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RESUMO 

 

Os solos de regiões tropicais necessitam da aplicação de altas doses 

de fertilizantes fosfatados, cuja utilização é limitada pelo custo. Fosfatos naturais podem 

ser uma alternativa interessante, porém apresentam baixa solubilidade. A utilização de 

microorganismos solubilizadores pode aumentar a solubilidade desses fosfatos. O objetivo 

do trabalho foi avaliar os efeitos da inoculação das bactérias Pseudomonas fluorescens e 

Pseudomonas SB via semente, associadas a fontes de baixa solubilidade de fósforo, no 

desenvolvimento e componentes de produtividade do milho. Foram implantados dois 

experimentos de campo, em um Argissolo vermelho amarelo distrófico arênico no 

município de Pompéia (SP), na safra 2014. No experimento 1 o delineamento experimental 

utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições, num esquema fatorial 3 x 3 

+1, envolvendo fontes de fósforo (sem fósforo, fosfato de Arad, apatita), microorganismos 

(sem inoculação, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas SB) e um tratamento adicional 

(superfosfato triplo), com solo corrigido com calcário. No experimento 2, o delineamento 

experimental foi o mesmo, num esquema fatorial 2 x 3, envolvendo fontes de fósforo 

(apatita, fosfato de Arad) e microorganismos (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas SB), com o solo sem correção de acidez.  As variáveis analisadas foram: teor 

de fósforo na folha, altura da planta e diâmetro do colmo (no florescimento), comprimento 

da espiga, diâmetro da espiga, número de fileira de grãos por espiga, número de grãos por 

fileira, número de grãos por espiga, massa de 100 grãos, produtividade, teor de fósforo no 

grão e índice de eficiência agronômica dos fosfatos. No experimento 1, a inoculação não 

promoveu alterações na altura da planta e diâmetro do colmo. Para teor de fósforo na folha 

a inoculação com Pseudomonas SB promoveu aumento no teor de fósforo foliar quando 

não foi utilizada nenhuma fonte de fósforo. Para as variáveis de produção, a inoculação 

com Pseudomonas fluorescens aumentou o diâmetro da espiga e número de fileira de grãos 

quando associada com apatita e o número de grãos por espiga. A inoculação com 

Pseudomonas fluorescens aumentou a produtividade em relação a inoculação com 

Pseudomonas SB, porém não diferiu das plantas que não receberam inoculação. A 

associação de Pseudomonas fluorescens com apatita e fosfato de Arad aumentou o teor de 

fósforo no grão. No experimento 2, a inoculação com Pseudomonas SB proporcionou um 

decréscimo na altura da planta e diâmetro do colmo em relação às plantas inoculadas com 



2 

 

Pseudomonas fluorescens e aumento no teor de fósforo no grão em relação às inoculadas 

com Pseudomonas fluorescens e não inoculadas e adubadas com apatita. 

 

Palavras chaves: fósforo; inoculação; microorganismos; solubilização.  
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SUMMARY 

 

Tropical soils require the application of high doses of phosphate 

fertilizers, which usage is limited by cost. Natural phosphates can be an interesting 

alternative, but exhibit low solubility. The use of solubilizing microorganisms can increase 

the solubility of these phosphates. The objective of this paper was to evaluate the effects of 

Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas SB bacteria inoculation on seed, associated 

with sources of low solubility phosphorus, on the development and productivity 

components of maize. Two field experiments were conducted in a yellow Paleudalf in the 

city of Pompeia (SP), in 2014. In experiment 1 the experimental design was a randomized 

complete block design with four replications, in a factorial 3 x 3 + 1, involving phosphorus 

sources (without phosphorus, Arad phosphate, apatite), microorganisms (without 

inoculation, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas SB) and an additional treatment 

(triple superphosphate) with soil acidity adjusted with lime. In experiment 2, the 

experimental design was the same, in a factorial 2 x 3, involving phosphorus sources 

(apatite, Arad phosphate) and microorganisms (without inoculation, Pseudomonas 

fluorescens, Pseudomonas SB),without soil acidity adjustment. The variables analyzed 

were: phosphorus content in the leaf, the plant height and stem diameter (at flowering), ear 

length, ear diameter, row number of grains per ear, number of kernels per row, number of 

grains per ear, weight of 100 grains, productivity, phosphorus content in grain and 

phosphate agronomic efficiency. In experiment 1, inoculation did not change the height of 

the plant and stem diameter .For phosphorus content in the leaf, the inoculation with 

Pseudomonas SB promoted increase in leaf phosphorus content when it was not used any 

source of phosphorus. For production variables, inoculation with Pseudomonas fluorescens 

increased the ear diameter and row number of grains when associated with apatite and the 
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number of grains per ear. Inoculation with Pseudomonas fluorescens increased 

productivity compared to inoculation with Pseudomonas SB, but did not differ from plants 

that received no inoculation. Pseudomonas fluorescens association with apatite and Arad 

phosphate increased the phosphorus content in the grain. In experiment 2, inoculation with 

Pseudomonas SB provided a decrease in plant height and stem diameter compared to plants 

inoculated with Pseudomonas fluorescens and increased phosphorus content in the grain 

compared to plants inoculated with Pseudomonas fluorescens and not inoculated and 

fertilized with apatite. 

 

Key words: phosphorus; inoculation; microorganisms; solubilization. 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A deficiência de fósforo é um dos principais desafios para a 

agricultura em solos tropicais. Esses solos apresentam grande quantidade de fosfatos 

minerais insolúveis, porém são pobres em ortofosfato solúvel, forma absorvida pelas 

plantas. Os íons fosfatos se encontram fortemente adsorvidos na superfície dos colóides 

minerais ou precipitados em solução, por ferro e alumínio em solos ácidos e cálcio em 

solos alcalinos.  

O uso de elevadas quantidades de fertilizantes fosfatados se faz 

necessário para atingir boas produtividades, porém parte desses fertilizantes são 

convertidos para formas insolúveis se tornando indisponíveis para as plantas (NOVAIS; 

SMYTH, 1999). Isto ocorre principalmente para os fosfatos acidulados, que possuem 

maior solubilidade e correspondem a mais de 90% do P2O5 usado na agricultura brasileira 

(PROCHNOW; ALCARDE; CHIEN, 2004). Levando-se em conta o alto custo do 

fertilizante e o fato de o fósforo ser um recurso finito, sem sucedâneos, torna-se 

indispensável à busca por melhorias na eficiência da adubação fosfatada e a obtenção de 

fontes alternativas de fósforo. 

Os fosfatos naturais, que podem ser obtidos localmente e a custos 

menores que os fosfatos convencionais acidulados são uma opção interessante. Entretanto, 

essa fonte de fósforo apresenta baixa solubilidade havendo a necessidade de torná-lo mais 

rapidamente disponível para as plantas. Diversos microorganismos do solo (fungos, 

bactérias e actinomicetos), predominantes na rizosfera, possuem a capacidade de 

solubilizar fosfatos minerais insolúveis por meio de diferentes mecanismos, especialmente 

pela produção de ácidos orgânicos, sendo chamados de microorganismos solubilizadores 

de fosfato (MSF). 
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Entre os microorganismos solubilizadores de fosfato, as 

Pseudomonas têm sido consideradas como um dos mais importantes grupos de bactérias 

por suas propriedades multifuncionais, pois além da solubilização de fosfatos, podem 

promover o desenvolvimento das plantas pela produção de hormônios e vitaminas, indução 

da resistência sistêmica em plantas contra agentes patogênicos e redução da população de 

microorganismos nocivos na rizosfera, apresentando enorme potencial para utilização 

como inoculantes em uma agricultura sustentável (NAIK et al., 2008). 

Atualmente, o uso de bioinoculantes tem recebido maior atenção 

devido ao aumento da preferência pelos produtos naturais “orgânicos” e redução no uso de 

fertilizantes minerais convencionais e pesticidas. Porém, a inoculação em larga escala é 

dificultada por fatores que podem diminuir a sua eficiência, como a presença de 

microorganismos solubilizadores de fósforo no solo, tornando praticamente nulo o efeito 

da inoculação; a introdução de cepas com baixa sobrevivência na rizosfera devido à pouca 

competitividade com as cepas autóctones, bem adaptadas; a seleção de microorganismos 

com base na sua capacidade solubilizadora in vitro, em condições diferentes das 

encontradas na rizosfera e a incompatibilidade com defensivos usados no tratamento de 

sementes e em aplicações no solo. Além disso, a comercialização desses produtos ainda é 

um processo desafiador, já que requer embalagens adequadas e formulações estáveis que 

garantam a viabilidade do produto durante o transporte e armazenamento. Portanto, é de 

fundamental importância a avaliação desses produtos em condições de campo. 

Com base no exposto, objetivou-se com o trabalho avaliar os 

efeitos da inoculação das bactérias Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB via 

semente, associadas a fontes de baixa solubilidade de fósforo, no desenvolvimento e 

componentes de produtividade do milho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

    2.1 Fósforo no solo 

 

         2.1.1 Fósforo nos solos tropicais 

 

Os solos das regiões tropicais, em razão do intenso processo de 

intemperismo a que foram submetidos durante o processo de formação, apresentam como 

características químicas, elevada acidez, alto teor de alumínio, baixa saturação por bases e 

baixa disponibilidade de nutrientes, entre eles o fósforo (NOVAIS; SMYTH, 1999). Nas 

regiões tropicais e subtropicais o fósforo é o elemento mais limitante da produção, sendo 

que 90% dos solos apresentam teores baixos (MALAVOLTA, 1980; YAMADA, 2003). 

Além disso, esses solos apresentam alta capacidade de reter o fósforo na fase sólida, 

formando compostos de baixa reatividade (SOUSA; LOBATO, 2003). Devido a essa 

limitação, faz-se necessário a utilização de quantidades adequadas de fertilizantes 

fosfatados para obtenção de altas produtividades (STAUFFER; SULEWSKI, 2004). 

Apesar das necessidades da planta serem menores quando 

comparadas ao nitrogênio e potássio, o fósforo é um dos nutrientes mais aplicados na 

adubação, sendo que as quantidades aplicadas superam muito as extrações pelas culturas. 

Esse baixo aproveitamento pelas plantas ocorre devido à fixação do fósforo pelos solos de 

regiões tropicais, já que o elemento apresenta afinidade com cálcio, alumínio e ferro, sendo 

esses solos ricos em oxihidróxidos de Fe e Al, os quais, juntamente com a caulinita 

formam a maior parte da composição mineralógica da fração coloidal dos solos. (RAIJ, 

2004). 

