

é generalizada em muitas áreas em decorrência da natureza dos solos, baixo teor de matéria 

orgânica, pH, estresse salino, deficiência hídrica, alto teor de bicarbonato na água de irrigação 

e aplicação desequilibrada de fertilizantes (JATAV et al., 2020). 

O tratamento das sementes com elementos minerais além de ser uma alternativa 

econômica, tem contribuído para o bom estabelecimento das lavouras de soja, mesmo sob 

condições ambientais desfavoráveis, superando as deficiências nutricionais das plantas, 

principalmente nas fases iniciais de desenvolvimento. Além disso, a aplicação de elementos 

minerais às sementes constitui-se em um tratamento promissor para melhorar o seu 

desempenho (CONCEIÇÃO et al., 2020). 
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A disponibilidade de produtos comerciais contendo micronutrientes e o elemento 

benéfico Co para o tratamento de sementes tem sido cada vez mais demandada na produção 

da soja. Como resultado, tem-se observado aumento da produtividade dessa cultura e 

economia no custo relativo do uso de elementos minerais aplicados via solo (CERETTA et 

al., 2005). 

Várias pesquisas têm mostrado os efeitos positivos do tratamento de sementes de 

soja com elementos minerais, principalmente, micronutrientes e o elemento benéfico Co. Por 

exemplo, o Zn, B e Co têm papel fundamental na formação das raízes, por estarem envolvidos 

com hormônios reguladores desse processo (SOARES et al., 2016). Já o Co, Mo, Ni, Fe, Mn, 

Zn e Cu são indispensáveis ao processo de FBN (O'HARA, 2001). Além disso, foi 

demonstrado que o Zn quando aplicado isoladamente estimula o crescimento de plântulas de 

soja, proporciona maior tolerância das plantas a doenças e aumenta a produtividade de grãos 

(KUMARI et al., 2019). A utilização de Cu, Mn e Zn possibilita aumento da altura de plantas 

e do rendimento de grãos (WIATRAK, 2013). Aplicações de Co e Mo em associação com 

microrganismos elevam o teor de N foliar, o peso de mil grãos e a produtividade de soja 

(GALINDO et al., 2017). 

Contudo, para garantir a eficiência do tratamento de sementes com elementos 

minerais e assegurar o seu auxílio no desenvolvimento inicial das plântulas, os produtos e 

misturas de produtos utilizados no tratamento não devem interferir negativamente no 

potencial fisiológico das sementes, tanto imediatamente após o tratamento quanto durante o 

período de armazenamento (BORK et al., 2018). Além disso, é necessário levar em 

consideração alguns fatores como utilização da quantidade de produto aplicada na dose 

recomendada e de forma uniforme sobre a semente, sem oferecer danos a microrganismos 

benéficos como as bactérias fixadoras de N, as quais também podem ser aplicadas nas 

sementes tratadas e que contribuem para aumentar a absorção de N (TAYLOR e HARMAN, 

1990). 

 

2.5 Fixação biológica de nitrogênio em soja 

O N é um elemento essencial para as plantas, pois sua disponibilidade está 

intimamente associada ao crescimento das culturas, produtividade e respostas a estresses 

(ARUN et al., 2016). Todas as formas de vida necessitam de N para sintetizar ácidos 

nucléicos, proteínas e outros compostos bioquímicos importantes (ZUBERER, 2021). 
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O maior e principal reservatório de N no ciclo biogeoquímico está na atmosfera na 

forma de dinitrogênio (N2) com uma taxa de cerca de 78%, sendo, portanto, um fator 

ilimitado para proporcionar o crescimento de organismos. Contudo, a disponibilidade de N2 

para sistemas biológicos é bastante restrita, devido à alta inércia química da ligação tripla 

N≡N com uma entalpia de ligação de 945 kJ mol–1 (SPATZAL, 2015). 

A cultura da soja é bastante exigente em N, necessitando de cerca de 80 kg de N para 

poder produzir 1.000 kg de grãos (HUNGRIA e MENDES, 2015). O fornecimento de N à 

soja pode ser realizado pela adição de N mineral ao solo ou através da FBN. A eficiência do 

fornecimento e absorção de N por essas duas formas é dependente de condições ambientais, 

manejo agronômico e fatores genéticos. No entanto, em média, a maior parte da absorção total 

de N pela soja (40 a 80%), tem sido desempenhada pela FBN (SALVAGIOTTI et al., 2008). 

A FBN refere-se ao processo por meio do qual os microrganismos, principalmente, 

bactérias denominadas de diazotróficas reduzem o gás N2 a N biologicamente disponível para 

as plantas absorverem (SCHLESINGER e BERNHARDT, 2013; ZHENG et al., 2016). Essas 

bactérias do solo estão distribuídas em seis gêneros: Sinorhizobium/Ensifer, Allorhizobium, 

Rhizobium, Azorhizobium, Mesorhizobium e Bradyrhizobium (MOREIRA e SIQUEIRA, 

2006; CONTADOR et al., 2020). 

O gênero Bradyrhizobium é o mais conhecido por realizar a nodulação e a fixação de 

nitrogênio através de simbiose com culturas de leguminosas como a soja, desempenhando um 

papel crucial no fornecimento de N à cultura. A FBN realizada por essas bactérias reduz a 

necessidade de adubação com N mineral e, com isso, impulsiona a lucratividade na produção 

da soja (SICZEK e LIPIEC, 2011). 

O início da nodulação dos rizóbios (como são popularmente chamadas as bactérias 

pertencentes ao gênero Bradyrhizobium) em plantas de soja ocorre durante o estádio de 

crescimento vegetativo V2 (primeiro trifólio desenvolvido) e atinge seu pico no estádio 

reprodutivo R2 (florescimento pleno); a partir de então começa a diminuir, devido à intensa 

mobilização de N das partes vegetativas para os órgãos reprodutivos (PEDROZO et al., 

2018). 

A infecção dos rizóbios nas plantas de soja ocorre nos pelos radiculares e, em 

seguida, são produzidos os nódulos (DASHORA, 2011), que são estruturas em que as 

bactérias ficam alojadas em seu interior e onde produzem amônia (NH3) por meio da absorção 

de N2 atmosférico e a repassam à planta (MAITRA et al., 2021). 

A redução de N2 no interior dos nódulos é realizada pelo complexo proteico 

nitrogenase, o qual consiste em duas metaloproteínas: a nitrogenase proteína de ferro redutase 
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ou nitrogenase (Fe-proteína, NifH) e a nitrogenase ou molibdênio-ferro-proteína (MoFe-

proteína, NifDK). Os aglomerados de molibdênio-ferro-enxofre-homocitrato da MoFe- 

proteína são os reais locais de ligação e redução do substrato N2 e outros substratos 

alternativos, como prótons, acetileno e muitos outros. O transporte dos elétrons para MoFe-

proteína é desempenhado pela Fe-proteína, a qual utiliza pelo menos dois MgATP (trifosfato 

de adenosina) por elétron (HALBLEIB e LUDDEN, 2000; SHIN et al., 2016). 

É recomendado que a inoculação de sementes com os rizóbios em lavouras de soja 

seja realizada em cada safra. Por esse motivo, tem-se um mercado para a produção industrial 

de inoculantes comerciais contendo cepas de bactérias do Bradyrhizobium. Contudo, o 

potencial agrícola dos inoculantes pode ser afetado por diversos fatores como inoculação 

inadequada das sementes, uso de inoculantes comerciais de baixa qualidade, altas taxas de 

aplicação de adubação nitrogenada no solo (BARBOSA et al., 2017), cultivar de soja adotado, 

à simbiose e ao meio ambiente. Além disso, alguns problemas como a disponibilidade 

limitada de macro, micronutrientes e elementos benéficos e baixa fertilidade do solo também 

são importantes restrições a serem consideradas (CAMPO et al., 2009). 

 

2.6 Importância do cobalto, molibdênio e níquel na fixação biológica de nitrogênio 

A inoculação das sementes de soja é a primeira medida a ser realizada para que se 

tenha boa nodulação e, consequentemente, adequado suprimento de N às plantas através da 

FBN (GOLO et al., 2009). Elementos minerais como Co, Mo e Ni são fundamentais durante 

esse processo de fixação do N atmosférico (N2) por leguminosas como a soja, pois permitem 

o melhor aproveitamento de N pela planta por meio da FBN, reduzindo a necessidade da 

utilização de adubos nitrogenados (SANTOS NETO et al., 2018). 

O tratamento de sementes de soja com Co, Mo, Ni e a inoculação com 

Bradyrhizobium sp. favorecem o aumento do teor de N e do teor de clorofila nas folhas, assim 

como da atividade das enzimas urease e nitrogenase nas folhas e nos nódulos radiculares, 

respectivamente. Os resultados desse aumento do processo de FBN pelas bactérias e o 

acúmulo de N nas folhas e grãos podem ser observados pela diferença visual do crescimento 

das plantas (LAVRES et al., 2016). 

O uso de Co no tratamento de sementes tem proporcionado esses efeitos fisiológicos 

positivos, sendo responsável por influenciar diretamente o desenvolvimento relativo das 

partes das plantas e, consequentemente, sua eficiência de crescimento (JAYAKUMAR e 

JALEEL, 2009). Na FBN, o Co é indispensável para a síntese de leghemoglobina. Essa 



21 
 

exigência ocorre devido ao cobalto ser componente da vitamina B12 que é importante na 

síntese da coenzima cobalamina, responsável por ativar os rizóbios e os bacteroides (forma 

modificada dos rizóbios no interior dos nódulos) (HUNGRIA et al., 2001). Por isso, nas 

leguminosas dependentes da FBN o sintoma de carência desse elemento benéfico 

normalmente é semelhante ao da falta de N (MALAVOLTA, 2006). Além disso, tem sido 

demonstrado que esses microrganismos fixadores de N2 apresentam exigência de Co, 

independentemente de estarem ou não crescendo dentro de nódulos (MINZ et al., 2018). 

O Mo é um micronutriente de grande importância a todos os vegetais, principalmente 

por ser ativador de diversas enzimas. No caso específico da soja essa importância aumenta, 

pois o Mo é componente da enzima nitrogenase, essencial ao processo de fixação do 

nitrogênio atmosférico. Após penetrarem nas raízes das plantas de soja, os rizóbios formam os 

nódulos, em cujo interior é sintetizada a nitrogenase, enzima responsável por romper a tripla 

ligação existente entre os átomos de N que originam a molécula do N2 e utilizam esses átomos 

para produzir duas moléculas de NH3, que são oferecidas à planta, para sintetizar os 

compostos nitrogenados. A soja, em compensação, fornece carboidratos aos microrganismos 

(ALBINO e CAMPO, 2001). 

