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RESUMO 

Grandes quantidades de nitrogênio (N) são requeridas para altas produtividades de soja, 

que podem ser obtidas por meio da fixação biológica do nitrogênio (FBN). No entanto, 

há possibilidade da eficiência desse processo biológico ser influenciada pela falta de 

micronutrientes. O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da aplicação foliar de 

níquel (Ni), cobalto (Co) e molibdênio (Mo) sobre os componentes de rendimento e 

produtividade de grãos na cultura da soja. O experimento foi instalado em campo na 

região de Inhaúma, MG, sobre um Latossolo Vermelho Amarelo na safra verão 

2015/2016. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 11 

tratamentos (T1: Testemunha; T2: 0,315 L/ha de MULTIBIOCOMONI; T3: 0,630 L/há 

de MULTIBIOCOMONI; T4: 0,138 L/ha de MULTICOMONI; T5: 0,277 L/ha de 

MULTICOMONI; T6: 7,5 g/ha de Sulfato de Ni; T7: 15 g/ha de Sulfato de Ni; T8: 51 

g/h de  Molibdato de Na; T9: 102 g/ha de Molibdato de Na; T10: 7,5 g/há de Sulfato de 

Co; T11: 15 g/ha de Sulfato de Co) e 4 repetições. As variáveis estudadas foram o 

vagem por planta (VP) número de grãos por planta (GP), grãos por vagem (GV), massa 

de 100 grãos (MCG) e a produtividade. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e suas médias comparadas com nível de 5 % pelo teste Tukey. Nas condições 

desse experimento, não houve efeito da aplicação foliar dos produtos 

MULTIBIOCOMONI, MULTICOMONI e Sais de cobalto, molibdênio e Níquel. 

 Palavras-chave: Aplicação foliar, Glycine max, micronutrientes. 
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ABSTRACT 

Large amounts of nitrogen are required for high yields of soybeans, which can be 

obtained through biological nitrogen fixation. However, there is a possibility that the 

efficiency of this biological process may be affected by the deficiency of 

micronutrients. The objective of this work was to study the effect of foliar application of 

different doses of nickel (Ni), cobalt (Co) and molybdenum (Mo) in the phenological 

stage V5 to V6 on the yield components and productivity of the soybean crop. The 

experiment was installed in a field in the region of Inhaúma, MG, on a dystrophic 

Latosol-Yellow in the summer crop 2015/2016. The experimental design was 

randomized blocks with 11 treatments (T1: Control, T2: 0.315 L/ha
-1

 

MULTIBIOCOMONI; T3: 0.630 L/ha
-1

  MULTIBIOCOMONI; T4: 0.138 L/ha
-1

 

MULTICOMONI; T5: 0.277 L/ha
-1

  MULTICOMONI; T6: 7.5 g/ha
-1

 Ni-Sulfate: T7:   

15 g/ha
-1

 Ni-Sulfate: T8: 51 g/ha
-1

 Na-Molybdate: T9: 102 g / ha
-1

 Na-molybdate: T10: 

7.5 g/ha
-1

 Co-Sulphate; T11: 15 g/ha
-1

 Co-Sulphate) and 4 replicates. The nutrients were 

supplied through the commercial formulations MULTIBIOCOMONI, 

MULTICOMONI and Salts. The studied variables were the number of grains per plant, 

grains per pod, mass of 100 grains and productivity. Data were submitted to analysis of 

variance and their means compared at 5% level by the Tukey test. Under the conditions 

of this experiment, there was no effect of foliar application of the products 

MULTIBIOCOMONI, MULTICOMONI and salts of cobalt, molybdenum and Nickel. 

Keywords: Foliar application, Glycine max, micronutrients. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. A 

produtividade média para a safra 2014/2015 foi de 2.998 kg/ha, respondendo por 48 % 

do total de grãos produzidos no país, em que o avanço científico, tecnologia disponível 

e pratica de manejo são fatores importantes para o aumento de produtividade. (CONAB, 

2016). 

