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Introdução

➢ Relação N para a soja

➢ Altos rendimentos

➢ Fixação biológica (N2)

➢ Bradyrhizobium



Eficiência da fixação

➢ Planta

➢ Bactérias

➢ Simbiose

➢ Meio ambiente



Eficiência da fixação

Problemas de baixa fertilidade do solo e disponibilidade
limitada de macro e micronutrientes também estão entre as
restrições mais importantes.



Eficiência da fixação

➢ O molibdênio (Mo) é fundamental para a fixação de N2
➢ Elemento nutricional das bactérias fixadoras

➢ Co-fator de proteínas (complexo nitrogenase)
➢ Junto com o Cobamina, decompõem o N atmosférico.

➢ Importante para metabolismo de N e S (enxofre)
➢ Faz a incorporação de S na forma de sulfato para sulfito para

compor os aminoácidos sulfurados



Aplicação de molibdênio

➢ Tratamento de sementes 

➢ Aplicações foliares

➢ Toxicidade
➢ Morte das bactérias inoculadas 4 dias após a inoculação com 

inoculante e Mo.



Materiais e Métodos

➢ Embrapa Soja/Londrina e na Embrapa de Ponta Grossa-PR

➢ Realizados em 5 safras: 1996/97 a 2000/01

➢ Populações de Bradyrhizobium foram estimadas na profundidade
0-10 cm



Características do solo



Materiais e Métodos

➢ Solo corrigido

➢ Todas as parcelas receberam 20 g de Co/há
➢ Precursor da cobamina B 12 na biologia das bactérias fixadoras

➢ Parcelas de 4 x 5 m, 10 linhas, espaçamento 50 cm entre linhas

➢ População de 300.000 plantas/ha

➢ Cultivares: BR 16, BR 37, Embrapa 48, BRS 133, BRS 153, BRS 156,
BRS 183 e BRS 184





Materiais e Métodos

Primeiro ano
➢ Sementes foram coletadas de área onde nenhum Mo foi aplicado

➢ Sementes foram colhidas de área com aplicação de 20 g de
Mo/ha via TS

➢ Sementes foram colhidas de plantas cultivadas em casa de
vegetação com aplicação de 800 g de Mo/ha, aplicado no
enchimento de grãos

➢ Nos anos seguintes todas as sementes foram cultivadas a campo
e sementes ricas em Mo vieram de sementes ricas em Mo e de
plantas suplementadas



Inoculação

Tratamento 
➢ Inoculante turfoso

➢ Bradyrhizobium japonicum

➢ Solução de sacarose antes do inoculante

Controle
➢ Apenas solução de sacarose

Nos experimentos para avaliar MAIOR concentração de Mo e
MENOR concentração foram utilizados dois tratamentos, um sem
inoculação e outro com 200 kg de N (50% na semeadura e 50% após
30 dias da emergência).



Experimentos

➢ Molibdato de sódio via foliar ou TS

➢ Aplicações foliares de 400; 800; 1200 e 1600 g Mo/ha

➢ Complementação – 10 e 20 g foram aplicados via foliar e TS

➢ Para determinar a melhor dose de Mo para se obter grãos ricos
em molibdênio, pulverizações foram feitas em R5 (início de
enchimento de grãos)



Experimentos

Tratamento 
➢ Para determinar o melhor momento de aplicação para obter
grãos ricos em Mo, aplicações foliares em 10; 20 e 30 dias após
floração foram feitas

➢ Para avaliar respostas de sementes ricas em Mo a
complementação foliar, foram realizadas aplicações em V4; R1; R3;
R5 e R3 e R5

➢ Via foliar aplicações realizadas com bomba de CO2 e no TS o
molibdato foi adicionado a calda de sacarose antes da inoculação



Experimentos

Colheita 
➢ Colheram 6 fileiras centrais

➢ Umidade corrigida para 13%

➢ Extração de Nitrogênio

➢ Determinação de Mo após digestão com ácido nítrico



Resultados 

Aumento do conteúdo de Mo com aplicações foliares.



Aumento de Mo e acúmulo em 1200 g.