Por ser um componente da enzima nitrogenase, essencial ao processo de fixação de 

N2, a deficiência de Mo em plantas noduladas resulta em sintomas semelhantes aos de 

deficiência de N, como o amarelecimento típico das folhas. O Mo pode ser fornecido para as 

culturas nas formas de molibdato de sódio, molibdato de amônio, ácido molíbdico ou trióxido 

de molibdênio (HUNGRIA et al., 2007). No entanto, as quantidades de Mo requeridas pela 

soja normalmente são pequenas, desse modo, pode ser facilmente aplicado via tratamento de 

sementes (SILVA et al., 2011). 

Assim, a produção de soja mediante o tratamento das sementes com Mo pode ser 

muito interessante para os produtores do Brasil, visto que quando a cultura é implantada em 

solos com baixa disponibilidade de N e sem nenhum suprimento de fertilizantes nitrogenados, 

proporciona o crescimento de plantas capazes de realizar taxas mais altas de FBN e, 

consequentemente, resultam em maior rendimento de grãos e proteínas (CAMPO et al., 

2009). 

O Ni é outro micronutriente importante para o metabolismo do N nas plantas. Esse 

elemento desempenha essa essencialidade por ser constituinte de algumas enzimas nas 

plantas, como a metaloenzima urease, que catalisa a degradação da ureia em dióxido de 

carbono (CO2) e NH3; dessa forma, pode aumentar a eficiência e a produtividade das culturas 

(RODAK et al., 2013; SANTOS NETO et al., 2019). Além disso, em bactérias fixadoras de 
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N2 esse micronutriente é constituinte da enzima hidrogenase que é responsável por 

reprocessar parte do gás hidrogênio gerado durante a FBN, sendo, portanto, muito exigido por 

esses microrganismos (TAIZ et al., 2017). Desse modo, leguminosas como a soja necessitam 

da suplementação de Ni para melhorar a atividade da urease, da FBN, aumentar os ácidos 

orgânicos e, simultaneamente, o acúmulo de nitrogênio (MACEDO et al., 2016). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Análise de Sementes e Laboratório de 

Análise de Imagens do Departamento de Produção Vegetal da Universidade de São Paulo / 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ) e no Laboratório de 

Isótopos Estáveis do Departamento de Divisão de Desenvolvimento de Métodos e Técnicas 

Analíticas e Nucleares da Universidade de São Paulo / Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (USP/CENA), ambas unidades, localizadas no município de Piracicaba, São 

Paulo. 

O cultivar de soja utilizado foi o M5917 IPRO, que possui tipo de crescimento 

indeterminado e grupo de maturidade relativa 5.9. A pesquisa foi dividida em três etapas: 1) 

caracterização dos lotes de sementes; 2) tratamento das sementes e avaliação do teor de água e 

do potencial fisiológico das sementes tratadas com elementos minerais; 3) avaliação do 

desempenho e nodulação das plantas, por meio de experimentos em casa de vegetação. 

 

3.1 Seleção e caracterização dos lotes de sementes  

Dois lotes de sementes de soja do cultivar M5917 IPRO foram selecionados e 

submetidos a testes laboratoriais para sua caracterização em diferentes níveis de vigor, sendo 

posteriormente, denominados de lote A e lote B, correspondentes ao lote de maior e menor 

vigor, respectivamente. 

Para a caracterização dos lotes, realizou-se as avaliações descritas a seguir. 

 

3.1.1 Teor de água 

O teor de água das sementes foi determinado pelo método da estufa a 105 °C (±3 °C) 

por 24 horas (BRASIL, 2009). Para tanto, foram utilizadas duas repetições de 

aproximadamente 5,0 g de sementes de cada lote (A e B), e os resultados foram expressos em 

porcentagem (base úmida). Adotou-se o mesmo procedimento após o teste de envelhecimento 

acelerado com solução saturada de cloreto de sódio (NaCl) (item 3.1.3). 

3.1.2 Germinação 

Foi avaliada com quatro repetições de 50 sementes de cada lote em rolos de papel- 

toalha umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes a massa do papel seco, a 
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25 °C. As avaliações foram efetuadas aos quatro (primeira contagem de germinação) e sete 

dias após a semeadura, contabilizando a percentagem total de plântulas normais. A 

interpretação do teste foi realizada de acordo com os critérios estabelecidos nas Regras para 

Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

 

3.1.3 Envelhecimento acelerado com solução saturada de sal 

Foram distribuídas quatro repetições de 50 sementes dos lotes A e B, em camada 

única sobre tela metálica suspensa no interior de caixas de plástico transparente (11,0 x 11,0 x 

3,5 cm), contendo 40 mL de solução saturada de NaCl para proporcionar um ambiente com 

aproximadamente 76% de umidade relativa em seu interior. Em seguida, as caixas foram 

mantidas a 41 °C, durante 72 horas em uma câmara jaquetada de água, conforme Marcos-

Filho et al. (2000). Posteriormente, foi instalado o teste de germinação, em consonância ao 

descrito anteriormente e realizada uma única avalição da percentagem de plântulas normais 

aos quatro dias após a instalação. 

3.1.4 Condutividade elétrica  

Quatro repetições de 50 sementes de cada lote (A e B) foram previamente pesadas, 

em balança de precisão (0,001 g) e, em seguida, colocadas em copos de plástico preenchidos 

com 75 mL de água deionizada. Os copos foram mantidos durante 24 horas a 25 ºC 

(CUSTÓDIO e MARCOS-FILHO, 1997). A leitura da condutividade elétrica foi realizada em 

um condutivímetro Digimed®, modelo DM-32, e os resultados foram expressos em μS cm-1 g-

1 de semente. 

 

3.2 Tratamento das sementes com cobalto, molibdênio e níquel e avaliação do teor de 

água e do potencial fisiológico das sementes tratadas 

3.2.1 Tratamento das sementes com cobalto, molibdênio e níquel 

Os dois lotes de sementes com os dois níveis de vigor (Lote A = maior vigor e lote B 

= menor vigor) foram tratados com o produto ADB 333 composto pelos elementos minerais 

Mo (22,0%) + Co (1,89%) + Ni (1,0%). Os tratamentos consistiram em cinco doses desse 

produto para cada lote, correspondentes às doses de 0, 2, 4 (dose recomendada pelo 

fabricante), 6 e 8 mL kg-1 de semente, respectivamente. 



25 
 

Para a realização do tratamento com os elementos minerais pesou-se 500 g de 

sementes para cada tratamento, as quais, com exceção das sementes correspondentes ao 

tratamento da dose 0, foram colocadas em sacos de plástico e, em seguida, com auxílio de 

uma seringa, as doses foram aplicadas nas sementes correspondentes aos seus respectivos 

tratamentos. Para proporcionar a distribuição e homogeneização do produto sobre as 

sementes, agitou-se os sacos de plástico por aproximadamente dois minutos. Posteriormente, 

as sementes foram colocadas para secar à sombra em ambiente de laboratório, sobre papeis 

contidos em bandejas de plástico. 

 

3.2.2 Avaliação do teor de água e do potencial fisiológico das sementes tratadas 

com doses de cobalto, molibdênio e níquel 

3.2.2.1 Teor de água 

O teor de água das sementes foi determinado pelo método da estufa a 105 °C (±3 °C) 

por 24 horas (BRASIL, 2009). Para tanto, foram utilizadas duas repetições de 

aproximadamente 5,0 g de sementes de cada tratamento (doses) dos lotes A e B, e os 

resultados foram expressos em porcentagem (base úmida). Adotou-se o mesmo procedimento 

após o teste de envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl (item 3.2.2.3). 

 

3.2.2.2 Germinação 

Foi avaliada com quatro repetições de 50 sementes de cada tratamento dos lotes A e 

B em rolos de papel-toalha umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes a 

massa do papel seco, a 25 °C. As avaliações foram efetuadas aos quatro (primeira contagem 

de germinação) e sete dias após a semeadura, contabilizando a percentagem total de plântulas 

normais. A interpretação do teste foi realizada de acordo com os critérios estabelecidos nas 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

 

3.2.2.3 Envelhecimento acelerado com solução saturada de sal 

Foram distribuídas quatro repetições de 50 sementes de cada tratamento dos lotes A e 

B em camada única sobre tela metálica suspensa no interior de caixas de plástico transparente 

(11,0 x 11,0 x 3,5 cm), contendo 40 mL de solução saturada de NaCl para proporcionar um 
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ambiente com aproximadamente 76% de umidade relativa em seu interior. Em seguida, as 

caixas foram mantidas a 41 °C, durante 72 horas em uma câmara jaquetada de água, conforme 

Marcos-Filho et al. (2000). Posteriormente, foi instalado o teste de germinação, em 

consonância ao descrito anteriormente (item 3.2.2.2) e realizada uma única avalição da 

percentagem de plântulas normais quatro dias após a instalação do teste de germinação. 

 

3.2.2.4 Condutividade elétrica 

Quatro repetições de 50 sementes de cada tratamento dos lotes A e B foram 

previamente pesadas, em balança de precisão (0,001 g) e, em seguida, colocadas em copos de 

plástico preenchidos com 75 mL de água deionizada. Os copos foram mantidos durante 24 

horas a 25 ºC (CUSTÓDIO e MARCOS-FILHO, 1997). A leitura da condutividade elétrica 

foi realizada em um condutivímetro Digimed®, modelo DM-32, e os resultados foram 

expressos em μS cm-1 g-1 de semente. 

 

3.2.2.5 Emergência de plântulas em areia  

Quatro repetições de 50 sementes de cada tratamento de ambos os lotes (A e B) 

foram distribuídas sobre areia de textura média, contida em caixas de plástico (32 x 28 x 10 

cm) e, em seguida, foram cobertas com uma camada de 2 cm da mesma areia. Logo após a 

semeadura foi efetuada a irrigação até que atingisse 60% da capacidade de retenção de água 

da areia. As avalições de emergência das plântulas foram realizadas diariamente, com 

contagem de plântulas emersas de cada tratamento até o décimo quarto dia após a instalação 

do teste, quando ocorreu a estabilização da emergência de plântulas. A determinação do 

índice de velocidade de emergência de plântulas (IVE) foi realizada utilizando-se o método 

proposto por Maguire (1962). Foram consideradas plântulas emersas as que apresentaram os 

cotilédones acima da superfície de areia (COSTA e MARCHEZAN, 1982). Ao final desse 

teste, os resultados obtidos de emergência de plântulas (E) foram expressos em porcentagem 

de plântulas emersas. 
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3.2.2.6 Análise computadorizada de imagens de plâtulas (software Vigor-S) 

Foram utilizadas cinco repetições de 20 sementes por tratamento dos lotes A e B 

distribuídas em duas fileiras com 10 sementes no terço superior de duas folhas de papel-toalha 

e cobertas com uma terceira folha, confeccionando o rolo (GOMES-JUNIOR, 2020). O 

substrato foi previamente umedecido com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes a sua 

massa seca. Os rolos foram mantidos em germinador a 25 ± 1 °C durante três dias. Após este 

período foram determinados os índices de vigor e de uniformidade de desenvolvimento, 

comprimento de plântula, comprimento de hipocótilo e comprimento de raiz, utilizando 

imagens processadas no software Vigor-S (RODRIGUES et al., 2020). 