 Segundo Dourado Neto et al. (2012), um fator determinante para obter boa 

produtividade da soja é a adubação, que tem uma porcentagem significante no custo 

final de produção. Devido essa leguminosa ser eficiente na FBN, diminuindo os custos 

com o N na produção, o cultivo desta cultura se torna mais viável financeiramente. 

 A grande quantidade de N que a soja necessita para sua demanda nutricional é 

suprida pela FBN, devido à associação simbiótica entre a bactéria do gênero 

Bradyrhizobium e esta leguminosa, sendo intermediada pelo complexo enzimático da 

nitrogenase (ROSSI et al., 2012). 

 A simbiose entre bactérias chamada coletivamente como rizóbios com as plantas 

leguminosas, é um dos sistemas fixadores de N2 atmosférico mais eficaz que se conhece 

na atualidade (MENICHELE et al., 2015). O florescimento pleno da soja está 

diretamente relacionado à FBN para a produção de grãos, devido à grande demanda 

nutricional para a produção de proteína do mesmo (BRANDELERO et al., 2009). Além 

disso, a inoculação com bactérias Bradyrhizobium proporciona economia anual perto de 

100-200 kg ha
-1

 de N, gerando economia aos produtores brasileiros de cerca de US$ 3 

bilhões, em fertilizantes nitrogenados (FAGAN et al., 2007). 

 No entanto para Dourado Neto et al. (2012), a eficácia do processo de FBN pode 

ser influenciada pela falta principalmente de Co e Mo. Além da utilização de inoculante 

com estirpes de Bradyrhizobium selecionados e eficientes, o Mo e o Co contribuem 

decisivamente na FBN (SFREDO et al., 2010). 

 Outro micronutriente importante nesse processo é o níquel (Ni), considerado 

essencial às plantas superiores (ESKEW et al., 1983; ESKEW et al., 1984; BROWN et 

al., 1987a). Dentre os aspectos positivos do Ni para as plantas, destacam-se a 

participação na estrutura e no funcionamento da enzima urease (BROWN et al., 1987b).   

 Até o momento poucos estudos têm sido realizados relacionando o efeito de 

doses de Ni na produtividade da cultura da soja. Estudo conduzido por Queiroz (2012), 

demonstrou que o Ni reduziu a germinação in vitro dos esporos de Phakopsora 
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pachyrhizi, que causa a ferrugem asiática na soja, e aumentou a produção de grãos nos 

tratamentos com aplicação de doses 20 – 40 g ha¹ de Ni. 

 O suprimento de nutrientes por meio da adubação foliar é de fácil aplicação e 

apresenta custos relativamente baixos, além de ser adaptável aos pulverizadores 

normalmente utilizados pelos produtores na aplicação de outros produtos, tais como 

inseticidas e fungicidas (SORATTO et al., 2011).  

 De acordo com Marcondes (2001), o conjunto de tecnologias avançadas tem 

estimulado o aumento da produtividade da soja, o qual tem diminuído drasticamente o 

nível de micronutrientes nos solos, caso o suprimento via adubação não seja realizado.   

 Nesse sentido, objetivou-se, com o presente trabalho, a avaliação dos 

componentes de rendimento da soja em função de diferentes doses e época de aplicação 

de Co, Mo e Ni via foliar.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1. SOJA 

 

 A soja é uma planta pertencente à família Fabacea (leguminosae), gênero 

Glycine, espécie Glycine max e forma cultivada Glycine max (L.) Merrill. O gênero 

Glycine tem várias espécies originárias das regiões como África, Ásia oriental e 

Austrália.  (SEDIYAMA, et al 2009). A soja cultivada Glycine max (L.) Merrill é 

originária do leste da Ásia, mais precisamente no nordeste da China, conhecida também 

como região da Manchúria (HYMOWITZ, 1970).  