 

         2.1.2 Formas e dinâmica do fósforo no solo 
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O fósforo é um não metal e predomina no solo na forma de ácido 

ortofosfórico – H3PO3
-
 comumente chamado de ácido fosfórico e seus compostos. Os 

minerais de fósforo encontrados na natureza são todos ortofosfatos. Além das formas 

inorgânicas, o solo também contém fosfatos na forma orgânica (RAIJ, 2004). O fósforo 

orgânico tem maior importância em solos não cultivados e sob floresta, onde a matéria 

orgânica está preservada (NOVAIS; SMYTH, 1999). A mineralização do P orgânico pode 

ser uma importante fonte de P para as plantas (GATIBONI et al., 2007). Segundo Silva et 

al. (2003) os solos cultivados e que receberam adubações fosfatadas apresentam menores 

teores de P nas frações orgânicas, sendo o P inorgânico mais importante. 

O fósforo inorgânico pode ser agrupado em três frações: P na 

solução, P lábil e P não lábil. Na solução, entre pH 5,0 e 6,0, praticamente todo o P está 

nas formas absorvíveis H2PO4
- e HPO4

-2 (predominando a primeira). Com a elevação do 

pH, as concentrações destas duas formas tendem a se igualar, e a maiores valores de pH a 

forma HPO4
-2predomina. A utilização de fertilizantes fosfatados solúveis aumenta a 

concentração de P na solução, porém este tende a formar uma grande variedade de 

compostos de solubilidade variável com Fe, Al, Ca e outros elementos. Em solos ácidos, o 

fosfato reage com hidróxido de alumínio formando AlPO4.2H2O (variscita) e com 

hidróxido de ferro formando FePO4.2H2O (estrengita). Em condições de alcalinidade, a 

tendência é a formação de compostos de cálcio: fosfato dicálcico (CaHPO4), fosfato 

tricálcico [Ca3(PO4)2], fosfato octocálcico [Ca4(HPO4)3] e hidroxiapatita            

[Ca10(PO4)6 (OH)2]. Portanto, o pH exerce importante papel sobre a disponibilidade de P 

no solo, sendo que a faixa de pH entre 5,5 a 6,8 permite as maiores solubilidades de 

fosfatos de alumínio, ferro e cálcio (NOVAIS; SMYTH, 1999; RAIJ, 2004). Souza Júnior 

et al. (2012) avaliaram os teores das frações de fósforo inorgânico (Pi) em solos 

representativos do estado da Paraíba e suas correlações com características químicas desses 

solos e mostraram que em solos mais intemperizados, ácidos, pobres em cálcio, a maior 

parte do P nativo e adicionado como fertilizante forma precipitados com alumínio e ferro e 

em solos menos intemperizados, com pH neutro ou alcalino e com teores de cálcio 

maiores, o P-Ca foi a fração de Pi predominante, estando de acordo com Silva et al. (2003) 

que afirmaram que o P-Ca predomina em solos cultivados devido a atividade do cálcio 

proporcionada pela calagem. 

Além das reações químicas em solução, o P reage com a superfície 

das partículas do solo, sendo adsorvido às argilas silicatadas do tipo 1:1 (caulinita), à 
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matéria orgânica do solo através de pontes de cátions e principalmente à oxihidróxidos de 

ferro e alumínio presentes em maiores quantidades em solos tropicais mais intemperizados.  

Quanto maior a acidez, maior o teor de argila e principalmente quanto maior a presença de 

oxihidróxidos de Fe e Al na fração argila, mais intensa será a adsorção. No início, em 

função da energia de ligação entre o P e os colóides ser mais fraca, caracterizada pela 

formação de complexos monodentado, uma parte do P adsorvido se encontra em equilíbrio 

relativamente rápido com a solução do solo. Esta fração do P é chamada de P lábil e é 

responsável pela reposição do P absorvido pela planta na solução (RAIJ, 1991; NOVAIS; 

SMYTH, 1999). O maior problema da adsorção é que com o passar do tempo pode ocorrer 

o “envelhecimento” do P adsorvido aos oxihidróxidos de ferro e alumínio, cujas ligações 

tendem à especificidade, ou seja, cresce a energia de ligação com a formação de complexos 

bidentados. O P lábil passa para a forma não lábil, já não estando mais em equilíbrio com o 

P da solução, tornando o elemento não mais disponível para a planta ou dificilmente 

disponível. É o mecanismo que causa maiores problemas quando se aplica um fertilizante 

fosfatado solúvel no solo (NOVAIS, SMYTH, 1999; NOVAIS et al. 2007). Segundo 

Fernandez R. et al. (2008) a formação de P não-lábil a partir de formas lábeis, adsorvidas 

aos oxihidróxidos de Fe e Al é a maior causa para o baixo efeito residual da adubação 

fosfatada em solos tropicais e, apesar da goethita (oxihidróxido de Fe) ser o principal 

componente da fração argila responsável pela adsorção de fósforo, é a gibbsita 

(oxihidróxido de Al) é a maior responsável pela restrição à dessorção do fósforo.  

Portanto, o P encontra-se na solução do solo em teores geralmente 

baixos (menor que 0,1 mg dm-3), predominantemente na forma de H2PO4
-
 , estando em 

equilíbrio rápido com as formas lábeis da fase sólida, através da dessorção e dissolução do 

fosfato lábil, repondo constantemente o fósforo absorvido da solução pelas plantas. Esse P 

adsorvido ligado aos colóides com baixa energia é chamado fator quantidade (Q), o P na 

solução de fator intensidade (I) e a reposição do P na solução de fator capacidade (C). Os 

solos argilosos apresentam maior capacidade de reposição de P por apresentarem maior 

poder de adsorção que os solos arenosos (maior Q). Quando a capacidade do solo em repor 

o I é insuficiente para suprir a absorção pelas plantas, adiciona-se fertilizantes fosfatados. 

Já o P não lábil representa a maior proporção do P inorgânico do solo e é composto pelo P 

sob a forma de compostos de baixa solubilidade e adsorvido às partículas do solo em 

ligações estáveis, não estando em equilíbrio com a solução e, portanto, não disponível para 

as plantas (RAIJ, 1991; NOVAIS; SMYTH, 1999). 
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         2.1.3 Fatores que afetam a disponibilidade  

 

Segundo Souza e Lobato (2004) a disponibilidade de fósforo é 

afetada por diversos fatores como espécie cultivada, dose, fonte, granulometria e forma de 

aplicação do fertilizante fosfatado, manejo e propriedades físico-químicas do solo (textura, 

tipos de minerais de argila, teor de matéria orgânica e acidez). 

Os solos tropicais (mais intemperizados, oxídicos) apresentam 

baixa disponibilidade de fósforo principalmente devido a fixação (adsorção com alta 

energia de ligação), que ocorre quando formas lábeis adicionadas através de fertilizantes 

ou resíduos passam para formas não-lábeis, ou seja, não disponíveis para as plantas 

(ROLIM NETO et al., 2004). Segundo Novais e Smyth (1999) e Valladares et al. (2003) 

quanto maior o teor de argila no solo maior a fixação, já que devido à sua grande superfície 

específica, a fração argila é a porção do solo que mais contribui para o processo. Além do 

teor, o tipo de argila exerce grande importância na adsorção e consequente fixação de 

fósforo. Nos solos tropicais, onde predominam a caulinita e principalmente os óxidos de 

ferro (hematita, goethita) e óxidos de alumínio (gibbsita), o processo de adsorção diminui a 

quantidade de P na fração lábil devido à alta energia de ligação entre o ânion fosfato e os 

grupos funcionais da superfície mineral (NOVAIS; SMYTH, 1999, GATIBONI et al., 

2005). Souza et al. (2006) trabalharam com solos com diferentes textura, mineralogia e 

teores de matéria orgânica e mostraram que quanto mais argiloso, mais intemperizado e 

com maior teor de óxidos for o solo, maior a adsorção de fosfatos e consequentemente 

menor a disponibilidade de fósforo. 

O pH dos solos é outro fator importante na disponibilidade de 

fósforo para as plantas. Quando se eleva o pH, ocorre a geração de cargas negativas pela 

desprotonação de hidroxilas expostas nos colóides, ocorrendo a repulsão (menor adsorção) 

entre os fosfatos e a superfície adsorvente. Já em pH mais baixo, com predomínio de H+, as 

superfícies dos colóides ficam carregadas positivamente, aumentando o potencial 

eletrostático com os íons aniônicos presentes na solução, tendo como consequência  maior 

adsorção de fosfato (NOVAIS et al., 2007). Outro efeito da elevação do pH do solo pela 

calagem é o aumento da concentração e atividade dos íons OH- em solução, promovendo a 

precipitação do Fe e Al trocáveis, reduzindo assim a precipitação do fósforo com esses 

dois metais. Por outro lado, a aplicação de doses elevadas de calcário aumenta o teor de 

cálcio trocável, podendo ocorrer a precipitação do fósforo, com a formação de fosfatos bi e 
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tricálcicos, de solubilidade menor que os fosfatos de alumínio. Além disso, a elevação do 

pH a valores muito altos faz com o P passe da forma H2PO4
- para HPO4

-2, 

preferencialmente adsorvida, contrabalanceando o decréscimo do potencial eletrostático 

(Novais e Smyth, 1999). Sato e Comerford (2005) avaliaram os efeitos do pH sobre a 

adsorção e dessorção de P em um argissolo vermelho-amarelo distrófico de textura média 

da Bahia e mostraram que a elevação do pH de 4,7 para 5,9 e depois para 7,0 diminuiu a 

adsorção de P, 21 e 34% respectivamente, além de afetar positivamente a dessorção. Souza 

et al. (2006) em trabalho com solos com diferentes textura e mineralogia também 

comprovaram que a calagem proporcionou redução na adsorção de fósforo. Já Pereira e 

Faria (1998) em trabalho realizado com solos do semi-árido nordestino mostraram que em 

solos alcalinos a adsorção de fosfato foi maior que em solos levemente ácidos. 