As plântulas e as sementes não germinadas de cada repetição foram digitalizadas 

utilizando um escâner HP, modelo Scanjet 200, instalado em posição invertida no interior de 

uma caixa de alumínio (60,0 x 50,0 x 12,0 cm), ajustando na resolução de 300 dpi e acoplado 

a um computador (processador Intel Core i7 de 3.50 GHz, 16 GB de memória RAM, HD de 

1TB) e um monitor de 23 polegadas. Antes da digitalização, as plântulas e as sementes não 

germinadas foram transferidas para uma folha de E.V.A (etil vinil acetato) de coloração azul 

com dimensões de 30 x 22 cm (correspondentes ao tamanho da área útil de digitalização do 

escâner), proporcionado, assim, o contraste necessário para análise pelo sistema. 

 

3.3 Avaliações de desempenho e nodulação das plantas de soja após o tratamento das 

sementes com doses de cobalto, molibdênio e níquel  

3.3.1 Experimentos 

Para a avaliação dos efeitos do tratamento de sementes com as doses do produto 

composto pelos elementos minerais: Co, Mo e Ni sobre a nodulação e o desempenho das 

plantas de soja em resposta às aplicações das doses, foram instalados dois experimentos em 

casa de vegetação do Departamento de Produção Vegetal da USP/ESALQ. No primeiro 

experimento (Experimento I), as plantas foram avaliadas no estádio fenológico V4 (plantas 

com três trifólios desenvolvidos) e, no segundo experimento (Experimento II), a avaliação 

ocorreu no estádio fenológico R2 (florescimento pleno). 

A terra utilizada para a composição do substrato contido nos vasos de ambos 

experimentos (I e II) foi retirada de um solo localizado em uma área situada dentro do campus 

da ESALQ. O substrato foi composto por essa terra, substrato orgânico e vermiculita na 
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proporção de 3:1:1, respectivamente. Para a mistura do substrato foi utilizada uma betoneira 

com capacidade para 400 litros, a qual permaneceu em movimentação por aproximadamente 

cinco minutos. Uma amostra de terra do substrato foi enviada para análise revelando as 

características químicas apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características químicas da amostra do substrato utilizado nos experimentos I e II, 

conduzidos em casa de vegetação. 

M.O: determinada pelo teor de carbono orgânico total do solo segundo método de Walkey-Black (RAIJ et al., 

2001); P, K, Ca e Mg: extração com resina trocadora de íons (CANTARELLA et al., 1998; RAIJ et al., 2001); 

Al extraído com 1 N KCl (RAIJ et al., 2001); H+Al determinado pela solução tampão SMP (QUAGGIO et al., 

1985); CTC: Capacidade de Troca de Cátions; V: Saturação de bases. §Ni: DTPA pH 7,0. 

 

A calagem do substrato foi realizada 90 dias antes da semeadura, para possibilitar a 

reação do calcário e elevação do pH para 6 – 6,5. Nos experimentos I e II, foram utilizados 

vasos com fundo perfurado de 3,6 dm3 e 8,5 dm3, respectivamente. Para evitar a perda de 

substrato, colocou-se papel permeável no fundo dos vasos nos dois experimentos. 

A adubação do substrato contido nos vasos foi feita conforme a necessidade 

baseando- se na análise química, sendo realizada um dia antes da semeadura. Foram aplicadas 

doses de 150 mg dm-3 de K2SO4, 200 mg dm-3 de Ca(H2PO4)2ºH2O, 0,5 mg dm-3 de ácido 

bórico, 1,0 mg dm-3 de Cu, 5,0 mg dm-3 de Mn e 5,0 mg dm-3 de Zn, para suprir a demanda 

por K, P, B, Cu, Mn e Zn, respectivamente. Nos vasos do experimento II foi realizada a 

adubação de cobertura com aplicação da mesma dose de semeadura de K2SO4, quando as 

plantas estavam no estádio V5 (plantas com quatro trifólios desenvolvidos). Nenhuma 

aplicação de N foi realizada nos vasos das plantas de soja ao longo do ciclo da cultura. 

Antes da semeadura, as sementes dos lotes de maior e menor vigor tratadas com as 

doses dos micronutrientes, foram inoculadas com inoculante líquido contendo a bactéria 

fixadora de N2 da espécie Bradyrhizobium japonicum (SEMIA 5079 e SEMIA 5080) com 

concentração de 5,0 x 109 UFC mL, utilizando-se a dose recomendada de 200 mL para 50 kg 

de sementes. A semeadura nos vasos dos experimentos foi realizada no dia 4 de outubro de 

2021, sendo o experimento I, finalizado em 10 novembro de 2021 e o experimento II em 6 

pH M.O P K Ca Mg H+Al Al Soma CTC Sat. 

CaCl2  resina      bases  bases 

 g dm-3 mg dm-3 ---------------------- mmolc dm-3 -------------------------- V% 

4,4 7 4 0,5 15 5 28 3 21 49 42 
   B Mn Co Mo Ni Zn Cu  

     mg dm-3     

   0,16 7,80 0,05 <0,20 0,15 1,10 0,42  
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dezembro de 2021. Foram semeadas cinco sementes por vaso na profundidade de 2 cm e, dez 

dias após a emergência das plântulas, foi realizado o desbaste, deixando apenas duas plântulas 

por vaso as quais foram mantidas até o estádio fenológico específico para cada experimento. 

Paralelamente à semeadura da soja nos vasos para cada experimento foram semeadas 

sementes de arroz em vasos contendo o mesmo substrato utilizado para a condução das 

plantas de soja. Por ser uma planta que não realiza associação com as bactérias fixadoras de 

N2, o arroz foi utilizado em ambos experimentos para uma análise específica, a de abundância 

natural de δ15N. 

Durante a condução das plantas de soja foram realizadas aplicações do inseticida 

Orthene 750 BR (ingrediente ativo: Acefato), na dose de 0,5 kg ha-1 para controlar tripes 

(Caliothrips phaseoli) nos experimentos I e II, e aplicações do fungicida Nativo (ingredientes 

ativos: Trifloxistrobina + Tebuconazole) na dose de 0,40 L ha-1 e 0,60 L ha-1 para o controle 

de oídio (Erysiphe difusa) e antracnose (Colletotrichum truncatum), respectivamente, apenas 

no experimento II. Não foi necessária a aplicação de defensivos nas plantas de arroz 

cultivadas em ambos os experimentos. 

Ao longo de todo o período de condução dos experimentos os dados de temperatura 

(máxima, média e mínima) e de umidade relativa do ar no interior da casa de vegetação foram 

registrados por meio de um termohigrógrafo (Novus, modelo LogBox-RHT-LCD), cujos 

resultados estão apresentados na Figura 2. 

Figura 2. Dados de temperatura máxima, média, mínima (°C) e umidade relativa (%) do ar no interior 

da casa de vegetação, coletados ao longo dos experimentos I e II. As setas em vermelho indicam o dia 

em que se observou a emergência das plântulas (estádio VE) e quando foi finalizado os experimentos 

nos estádios V4 (plantas com três trifólios desenvolvidos) e R2 (florescimento pleno), 

respectivamente. 
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3.3.2 Avaliações  

Com exceção da análise de determinação de atividade da enzima nitrogenase em 

plantas de soja, que foi realizada apenas no experimento II devido as plantas do experimento I 

não apresentarem tamanho de nódulos suficiente para essa análise, todas as demais avaliações 

descritas a seguir foram realizadas nos dois experimentos (I e II). 

 

3.3.2.1 Altura de plantas 

Com o auxílio de uma trena, determinou-se a altura das plantas medindo-se desde o 

caule no nível do substrato até a extremidade do folíolo central do último trifólio da haste 

principal. Os resultados das medições foram expressos em centímetros por planta. 

 

3.3.2.2 Atividade da enzima urease 

Duas folhas correspondentes ao primeiro trifólio totalmente desenvolvido a partir do 

ápice de cada planta contida no vaso foram coletadas no início da manhã e acondicionadas em 

envelopes perfurados de papel alumínio. Para manter a atividade enzimática, as folhas foram 

imediatamente mergulhadas em nitrogênio líquido e transportadas ao laboratório. 

A atividade da enzima urease, in vivo, foi determinada mediante adaptação da 

metodologia proposta por McCullough (1967) e Hogan et al. (1983). As folhas frescas foram 

cortadas em fatias de 1 mm e pesadas em amostras de 0,2 g em balança de precisão (0,001 g). 

Posteriormente, foram transferidas para tubo contendo 8 mL de tampão NaH2PO4 com ureia 

pH 7,4 e mantidos em banho-maria a 30 °C durante 3 horas com agitação constante. Em tubos 

contendo 0,5 mL do extrato proveniente da incubação foram adicionados 2,5 mL do Reagente 

I (0,1 mol L-1 de fenol + 170 µmol L-1 Nitroprussiato de sódio - SNP) e 2,5 mL do Reagente 

II (0,125 mol L-1 de NaOH + 0,15 mol L-1 de Na2HPO4.12H2O + 3% Cl2 de NaOCl). Os tubos 

foram submetidos à incubação em banho-maria a 37 °C por 35 minutos. Após o período de 

incubação, esperou-se os tubos atingirem temperatura ambiente e realizou-se a leitura em 

espectrofotômetro ajustado a 625 nm. 

A determinação da atividade da enzima urease ocorreu pela quantidade de amônio 

(NH4
+) produzida. Uma curva padrão com NH4Cl como padrão de amônio foi utilizada para 
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comparar com os valores obtidos nas amostras. Ao final, os resultados foram expressos em 

µmol NH4 g
-1 MF h-1. 

 

3.3.2.3 Atividade da enzima nitrogenase  

A atividade da enzima nitrogenase nos nódulos foi avaliada pela redução do 

acetileno de acordo com a metodologia elaborada por Boddey et al. (2001), que consiste na 

determinação de forma indireta da FBN. Para tanto, raízes de plantas no estádio fenológico 

R2 foram retiradas do substrato sem serem lavadas e os nódulos foram separados 

cuidadosamente e colocados em tubos fechados a vácuo de 9 mL com dimensões de 16 x 100 

mm. Para evitar que os valores “extrapolassem a curva” padronizou-se o tamanho dos 

nódulos, os quais variam de 2,02 a 2,42 mm de diâmetro. Com uma seringa foi retirado 1 mL 

(cerca de 10% da fase gasosa dos tubos) e a mesma quantidade (1 mL) de gás acetileno, com 

pureza de 98 – 99%, foi injetada e os nódulos ficaram em incubação nos tubos por 15 

minutos. Para obter a concentração do gás etileno formado nos tubos, 1 mL da fase gasosa foi 

retirado com uma seringa de 1 mL e injetado em um cromatógrafo a gás Thermo Fisher 

Scientific®, modelo Trace 2000GC, com coluna Porapak N (1,8 m), detector de ionização de 

chama e fluxo com pressão constante de 120 KPa. Os dados obtidos foram transformados para 

log10(µmol de C2H4 g
-1 MF h-1). 