 A expansão da soja no Brasil em escala comercial teve início no Rio Grande do 

Sul, por volta de 1935. No ano de 1942, pela primeira vez as estatísticas apontavam 

uma área de 702 ha naquele estado. Sendo a única finalidade de produzir soja no sul do 

Brasil naquela época era para a alimentação de suínos. Em 1938 a Alemanha foi o 

primeiro pais a importar soja brasileira (SEDIYAMA et al., 2015). A partir de 1950, 

essa leguminosa expandiu-se para o Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil (SEDIYAMA 

et al, 2009).  

 Entre as principais causas do progresso do cultivo da soja não foi somente a boa 

aclimatação dos cultivares inseridos no Sul do Brasil, consideradas semelhantes àquelas 

de origem. Outros fatores tiveram sua importância e contribuíram para sua expansão, 

tais como aquecimento do mercado internacional na década de 1970, que influenciou o 

mercado interno; estabelecimento de parque industrial de processamento de soja; 

maquinas agrícolas e insumos; organização em redes de pesquisa dos setores público e 

privado; ampliação da fronteira agrícola; facilidade de mecanização devido a topografia 

plana dos solos do cerrado; tecnologias para cultivar em baixas latitudes devido o 

melhoramento genético e de fertilidade do solo; regime pluviométrico favorável, 

coincidindo com o período de entre safra dos Estados Unidos e políticas 

governamentais (TECNOLOGIAS, 2005). 

 O grão de soja é rico em proteínas, que pode variar entre 30 e 53 %; entretanto, o 

teor médio das cultivares brasileiro é de 40 %. Em razão da qualidade de proteína da 

soja e de baixo custo relativo de sua produção, essa oleaginosa tornou-se importante 

fonte proteica para a complementação da dieta principalmente em países em 

desenvolvimento. O farelo de soja permite produzir carnes a custo mais baixo, dessa 

forma, países como o Brasil se beneficia da oferta local, reduzindo o preço da carne. 

(SEDIYAMA et al., 2015). 
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2.1.1. Morfologia 

 

 A planta de soja é anual, herbácea, ereta, autógama, ciclo de vida de 70 dias para 

as cultivares mais precoces e 200 dias para as mais tardias, altura da planta de 30 a 250 

cm, habito de crescimento ereto a prostrado, tipo de crescimento, determinado, 

semideterminado ou indeterminado, grupo de maturidade relativa de 5 a 10 no Brasil, 

hastes e vagens pubescentes na cor cinza ou marrom.  Além disso, algumas cultivares 

são resistentes a pragas, doenças, herbicidas e com alta produtividade (SEDIYAMA et 

al., 2005; SEDYAMA, et al., 2009). 

    

 2.1.2. Estádios de desenvolvimento 

 

 A caracterização dos estádios de desenvolvimento da soja é essencial para 

melhor compreensão dos profissionais e produtores que trabalham com a cultura 

(NOGUEIRA et al., 2013).  

 O desenvolvimento da soja envolve duas principais fases, a vegetativa e a 

reprodutiva (Tabela 1). A duração de cada uma delas é controlada geneticamente e 

influenciada por condições ambientais. A classificação dessas fases é feita com base na 

observação das folhas, flores e no desenvolvimento da vagem e semente que se 

encontram nos nós da haste principal da planta. (NOGUEIRA et al., 2013). 

 Este sistema identifica exatamente os estádios da planta de soja. Porém, nem 

todas as plantas em um dado campo estarão no mesmo estádio ao mesmo tempo. 

 

Tabela 1 – Descrição dos estádios vegetativos e reprodutivos da soja. 

Estádios vegetativos  

VE - Emergência  

VC - Cotilédone  

V1 - Primeiro né 

V2 - Segundo nó 

V3 - Terceiro nó 

* 

* 

V (n) - enésimo nó 

Estádios reprodutivos  

R1 - Inicio do florescimento  

R2 - Pleno florescimento  

R3 - Início da formação das vagens  

R4 - Plena formação das vagens  

R5 - Início do enchimento das sementes  

R6 - Pleno enchimento das vagens  

R7 - Início da maturação  

R8 - Maturação plena  

Fonte: FEHR; CAVINESS, 1977.  