Tabela 5. Teores médios de Mo (mg g1) nas sementes de três cultivares de soja em 

resposta a doses crescentes de Mo aplicado como pulverização foliar única ou 

bipartida no início da formação das vagens (R3) e início do enchimento da vagem 

(R5).



Tabela 6. Rendimento médio de grãos (kg ha1) da cultivar de soja BR 16 

cultivada a partir de sementes com teores baixos (pobres), médios, altos 

(ricos) e muito altos (muito ricos) de Mo, em resposta à complementação 

com 0, 10 ou 20 g Mo ha1 aplicado às sementes na semeadura.
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Tabela 7. Teores médios de proteína nos grãos e produtividade de grãos de soja de
sementes pobres (P) e ricas 9(R) em Mo das cultivares BR37a e Embrapa48b, em resposta
à complementação com Mo aplicado às sementes no plantio ou foliar com sprays no início
da formação das vagens (R3)

33,9% para 35,1% 33% para 34,6%

+8,7% +9,7%



Tabela 8. Média de N total no grão (TNG, kg N ha1) e rendimento de grãos (kg ha1) das
cultivares de soja Embrapa 48 e BRS 133 cultivadas a partir de sementes pobres em Mo (P)
e ricas em Mo (R) em resposta à aplicação complementar de 20 g Mo ha1 nas sementes, na
adubação ou como pulverização foliar, no início do enchimento das vagens (R5).

Resposta positiva a 
aplicação de Mo

Rendimento dos 
grãos e N total foi 

equivalente à 
adubação 

nitrogenada -
TODOS



Discussão 

➢ Muitos fatores podem reduzir a eficiência da BNF: restrições
edáficas, como a acidez do solo, altas temperaturas, seca e baixa
fertilidade do solo.

➢ No Brasil, a intensificação do cultivo da soja resultou na redução
deste micronutriente, mesmo em solos férteis.

➢ A adubação de soja com Mo pode ser realizada por tratamento
de sementes no momento da inoculação, ou por pulverização foliar
em certas fases do desenvolvimento da cultura.

➢ É importante desenvolver estratégias para suprir a cultura com as
quantidades necessárias de nutrientes, sem prejudicar o inoculante
Bradyrhizobium.



Discussão 

➢ É possível aumentar as quantidades de N nos grãos de plantas
cultivadas com BNF como fonte principal de N em quase 40 kg N/ha
com o spray foliar de molibdato de sódio, 20 dias após o
florescimento - estratégia adequada para atender aos requisitos
Mo da cultura sem afetar as bactérias inoculadas.

➢ Enriquecimento de sementes com Mo- Meio de contornar
problemas de toxicidade das fontes de micronutrientes para
bactérias inoculadas com fixação de N2.

➢ Sementes enriquecidas com Mo da cultivar de soja Embrapa 48,
cultivadas em BNF como fonte primária de N, uma dose extra de Mo
na semente ou como pulverização foliar resultaram em um N total
nos grãos equivalente ao que poderia ser obtido com 200 kg N ha1
de fertilizante N.



Discussão 

➢ Mo - estratégia para aumentar a produtividade e manter níveis
adequados de micronutrientes quando as culturas são cultivadas em solos
pobres em micronutrientes.

➢Proteínas - a soja é a principal fonte de proteína nos alimentos para
animais, porém, o melhoramento genético de soja para produção de
petróleo geralmente resulta em menor teor de proteína.

➢No presente estudo, a utilização de sementes ricas em Mo resultou em
maior teor de proteína.



Conclusões

➢ Produção de grãos ricos em Mo foi obtida com aplicação via foliar
de 800 g de Mo/ha em R3 e R5.

➢ Aplicações foliares aumentam 3000% o teor de Mo quando
comparadas ao controle.

➢ Fornecer Mo via foliar ou TS é importante para suprir a
deficiência ou carência de Nitrogênio nos solos.

➢ Obter sementes ricas em Mo se torna alternativa para fixação de
N2 e assim obter baixo custo de produção devido aos altos preços
dos adubos nitrogenados.
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