3.3.2.4 Massa de matéria seca das plantas  

Para a determinação da massa de matéria seca, as plantas de cada vaso foram 

separadas em parte aérea e raiz. As amostras foram colocadas em sacos de papel Kraft de 38 

cm x 18 cm e submetidas a secagem em estufa a 65 °C por 72 horas. Logo após, as partes 

(raiz e aérea) das plantas foram pesadas em balança de precisão (0,001 g), considerando duas 

casas decimais. Os resultados obtidos foram expressos em gramas para cada parte das plantas. 

 

3.3.2.5 Massa e número de nódulos  

A massa e o número de nódulos foram obtidos a partir das raízes das duas plantas de 

cada vaso. As raízes foram lavadas em água corrente, colocadas para secar à sombra em 

temperatura ambiente. Logo após, os nódulos foram separados das raízes e colocados em 

sacos de papel mono branco de 8 cm x 12 cm. 
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Para determinar a massa de nódulos, os sacos de papel contendo os nódulos foram 

colocados em estufa a 65 ºC por 72 horas para a secagem e, posteriormente, pesados em 

balança com precisão analítica de 0,001 g. Os resultados foram expressos em gramas por 

planta. 

O número de nódulos foi obtido por meio de análise computacional de imagens no 

software ImageJ, versão 1.48v (SCHNEIDER et al., 2012). Inicialmente, as imagens foram 

adquiridas no formato JPEG (Joint Photographics Experts Group), utilizando um sensor Sony 

imx179, tamanho da lente de 1/3,2 polegadas, tamanho do pixel de 1,4 micrômetros e 

sensibilidade de 0,65v/lux-seg (550 nm) conectado ao computador via interface USB 2.0 e 

posicionado a 12 cm das amostras. Os nódulos foram dispostos sobre uma folha de papel 

sulfite tipo A4 de coloração branca. A iluminação das amostras no momento da aquisição das 

imagens foi padronizada, utilizando dois painéis de LED de 40 x 40 cm, cada um com 

potência de 32W, emissão de 2200 lúmen, temperatura de cor de 6000 K e índice de 

reprodução de cor (IRC) >70%. No software ImageJ, as imagens foram convertidas para o 

formato TIFF (Tagged Image File Format) e reduzida a 8bit. A contagem automatizada dos 

nódulos foi realizada seguindo as etapas: Color Threshold > Analyze Particles > summary 

para visualizar os resultados das contagens, conforme apresentado no esquema da Figura 3. 

Figura 3. Contagem de nódulos através do software ImageJ. 1 - Imagem RGB; 2 – Segmentação dos 

nódulos através da ferramenta Color Threshold; 3 – seleção e contagem dos nódulos através da 

ferramenta Analyze Particles; 4 – Quadro dos resultados (633 nódulos coletados em raízes de duas 

plantas de soja cultivadas em um vaso). 
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3.3.2.6 Determinação da abundância natural de δ15N, eficiência da FBN e N-total 

Após a determinação da massa de matéria seca da parte aérea das plantas de soja, 

provenientes de sementes tratadas com as doses 0 (testemunha), 4 (dose recomendada pelo 

fabricante) e 8 (maior dose) mL kg-1 de sementes, realizou-se o processamento das hastes 

incluindo as folhas e os pecíolos a um pó fino utilizando moinho de bancada tipo Whilly. As 

amostras foram pesadas (5 a 8 mg) em cápsulas de estanho e colocadas no Espectrômetro de 

Massas de Razão Isotópica (IRMS), Delta V ADVANTAGE Isotope Ratio MS, Themo 

Scientific para a determinação do N-total (concentração de N %) e da abundância natural de 

δ15N (δ15N‰). As plantas de arroz cultivadas no experimento foram submetidas ao mesmo 

procedimento, visto que representaram a espécie referência, por constituir a abundância 

natural de δ15N de N disponível no solo. 

A abundância de δ15N do N proveniente da FBN das plantas de soja é conhecida 

como valor 'B'. Quando as contribuições da FBN são altas e/ou a abundância de δ15N do N 

derivado do solo é baixa, torna-se extremamente necessário determinar com precisão o valor 

“B” (GUIMARÃES et al., 2008). 

A proporção de N das plantas fixadoras de N2 derivado do ar pelo processo da FBN 

foi calculada pela equação de Shearer e Kohl (1986): 

 

%FBN = 100 x (δ15N referência - δ15N soja) / (δ15N referência - B) 

 

Em que: 

%FBN = porcentagem de N proveniente da FBN na planta de soja; 

δ15N referência = Abundância natural de δ15N na planta referência (não fixadora de N); 

δ15N soja = Abundância natural de δ15N na soja. 

B = valor de fracionamento do δ15N em relação ao δ14N pela planta de soja ao absorver N do 

solo.  Nesta pesquisa, adotou-se no cálculo o valor “B” de - 1,85 (GUIMARÃES et al., 2008). 

 

3.4 Análise estatística  

Os dados da caracterização dos lotes, avalição do potencial fisiológico das sementes 

tratadas e avaliações do desempenho e nodulação das plantas de soja foram analisados quanto 

a normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade das variâncias pelo 
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teste de Bartlett, ambos a 5% de significância. Os dados das variáveis que não atenderam as 

pressuposições dos testes, foram submetidos a transformação de Box e Cox (1964). 

Os dados obtidos na caracterização dos lotes foram comparados pelo teste F p ≤ 0,05 

de significância. 

Os dados das avaliações de potencial fisiológico das sementes e desempenho e 

nodulação das plantas, após o tratamento das sementes dos dois lotes com as doses de Co, Mo 

e Ni foram submetidos a análise de variância (ANOVA), em delineamento inteiramente 

casualizado, utilizando esquema fatorial 2 x 5 (dois níveis de vigor das sementes e cinco 

doses de Co, Mo e Ni). Quando os valores de F foram significativos para doses ou para a 

interação entre níveis de vigor e doses, os dados foram submetidos a análise de regressão.  

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R. versão 4.0.5 (R 

CORE TEAM, 2021). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Caracterização do potencial fisiológico dos lotes  

O teor de água inicial das sementes dos dois lotes foi de 7,2% e 7,0%, enquanto que 

após o envelhecimento acelerado com solução de NaCl os valores foram de 12,7% e 12,3% 

para os lotes A e B, respectivamente. A uniformidade do teor de água entre os lotes de 

sementes após o envelhecimento acelerado é fundamental para a obtenção de resultados 

consistentes, pois diferenças maiores que 2 a 3 pontos percentuais podem interferir nos 

resultados (MARCOS-FILHO, 2020a). Conforme apresentado na Tabela 2, os valores médios 

dos lotes apresentaram pequenas variações percentuais do teor de água, garantindo assim a 

confiabilidade das avaliações de caracterização do potencial fisiológico das sementes pelo 

EASS. 

A análise de variância dos dados pelo teste F demonstrou diferença significativa (p ≤ 

0,05) nos valores médios de germinação, primeira contagem da germinação e condutividade 

elétrica entre os lotes, evidenciando, dessa forma, as diferenças no potencial fisiológico dos 

lotes utilizados na pesquisa (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Teor de água inicial (TA), teor de água após envelhecimento acelerado com solução 

saturada de NaCl (TA-EASS), germinação (GER), primeira contagem da germinação (PCG), 

envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl (EASS) e condutividade elétrica (CE) em 

dois lotes de sementes de soja, cultivar M5917 IPRO. 

LOTE TA TA-EASS GER PCG EASS CE 

 ------------------------------------- % ------------------------------------- µS cm-1 g-1 

A 7,2 12,7 98 98 96 68 

B 7,0 12,3 89 83 83 102 

Valor de F - - 19,4* 10,4* 72,9ns 41,1* 

CV (%) - - 3,0 7,5 2,4 8,8 

*, ns = significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste F (5%). Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor. 

 

Testes de viabilidade (germinação) e vigor (demais testes) são fundamentais para 

selecionar e identificar lotes de sementes de alto desempenho, desse modo, as informações 

das análises desempenhadas em laboratórios de análise de sementes devem detectar com 

precisão as diferenças no potencial fisiológico entre os lotes de sementes testados (MARCOS-

FILHO, 2015a). 
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Contudo, salienta-se que os valores médios obtidos na germinação de ambos os lotes 

são superiores ao percentual mínimo exigido para a comercialização de sementes de soja no 

Brasil (GER ≥ 80%). De acordo com Marcos-Filho (2020b), avaliar o vigor de lotes com 

germinação inferior ao padrão mínimo para a comercialização é desinteressante, pois seu 

baixo potencial de desempenho já foi determinado pelo teste de germinação e, por esse 

motivo, é recomendável a comparação do vigor entre lotes que apresentem, no mínimo, 

porcentagem de germinação estabelecida para a comercialização. 

Embora não tenha ocorrido diferença significativa pelo teste F no envelhecimento 

acelerado com solução saturada de NaCl entre os lotes A e B (Tabela 2), os valores médios 

dessa variável, assim como as demais avaliadas, foram melhores para o lote A. Desse modo, 

foi possível caracterizar os lotes em dois níveis de vigor (Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor). 

 

4.2 Teor de água e avaliação do potencial fisiológico das sementes tratadas 

Após o tratamento dos lotes A e B com doses do produto ADB 333 composto pelos 

elementos minerais Co, Mo e Ni, foram obtidos valores médios de teor de água de 7,4% e 

7,3% e, do teor de água após o envelhecimento acelerado com solução de NaCl de 12,4% e 

13% para os lotes A e B, respectivamente nos dois testes. A análise de variância dos dados 

por meio do teste F (p ≤ 0,05) indicou diferença significativa para os fatores lote e dose, de 

forma isolada, em todas as variáveis avaliadas (Tabela 3). Houve interação significativa entre 

os dois fatores (lote x dose) para a germinação, primeira contagem da germinação, 

envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl e emergência de plântulas em areia 

(Figura 4). 

O teste de germinação é bastante utilizado para verificar a viabilidade de sementes 

por meio do percentual de plântulas normais desenvolvidas sob condições controladas. 