.  
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2.2. MICRONUTRIENTES NA SOJA 

 

2.2.1. Molibdênio 

 

 Comparado com outros micronutrientes, o Mo permanece relativamente móvel 

com o molibdatos potencialmente solúvel. Entretanto, esses molibdatos são adsorvidos 

nas superfícies de minerais primários e da fração coloidal, fazendo com que a 

disponibilidade do Mo no solo seja dependente do pH. O pH do solo tem sido destacado 

como um dos fatores de maior influência na disponibilidade de Mo. A função mais 

importante do Mo nas plantas está associada com o metabolismo do N. Esta função está 

relacionada à ativação enzimática, principalmente com as enzimas nitrogenase e 

redutase do nitrato. (MARCONDES, 2001) 

 A nitrogenase catalisa a redução do N2 atmosférico a NH3, reação pela qual o 

Rhizobium dos nódulos radiculares supre de N à planta hospedeira. Por esta razão, 

leguminosas deficientes em Mo frequentemente apresentam sintomas de deficiência de 

N. A nitrogenase contém íons Mo e ferro, ambos necessários para a ativação da enzima 

(ADRIANO, 1986). 

 A determinação do teor foliar de N no estádio do florescimento permite 

comprovar se há a deficiência de Mo, devido a ineficiência da fixação simbiótica. A 

deficiência ocorre quando  forem encontrados valores inferiores a 30 ou 40g/kg¹ de N 

no tecido (SANTOS, 1991). 

 Segundo Sfredo et al. (2010) o Mo tem média mobilidade no floema e mais de 

58 % do nutriente requerido pela soja é absorvido nos primeiros 45 dias. Os sintomas de 

deficiência aparecem nas folhas mais velhas, pois ele é móvel na planta.  

 Normalmente a maioria das plantas requer Mo em quantidades muito baixas, 

com níveis críticos de deficiência entre 0,1 e 0,5 mg kg¹ de matéria seca, entretanto, em 

comparação aos outros micronutrientes, as plantas podem tolerar altas concentrações 

deste nutriente, podendo chegar até 1g kg¹ de matéria seca (MARSCHNER, 1995). 
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2.2.2. Cobalto 

 

 O Co é absorvido pelas raízes como Co
2+

, considerado móvel no floema. 

Contudo, quando aplicado via foliar, é parcialmente móvel. O Co é essencial para a 

fixação do N2, pois participa na síntese de cobamida e da leghemoglobina nos nódulos. 

Portanto, deficiência de Co pode ocasionar deficiência de N na soja, devido à baixa 

fixação do N2 (SFREDO et al., 2010). 

 Os nódulos com os rizóbios necessitam de Co para sintetizar a vitamina B12, 

como a enzima cobamida. Portanto sua deficiência causa clorose total, seguida de 

necrose nas folhas mais velhas, devido à deficiência de N. O excesso de Co diminui a 

absorção de ferro, motivo pelo qual os sintomas de toxicidade são semelhantes aos de 

deficiência de ferro, com folhas cloróticas na parte superior das plantas e atrofiamento 

(FERREIRA & CRUZ, 1991; SFREDO et al., 2008). 

  

2.2.3. Níquel 

 

 Dentre os aspectos positivos do Ni para a planta, Paiva et al. (2001) destacam a 

participação na estrutura e funcionamento da enzima urease, enzima esta, que atua na 

hidrólise da uréia; a influência no complexo enzimático hidrogenase, que aumenta a 

eficiência da fixação de nitrogênio em leguminosas e a participação na síntese de 

fitoalexinas, que melhora a resistência das plantas às doenças.  