A matéria orgânica também influencia a disponibilidade de fósforo 

no solo, reduzindo a adsorção e precipitação de fosfatos. Isso se dá pela liberação de ácidos 

orgânicos, que competem pelos sítios de adsorção, diminuindo o contato fosfato-argila; 

pela formação de complexos fosfo-húmicos facilmente assimiláveis na solução do solo e 

pela formação de compostos com Fe e Al (ANDRADE et al., 2003). Souza et al. (2006) 

mostraram que a aplicação de matéria orgânica diminuiu a adsorção de fósforo em solos 

com diferentes texturas e mineralogia. Matos et al. (2006) afirmaram que a adubação 

orgânica acarretou aumento nas formas mais lábeis de fósforo, evidenciando a importância 

dessa prática na ciclagem do nutriente. Santos et al. (2009) avaliaram os efeitos da 

integração lavoura-pecuária sobre a fertilidade de um latossolo vermelho-distrófico e 

concluíram que com o acumulo de matéria orgânica, houve aumento nos teores de fósforo, 

principalmente nas camadas superficiais do solo. Carneiro et al (2011) e Nunes et al. 

(2011) também obtiveram aumento nos teores de fósforo disponível devido ao acumulo de 

matéria orgânica proporcionado pelo sistema de plantio direto. Segundo Sá (2004), isso se 

deve ao não revolvimento do solo no SPD, o que promove a formação de sítios de P em 

espaçamentos e profundidades diferentes, com efeito acumulativo ao longo do tempo. Com 

esses resultados, demonstra-se a importância de adotar práticas de manejo que possam 

incrementar a matéria orgânica no solo, e com isso aumentar a disponibilidade do fósforo. 

 

    2.2 Fontes de fósforo e manejo da adubação fosfatada 

 

         2.2.1 Reservas de fosfatos e produção de fertilizantes fosfatados 
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O fósforo é um dos nutrientes mais aplicados em programas de 

adubação devido à sua deficiência generalizada na maioria dos solos brasileiros. A matéria 

prima para a fabricação da quase totalidade dos fertilizantes são as rochas fosfáticas, 

recurso natural finito. (LOPES; SILVA; BASTOS, 2004). 

Os minerais que compõe as rochas fosfáticas são formados 

basicamente por dois grupos: apatitas e fosforitas. As apatitas são fosfatos de cálcio 

contendo OH, F e Cl e são derivadas de rochas eruptivas também denominadas de ígneas 

ou magmáticas, com formações no Brasil Central, Canadá, Rússia e África do Sul. Já as 

fosforitas são fosfatos de cálcio com substituição parcial do PO4
-3 por CO3

-2, Mg e Na e 

originam-se de depósitos sedimentares no leito dos oceanos, em áreas costeiras rasas, que 

tornaram-se solo, com depósitos no norte da África, China, Oriente Médio e Estados 

Unidos, e são responsáveis por aproximadamente 85% da produção mundial de fósforo 

(LOPES; SILVA; BASTOS, 2004; HOROWITZ; MEURER, 2004). 

O teor de P2O5 nos depósitos pode variar de mais de 40% a menos 

de 5%. As rochas fosfatadas são beneficiadas para a remoção de impurezas obtendo-se 

assim os concentrados fosfáticos. O problema é que os concentrados fosfáticos com alto 

teor de P2O5 estão se exaurindo, aumentando os custos de produção (LOPES; SILVA; 

BASTOS, 2004). Segundo Vitti, Wit e Fernandes (2004) as reservas mundiais de fosfato 

somam aproximadamente 44 bilhões de toneladas, com cerca de 25% (11 bilhões) que 

podem ser explorados sob condições tecnológicas de baixo custo. Se for considerada a taxa 

anual de mineração de 140 milhões de toneladas, as reservas de fosfato no mundo durariam 

80 anos. Somando-se as reservas potencialmente exploráveis, seria suficiente para suprir o 

consumo mundial por 240 anos. As maiores reservas encontram-se no Marrocos, Estados 

Unidos e China, que são também os maiores produtores de rochas fosfáticas. No Brasil, as 

reservas de fosfato somam 130 milhões de toneladas e os maiores depósitos estão 

localizados em Patos de Minas, Tapira e Araxá (MG), Catalão e Ouvidor (GO) e 

Jacupiranga (SP). 

As rochas fosfáticas podem ou não receber tratamento industrial 

com ácidos para solubilizar o fósforo. Dependendo do tratamento utilizado, as principais 

fontes de fósforo podem ser divididas em: fosfatos naturais (rocha fosfatada moída, com 

eficiência agronômica variável, dependente de fatores ligados à mineralogia), 

termofosfatos (rocha fosfatada + calor), fosfatos parcialmente acidulados e fosfatos 

totalmente acidulados, que ocupam posição de destaque no mercado, com a maior 
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quantidade comercializada (PROCHNOW; ALCARDE; CHIEN, 2004). Nos últimos anos, 

tem crescido a utilização de fosfatos naturais na forma farelada, principalmente pelo menor 

custo, sendo que estes produtos apresentam diferente reatividade no solo dependendo do 

material de origem. Os fosfatos naturais de origem ígnea (apatitas), que predominam no 

Brasil, devido ao seu alto grau de cristalização e natureza físico-química dos minerais 

apresentam menor solubilidade quando comparados aos de origem sedimentar (fosforitas), 

tendo grande influência na eficiência agronômica da adubação (HOROWITZ; MEURER, 

2004). Segundo Raij (1991) os fosfatos naturais brasileiros não devem ser utilizados em 

culturas anuais devido a sua baixa eficiência na liberação do fósforo. Para Prochnow, 

Alcarde e Chien (2004) as características químicas e mineralógicas das apatitas fazem com 

sejam uma opção para a fabricação de fosfatos totalmente acidulados em detrimento a sua 

utilização de forma direta como fosfatos naturais. Já os fosfatos de origem sedimentar, 

como de Arad (Israel), Gafsa (Tunísia) e Carolina do Norte (EUA) possuem alta 

reatividade e têm capacidade de suprir fósforo para as culturas, sendo uma fonte alternativa 

de custo mais baixo quando comparado aos fosfatos acidulados (KAMINSKI; PERUZZO, 

1997; HOROWITZ; MEURER, 2004; SOUZA; REIN; LOBATO, 2008). 

Qualquer que seja a fonte há a necessidade de pesquisa visando 

uma maior eficiência na utilização do fósforo pelas plantas, com o objetivo de aumentar a 

vida útil das reservas de rochas fosfáticas (LOPES; SILVA; BASTOS, 2004). 

 

         2.2.2 Principais fertilizantes fosfatados 

 

Os fertilizantes fosfatados, de uma forma geral, apresentam baixa 

eficiência de utilização pelas plantas, sendo necessária a aplicação de altas doses, elevando 

com isso os custos de produção. A escolha da fonte correta de fósforo e a forma de 

aplicação podem aumentar a eficiência da adubação (CORRÊA et al., 2005). Dentre os 

macronutrientes primários, o fósforo é o que apresenta maior diversidade de fontes no 

mercado, as quais podem variar de acordo com a solubilidade, afetando diretamente a sua 

eficiência agronômica (capacidade de fornecimento de P para a planta) (SOUZA; 

LOBATO, 2004; NOVAIS et al., 2007). Segundo Alcarde e Prochnow (2004), os 

fertilizantes fosfatados podem ser classificados de acordo com a sua solubilidade em água, 

em citrato neutro de amônio (CNA) e em ácido cítrico (AC), em análises de acordo com a 

legislação brasileira. 
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Os fosfatos totalmente acidulados apresentam mais de 90% do P 

total solúvel em água e em CNA + água, estando disponível para a planta, favorecendo a 

sua absorção e utilização. São os mais usados na agricultura mundial e correspondem a 

mais de 90% do P2O5 utilizado na agricultura brasileira. Possuem alta eficiência 

agronômica em curto prazo e alto custo por unidade (SOUZA; LOBATO, 2004; 

PROCHNOW; ALCARDE; CHIEN, 2004; NOVAIS et al., 2007). No entanto, quando 

adicionados em solos tropicais ácidos, com alto teor de argila, essa rápida solubilização 

pode favorecer a adsorção e precipitação do P, tornando-o indisponível para a planta 

(NOVAIS; SMYTH, 1999). A granulação do produto e a aplicação de forma localizada 

diminuem o volume de solo com o qual reagem, minimizando assim as perdas (SOUZA; 

LOBATO, 2004). 

Os principais fosfatos totalmente acidulados pertencem ao grupo 

dos superfosfatos (superfosfato simples e superfosfato triplo) e os fosfatos de amônio 

(monoaminofosfato e diaminofosfato). Além desses produtos tradicionais, há outras opções 

de fosfatos totalmente acidulados como ortofosfatos de potássio, polifosfatos de amônio, 

nitrofosfatos e polifosfatos de amônio-uréia. Pode estar presente também em misturas 

complexas (N, P e K no mesmo grânulo). O superfosfato simples é um produto obtido pela 

solubilização da rocha fosfatada moída com ácido sulfúrico, contendo aproximadamente 

18% de P2O5 solúvel em água + CNA, 12% de S e 20% de Ca. Já o superfosfato triplo é 

obtido pela solubilização da rocha fosfatada moída com ácido fosfórico, contendo 

aproximadamente 41% de P2O5 solúvel em água + CNA e 10% de Ca. Os fosfatos de 

amônio são obtidos pela reação do ácido fosfórico com amônia. O MAP 

(monoaminofosfato) é um produto contendo aproximadamente 48% de P2O5 solúvel em 

água + CNA e 10% de N, enquanto o DAP (diaminofosfato) contém aproximadamente 

45% de P2O5 solúvel em água + CNA e 17% de N (PROCHNOW; ALCARDE; CHIEN, 

2004). 

Uma alternativa às fontes solúveis são os fosfatos naturais, de 

menor reatividade, porém capazes de suprir as necessidades da planta a um menor custo 

por unidade de P2O5, além de apresentar efeito residual durante anos subseqüentes à sua 

aplicação (HOROWITZ; MEURER, 2004). São produtos que apresentam o fósforo 

insolúvel em água, porém solúvel em solução de ácido cítrico a 2%, podendo ser 

aproveitado pela planta a longo prazo (ALCARDE; PROCHNOW, 2004). Segundo Novais 

e Smyth (1999), os fertilizantes de menor reatividade ao disponibilizarem mais lentamente 
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o P, minimizariam os processos de fixação e poderiam promover maior eficiência de 

utilização do nutriente pelas culturas, desde que a menor reatividade não restrinja o 

processo de difusão, que garante o fornecimento de P para a planta. Prochnow et al. (2006) 

avaliaram a eficiência agronômica de fontes de fósforo com solubilidade variável em solos 

com diferentes capacidades de adsorção e mostraram que fontes de fósforo de baixa 

solubilidade em água pode ser agronomicamente mais eficientes em solos com alta 

capacidade de adsorção de fósforo. 