Conforme a Tabela 3, ocorreu interação significativa entre os dois fatores dose x lote para a 

germinação. Os ajustes da regressão polinomial evidenciaram pelo modelo quadrático o efeito 

prejudicial das doses dos elementos minerais a partir de 1,43 mL kg-1 (ponto de máximo) 

sobre a germinação das sementes do lote B (Figura 4A). Em dois lotes de sementes de soja 

tratadas com doses de zinco, Lemes et al. (2017), observaram que a partir da dose 4 mL kg-1 

ocorreu redução da germinação em um dos lotes avaliados. Outras pesquisas também 

evidenciaram o efeito negativo do tratamento de sementes com elementos minerais sobre a 

germinação de outras culturas, como a utilização de doses de Co e Mo em ervilha 
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(LEVANDOSKI et al., 2018) e de Zn, B, Cu, Fe, Mn e Mo em milho (MARIUCCI et al., 

2018). 

A redução da germinação do lote B em função do aumento da dose está associada ao 

menor desempenho fisiológico das sementes e aliada à condução do teste de germinação 

realizado entre papel, pode ter causado efeito fitotóxico às sementes, pois a germinação de 

sementes tratadas com produtos fitossanitários pode ser influenciada em função do tipo de 

substrato utilizado para conduzir o teste (ROCHA et al., 2020). 

 

Tabela 3. Teor de água inicial (TA), teor de água após envelhecimento acelerado com solução 

saturada de NaCl (TA-EASS), germinação (GER), primeira contagem da germinação (PCG), 

envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl (EASS), condutividade elétrica (CE), 

emergência de plântulas em areia (E) e índice de velocidade de emergência de plântulas (IVE) em dois 

lotes de sementes de soja com diferentes níveis de vigor, cultivar M5917 IPRO, submetidas ao 

tratamento com doses de Co, Mo e Ni. 

*, ns = significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste F (5%). Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor. 

 

A primeira contagem da germinação é apontada como um indicador da diferença de 

vigor de sementes entre lotes. A interação significativa entre os dois fatores (lote x dose) 

apresentou, para o lote B, comportamento linear decrescente em decorrência do aumento da 

dose nas sementes (Figura 4B). Brzezinski et al. (2017) verificaram que a utilização de doses 

dos elementos minerais Co, Mo e Zn em associação com fungicidas, inseticidas, polímero e 

bioestimulante também reduziram a porcentagem de plântulas normais na primeira contagem 

da germinação em lote de sementes de soja com menor vigor. 

Tratamentos TA TA-EASS GER PCG EASS CE E IVE 

 ----------------------- % ---------------------- µS cm-1 g-1 % índice 

Lote         

A 7,4 12,4 95 95 95 87,9 97 10,6 

B 7,3 13,0 83 64 69 120,4 79 6,5 

Dose 

mL kg-1 

        

0 7,1 12,5 94 90 89 85,7 92 9,1 

2 7,5 12,7 90 83 82 98,9 89 9,3 

4 7,3 12,8 92 81 80 107,7 87 8,4 

6 7,4 13,0 86 74 82 113,1 87 7,8 

8 7,6 12,7 84 70 77 115,4 86 8,0 

Valor de F         

Lote - - 51,2* 293,0* 408,7* 207,8* 552,2* 605,6* 

Dose - - 4,7* 15,6* 10,6* 23,0* 6,6* 11,7* 

Lote x Dose - - 3,2* 11,1* 8,3* 0,1ns 6,4* 1,2ns 

CV (%) - - 5,8 7,1 4,9 6,8 2,9 6,1 
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A redução da porcentagem de plântulas normais observadas na primeira contagem da 

germinação, assim como no teste de germinação, decorreu da fitoxicidade pelo aumento das 

doses de Co, Mo e Ni associadas ao menor vigor das sementes do lote B. Sementes de maior 

vigor desempenham os processos metabólicos com velocidade mais rápida, possibilitando a 

emissão rápida e uniforme da raiz primária no processo de germinação e, desse modo, 

incrementa a taxa de crescimento das plântulas (Schuch et al., 1999). 

Para o teste de envelhecimento acelerado em solução saturada de NaCl foi observado 

interação significativa entre os dois fatores. A regressão polinomial dos dados indicou 

comportamento linear decrescente para as sementes do lote B, em decorrência do aumento da 

dose de Co, Mo e Ni, evidenciando o efeito prejudicial do tratamento com as doses utilizadas 

na pesquisa sobre o lote de menor vigor (Figura 4C). Os resultados desta pesquisa corroboram 

com os observados por Alves (2022) ao avaliar o efeito de doses crescentes de um produto 

composto pelos micronutrientes Zn, Mn, Cu e Mo sobre dois lotes de sementes de soja com 

diferentes níveis de vigor, o qual também observou no teste de EASS comportamento linear 

decrescente para as sementes do lote de menor vigor. 

O teste de emergência de plântulas em areia também apontou interação significativa 

entre os dois fatores, demonstrando efeito linear decrescente para o lote B em função do 

aumento da dose de Co, Mo e Ni (Figura 4D). 

De acordo com Khaliliaqdam et al. (2013), a resposta das sementes a determinado 

estresse e sua capacidade de recuperação dessa condição são influenciadas pela qualidade 

inicial das sementes. Pesquisas têm mostrado que sementes de menor vigor são mais sensíveis 

à toxicidade por produtos químicos utilizados no tratamento de sementes, com efeitos 

significativos na diminuição de seu potencial fisiológico (BRZEZINSKI et al., 2015). Desse 

modo, como relatado anteriormente, o aumento das doses dos elementos minerais, associadas 

ao menor vigor das sementes do lote B possibilitou maior sensibilidade desse lote ao 

tratamento e consequente redução da emergência das plântulas. 
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Figura 4. Germinação – GER (A), primeira contagem de germinação – PCG (B), envelhecimento 

acelerado com solução saturada de NaCl – EASS (C) e emergência de plântulas em areia – E (D) após 

tratamento de dois lotes de sementes de soja (Lote A = maior vigor e lote B = menor vigor) com doses 

de Co, Mo e Ni. *, ns = interação significativa e não significativa, respectivamente, a 5% pelo teste F 

dos fatores: lote x dose. 

 

Para as variáveis condutividade elétrica e índice de velocidade de emergência não 

ocorreu interação significativa entre os fatores lote x dose, entretanto, manifestou-se o efeito 

principal do fator dose (Figura 5). 

Para o teste de condutividade elétrica, a regressão polinomial do fator dose revelou 

comportamento linear crescente dos valores médios dos lotes em função do aumento das 

doses (Figura 5A). Resultados similares do aumento dos valores de condutividade elétrica 

após o tratamento de sementes de soja foram obtidos por Vanzolini et al. (2006) utilizando os 

elementos minerais B, Co, Mo e Zn e por Pereira et al. (2018) combinando os elementos 

minerais Co e Mo com fungicidas, inseticidas e bioreguladores. 
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O teste de condutividade elétrica avalia indiretamente o estado metabólico das 

sementes, considerando que sementes menos vigorosas ou mais deterioradas possuem menor 

velocidade de reparo da membrana celular durante a absorção de água pela semente para 

germinação. Dessa forma, quanto maior for a liberação de exsudados (eletrólitos), maior será 

a condutividade elétrica da solução. Entre os exsudados liberados incluem-se açúcares, 

aminoácidos, ácidos graxos, proteínas, enzimas e íons inorgânicos (K+, Ca+2, Mg+2, Na+, 

Mn+2) e o teste, portanto, mede a quantidade de vazamento de íons (MARCOS-FILHO, 

2015a). Desse modo, o comportamento linear crescente da condutividade elétrica das 

sementes em decorrência da elevação da dose de Co, Mo e Ni, provavelmente está 

relacionado a maior liberação de íons inorgânicos impostos pelo tratamento, conforme o 

aumento da dose. 

A regressão polinomial do fator dose para o índice de velocidade de emergência 

apresentou comportamento linear decrescente, evidenciando o efeito negativo da aplicação 

das doses de Co, Mo e Ni sobre a velocidade de emergência das plântulas de soja dos lotes 

estudados (Figura 5B). Em consonância com esta pesquisa, Ferrazza et al. (2020) também 

observaram redução do IVE em plântulas de soja provenientes de sementes tratadas com 

doses de Co e Mo em associação com outros produtos químicos. 

 

 

Figura 5. Condutividade elétrica – CE (A) e índice de velocidade emergência de plântulas – IVE (B) 

após tratamento de dois lotes de sementes de soja (Lote A = maior vigor e lote B = menor vigor) com 

doses de Co, Mo e Ni. * = efeito significativo a 5% pelo teste F, das doses de Co, Mo e Ni com o valor 

médio dos dois lotes. 
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O índice de velocidade de emergência é relevante para avaliar o vigor das sementes, 

pois possibilita verificar quão rápida é a emergência e o estabelecimento das plântulas. 

Quanto maior o índice de velocidade de emergência de um lote, melhor é seu desempenho e, 

consequentemente, maior será a sua capacidade de tolerar determinados estresses (DAN et al., 

2010; CARVALHO et al., 2014). Entretanto, o uso de alguns produtos no tratamento de 

sementes pode proporcionar efeito fitotóxico ocasionando a redução de seu potencial 

fisiológico (TAYLOR e SALANENKA, 2012). Portanto, é provável que a redução do IVE 

das plântulas de soja provenientes dos lotes avaliados, tenha ocorrido devido ao efeito 

fitotóxico das doses crescentes dos elementos minerais. 

Nas avaliações de análise computadorizada de imagens de plântulas pelo software 

Vigor-S, a análise de variância dos dados por meio do teste F (p ≤ 0,05) apontou diferença 

significativa para os fatores lote e dose, de forma isolada, em todas as variáveis avaliadas 

(Tabela 4). Houve interação significativa entre os dois fatores (lote x dose) apenas para o 

índice de vigor, comprimento de raiz e comprimento total de plântula (Figura 6). 

 

Tabela 4. Índices de vigor (IV) e de uniformidade de desenvolvimento de plântulas (IU), 

comprimento de hipocótilo (CH), comprimento de raiz (CR) e comprimento total de plântula (CP), 

obtidos na análise Vigor-S, em dois lotes de sementes de soja com diferentes níveis de vigor, cultivar 

M5917 IPRO, submetidas ao tratamento com doses de Co, Mo e Ni. 