 O aumento de pH do solo é um dos fatores que diminui a disponibilidade de Ni 

para a planta e se o pH diminuir aumenta a disponibilidade de Ni, podendo chegar a 

concentrações tóxicas (SIEBIELEC et al, 2006).  

 Em trabalho realizado por Eskew et al. (1983), os autores verificaram que 

plantas com deficiência de Ni acumularam níveis tóxicos de uréia nas pontas foliares, 

ocasionando necrose das mesmas, e isso se deve à diminuição da atividade da urease. 

Os mesmos autores afirmam que a falta de Ni exerce influência sobre o crescimento e 

senescência da planta, no metabolismo do N e na absorção de Fe. Há ainda, indicações 

que o Ni possa ter função na síntese de fitoalexinas, agindo, assim, na tolerância de 

plantas à doenças, sendo que em baixos níveis, o Ni é benéfico para o crescimento das 

plantas.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

  

 O experimento foi instalado em campo na Fazenda “São João”, grupo True Type 

em Inhaúma (MG), com localização geográfica entre os paralelos 19º25’48” S e os 

meridianos 44º29’41” O de Greenwich, com altitude de 692 m.  O clima da região é o 

tropical de altitude, com duas estações bem definidas, verão quente e chuvoso (outubro 

a abril) e inverno seco (maio a setembro) com temperatura média anual de 20,9 ºC.  O 

índice pluviométrico médio anual é de 1328,7 mm (IBGE, 2005). 

 O experimento foi conduzido em área cultivada em sistema de plantio direto, 

irrigado. O solo da área foi classificado com Latossolo Vermelho Amarelo (Embrapa, 

2013). A análise química e física do solo apresentou os seguintes resultados (Tabela 2) 

na camada de 0 - 20 cm. Foi amostrado 20 pontos em zigue e zague na área do 

experimento para avaliar a parte física e química do solo no período que a soja 

encontrava no estádio vegetativo V2 com a finalidade de avaliar os teores nessa fase de 

desenvolvimento da cultura.   

 Antes da semeadura, as sementes foram submetidas à inoculação com 

Bradyrhizobium japonicum, na proporção de seis doses do inoculante Masterfix tufoso 

(estirpes Semia 587 com 5x10
9 

células viáveis) e quatro doses do inoculante Masterfix 

liquido (Semia 5019 com 5x10
9 

células viáveis) com a finalidade de se obter uma boa 

nodulação das raízes da planta (Figura 1), garantindo o suprimento de N à cultura da 

soja. O tratamento de sementes com fungicida e inseticida foi realizado na indústria, 

com o ingrediente ativo tiametoxam (Cruiser) + fipronil (Standak). 
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Tabela 2 - Caracterização química e física das amostras de solo 

Atributo     

pHH2O 6,75    

pHcacl2 5,93    

P (mg dm
-3

) 34,5    

P res (mg dm
-3

) 70,00    

K (mg dm
-3

) 317,69    

Ca
2+ 

(cmolc dm
-3

) 5,40    

Mg
2+ 

(cmolc dm
-3

) 1,20    

Relação (Ca/Mg) 4,71    

Relação (Mg/K) 1,47    

S (mg dm
-3

) 8,00    

Na (mg dm
-3

) 8,50    

Fe (mg dm
-3

) 36,50    

Mn (mg dm
-3

) 60,50    

Cu (mg dm
-3

) 1,65    

Zn (mg dm
-3

) 7,55    

B (mg dm
-3

) 0,31    

Co (mg dm
-3

) <0,01    

Mo (mg dm
-3

) 0,01    

Ni (mg Kg) 4,65    

Al
3+ 

(cmolc dm
-3

) 0,05    

H+Al (cmolc dm
-3

) 2,23    

SB (cmolc dm
-3

) 7,69    

t (cmolc dm
-3

) 7,46    

T (cmolc dm
-3

) 9,72    

V (%) 76,53    

m (%) 0,63    

MO (g dm
-3

)  42,50    

P-rem (mg L
-1

) 34,50    

Areia grossa (kg kg
-1

) 5,30    

Areia fina (kg kg
-1

) 5,10    

Silte (kg kg
-1

) 24,80    

Argila (kg kg
-1

) 64,80    

Classificação textural Argiloso    

P, K e micros: Extrator de Mehlich 1:10; Ca, Mg e Al: Extrator KCl; P res: Extrator resina.  