Os fosfatos naturais são obtidos a partir de minérios fosfáticos que 

ocorrem em jazidas e que geralmente passam por processos de flotação ou de lavagem para 

eliminação parcial das impurezas (HOROWITZ; MEURER, 2004). Segundo Prochnow, 

Alcarde e Chien (2004), as características químicas e mineralógicas desses minérios vão 

influenciar na opção de seu uso como fosfato natural ou para a fabricação de fosfatos 

acidulados. Os fosfatos naturais brasileiros, obtidos a partir das apatitas, apresentam 

solubilidade muito baixa, principalmente em solos com acidez corrigida (pH em H2O em 

torno de 6,0), tendo eficiência agronômica muito baixa, principalmente em culturas anuais. 

Os fosfatos naturais sedimentares de alta reatividade (FNR) como Carolina do Norte, 

Gafsa, Arad apresentam boa eficiência quando aplicados a lanço e incorporados em solos 

com pH em H2O menor que 6,0, sendo similares aos fosfatos solúveis em água já no ano 

de aplicação (SOUZA; LOBATO, 2004). Além disso, apresentam efeito residual maior no 

solo quando comparado aos superfosfatos (KAMINSKI; PERUZZO, 1997; SOUZA et al., 

2008). 

A eficiência dos fosfatos naturais depende principalmente da 

origem, granulometria, características físico-químicas do solo, espécie vegetal e forma de 

aplicação. Os fosfatos sedimentares reativos, como o de Gafsa, apresentam maior 

solubilidade comparado aos fosfatos naturais de origem ígnea ou metamórfica (CORRÊA 

et al., 2005). Como apresentam baixa solubilidade em água, quanto menor a partícula 

(mais finamente moído), maior será a superfície de contato com o solo e conseqüentemente 

maior a liberação de P. Em solos ácidos e com teores baixos de P, a sua eficiência é maior, 

já que os íons H+ ajudam na solubilização e os baixos teores de P associados a altos teores 

de argila (maior adsorção) funcionam como dreno, favorecendo a dissolução dos fosfatos 

(HOROWITZ; MEURER, 2OO4). Quanto à forma de aplicação, o fosfato natural deve ser 

aplicado em área total e incorporado ao solo, já que a dissolução do fosfato natural 
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depende do contato com o solo (SOUZA; LOBATO, 2004; HOROWITZ; MEURER, 

2004). 

Os termofosfatos são fertilizantes obtidos pelo tratamento térmico 

de rochas fosfatadas com o objetivo de tornar o fósforo disponível para as plantas. No caso 

do termofosfato magnesiano é necessária a adição de componentes magnesianos e sílicos. 

São produtos que apresentam alto teor de P solúvel em ácido cítrico a 2% e quando 

aplicado na forma finamente moída, dissolve-se rapidamente no solo, apresentando 

eficiência agronômica equivalente aos fosfatos solúveis em água, efeito neutralizante da 

acidez, presença de magnésio, além da ação do silicato diminuindo a fixação de fósforo. 

Outras fontes de fósforo são o multifosfato magnesiano, obtido pela reação da rocha 

fosfatada moída com ácido sulfúrico e óxido de magnésio e os organofosfatados (farinha 

de ossos, farinha de ossos autoclavado e fosfato natural + matéria orgânica inoculada com 

microorganismos solubilizadores de fosfato) (VITTI; WIT; FERNANDES, 2004). 

Corrêa et al. (2005) avaliaram a eficiência de métodos de aplicação 

de fosfato de Gafsa e superfosfato triplo em solos com diferentes capacidades de adsorção 

de fósforo (Argissolo e Latossolo) e mostraram que o fosfato de Gafsa foi tão eficiente 

quanto o superfosfato triplo apenas quando incorporado no Argissolo (menor CMAP). Para 

o Latossolo isto não aconteceu devido à diminuição da solubilização do fosfato natural, 

provavelmente devido ao maior teor de cálcio no solo. Já Ramos et al. (2009) comparando 

os efeitos da aplicação de superfosfato triplo (TSP) e fosfato natural reativo de Arad (ARP) 

sobre a produção de biomassa e a utilização de fósforo por gramíneas forrageiras em dois 

tipos de solo (Cambissolo e Latossolo) mostraram que a fonte com maior solubilidade 

(TSP) proporcionou maior produção de matéria seca e maior acumulo total de P em ambos 

os solos. O fosfato reativo de Arad apresentou maior eficiência no Latossolo, indicando 

melhores condições para solubilização nesse tipo de solo. 

Korndörfer, Lara-Cabezas e Horowitz (1999) avaliaram o 

comportamento agronômico de fosfatos importados (Arad, Gafsa e Marrocos) quanto à 

produção de milho, comparando com o superfosfato triplo, em um Latossolo vermelho-

amarelo de textura média, com aplicação a lanço e concluíram que a capacidade dos 

fosfatos naturais Arad, Marrocos e Gafsa em fornecer fósforo para o milho foi de 60, 80 e 

97% respectivamente, quando comparados com o superfosfato triplo. Lima, Fidelis e Costa 

(2007) avaliaram a resposta da Brachiaria brizantha cv. Marandu a fontes de fósforo 

(Superfosfato triplo, hiperfosfato natural de Gafsa e fosfato natural reativo Fospasto) para a 
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produção de matéria seca em um Latossolo vermelho-amarelo distrófico e concluíram que 

o superfosfato triplo (fonte mais solúvel) proporcionou maior produção de matéria seca, 

não havendo diferença entre as fontes menos solúveis. 

Motomiya et al (2004) estudaram o efeito de métodos de aplicação 

(no sulco e a lanço) e fontes de adubo fosfatado (superfosfato triplo e fosfato natural de 

Gafsa) sobre a produção de grãos de soja em um Latossolo vermelho distroférricoargilo-

arenoso sob condição de plantio direto e mostraram que a eficiência do fosfato natural de 

Gafsa é equivalente ao superfosfato triplo quando aplicado à lanço, no entanto mostra-se 

ineficiente quando aplicado no sulco de semeadura. Já Santos et al. (2012) realizaram 

trabalho semelhante com algodão em solo com textura média no cerrado da Bahia e não 

encontraram diferenças significativas entre os métodos de aplicação e fonte utilizada sobre 

a produtividade do algodão. 

Frandoloso et al. (2009) compararam a eficiência do fosfato natural 

reativo e do superfosfato triplo, associado ao enxofre elementar aplicados no sulco de 

plantio na cultura do milho e mostraram que o superfosfato triplo proporciona maiores 

teores de P no tecido foliar e maior rendimento de grãos e que a adição de enxofre aumenta 

a eficiência agronômica do fosfato natural reativo. Franzini et al. (2009) também avaliaram 

os efeitos da aplicação de superfosfato triplo (SFT) e fosfato natural reativo de Gafsa 

(FNR) no aproveitamento do fósforo por plantas de milho e soja e concluíram que a 

aplicação localizada do superfosfato triplo aumenta a eficiência dessa fonte, assim como a 

aplicação de modo não localizado no solo aumenta a eficiência do fosfato natural reativo 

no fornecimento de fósforo para as plantas. A mistura das duas fontes aumenta o 

aproveitamento do fósforo do fosfato natural reativo pelas plantas, sendo que esse efeito 

depende do método de aplicação. As duas fontes no mesmo grânulo promovem o aumento 

na solubilização do P presente no FNR devido à acidez gerada pela hidrólise do fosfato 

presente no SFT. Já a aplicação do SFT no sulco de plantio promove o desenvolvimento do 

sistema radicular, melhorando a absorção do FNR aplicado a lanço. Oliveira Júnior, 

Prochnow e Klepker (2011) avaliaram em um Latossolo vermelho distrófico, de textura 

argilosa e baixo teor de fósforo disponível, a resposta da soja, por três safras consecutivas, 

à aplicação associada de fosfato natural de Arad e superfosfato triplo em diferentes 

proporções e métodos e concluíram que a mistura de fontes de diferentes solubilidades 

pode ser uma opção viável para o manejo do fósforo na adubação da soja. 
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Bedin et al. (2003) avaliaram o desempenho da soja submetida a 

aplicação de diversos adubos fosfatados em solos com diferentes capacidades de fósforo e 

mostraram que o fosfato natural de Araxá, apesar de aumentar a produção de fitomassa 

desta leguminosa, apresentou resultados muito inferiores aos observados para a soja 

submetida a outros fertilizantes fosfatados mais reativos como superfosfato triplo, 

termofosfato magnesiano, e essa diferença foi maior em solos com menor capacidade de 

fósforo. Já Foloni et al (2008) não obtiveram incremento na produção de biomassa da soja 

com aplicação do fosfato natural fosforita Alvorada, porém obtiveram resposta positiva 

para o milho. Moreira, Malavolta e Morais (2002), em trabalho realizado em casa de 

vegetação com um Latossolo Amarelo distrófico, mostraram que o termofosfato Yoorin 

apresenta maior eficiência agronômica quando comparado com fosfatos naturais reativos.  

 

         2.2.3 Manejo da adubação fosfatada 

 

A aplicação de maneira adequada é uma das formas de aumentar a 

eficiência dos fertilizantes fosfatados, sendo que a escolha dessa prática dependerá do solo, 

da fonte de fósforo, da espécie a ser cultivada, do sistema de preparo e do clima. As formas 

mais utilizadas para adicionar fósforo ao solo são a lanço na superfície, com ou sem 

incorporação, no sulco de plantio, em cova e em faixas (SOUZA; LOBATO, 2004). 