Tratamentos IV IU CH CR CP 

 ------- Índice ------- ---------------- cm plântula-1 ---------------- 

Lote      

A 743 780 2,5 6,5 9,0 

B 327 666 1,1 1,8 2,9 

Dose 

mL kg-1 

     

0 612 736 2,3 5,0 7,3 

2 564 747 1,8 4,5 6,3 

4 533 716 1,7 4,1 5,8 

6 512 732 1,8 3,9 5,7 

8 453 683 1,6 3,3 4,9 

Valor de F      

Lote 1643,7* 78,6* 808,5* 1592,2* 2040,1* 

Dose 26,7* 3,0* 22,9* 26,0* 37,2* 

Lote x Dose 4,5* 0,8ns 2,1ns 6,4* 6,7* 

CV (%) 6,8 6,3 9,6 10,0 8,0 
*, ns = significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste F (5%). Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor. 
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O software Vigor-S é uma ferramenta utilizada para aprimorar os procedimentos 

adotados na avaliação do vigor de sementes com base no desempenho de plântulas, por meio 

da análise computacional, favorecendo melhor padronização, precisão, objetividade e redução 

no tempo na obtenção dos resultados (CASTAN et al., 2018). 

O índice de vigor, calculado com base na taxa de crescimento e na uniformidade de 

desenvolvimento das plântulas, é fundamental para determinar o vigor de lotes de sementes, 

através de análise computadorizada. Os ajustes das curvas pela regressão polinomial para o 

índice de vigor apresentaram comportamento linear decrescente, demonstrando o efeito 

fitotóxico das doses de Co, Mo e Ni sobre a manifestação do vigor das plântulas dos dois lotes 

(Figura 6A). Essa redução do índice de vigor é decorrente da fitotoxicidade causada pelo 

tratamento de sementes, também observada por Oliveira et al. (2021a) em sementes de soja 

tratadas com os elementos minerais Co e Mo em associação com fungicidas e inseticidas. 

Para o comprimento de raiz, a curva da regressão polinomial do lote A foi melhor 

explicada pelo modelo linear decrescente, já para o lote B o modelo quadrático ilustrou 

melhor o efeito das doses. Em ambos os lotes, foi observado efeito fitotóxico pela redução do 

crescimento da raiz em decorrência do aumento da dose, sendo para o lote B reduzido a partir 

da dose de 5,30 mL kg-1 (ponto de máximo) (Figura 6B). 

O efeito fitotóxico na raiz das plântulas pode ser explicado considerando o processo 

de germinação e a estrutura da semente, pois, durante a germinação a raiz primária é a 

primeira parte da plântula a se desenvolver e isso normalmente ocorre pela região que fica 

entre o hilo e a micrópila. Portanto, esses fatores, em conjunto com o substrato utilizado 

(papel de germinação) podem ter proporcionado alta concentração do produto absorvido, 

promovendo assim, efeito nocivo ao desempenho das plântulas. A região da micrópila-hilo é 

mais permeável a água, principalmente, nas primeiras 24 horas de hidratação das sementes. 

Assim, após aplicação de produtos químicos, parte deles é depositada e absorvida pela área da 

micrópila- hilo e, consequentemente, ocasiona a fitotoxicidade na germinação, reduzindo o 

comprimento das raízes (PESKE e PESKE, 2011; BRZEZINSKI et al., 2017). 

Conforme a Figura 6C, as curvas de regressão polinomial ajustadas pelo modelo 

linear decrescente para o lote A e quadrático para o lote B, mostram redução no comprimento 

das plântulas de ambos os lotes, sendo o efeito prejudicial ao lote B, observado a partir da 

dose de 2,47 mL kg-1 (ponto de máximo). Oliveira et al. (2021b) também verificaram efeitos 

negativos do tratamento de sementes de soja com inseticidas e fungicidas sobre o 

comprimento total das plântulas avaliado por meio do software Vigor-S. 
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Figura 6. Índice de vigor – IV (A), comprimento de raiz - CR (B) e comprimento total de plântula – 

CP (C) de soja após o tratamento de dois lotes de sementes (Lote A = maior vigor e lote B = menor 

vigor) com doses de Co, Mo e Ni. * = interação significativa a 5% pelo teste F dos fatores: lote x dose. 

 

A redução do comprimento total de plântulas foi relacionada ao efeito do tratamento 

de sementes sobre o comprimento de raiz. Contudo, observa-se que o comprimento total das 

plântulas do lote de menor vigor, na dose 0 mL kg-1, era menor quando comparado ao 

comprimento total das plântulas do lote A na mesma dose, o que evidencia a importância de 

utilizar sementes de maior vigor, para atenuar possíveis efeitos fitotóxicos do tratamento de 

sementes ao desempenho das plântulas. De acordo com Meneguzzo et al. (2021), plântulas 

provenientes de sementes de baixo vigor demoram mais para iniciar seu desenvolvimento, 

devido à sua capacidade reduzida de utilizar as reservas presentes nos cotilédones e, 

consequentemente, são mais sensíveis a possíveis estresses quando comparadas às sementes 

de maior vigor. 
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Não foi evidenciada interação significativa entres os fatores avaliados para o índice 

de uniformidade e comprimento de hipocótilo. No entanto, foi verificado efeito isolado do 

fator dose nessas duas variáveis (Figura 7). 

Os resultados observados para o índice de uniformidade de desenvolvimento de 

plântulas, em função do efeito isolado do fator dose, apresentaram comportamento quadrático 

pela curva da regressão polinomial, sendo constatada sua interferência na uniformidade das 

plântulas de soja a partir da dose de 1,71 mL kg-1 (ponto de máximo) (Figura 7A). Rohr 

(2021) também observou a interferência negativa do tratamento com doses de zinco sobre o 

índice de uniformidade de desenvolvimento de plântulas de soja originadas de lotes de 

sementes com dois níveis de vigor, avaliadas no software Vigor-S. 

O índice de uniformidade é utilizado para avaliar o desenvolvimento de plântulas de 

forma homogênea, sendo um parâmetro imprescindível nos resultados de vigor pelo software 

Vigor-S. Contudo, deve atuar em associação com as demais variáveis de crescimento para 

assegurar a consistência dos resultados. Não é recomendável a avaliação isolada desse índice 

para identificar o vigor das sementes, pois lotes compostos apenas por plântulas pouco 

desenvolvidas também podem apresentar um alto índice de uniformidade (LEITE et al., 

2020).  

Para o comprimento de hipocótilo a curva da regressão polinomial foi melhor 

explicada pelo modelo linear decrescente, em consonância, com mesmo comportamento das 

curvas encontradas para o comprimento total de plântulas, discutido anteriormente (Figura 

7B). Rodrigues et al. (2020) relataram a eficiência da utilização do comprimento de hipocótilo 

associado ao comprimento total para a determinação do desempenho de lotes de sementes de 

soja. 

Os resultados obtidos no comprimento do hipocótilo, assim como no comprimento 

total de plântulas, evidenciaram os efeitos negativos das doses sobre o crescimento das 

plântulas. Isso pode ser explicado pelo fato de no cálculo do comprimento total ser 

considerado uma contribuição de 10% do comprimento do hipocótilo, assim, qualquer 

interferência nesse, influenciará diretamente no resultado do comprimento total. 
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Figura 7. Índice de uniformidade de desenvolvimento – IU (A) e comprimento de hipocótilo – CH (B) 

de plântulas de soja após o tratamento de dois lotes de sementes (Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor) com doses crescentes de Co, Mo e Ni. * = efeito significativo a 5% pelo teste F, das 

doses de Co, Mo e Ni com o valor médio dos dois lotes. 

 

De maneira geral, os resultados obtidos na análise pelo software Vigor-S foram 

coerentes com os fornecidos pelos testes convencionais de viabilidade e vigor, expressando o 

efeito negativo das doses de Co, Mo e Ni sobre o potencial fisiológico das sementes de ambos 

os lotes. A análise de imagens pelo software Vigor-S tem sido considerada uma ferramenta 

útil para identificar problemas de fitotoxicidade causada pela utilização de doses inadequadas 

de produtos químicos no tratamento de sementes (CARVALHO et al., 2020). 

 

4.3 Avaliações de desempenho e nodulação das plantas de soja após o tratamento das 

sementes com doses de cobalto, molibdênio e níquel 

4.3.1 Altura de plantas  

As plantas avaliadas no estádio V4 (experimento I) não sofreram influência das 

doses do tratamento de sementes com Co, Mo e Ni para a altura de plantas. Entretanto, nas 

plantas avaliadas no estádio R2 (experimento II) o teste F (p ≤ 0,05) apontou diferença 

significativa entre os lotes, efeito isolado do fator lote e interação entre os dois fatores (lote x 

dose) para a altura de plantas (Tabela 5). 
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Tabela 5. Altura de planta (AP) em plantas de soja, cultivar M5917 IPRO, cultivadas em casa de 

vegetação (experimentos I e II) provenientes de dois lotes de sementes de soja com diferentes níveis 

de vigor, submetidas ao tratamento com doses de Co, Mo e Ni. 
 

*, ns = significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste F (5%). Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor. 

 

As doses mais elevadas de Co, Mo e Ni aplicadas nas sementes interferiram 

negativamente sobre a altura de plantas avaliada no estádio R2 (experimento II). As curvas de 

regressão polinomial ajustaram-se ao modelo linear decrescente, demonstrando efeitos 

negativos das doses utilizadas nesta pesquisa sobre a altura das plantas provenientes do lote B 

(Figura 8). Altas concentrações de Co podem causar sintomas de fitotoxicidade às plantas de 

soja por reduzir a absorção de ferro, proporcionando seu atrofiamento (SFREDO e 

OLIVEIRA, 2010). Levy et al. (2019) verificaram que a aplicação de Ni em excesso também 

pode reduzir a altura de plantas de soja devido seu potencial fitotóxico. Já a toxicidade por 

Mo nas plantas é muito rara e normalmente está sujeita a erros de diagnóstico, por causa de 

sintomas ligados às atividades alteradas de muitas enzimas redox (ROYCHOUDHURY e 

CHAKRABORTY, 2022). 

 

 

 

 

 

 

AP (cm planta-1) 
 

Experimentos 

      I (estádio V4) II (estádio R2) 

Lote   

A 24,5 44,6 

B 24,3 43,4 

Dose 

mL kg-1 

  

0 25,5 45,0 

2 24,0 45,4 

4 24,3 44,0 

6 24,0 43,0 

8 24,2 43,1 

Valor de F   

Lote 0,1ns 3,7* 

Dose 1,0ns 2,5* 

Lote x Dose 0,4ns 3,6* 

CV (%) 8,4 4,9 
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Figura 8. Altura de planta (AP) de soja no estádio fenológico R2, originadas de sementes de dois lotes 

(Lote A = maior vigor e lote B = menor vigor) submetidas ao tratamento com doses de Co, Mo e Ni. *, 
ns = interação significativa e não significativa, respectivamente, a 5% pelo teste F dos fatores: lote x 

dose. 