H + Al = acidez potencial; SB = soma de bases; t = capacidade efetiva de troca de cátions; T = 

capacidade de troca de cátions a pH = 7; V = saturação por bases; m = saturação por alumínio; MO = 

matéria orgânica; P-rem = P remanescente. 
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Figura 1 - Nódulos na raiz da soja no estádio V5 para o V6. 

Foto: César Cintra. 

  

 A semeadura da soja, cultivar MONSOY 8210-IPRO (Tabela 3), foi realizada no 

dia 17 de dezembro de 2015, de forma mecanizada com semeadora de plantio direto 

com distribuição de sementes à vácuo, foram distribuídas  12 sementes por metro linear, 

em espaçamento de 0,6 m entre linhas e profundidade de semeadura de 2-3 cm.  

 

Tabela 3 - Características da cultivar Monsoy 8210-IPRO 

 

Hábito de crescimento  Determinado  

Adaptabilidade à fertilidade do solo  Média/Alta 

Resistencia ao acamamento  Boa  

Cor de pubescência  Marrom média 

Cor da flor  Branca 

Cor do Hilo  Preto 

Altura da Planta 72 cm  

Cor da vagem  Marrom média 
Fonte: Empresa KWS - Catálogo 14/15 Soja 
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 O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC) com 11 

tratamentos (Tabela 4) e quatro repetições, totalizando 44 parcelas. Cada parcela foi 

constituída de 6,6 m x 10 m lineares totalizando 66 m².  Na parte central foi selecionado 

quatro linhas com três metros de comprimento totalizando a área útil equivalente a 7,2 

m².  Para todos os tratamentos, foram aplicados: 5000 kg/ha de calcário, 250 kg/ha de 

cloreto de potássio e 100 kg/ha de monofosfato de amônio (MAP) de acordo com os 

dados da analise de solo anterior à semeadura.   

 

Tabela 4 - Tratamentos estabelecidos para testar a eficiência da adubação foliar com 

cobalto, molibdênio e níquel na cultura da soja. 

    Nutrientes  
Dose/ha Estádio 

fenológico Tratamento Fonte Mo Co Ni 

  g ou mL  

1 Testemunha  0 0 0 0 V4 a V6* 

2 MultibioCoMoNi 20 1,58 1,58 315 V4 a V6 

3 MultibioCoMoNi 40 3,15 3,15 630 V4 a V6 

4 MultiCoMoNi 20 1,58 1,58 138 V4 a V6 

5 MultiCoMoNi 40 3,15 3,15 277 V4 a V6 

6 Sulfato de Ni 0 0 1,58 7,5 V4 a V6 

7 Sulfato de Ni 0 0 3,15 15 V4 a V6 

8 Molibdato de Na 20 0 0 51 V4 a V6 

9 Molibdato de Na 40 0 0 102 V4 a V6 

10 Sulfato de Co 0 1,58 0 7,5 V4 a V6 

11 Sulfato de Co 0 3,15 0 15 V4 a V6 

*V4 a V6 = Estádio vegetativo, mais de 50% das plantas encontra nessa fase.   