Os fosfatos mais solúveis, como o superfosfato simples, 

superfosfato triplo e os fosfatos de amônio são mais indicados para suprir fósforo às 

culturas anuais, já que apresentam efeito mais rápido e podem ser utilizados em aplicações 

a lanço, em faixas e no sulco de semeadura. Em solos pobres e para doses baixas e médias 

de fósforo, a aplicação de forma localizada no sulco de plantio reduz o contato com o solo, 

promovendo maior eficiência da adubação (Anghinoni, 2004). Para aplicações de doses 

elevadas de fósforo, a aplicação a lanço com incorporação poderá levar a formação de um 

sistema radicular mais volumoso, aumentando a absorção de água e nutrientes pelas 

plantas (SOUZA; LOBATO, 2004). Prado e Fernandes (2001) obtiveram menor produção 

de milho com a aplicação de superfosfato triplo a lanço em comparação com a aplicação 

no sulco em um Latossolo vermelho-escuro de textura argilosa e afirmaram que isso 

ocorreu devido à elevada capacidade de fixação de fósforo em solos oxídicos, sendo que 

nestes solos, seriam necessárias doses maiores para atingir maior produção. Barreto e 

Fernandes (2002) obtiveram resultados diferentes em um Argissolo, sendo que neste caso a 
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adubação a lanço proporcionou maior produção devido ao aumento da capacidade de 

absorção de nutrientes pela formação de um sistema radicular mais volumoso. Já Resende 

et al. (2006) em trabalho também realizado em Argissolo não obtiveram diferença 

significativa na produção de milho com a aplicação de superfosfato triplo a lanço e no 

sulco, porém, para fosfatos naturais reativos a aplicação a lanço proporcionou melhores 

resultados. 

A aplicação de doses mais elevadas visando à correção de P no solo 

recebe o nome de fosfatagem (PROCHNOW; ALCARDE; CHIEN, 2004). Segundo 

Coelho e Alves (2004) a fosfatagem pode ser feita de duas maneiras: na primeira aplica-se 

de uma só vez a quantidade de P necessária para atingir certo padrão de disponibilidade 

desse nutriente e na segunda são aplicadas doses menores, anualmente, para que o 

excedente vá se acumulando e depois de algum tempo atinja a disponibilidade de fósforo 

desejada no solo. Para Prochnow, Alcarde e Chien (2004) e Souza e Lobato (2004) a 

combinação da aplicação inicial a lanço com incorporação e adições anuais no sulco de 

semeadura tem proporcionado bons resultados. Segundo Zancanaro (2004) esta tem sido a 

forma mais recomendada e utilizada pelos agricultores no plantio de algodão no Estado do 

Mato Grosso. Em áreas onde foi adotado o sistema de plantio direto (SPD), a aplicação em 

faixas ou mesmo em área total favorece o aumento da disponibilidade de fósforo, já que 

diminui a adsorção, principalmente na camada mais superficial do solo devido ao não 

revolvimento, o que promove a formação de sítios de P com o aumento de frações 

orgânicas lábeis (CONTE; ANGHINONI; RHEINHEIMER, 2003; SÁ, 2004). 

Os fosfatos naturais reativos são uma opção interessante para o uso 

em solos deficientes de fósforo em adubação de correção (fosfatagem), aplicados a lanço e 

incorporados. Apresentam menor custo e para culturas perenes ou de ciclo mais longo 

como a cana-de-açúcar, a sua eficiência é similar aos fosfatos acidulados. Entre os fatores 

que afetam a sua eficiência, o modo de aplicação é um dos mais importantes, já que a 

dissolução do fosfato natural é dependente da superfície de contato com o solo, portanto, a 

aplicação a lanço com incorporação aumenta a taxa de dissolução (HOROWITZ; 

MEURER, 2004).  

 

         2.2.4 Adubação fosfatada na cultura do milho 
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O milho (Zea mays L.) é um dos mais importantes cereais 

cultivados e consumidos no mundo devido ao seu potencial produtivo e seu valor nutritivo, 

podendo ser usado tanto na alimentação humana como animal (FANCELLI, 2011). A área 

estimada pela CONAB (2014) para o plantio de milho no Brasil é de aproximadamente 6,7 

milhões de hectares para a primeira safra e 9,0 milhões de hectares na safrinha, 

concentrando-se principalmente nos estados do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, sendo o Mato 

Grosso o estado com maior produção, seguido por Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Minas Gerais, expandindo-se também pelos estados da Bahia, Maranhão e Piauí (CONAB, 

2014). Segundo Vitti et al. (2011) a produtividade média do Brasil (4,4 t ha-1) está muito 

abaixo do potencial produtivo atingido por bons produtores, por volta de 10 a 12 t ha-1, 

sendo que um dos principais fatores que contribui para isso é o uso inadequado de 

fertilizantes e corretivos. 

Embora a exigência do milho em relação ao fósforo seja menor do 

que nitrogênio e potássio, as doses recomendadas são altas em função da baixa eficiência 

(20 a 30%) de aproveitamento pela planta devido à alta capacidade de adsorção do fósforo 

adicionado ao solo, reduzindo sua disponibilidade. Além disso, plantas de 

desenvolvimento intenso e de ciclo curto como o milho, requerem maior nível de fósforo 

em solução (COELHO; FRANÇA, 1995). Segundo Grant et al. (2001) a deficiência de 

fósforo reduz a emissão e o crescimento de folhas. Com isso, há menor captação da 

radiação solar e conseqüentemente menor acúmulo de carbohidratos, afetando a 

emergência de raízes e reduzindo a capacidade de absorção de fósforo pela planta. Um 

bom suprimento de fósforo na fase inicial tem efeito no tamanho da espiga. A deficiência 

durante a formação da espiga, que ocorre entre os estádios V6 e V7 pode diminuir o 

tamanho da espiga, levando a um número menor de grãos por espiga. 

 

    2.3 Solubilização microbiana de fosfatos 

 

         2.3.1 Aspectos gerais 

 

O ciclo do P é um sistema complexo, governado por reações e 

transformações estritamente químicas ou mediadas pelos organismos do solo e pelas 

plantas, garantindo os fluxos e a ciclagem do P nos ecossistemas. Os microorganismos têm 

participação intensa nas transformações do P no solo, influenciando sua disponibilidade 
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para as plantas através da mineralização de compostos orgânicos, imobilização na 

microbiomassa e solubilização de formas inorgânicas (SIQUEIRA; ANDRADE; FAQUIN, 

2004), além da produção de fitormônios, que induzem o aumento no volume do sistema 

radicular, favorecendo a absorção de fósforo (HARVEY; WARREN; WAKELIN, 2009). 

Em comparação com os outros nutrientes, o fósforo é de longe o 

menos disponível para as plantas na maioria das condições do solo. Embora o fósforo seja 

abundante nos solos nas formas orgânicas e inorgânicas é, freqüentemente, o principal 

fator limitante para o crescimento das plantas (KHAN; ZAIDI; WANI, 2007). Segundo 

Goldstein e Krishnaraj (2007), os solos são ricos em fosfatos minerais insolúveis, mas 

deficientes no ortofosfato solúvel, forma absorvida pelas plantas e microorganismos. Essa 

situação é mais frequente nas regiões tropicais, onde os íons fosfatos são adsorvidos na 

superfície dos colóides minerais ou precipitados por ferro e alumínio em solos ácidos e 

cálcio em solos alcalinos (AFZAL; BANO; FATIMA, 2010; OSÓRIO, 2011). 

O uso de fertilizantes fosfatados minerais é, obviamente, o melhor 

meio para contornar a deficiência P, mas a sua utilização é sempre limitada devido ao seu 

alto custo (ZAIDI et al., 2009). A utilização de fosfatos naturais disponíveis localmente 

pode ser uma alternativa, já que são mais baratos do que os fertilizantes fosfatados 

solúveis, apresentando como desvantagem limitada eficiência agronômica devido a sua 

baixa solubilidade. Porém, existem processos naturais que podem tornar o fósforo 

disponível, entre os quais a solubilização microbiana de fosfatos minerais insolúveis já 

existentes ou adicionados no solo como fosfatos de rocha (BARROSO; OLIVEIRA, 2001; 

OSÓRIO, 2011). Segundo Marschner, Crowley, Rengel (2011) microorganismos e plantas 

desenvolveram mecanismos para adquirir fósforo através da acidificação da rizosfera pela 

liberação de prótons e ácidos orgânicos que promovem a quelatização dos cátions (Al, Fe, 

Ca), liberando fosfato solúvel. 

A utilização desses microorganismos pode desempenhar um papel 

importante no fornecimento de fosfato para as plantas de uma forma mais ecológica e 

sustentável (ZAID et al., 2009). Segundo Khan, Zaidi e Wani (2007), a solubilização dos 

compostos fosfatados por microorganismos solubilizadores de fosfato é muito comum em 

condições in vitro, porém em condições de campo o desempenho dos microorganismos é 

contraditório, prejudicando a utilização em larga escala na agricultura sustentável. Apesar 

das variações no seu desempenho, os microorganismos solubilizadores de fosfato são 

amplamente aplicados em práticas agronômicas a fim de aumentar a produtividade das 
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culturas. De acordo com Khan et al. (2013) inúmeros trabalhos de pesquisa vêm sendo 

feitos com o objetivo de identificar e isolar microorganismos solubilizadores de fosfato 

visando melhoria na utilização do fósforo e consequentemente na produtividade, 

principalmente de cereais e leguminosas cultivados em diferentes regiões do planeta.  

 

         2.3.2 Microorganismos solubilizadores de fosfato 

 

Uma grande diversidade de bactérias que habitam a rizosfera são 

capazes de exercer um efeito benéfico no crescimento da planta. Este grupo de bactérias 

tem sido denominado rizobactérias promotoras de crescimento (PGPR) e entre eles estão 

os gêneros Pseudomonas, Azospirillum, Burkholderia, Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, 

Erwinia, Serratia, Alcaligenes, Arthrobacte, Acinetobacter e Flavobacterium, que podem 

melhorar o desenvolvimento das plantas pela produção de fitormônios, indução da 

resistência sistêmica em plantas contra agentes patogênicos foliares e de raízes, redução da 

população de agentes patogênicos da raiz e outros microorganismos nocivos na rizosfera, 

fixação biológica de nitrogênio e solubilização de fosfatos inorgânicos (RODRÍGUEZ et 

al., 2006; BHATTACHARYYA; JHA, 2012). Segundo Rodriguez e Fraga (1999) os 

gêneros Pseudomonas, Bacillus e Rhizobium são considerados os mais eficientes 

solubilizadores de fosfatos inorgânicos. Além das bactérias, alguns fungos dos gêneros 

Aspergillus e Penicillium também possuem alta capacidade solubilizadora (KHAN et al., 

2013). 