 

Alguns elementos como o Co, Mo e Ni são geralmente exigidos pelas plantas em 

menor quantidade que elementos pertencentes aos macronutrientes, por exemplo. Portanto, 

doses com altas concentrações de elementos como o Co, Mo e Ni podem ser prejudiciais ao 

desempenho das plantas, justificando os resultados obtidos para a altura de plantas. Por outro 

lado, o tratamento de sementes com quantidades adequadas de elementos minerais, pode 

reduzir as perdas de nutrientes por ser aplicado diretamente na semente, auxiliando no 

desempenho das plântulas e indiretamente, diminuindo a competição com plantas daninhas 

por influenciar no rápido desenvolvimento da cultura (AFZAL et al., 2020). 

 

4.3.2 Atividade da enzima urease 

Para a atividade da enzima urease nas plantas avaliadas no estádio V4 (experimento 

I) foi observada diferença significativa pelo teste F (p ≤ 0,05) para o fator lote, sendo 

verificada maior atividade dessa enzima nas plantas decorrentes do lote A. Já para as plantas 

avaliadas no estádio R2 (experimento II) o teste F (p ≤ 0,05) demonstrou diferença 

significativa entre os lotes e efeito do fator dose na atividade da enzima urease (Tabela 6). 
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Tabela 6. Atividade da enzima urease (UREASE) em plantas de soja, cultivar M5917 IPRO, 

cultivadas em casa de vegetação (experimentos I e II) provenientes de dois lotes de sementes de soja 

com diferentes níveis de vigor, submetidas ao tratamento com doses de Co, Mo e Ni. 

*, ns = significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste F (5%). Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor. 

 

Nas plantas coletadas no estádio R2 não foi constatada interação significativa entre 

os fatores avaliados para a atividade da enzima urease. Porém, verificou-se o efeito isolado do 

fator dose para essa variável (Figura 9). A atividade da enzima urease para os dois lotes 

variou de 61,4 a 108,2 µmol N-NH4
+ g MF-1 h-1. Os ajustes da curva de regressão polinomial 

apresentaram efeito quadrático das doses de Co, Mo e Ni aplicadas via tratamento de 

sementes sobre os lotes estudados, com aumento na atividade da urease pelas plantas de soja 

em relação a dose de 0 mL kg-1 (testemunha).  

A atividade da enzima urease foi aumentada em relação a testemunha devido à 

contribuição do Ni, pois esse micronutriente é cofator da enzima urease (DIXON et al., 1975), 

a qual é responsável por catalisar a hidrólise da ureia em NH3, portanto, é essencial no 

aproveitamento de N pelas plantas (MONDAL e BOSE, 2019). Por outro lado, a reduzida 

atividade da enzima urease pode desencadear acúmulo de ureia nas folhas das plantas e, 

consequentemente, ocasionar problemas no metabolismo de N (GERENDÁS e 

SATTELMACHER, 1997). 

UREASE (µmol N-NH4
+ g MF-1 h-1) 

 

Experimentos 

      I (estádio V4) II (estádio R2) 

Lote   

A 2,5 90,0 

B 1,1 114,2 

Dose  

mL kg-1 

  

0 1,5 61,4 

2 2,1 123,1 

4 2,6 123,4 

6 1,8 94,0 

8 1,2 108,2 

Valor de F   

Lote 18,5* 3,7* 

Dose 2,1ns 3,3* 

Lote x Dose 0,8ns 1,0ns 

CV (%) 66,7 43,8 
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O aumento da atividade da enzima urease em plantas de soja após a aplicação de 

doses contendo o Ni quando comparadas ao tratamento sem utilização desse micronutriente 

também foi reportado por outros trabalhos (LAVRES et al., 2016; REIS et al., 2017; 

FREITAS et al., 2019). Contudo, sabe-se que devido a possibilidade de causar fitotoxicidade 

às plantas, o Ni geralmente é exigido em pequenas quantidades (KÜPPER e ANDRESEN, 

2016). Desse modo, a utilização de Ni em doses adequadas é fundamental para permitir o 

aproveitamento de N pelas plantas de soja em decorrência da melhoria na atividade da enzima 

urease, repercutindo diretamente no desenvolvimento e desempenho da cultura. 

 

Figura 9. Atividade da enzima urease (Urease) em plantas de soja no estádio fenológico R2, 

originadas de sementes de dois lotes (Lote A = maior vigor e lote B = menor vigor) submetidas ao 

tratamento com doses de Co, Mo e Ni. * = efeito significativo a 5% pelo teste F, das doses de Co, Mo 

e Ni com o valor médio dos dois lotes. 

 

4.3.3 Atividade da enzima nitrogenase  

A atividade da enzima nitrogenase foi avaliada apenas nas plantas cultivadas no 

experimento II (estádio R2). A análise de variância dos dados por meio do teste F (p ≤ 0,05) 

indicou diferença significativa apenas para o fator lote, apontando que as doses utilizadas não 

influenciaram sobre essa variável (Tabela 7). 
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Tabela 7. Atividade da enzima nitrogenase (NITROGENASE) em nódulos de plantas de soja no 

estádio fenológico R2, cultivar M5917 IPRO, cultivadas em casa de vegetação (experimento II) 

provenientes de dois lotes de sementes de soja com diferentes níveis de vigor, submetidas ao 

tratamento com doses de Co, Mo e Ni. 

Tratamentos 
NITROGENASE 

   

log10(µmol de C2H4 g
-1 MF h-1) 

Lote  

A 6,3 

B 4,8 

Dose 

mL kg-1 

 

0 6,9 

2 4,9 

4 5,3 

6 4,9 

8 5,8 

Valor de F  

Lote 10,4* 

Dose 2,4ns 

Lote x Dose 0,2ns 

CV (%) 30,0 

*, ns = significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste F (5%). Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor. 

 

Os resultados demonstraram que as plantas de soja provenientes do lote A 

apresentaram maior atividade da enzima nitrogenase do que as do lote B; provavelmente isso 

tenha relação com o início do desenvolvimento e estabelecimento das plântulas de forma 

rápida e uniforme, que associados às condições do ambiente para o desempenho das plantas 

podem ter possibilitado a simbiose com as bactérias de forma mais rápida. Plantas originárias 

de sementes com alto vigor apresentam melhores condições de desenvolvimento resultantes 

da rápida emergência no início de seu estabelecimento o que implica desempenho metabólico 

mais acelerado do que plantas com emergência tardia, em decorrência de serem provenientes 

de sementes com baixo vigor (EBONE et al., 2020). Contudo, sabe-se também que o vigor da 

semente exerce influência mais significativa no estabelecimento da cultura de modo que o 

posterior desempenho das plantas será definido pelas condições do ambiente (MARCOS- 

FILHO, 2015b). 
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A atividade da enzima nitrogenase a partir da técnica de redução do acetileno a 

etileno é uma técnica bastante utilizada para verificar indiretamente a eficiência da FBN, pois 

a nitrogenase também é responsável por reduzir o N2 no interior dos nódulos durante a 

simbiose com as plantas leguminosas (HARDY et al. 1968). Engroff (2019), utilizando a 

técnica de redução do acetileno para determinar a nitrogenase em nódulos de plantas de soja 

advindas de sementes tratadas com doses de fungicidas, não observou diferença significativa 

entre os tratamentos avaliados. 

O fato de as doses utilizadas não terem influenciado a atividade da enzima 

nitrogenase pode estar relacionada à ação de algum fator externo, explicado pelo alto 

coeficiente de variação (30%) obtido na análise estatística. Fatores como teor de água no 

substrato, nutrientes, concentração de oxigênio no frasco e tempo de incubação das amostras 

podem influenciar nos resultados de mediação da nitrogenase pela técnica da atividade de 

redução do acetileno (SMERCINA et al., 2019). 

 

4.3.4 Massa seca da parte aérea, raiz e nódulos e número de nódulos  

Para as plantas avaliadas no estádio V4 (experimento I) não foram verificadas 

diferenças significativas pelo teste F (p ≤ 0,05) para a massa seca da raiz e número de 

nódulos. Já para a massa seca da parte aérea e massa seca de nódulos observou-se apenas o 

efeito isolado do fator lote, sendo os melhores resultados obtidos para o lote de menor vigor 

(Tabela 8). Como discutido anteriormente, o vigor exerce maior influência no início do 

desenvolvimento das plântulas, sendo o sucesso de seu desempenho posterior, na fase de 

planta, dependente de vários fatores como luz, nutrientes, temperatura, ausência de pragas e 

doenças, entre outros (MARCOS-FILHO, 2015b). Portanto, esses fatores podem ajudar a 

explicar o maior acúmulo de massa seca pelas plantas do lote de menor vigor em relação ao 

de maior vigor. 

Nas plantas coletadas no estádio R2 (experimento II) a análise de variância revelou 

pelo teste F (p ≤ 0,05) interferência do fator dose de forma isolada e interação entre os dois 

fatores para a massa seca da parte aérea. Não foram observadas diferenças significativas para 

as variáveis massa seca da raiz, massa seca de nódulo e número de nódulos (Tabela 8). 
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Tabela 8. Massa seca da parte aérea (MPA), massa seca da raiz (MR), massa seca de nódulos (MNO) 

e número de nódulos (NNO) de plantas de soja, cultivar M5917 IPRO, cultivadas em casa de 

vegetação (experimentos I e II) provenientes de dois lotes de sementes de soja com diferentes níveis 

de vigor, submetidas ao tratamento com doses de Co, Mo e Ni. 

Experimento I (estádio V4) 

Tratamentos 
MPA MR MNO NNO 

--------------------- g planta-1 ----------------------- nódulos planta-1 

Lote     

A 2,0 1,0 0,198 113,0 

B 2,3 0,9 0,239 106,3 

Dose 

mL kg-1 

    

0 2,4 1,0 0,244 108,0 

2 2,1 1,0 0,213 115,2 

4 2,2 1,0 0,228 103,4 

6 2,3 1,0 0,231 122,0 

8 2,0 0,9 0,175 99,4 

Valor de F     

Lote 5,6* 1,5ns 4,3* 0,6ns 

Dose 1,4ns 0,5ns 1,2ns 0,9ns 

Lote x Dose 0,6ns 0,4ns 0,3ns 1,2ns 

CV (%) 21,0 23,0 32,8 26,8 

Experimento II (estádio R2) 

Tratamentos 
MPA MR MNO NNO 

------------------ g planta-1 ------------------ nódulos planta-1 

Lote     

A 11,0 3,0 0,833 234,3 

B 11,4 2,9 0,862 230,4 

Dose 

mL kg-1 

    

0 11,4 2,7 0,860 255,6 

2 13,2 3,5 0,982 248,3 

4 11,5 3,0 0,830 222,7 

6 9,5 2,8 0,757 207,3 

8 10,4 2,8 0,811 227,9 

Valor de F     

Lote 0,3ns 0,1ns 0,2ns 0,1ns 

Dose 4,4* 1,4ns 3,2ns 1,9ns 

Lote x Dose 2,7* 2,9ns 2,8ns 0,3ns 

CV (%) 18,4 26,6 17,9 19,3 

*, ns = significativo e não significativo, respectivamente, pelo teste F (5%). Lote A = maior vigor e lote B = 

menor vigor. 
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Os ajustes das curvas de regressão apontaram pelo modelo quadrático tendência no 

aumento da massa seca da parte aérea das plantas do lote A até a dose de 4 mL kg-1; a partir 

dessa dose, o tratamento das sementes com Co, Mo e Ni promoveu decréscimo desse 

parâmetro (Figura 10). Outros pesquisadores também observaram redução da massa seca da 

parte aérea em plantas de soja provenientes de sementes tratadas com doses de B e Zn 

(ACHA et al., 2016) e com Ni (LAVRES et al., 2016). 