 

  Para aplicações dos fertilizantes via foliar, MULTIBIOCOMONI, 

MULTICOMONI e SAIS (Tabela 5), foi utilizado volume de calda de 300 L/ha 

aplicados no estádio vegetativo entre V4 e V6 com pulverizador de pressão manual 

(Figura 2).  Os tratos culturais ( capina química, controle de pragas e doenças) foram 

iguais para todos os tratamentos de acordo com a necessidade da cultura. 
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Tabela 5 - Garantias % (p/p) Nutrientes solúveis em água  

MultibioCoMoNi
1 

 %       g/L  

Fósforo (P2O5)*   2,00 25,40  

Carbono orgânico total 7,00 88,90  

Cobalto    0,50 6,35  

Molibdênio   5,00 63,50  

Níquel    0,50 6,35  

MultiCoMoNi²     

Cobalto    1,00 14,40  

Molibdênio   10,00 144,00  

Níquel    1,00 14,40  

Fósforo    2,00 28,80  

Sais      

Sulfato de cobalto (Co)  20  11% S  

Molibdato de sódio (Mo)  39   

Sulfato de níquel (Ni)  22    

¹Composição: Sulfato de cobalto; EDTA; Ácido cítrico; molibidato de sódio; sulfato de 

níquel 22 %; Ácido fosfórico 61% P2O5; Extrato de algas Ascophilum Nodosum. 

²Fertilizante foliar mineral misto. 

 

 

Figura 2 - Pulverização com cilindro costal de pressão manual, com boa uniformidade 

de aplicação dos fertilizantes. Foto: César B. Cintra. 

  

 Foi realizada colheita manual do experimento após 132 dias de cultivo. Foram 

avaliadas as variáveis: VP, GP, GV, MCG e produtividade. Para avaliação do número 

de GP, foram separadas 5 plantas no momento da colheita e destas, realizado o número 
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de VP e GV, para a produtividade foi considerada 4 linhas centrais com 3 m de 

comprimento totalizando a área útil equivalente de 7,2 m² para cada parcela. A partir 

destes valores realizaram-se médias para cada tratamento. A massa de cem grãos foi 

obtida pela coleta ao acaso na área útil, cada amostra foi pesada e padronizanda para 13 

% de umidade.  Após a colheita, os grãos colhidos em cada parcela foram beneficiados 

e pesados e, a umidade determinada e corrigida para 13 %, obtendo-se assim a 

produtividade. 

 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F), utilizando o 

sistema para análises estatísticas – SISVAR (Ferreira, 2013). As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey adotando-se o nível de 5% de probabilidade.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com os resultados de análise de variância (Tabela 6), observou-se que 

não houve diferença significativa para as variáveis analisadas, seja para a aplicação de 

doses, seja para a fonte utilizada de Co, Mo e Ni.  

 

Tabela 6 - Análise de variância de grãos por planta (GP), grãos por vagem (GV), massa 

de cem grãos (MCG) e produtividade.  

 

QM 

FV GL VP GP GV MCG Produtividade 

Tratamento  10 304,75 
NS

 2157,82 
NS

 0,006 
NS

 1,08 
NS

 817798,621,08 
NS

 

Bloco  3 690,51 
NS

 4881,62 
NS

 0,003 
NS

 2,99 
NS

 560405,12 
NS

 

Resíduo 30 699,25 4816,77 0,01 1,38 648653,43 

CV %   26,26 26,96 4,36 6,9 15,97 

 

 

 Para Polvane et al (2012) o ganho de produtividade foi progressivo  com 

adubação foliar utilizando a dose de 20 g.ha
-
¹ de Mo, onde obtiveram acréscimo de  600 

Kg/ha
-1

 com adubação foliar, em comparação a testemunha. Porém doses superiores a 

20 g.ha¹ de Mo foram prejudiciais ao Bradyrhizobium.  Polvane et al (2012), também 

verificaram a eficiência da aplicação de Mo, diferentemente dos resultados encontrados 

no presente trabalho. 

 No trabalho de Menichele et al (2015), o número de vagens por planta foi maior 

quando Co e Mo foram aplicados via foliar no estágio fenológico V4 ou Co em R2, mas 

a maior produtividade foi obtida com a aplicação foliar de Co e Mo em V2, V4 e R2 o 

que justifica o uso desses micronutrientes comparado a este trabalho.  