Esses microorganismos são isolados da rizosfera e a sua capacidade 

solubilizadora está associada à acidificação do meio (principalmente quando são avaliados 

em fosfato de cálcio) e liberação de ânions orgânicos como citrato, gluconato, oxalato e 

succinato (KHAN; ZAIDI; WANI, 2007). Segundo Nahas (2007) são heterotróficos e 

dependem de carbono e fontes de energia. A capacidade de solubilização de fosfato varia 

conforme o potencial do microorganismo, a fonte de carbono e de fósforo e as condições 

do meio. A grande maioria dos trabalhos utiliza fosfato de cálcio, havendo poucas 

informações sobre a solubilização de fosfatos de ferro e alumínio, que são as formas que 

predominam nos solos tropicais. Esse procedimento leva a seleção de microorganismos 

solubilizadores de fosfato de cálcio em detrimento à solubilização de outros fosfatos 

(SILVA FILHO; VIDOR, 2000). Porém, trabalhos de Hara e Oliveira (2004) e Chagas 

Junior et al. (2010) com rizobios isolados de solos ácidos da Amazônia mostraram que 
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mais de 60% dos isolados que solubilizaram fosfato de cálcio também solubilizaram 

fosfato de alumínio. Toro (2007) em trabalho realizado na rizosfera de uma gramínea 

nativa das savanas mostrou que em solos ácidos predominam microorganismos 

solubilizadores de fosfatos de alumínio e ferro e em solos calcários, os solubilizadores de 

fosfato de cálcio. 

Para isolar um potencial microrganismo solubilizador de fosfato, o 

meio de cultura não pode ter fontes de P solúveis, apenas P insolúvel. Teoricamente, isso 

vai assegurar que o microorganismo que crescer nesse meio tem capacidade solubilizadora 

de fosfato. Tal meio de crescimento foi inicialmente proposto em 1948 por Pikovskaya, 

contendo como fator de seleção único o fosfato tricálcico – Ca3(PO4)2 que embora 

potencialmente insolúvel não é difícil de dissolver. Com isso, numerosos microorganismos 

solubilizadores de fosfato são isolados por apresentarem sucesso in vitro, mas não repetem 

seu desempenho em condições de campo (BASÃ; KAMNEV; de BASHAN, 2013). 

Naik et al. (2008) descreveram bem o processo de isolamento, 

seleção, caracterização, produção de hormônios e enzimas e ensaios de antagonismo de 

estirpes de Pseudomonas fluorescens isoladas de solos rizosféricos de campos agrícolas na 

Índia: 10g de solo rizosférico foi misturado com 90mL de MgSO4.7 H2O 0,1 M e agitado 

durante 10 minutos. A suspensão foi diluída e colocada em meio de cultura. Após a 

incubação a 28ºC por 2 dias, as colônias de Pseudomonas fluorescens foram identificadas 

sob luz UV (366nm) e após purificação semeadas para obtenção de culturas puras. Para 

detectar a capacidade de solubilização de fosfatos, as estirpes foram semeadas em meio de 

cultura Pikovskaya que contém por litro: 0,5g de extrato de levedura, 10g de dextrose, 5g 

de Ca3(PO4)2, 0,5g (NH4)2SO4, 0,2g de KCl, 0,1g de MgSO4.7 H2O, 0,0001g de MnSO4. 

H2O, 0,0001g de FeSO4.7 H2O e 15g de Agar. Após 3 dias de incubação a 28Cº, as estirpes 

que produziam halo claro ao redor das colônias foram consideradas positivas. Determinou-

se o fosfato solúvel e variações de pH no meio durante o crescimento de cada estirpe. Após 

a caracterização fenotípica e genotípica, as estirpes foram testadas para a produção de 

enzimas (celulase, pectinase), hormônios de crescimento, sideróforos, enzimas que 

degradam a parede celular de fungos, além de ensaios de antagonismo contra 

microorganismos causadores de doenças.  

Oliveira et al. (2009) isolaram microorganismos solubilizadores de 

fosfato da rizosfera de milho cultivado em Latossolo vermelho no cerrado brasileiro e 

selecionaram com base na eficiência de solubilização de fosfato orgânico e inorgânico 
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usando para isso o meio de cultura Pikovskaya modificado, contendo fitato de sódio, 

lecitina de soja e fosfato de alumínio e mostraram que os fungos foram mais eficientes na 

solubilização de fosfato de alumínio e bactérias em fosfato de cálcio sendo a solubilização 

de fosfato de alumínio menor que a do fosfato de cálcio, estando de acordo com Barroso e 

Nahas (2005) que afirmaram que o fosfato de cálcio apresenta maior solubilidade que o 

fosfato de alumínio e este que o fosfato de ferro. 

Gomes et al. (2010) avaliaram o potencial de bactérias e fungos de 

solos rizosféricos de milho para solubilização de fosfato de ferro em meio de cultura e 

mostraram que os fungos estudados foram mais eficientes que as bactérias na solubilização 

do fosfato de ferro devido a sua maior adaptação a acidez do meio, estando de acordo com 

Barroso e Nahas (2008) que avaliando a eficiência de solubilização de fosfato de ferro pelo 

fungo Aspergillus niger mostraram que a produção de ácidos foi o principal mecanismo de 

solubilização. 

Souchie et al. (2005) avaliaram a capacidade de solubilização de 

fosfato de cálcio, fosfato de alumínio e apatita de Araxá por fungos (Aspergillus) e 

bactérias (Enterobacteriaceae) e mostraram que os fungos apresentam maior capacidade 

para solubilizar fosfato de alumínio e que altas concentrações de Al+3 em solução prejudica 

o desenvolvimento de bactérias. As bactérias demonstraram maior capacidade de 

solubilizar apatita de Araxá do que fosfato de alumínio, porém em menor escala que os 

fungos. Silva Filho e Vidor (2001) mostraram que fungos e bactérias foram mais eficientes 

na solubilização de fosfato de cálcio do que fosfatos de alumínio e ferro e que a fonte de 

nitrogênio afetou a capacidade e o potencial de solubilização, tendo um efeito positivo 

quando foi utilizada uma fonte amoniacal. 

Silva Filho, Narloch e Scharf (2002) mostraram que fungos dos 

gêneros Aspergillus e Penicillium apresentaram maior capacidade para solubilização de 

fosfatos naturais do que as bactérias, o que foi confirmado por Souchie e Abboud (2007), 

que mostraram que fungos são mais eficientes na solubilização do fosfato de Araxá devido 

principalmente ao seu maior desenvolvimento e maior capacidade para acidificar o meio. 

Apesar dos fungos serem potencialmente mais promissores que as 

bactérias para solubilização de fosfato em condições de laboratório (in vitro), as pesquisas 

dão mais ênfase às bactérias (BARROTI; NAHAS, 2000). Segundo Puente et al. (2004) as 

bactérias são mais eficientes que os fungos para se estabelecer na rizosfera e suportar 

condições adversas. 
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Um meio alternativo de melhorar a eficiência na utilização de 

fósforo pela planta é a co-inoculação de bactérias solubilizadoras de fosfato e fungos 

micorrízicos arbusculares. Enquanto as bactérias podem aumentar a dissolução do fosfato 

através da liberação de ácidos orgânicos, os fungos formam associações simbióticas com 

as raízes das plantas aumentando a eficiência na absorção de fósforo na solução do solo 

(KHAN et al., 2009; OSÓRIO, 2011). 

 

         2.3.3 Mecanismos de solubilização 

 

Segundo Kuhad et al. (2011), o principal mecanismo envolvido na 

solubilização do fosfato é a produção de ácidos orgânicos, principalmente ácido glucônico, 

ácido 2-ketoglucônico, ácido cítrico e ácido oxálico que podem atuar como agentes 

quelantes dos cátions ligados ao fosfato através de seus grupos hidroxílico e carboxílico ou 

acidificar o meio pela liberação de H+. Os ácidos orgânicos geralmente produzidos pelos 

microorganismos são o glucônico, cítrico e oxálico (RICHARDSON, 2001; WALPOLA; 

YOON, 2013), enquanto a maioria das plantas produz ácido cítrico, oxálico e málico 

(ZHENG et al., 2005). Para Nahas (1991), além dos mecanismos citados, a liberação de 

prótons (H+) resultante da assimilação de NH4
+

 

durante o crescimento microbiano, a 

produção de ácido carbônico na respiração e a produção de ácidos inorgânicos oriundos do 

metabolismo de microrganismos quimiolitotróficos também são mecanismos que estão 

relacionadas com a solubilização microbiana de fosfatos. 

Alam et al. ( 2002) avaliaram dez bactérias e três fungos isolados 

da rizosfera de milho quanto a capacidade de solubilização de fosfato e mostraram que as 

bactérias foram mais eficientes que os fungos na solubilização do fosfato e que a produção 

de ácidos orgânicos (cítrico e oxálico) correlacionou positivamente com a solubilização de 

fosfato, porém não sendo o único mecanismo responsável pelo abaixamento do pH, 

estando de acordo com Illmer e Schinner ( 1995) que estudando os mecanismo de 

solubilização de fosfato para o fungo Penicillium aurantiogriseum e a bactéria 

Pseudomonas sp. mostraram que a liberação de prótons na respiração e na assimilação do 

NH4
+ também foi importante na solubilização de fosfatos. 

Di Simini, Sayer e Gadd (1998) testaram a capacidade de uma 

estirpe de Pseudomonas fluorescens de solubilizar fosfato de zinco e mostraram que 

colônias do microrganismo produziram halos claros em meio sólido incorporando o fosfato 
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de zinco, mas apenas quando a glucose foi fornecido como a fonte de carbono. A 

solubilização de fosfato de zinco ocorreu tanto por um aumento na concentração de H+ do 

meio, provavelmente uma consequência da assimilação de amônia como pela produção de 

ácido glucônico em altas concentrações. Embora em algumas circunstâncias o ácido 

glucônico seja supostamente capaz de solubilizar metais pela formação de quelatos, não 

houve quelação de zinco na experiência, já que ocorreu o aumento da concentração de Zn+2 

causada pelo processo de solubilização resultando em efeitos tóxicos na cultura. 