 

Figura 10. Massa seca da parte aérea (MPA) de plantas de soja no estádio fenológico R2, originadas 

de sementes de dois lotes (Lote A = maior vigor e lote B = menor vigor) submetidas ao tratamento 

com doses de Co, Mo e Ni. *, ns = interação significativa e não significativa, respectivamente, a 5% 

pelo teste F dos fatores: lote x dose. 

 

Essa redução na massa seca da parte aérea das plantas do lote A pode estar associada 

ao efeito nocivo proporcionado pelo aumento da dose dos elementos minerais no tratamento 

das sementes. O Ni quando fornecido em excesso proporciona inibição do desenvolvimento, 

fotossíntese, nutrição mineral e atividade enzimática, os quais são traduzidos posteriormente, 

em reduzido acúmulo de massa seca pelas plantas (SREEKANTH et al., 2013). O excesso de 

Co pode gerar estresse oxidativo, prejudicando o metabolismo do nitrogênio, a fotossíntese e 

o sistema antioxidante, o que também resulta na diminuição do acúmulo de matéria seca (ALI 

et al., 2010). 
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4.3.5 Abundância de δ15N, eficiência da FBN e Acúmulo de N-total 

A análise dos dados não revelou diferença significativa pelo teste F (p ≤ 0,05) da 

abundância de δ15N, eficiência da FBN e acúmulo de N-total na parte aérea das plantas de 

soja coletadas nos experimentos I e II (estádio V4 e R2, respectivamente) entre os fatores 

(lote x dose) avaliados, utilizando as doses 0, 4 e 8 mL kg-1 de Co, Mo e Ni (Tabela 9). 

Embora não tenha sido observada diferença significativa entre os fatores, observou- 

se uma possível contribuição das doses 4 e 8 mL kg-1 de Co, Mo e Ni, principalmente no 

acúmulo de N-total das plantas coletadas no estádio R2. Além disso, as plantas desse estádio 

apresentaram maiores porcentagens de FBN do que as coletadas no V4, provavelmente devido 

o pico da simbiose com a soja acontecer normalmente no estádio R2 (PEDROZO et al., 

2018). 

Em relação a abundância de δ15N os valores obtidos nas duas doses para as plantas 

do experimento II (- 0,8; - 1,0 δ15N‰, respectivamente) foram negativos; já para as plantas de 

arroz utilizadas como referência o valor foi + 4,94 δ15N‰. Quanto mais negativo é o valor da 

abundância natural de δ15N maior será o acúmulo de N devido às altas contribuições da FBN 

para as plantas de soja (GUIMARÃES et al., 2008). 

O acúmulo de N-total, nos dois experimentos, foi maior para as plantas de soja em 

relação ao obtido para as plantas de arroz, as quais não fazem FBN e tiveram como 

suprimento de N apenas a fração que estava disponível no substrato. A contribuição de FBN é 

interpretada quantitativamente pela diferença na abundância de δ15N entre as plantas de soja 

noduladas e as plantas de referência, cultivadas no mesmo local, pois essas últimas acumulam 

apenas o N do solo (ARAUJO et al., 2018). 

Os valores obtidos de contribuição da FBN na parte aérea das plantas de soja 

coletadas no estádio R2 foram de 70, 81 e 78% para as doses 0, 4 e 8 mL kg-1, 

respectivamente. Zilli et al. (2021) utilizando as mesmas Cepas da espécie Bradyrhizobium 

japonicum utilizadas nesta pesquisa (SEMIA 5079 e SEMIA 5080) e obtiveram valores de 

FBN variando de 84 a 86% em condições de campo. 

De maneira geral, a contribuição da FBN nas plantas de soja provenientes de 

sementes submetidas ao tratamento com doses de Co, Mo e Ni foi maior que na testemunha, 

principalmente, utilizando a dose recomendada (4 mL kg-1), assim, pode-se dizer que o 

tratamento de sementes com esses elementos minerais é fundamental para estimular a FBN e, 

consequentemente, contribuir com o desempenho das plantas. 
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Tabela 9. Abundância natural de δ15N (δ15N), estimativa da FBN (FBN) e acúmulo de N-total (N-

total) em plantas de soja, cultivar M5917 IPRO, cultivadas em casa de vegetação (experimentos I e II) 

provenientes de dois lotes de sementes de soja com diferentes níveis de vigor, submetidas ao 

tratamento com doses de Co, Mo e Ni. 

Experimento I (estádio V4) 

Tratamentos 
δ15N FBN N-Total 

δ15N‰ % mg parte aérea-1 

Lote    

A 1,0 56 12,3 

B 1,0 56 12,4 

Dose  

mL kg-1 

   

0 0,6 63 14,3 

4 0,9 58 11,5 

8 1,4 49 11,3 

Valor de F    

Lote 0,1ns 0,1ns 0,1ns 

Dose 1,8ns 1,9ns 2,1ns 

Lote x Dose 0,1ns 0,1ns 0,7ns 

CV (%) 93 24,6 25,9 

Arroz 4,67 - 5,5 

Experimento II (estádio R2) 

Tratamentos 
δ15N FBN N-Total 

         δ15N‰ % mg parte aérea-1 

Lote    

A - 0,9 86 75,5 

B - 1,1 89 77,5 

Dose 

 mL kg-1 

   

0 - 1,1 88 70,0 

4 - 0,8 85 81,0 

8 - 1,0 88 78,5 

Valor de F    

Lote 2,0ns 2,0ns 0,1ns 

Dose 0,8ns 0,8ns 0,6ns 

Lote x Dose 0,1ns 0,1ns 0,3ns 

CV (%) -38,3 6,3 26,6 

Arroz 4,94 - 16 
ns = não significativo, pelo teste F (5%).  Lote A = maior vigor e lote B = menor vigor. 
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5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os resultados da avaliação do potencial fisiológico das sementes dos lotes de soja 

após o tratamento com as doses de Co, Mo e Ni demonstraram que com o aumento da dose 

houve uma maior redução do potencial fisiológico das sementes, devido ao efeito fitotóxico 

do tratamento, sobretudo nas plântulas provenientes do lote de menor vigor. A avalição do 

comprimento de plântulas de forma automatizada pelo software Vigor-S evidenciou que a 

fitotoxicidade das doses de Co, Mo e Ni é manifestada principalmente na raiz das plântulas, 

pela redução do seu crescimento ou atrofia, sendo esse efeito fitotóxico observado em ambos 

os lotes, mas com maior intensidade sobre as plântulas do lote de menor vigor.   

 Assim como verificado nas avaliações do potencial fisiológico das sementes 

tratadas, a altura das plantas avaliadas no estádio R2 também foi reduzida com o aumento das 

doses de elementos minerais aplicados via tratamento de semente, sendo as plantas oriundas 

das sementes de menor vigor mais afetadas em relação as plantas do lote de maior vigor.  

As análises enzimáticas evidenciaram que a atividade da enzima urease das plantas 

no estádio R2 é aumentada com a aplicação de doses dos elementos mineirais Co, Mo e Ni, 

principalmente, devido a presença do Ni que é cofator dessa enzima e provavelmente 

contribuiu para a sua maior atividade. Para a enzima nitrogenase avaliada apenas nas plantas 

em estádio R2 não foi observado efeito da aplicação das doses de Co, Mo e Ni sobre sua 

atividade nos nódulos das plantas, contudo, as plantas provenientes do lote de maior vigor 

apresentaram maior atividade da enzima nitrogenase em comparação as plantas oriundas do 

lote de menor vigor.  

A massa seca da parte aérea das plantas de soja do lote de maior vigor coletadas no 

estádio R2 foi reduzida a partir da dose de 4 mL kg-1 de Co, Mo e Ni aplicada via tratamento 

de sementes. Por outro lado, para as plantas do lote de menor vigor não houve interferência 

significativa das doses dos elementos minerais sobre a mesma variável. Para massa seca de 

raiz, número de nódulos e massa seca de nódulos embora não tenha sido observado efeito das 

doses nos dois experimentos (I e II), as plantas provenientes do lote de menor vigor 

apresentaram menor massa seca de raiz e número de nódulos, porém, maior massa seca de 

nódulos e também nos dois experimentos, maior massa de parte aérea.  

Não foram observados efeitos significativos das doses de 0, 4 e 8 mL kg-1 de Co, Mo 

e Ni sobre a abundância de δ15N, eficiência da FBN e o acúmulo de N-total. Contudo, os 

valores obtidos reveleram que há um incremento na contribuição dessas varáveis para as 

plantas com a aplicação das doses de Co, Mo e Ni em relação ao tratamento testemunha (dose 
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0 mL kg-1), provavelmente, isso está associado a maior disponibilidade e participação dos 

elementos minerais aplicados via semente no processo de FBN. 
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6. CONCLUSÕES  

Nas condições deste estudo, o potencial fisiológico das sementes de soja é afetado 

negativamente com o aumento das doses de Co, Mo e Ni aplicadas via tratamento de 

sementes e os efeitos são mais acentuados quando o lote possui menor vigor. 

Não há efeitos do tratamento de sementes sobre o desempenho e a FBN das plantas 

de soja conduzidas até o estádio V4. No entanto, plantas provenientes de sementes com maior 

vigor avaliadas nesse estádio, apresentam maior atividade da enzima urease. 

O tratamento de sementes com Co, Mo e Ni estimula a expressão da FBN por 

incrementar o acúmulo de N nas plantas de soja, mas não influencia na massa seca e número 

de nódulos. Por outro lado, altas doses desses elementos minerais proporcionam redução da 

altura e massa seca da parte aérea de plantas no estádio fenológico R2. 

A presença de Ni no tratamento de sementes aumenta a atividade da enzima urease 

independentemente do nível de vigor das sementes, porém, essa atividade é reduzida quando 

são aplicadas doses elevadas desse elemento mineral. 

Plantas provenientes de sementes de maior vigor apresentam maior atividade da 

enzima nitrogenase. 
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