 O teor de Ni nos solos depende do material de origem, porém algumas 

estimativas são feitas com base nos teores encontrados, pois pequenas doses podem 

inibir o crescimento da raiz (UREN, 1992). 

 Alovisi et al. (2011) pesquisaram o efeito do uso de sulfato de Ni, via folha, na 

cultura da soja, e concluíram que apesar da aplicação foliar aumentar consideravelmente 

os teores de Ni nas folhas de soja não houve efeito na produtividade da cultura, assim 

como verificado nesse trabalho.  
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 De acordo com Levy (2013), o teor inicial de Ni disponível no solo deve ser 

levado em consideração quanto à forma de aplicação escolhida, seja via solo e via foliar, 

pois aumenta a atividade da uréase em plantas de soja. 

 Para os autores Dechen e Nchtigall, (2006) e Kornörfer (2006), as deficiências 

desses elementos são mais comuns em solos ácidos. Desta forma, acredita-se que a 

pouca influência dos nutrientes em estudo sobre as variáveis analisadas possa ser 

explicada pelos valores adequados de pH do solo (Tabela 2). Outra possível explicação, 

é que os solos contêm quantidades variadas de Co, Mo e Ni que podem suprir, parcial 

ou totalmente, a quantidades exigidas pela cultura. (OLIVEIRA et al., 2005).  

 

Tabela 7 - Valores médios para vagem por planta (VP), grãos por planta¹ (GP), grãos 

por vagem¹ (GV), massa de cem grãos (MCG) e produtividade. 

Tratamentos  
VP GP GV 

PCG Produtividade  

(g) (Kg ha¹) 

1 23,68 246,2 2,58 17,25 4623,91 

2 26,60 275,35 2,58 16,89 5045,47 

3 27,33 284,9 2,61 17,83 5150,25 

4 27,05 280,3 2,59 17,3 5881,88 

5 24,64 245,9 2,49 15,88 4809,53 

6 26,10 261,5 2,5 16,86 4820,12 

7 26,68 272,05 2,56 17,57 5645,02 

8 27,30 278,95 2,54 16,63 4435,05 

9 23,35 234,8 2,52 17,32 4633,07 

10 20,50 212,6 2,58 17,29 4992,49 

11 23,73 239,5 2,5 17,06 5426,20 

Média 25,2 257,5 2,60 17,10 5042,10 

 

  Mesmo sem efeitos significativos estatisticamente dos tratamentos e 

interessante comparara a produtividade do tratamento quatro com o tratamento oito, 

pois seus valores são expressivos. Mesmo a quantidade exigida pela cultura da soja ser 

muito pequena a reposição de Co, Mo e Ni é recomendada, sendo relevante para evitar o 

esgotamento do solo pela remoção continua com as colheitas, conforme destacado pelos 

autores Sfredo e Oliveira (2010). 

 Já Accioly & Siqueira (2000) citando Carnell (1999) apresentam faixa de 25 a 

50 mg kg
-1

de Ni no solo como uma faixa para a maioria das plantas, acima da qual é 

notada a fitotoxidez de Ni. 

 Tendo em vista a exigência de maior produção de grãos por área cultivada nos 

dias de hoje e ainda a imposição de maior rentabilidade, a evolução das metodologias de 
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pesquisa com a aplicação foliar de nutrientes deve ser revisada e aprimorada, para sua 

viabilização como forma de manejo nutricional das culturas de interesse econômico no 

geral.  

5.  CONCLUSÕES 

 

 Nas condições desse experimento, não houve efeito da aplicação foliar dos 

produtos MULTIBIOCOMONI, MULTICOMONI e Sais de cobalto, molibdênio e 

Níquel nas variáveis de crescimento e produtividade da soja. A falta de respostas 

positivas da cultura à aplicação foliar destes produtos deve-se, possivelmente, aos 

fatores edafoclimaticos adequados na época de cultivo. Entre dois fatores destaca-se a 

alta fertilidade desse solo.    
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