Lin et al (2006) utilizaram a bactéria Burkholderia cepacia CC-

AI74 para estudar o mecanismo de solubilização de fósforo e demonstraram que a 

solubilização foi causada principalmente pela liberação de ácido glucônico. Vyas e Gulati 

(2009) mostraram que cada estirpe de Pseudomonas tem a sua própria capacidade de 

produzir ácidos orgânicos, influenciando na solubilização do fosfato e consequentemente 

no crescimento das plantas, sendo essa característica importante para selecionar linhagens 

para a aplicação específica como bioinoculantes. O ácido glucônico foi o principal ácido 

orgânico produzido, principalmente na presença de fosfatos tricálcicos, mostrando 

resultados promissores para a aplicação em solos ricos em Ca. Pequenas quantidades de 

ácidos oxálico, málico, láctico, succínico, fórmico e cítrico foram relatados durante a 

solubilização de fosfato. 

Marra et al. (2012) isolando bactérias fixadoras de nitrogênio no 

feijão-caupi cultivado em solos tropicais visando selecionar aquelas eficientes também na 

solubilização de fosfatos inorgânicos insolúveis mostraram que as bactérias que se 

destacaram na solubilização de fosfatos foram as que mais produziram ácidos orgânicos 

(oxálico, cítrico, glucônico, láctico, succínico e propiônico) e que a quantidade e a 

proporção desses ácidos influenciavam na solubilização. Farhat et al. (2009) utilizando 

uma estirpe da bactéria Serratia marcescens na solubilização de fosfato de cálcio, 

tricálcico e hidroxiapatita e utilizando glicose como fonte única de carbono mostraram que 

a solubilização de fosfato ocorreu simultaneamente com a queda significativa do pH do 

meio e a análise do meio de cultura mostrou a produção de ácido glucônico resultante da 

oxidação direta da glicose. Alikhani, Saleh-Rastin e Antoun (2006) e Wang et al. (2012) 

mostraram que adição de fontes de carbono e nitrogênio aumentaram a solubilização de 

fosfatos. 

O comportamento dos microorganismos na solubilização de 

fosfatos pode ser determinado pelas condições do meio, principalmente em relação às 
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fontes de nitrogênio e carbono (BARROSO et al., 2006). Segundo Silva Filho e Vidor 

(2000) a atividade solubilizadora depende das fontes carbonadas no meio de cultura, 

destacando-se as formas mais simples de açucares, especialmente a glicose, estando de 

acordo com Minhoni et al. (1991) que comparando fontes de carbono afirmaram que a 

glicose foi a fonte que melhor favoreceu a solubilização de fosfatos. Além do carbono, a 

fonte de nitrogênio fornecida pode ter grande influência na redução do pH, já que íons H+ 

são liberados a partir das raízes durante a assimilação de amônio (NH4
+) (ARCAND; 

SCHNEIDER, 2006). Silva filho e Vidor (2001) avaliando a capacidade solubilizadora de 

fosfatos de microorganismos mostraram que a solubilização aumentou com a absorção de 

fontes amoniacais e diminuiu com as nítricas, o que foi comprovado por Sagervanshi et al. 

(2012) e Selvi e Ravindran (2012). Villegas e Fortin (2001) estudando a interação entre 

bactérias solubilizadoras de fosfato e fungos micorrízicos mostraram que a solubilização 

aumentou na presença de NH4
+ devido ao abaixamento do pH no meio de cultura. 

 

         2.3.4 Solubilização microbiana de fosfatos: testes de campo 

 

Segundo Basã, Kamnev, de-Bashan (2013), somente a eficiência na 

solubilização de fosfatos in vitro não é suficiente para que uma bactéria seja considerada 

promotora de crescimento. Outros testes devem ser feitos para avaliar o potencial do 

microorganismo para sua utilização como inoculante, que é o objetivo final dos ensaios. 

Apesar de ocorrerem naturalmente no solo, a população de 

bactérias solubilizadoras de fosfato não é alta para competir com outras bactérias 

estabelecidas na rizosfera, de tal maneira que a quantidade de fósforo liberado por elas não 

é suficiente para garantir um aumento significativo no crescimento das plantas. Por isso, é 

necessária a inoculação para elevar a população desses microorganismos solubilizadores a 

uma concentração mais elevada do que a encontrada normalmente no solo, com o objetivo 

de aumentar a solubilização de fosfatos, garantindo um maior desenvolvimento da planta 

(RODRIGUEZ; FRAGA, 1999; MAGIROI et al., 2012). Segundo Richardson e Simpson 

(2011) as interações entre microorganismos e plantas em condições de campo são bastante 

complexas e salvo algumas exceções (rizóbios e em menor escala fungos micorrízicos) têm 

se mostrado difícil de compreender, tendo como consequência respostas altamente 

variáveis à inoculação. 
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Kucey (1987) inoculou um solo calcário com o fungo Penicillium 

bilaji juntamente com fosfato de rocha, em ensaios de casa de vegetação e campo, e 

mostrou que a absorção de fósforo e a produção de matéria seca pelo trigo e pelo feijão foi 

equivalente a obtida com a utilização de uma fonte solúvel (superfosfato triplo e fosfato 

monoamônico). Quando foi adicionado somente fosfato de rocha, este não teve nenhum 

efeito sobre o crescimento do trigo ou absorção de fósforo, mostrando que 

microorganismos solubilizadores podem ser usados para aumentar a disponibilidade de 

fósforo de rochas fosfatadas. Wakelin et al. (2007) trabalhando com o mesmo fungo em 

solos neutros e alcalinos da Austrália mostraram que a inoculação das sementes de trigo e 

lentilha proporcionou significativo crescimento da parte aérea e produção de matéria seca, 

com maior absorção de fósforo. Já Nahas, Fornasieri e Assis (1994) não obtiveram efeito 

com a inoculação do fungo solubilizador Aspergillus niger na dissolução da fluorapatita, 

em comparação com a aplicação de fosfato solúvel na cultura do milho, possivelmente 

devido à competição com os microorganismos naturais do solo. 

Shankaraiah, Hunsigi e Nagaraju (2000) estudaram o efeito da 

inoculação do solo com as bactérias solubilizadoras de fosfato Agrobacterium radiobacter 

e Bacillus megaterium e o fungo Aspergillus awamori com diferentes níveis e fontes de 

fósforo sobre o crescimento, produção e qualidade da cana-de-açúcar e mostraram que a 

inoculação melhorou a eficiência na utilização dos nutrientes, proporcionando economia 

em fertilizantes fosfatados (25%) e aumento na produção (8-10%). Sundara, Natarajan e 

Hari (2002) em trabalho semelhante com Bacillus megaterium em cana mostraram que a 

inoculação proporcionou maior perfilhamento, aumento na produção e redução na dose do 

fertilizante fosfatado solúvel aplicado, sendo que metade da dose deste pode ser substituída 

por fosfato de rocha, fonte mais barata. Piccini e Azcon (1987) demonstraram que 

bactérias solubilizadoras de fosfato melhoraram a eficiência do fosfato de Bayovar, 

resultando numa maior utilização do fósforo na nutrição da alfafa. 

Supanjani et al. (2006) mostraram que aplicações de rochas 

fosfáticas e potássicas em conjunto com bactérias solubilizadoras de fosfato e potássio em 

solos pobres da Coréia, no cultivo da pimenta, apresenta eficiência similar aos fertilizantes 

solúveis, podendo ser uma alternativa sustentável à utilização de fertilizantes clássicos. 

Akhtar et al. (2010) inocularam sementes de algodão com Bacillus sp e obtiveram aumento 

significativo no crescimento e rendimento das plantas em todos os parâmetros avaliados 

(número de sementes, número de capulhos, peso dos capulhos, comprimento de fibra, 
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altura da planta), além de aumento na concentração de fósforo na planta e no solo. Costa et 

al. (2013) avaliaram os efeitos da adubação sobre a associação raiz-bactérias 

solubilizadoras de fosfato na cultura do arroz e mostraram que os microorganismos 

contribuem mais efetivamente em condições pobres de nutrientes, havendo uma pressão 

seletiva contra eles em condições de nutrição mais adequada, evidenciando a influência do 

meio sobre a eficiência dos microorganismos solubilizadores. 

Segundo Arcand e Schneider (2006) o uso combinado de 

microorganismos solubilizadores de fosfato com fungos micorrízicos pode aumentar a 

absorção de fósforo pelas plantas. Souchie et al. (2006) mostraram que a coinoculação de 

fungos solubilizadores de fosfato com fungos micorrízicos favoreceu o desenvolvimento 

do trevo cultivado em vaso e fertilizado com fosfato de alumínio. Babana e Antoun (2007) 

inocularam sementes de trigo com microorganismos solubilizadores de fosfato associados 

com fungos micorrízicos arbusculares em solos fertilizados com fosfato de rocha no Mali e 

obtiveram rendimentos de grãos comparáveis aos obtidos usando DAP, fertilizante de 

custo bem mais elevado. Cosme e Wurst (2013) observaram interações positivas entre 

Pseudomonas fluorescens e fungos micorrízicos arbusculares, dependentes do nível de 

nutrientes do solo e do equilíbrio hormonal da raiz, sendo que em plantas deficientes em 

citocinina ocorreu aumento nas hifas de micorrizas, com Pseudomonas podendo alterar a 

morfologia das raízes, promovendo o crescimento de plantas. 

Além da interação com fungos micorrízicos, a coinoculação de 

bactérias solubilizadoras de fosfato com bactérias nodulantes tem trazido bons resultados. 

Valverde et al. (2006) avaliaram os efeitos da coinoculação de Pseudomonas jessenii 

(bactéria solubilizadora de fosfatos) e Mezorhizobium ciceri (bactéria nodulante) sobre a 

produção de grão de bico em casa de vegetação e no campo e obtiveram um aumento na 

produtividade de grãos, sugerindo que P. jessenii pode agir sinergicamente com M. ciceri 

na promoção do crescimento de grão de bico. Afzal, Bano e Fatima (2010) obtiveram 

aumentos de 38% e 12% na produtividade da soja em casa de vegetação e campo, 

respectivamente, com a coinoculação de Bradyrhizobiume e Pseudomonas em comparação 

com a fertilização somente com fósforo. 

Baldotto et al. (2012) estudaram o crescimento inicial e a nutrição 

do milho em resposta à inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio (Herbaspirillum 

seropedicae) e solubilizadoras de fosfato de rocha (Burkholderi sp) e concluíram que as 

plantas apresentaram maiores teores de nitrogênio e fósforo foliares e maior crescimento 
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quando comparadas ao controle, sem inoculação e que quando se acrescentou 

vermicomposto o efeito foi ainda maior. Carneiro et al. (2004) já haviam mostrado que o 

sistema de plantio direto proporciona um ambiente mais favorável a ocorrência de fungos e 

bactérias solubilizadoras de fosfato devido a maior quantidade de matéria orgânica. 

Nakayan et al. (2013) mostraram que solubilizadores de fosfato Meyerozyma 

guilliermondii reduziram a aplicação de fertilizantes minerais sem afetar a produtividade 

do milho.  

 

         2.3.5 Perspectivas futuras e comercialização de inoculantes 

 

Os microorganismos solubilizadores de fosfato desempenham 

importante papel na nutrição de plantas através do aumento da disponibilidade de fósforo. 

O manejo de populações de microorganismos existentes com o objetivo de otimizar a sua 

capacidade para solubilizar fosfatos ou a inoculação com microorganismos específicos são 

estratégias utilizadas (RICHARDSON; SIMPSON, 2011). No entanto, mais estudos são 

necessários para se conhecer a real capacidade de solubilizar fósforo de diferentes fontes e 

frações do solo, compreender melhor as interações microbianas que ocorrem na rizosfera 

ou dentro das raízes (endófitos), bem como entre solubilizadores de fosfato e outros 

microorganismos promotores de crescimento e como as práticas agrícolas influenciam esse 

processo (RODRIGUEZ; FRAGA, 1999; RICHARDSON; SIMPSON, 2011). 

Para Leggett et al. (2007), além de extensa pesquisa de campo para 

confirmar a eficiência dos solubilizadores e sua compatibilidade com defensivos, estudos 

devem ser feitos com o objetivo de melhorar a produção e comercialização dos inoculantes 

como sistemas de controle que garantam a qualidade do produto entregue ao agricultor, 

embalagens adequadas que permitam estabilidade do produto na prateleira e facilidade de 

manuseio. Ainda segundo Vassilev, Löbermann e Vassileva (2012) uma atenção especial 

deve ser dada nas estratégias de desenvolvimento dos inoculantes visando aumentar sua 

proteção contra fatores abióticos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

    3.1 Descrição do local  

 

Realizou-se dois experimentos, os quais foram conduzidos no 

período de março a agosto, na Fazenda do Engenho, localizada no município de Pompéia, 

região oeste do Estado de São Paulo, nas coordenadas geográficas 22º03’28” S e 50º09’59” 

W, altitude de 560 m, em solo classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

Arênico (EMBRAPA,2006), cuja análise química, de acordo com Raij et al. (2001) , física 

(EMBRAPA, 1997) e fósforo remanescente ( ALVAREZ et al., 2000) para a camada de    

0 – 20 cm de profundidade encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características químicas e físicas da área do experimento 

       pH            M.O.        P          K     Ca     Mg       Al      H+Al       SB         T       V 
 CaCl2     H2O       g dm-3         mg dm-3       -------------------------  mmolc dm-3--------------------------------     % 

  4,8     5,6        14           5          1,8    10       4          1        20          16          36     44 

 

S       Cu      Fe        Mn         Zn         B            P rem             Argila          Silte         Areia 

---------------------  mg dm-3 ------------------        mg dm-3           --------------  g kg-1   ------------- 

7       0,7      23       49,2        0,5       0,48          53,4                  46               52             902 

 

    3.2 Delineamento experimental e tratamentos 

 

         3.2.1 Experimento 1 

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, 

num esquema fatorial 3 x 3 + 1, envolvendo fontes de fósforo (apatita, fosfato de Arad e 

sem aplicação de fósforo), microorganismo (Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas SB e 

sem microorganismo) e uma testemunha (superfosfato triplo) como tratamento adicional 



32 

 

(Tabela 2) com 4 repetições, num total de 40 parcelas. Cada parcela experimental foi 

constituída de 4 linhas de milho com 12m de comprimento, espaçadas de 0,8m, com 4,5 

plantas por metro linear, correspondendo a uma área total de 38,4m2. Foi considerada 

como área útil as 2 linhas centrais, desprezando-se 1,0m em cada extremidade, num total 

de 16 m2. 

 

Tabela 2. Tratamentos utilizados no experimento 1. 

Tratamentos 

1. Apatita + calcário 

2. Apatita + calcário + Pseudomonas fluorescens 

3. Apatita + calcário + Pseudomonas SB 

4. Fosfato de Arad + calcário 

5. Fosfato de Arad + calcário + Pseudomonas fluorescens 

6. Fosfato de Arad + calcário + Pseudomonas SB 

7. Sem fósforo + calcário 

8. Sem fósforo + calcário + Pseudomonas fluorescens 

9. Sem fósforo + calcário + Pseudomonas SB 

10. Superfosfato triplo + calcário 

 

         3.2.2 Experimento 2 

 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, 

em esquema fatorial 2 x 3, envolvendo fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e 

microorganismos (sem microorganismo, Pseudomonas fluorescense Pseudomonas SB) 

(Tabela 3) com 4 repetições, num total de 24 parcelas. Cada parcela experimental foi 

constituída de 4 linhas de milho com 12 metros de comprimento, espaçadas de 0,8 metro, 

com 4,5 plantas por metro linear, correspondendo a uma área total de 38,4 metros 

quadrados. Foi considerada como área útil as 2 linhas centrais, desprezando-se 1,0 metro 

em cada extremidade, num total de 16 metros quadrados. 

 

Tabela 3. Tratamentos utilizados no experimento 2. 

Tratamentos 

1. Apatita 

2. Apatita + Pseudomonas fluorescens 

3. Apatita + Pseudomonas SB 

4. Fosfato de Arad 

5. Fosfato de Arad +Pseudomonas fluorescens 

6. Fosfato de Arad + Pseudomonas SB 
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    3.3 Preparo da área e implantação dos experimentos 

 

A área estava ocupada com pastagem (Braquiaria decumbens). 

Seis meses antes do plantio foi feita uma aração e duas gradagens para eliminação das 

plantas existentes, tomando-se o cuidado para deixar restos culturais na superfície do solo 

para evitar problemas de erosão.  Nesta ocasião foi aplicado 1,0t ha-1 de calcário PRNT 

90%, contendo 31% de CaO e 21% de MgO, para elevar a V% a 70. 

A semeadura foi realizada no dia 04/03/2014, utilizando-se uma 

semeadora-adubadora de 2 linhas para plantio convencional. O milho híbrido adotado foi o 

AG 8088, transgênico, resistente a lagarta do cartucho e ao glifosato. A adubação de 

semeadura para nitrogênio e potássio foi a mesma para os dois experimentos e para todos 

os tratamentos, com a aplicação de 67kg ha-1 de uréia (30kg de N) e 67kg ha-1 de cloreto de 

potássio (40kg K2O), visando uma produtividade de 6t ha-1 de grãos, de acordo com Raij et 

al.(1997). Quanto ao fósforo, foi aplicado 80kg ha-1 de P2O5 (RAIJ et al., 1997) utilizando 

como fontes o superfosfato triplo (42% de P2O5), fosfato de Arad (30% de P2O5) e fosfato 

de Araxá (20% de P2O5), distribuídos manualmente e também igual para os dois 

experimentos.  O superfosfato triplo e o fosfato de Arad foram aplicados em sulco, ao lado 

da linha, imediatamente após o plantio, sendo o fosfato de Arad misturado com a terra. O 

fosfato de Araxá foi aplicado a lanço e incorporado com grade, antes da semeadura. 

A inoculação foi feita 45 minutos antes da semeadura, misturando-

se bem o inoculante com as sementes. Para Pseudomonas fluorescens foi utilizado o 

produto comercial Rizofosliq. na dose de 100mL para 20kg de sementes de milho e 40mL 

de Premax, um protetor bacteriano que melhora a sobrevivência das bactérias e permite 

alta aderência com a semente. O Premax foi misturado ao Rizofosliq antes da inoculação, 

de acordo com a recomendação do fabricante. A inoculação com Pseudomonas SB foi feita 

utilizando-se 100mL do preparado bacteriano para 20kg de sementes de milho. 

 

    3.4 Condução dos experimentos 

 

A emergência das plântulas ocorreu no dia 09/03/2014. No dia 

14/03 foi feita uma capina manual para retirada da braquiária. No dia 31/03 foi realizada a 

adubação de cobertura com 80kg ha-1 de N, utilizando como fertilizante o sulfato de 

amônio (20% N) na dose de 400kg ha-1. No dia 02/04 foi feito o controle de plantas 
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daninhas com a aplicação de 2,5 L ha-1 de glifosate + 3L ha-1 de atrasina, utilizando um 

pulverizador costal. 

A colheita foi feita no dia 31/07/2014, com as espigas da parcela 

útil sendo colhidas manualmente e colocadas em sacos identificados. 

 

    3.5 Caracterização do clima e balanço hídrico 

 

O clima predominante na região de Pompéia (SP), de acordo com a 

classificação de Köpppen, é o mesotérmico tropical chuvoso com inverno seco (Cwa). A 

precipitação média anual é de 1296mm, sendo mais elevada em dezembro e menor em 

agosto. A temperatura média anual é de 22,5ºC, sendo o mês mais quente janeiro (25,2ºC) 

e o mês mais frio julho (19,3ºC). A Figura 1 ilustra o balanço hídrico (THORNTWAITE; 

MATHER, 1955) relativo ao ano do experimento (2014).   

 

Figura 1. Deficiência, excedente, retirada e reposição de água no solo para armazenamento 

de 100mm, durante o período experimental, de janeiro de 2014 a outubro de 2014, 

Pompéia (SP), 2014. 

 

    3.6 Avaliações 

 

As plantas de milho foram conduzidas até a colheita. Os efeitos da 

inoculação das bactérias associadas a fontes de baixa solubilidade de fósforo foram 

avaliados por meio dos seguintes parâmetros: teor de fósforo na folha (no florescimento), 

altura da planta no florescimento, diâmetro do colmo no florescimento, comprimento de 

espiga, diâmetro de espiga, número de fileira de grãos por espiga, número de grãos por 

fileira, número de grãos por espiga, massa de cem grãos, produtividade, teor de fósforo no 

grão e índice de eficiência agronômica dos fosfatos. 
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         3.6.1 Teor de fósforo na folha 

 

Para determinar o teor de fósforo na folha foram coletadas amostras 

de tecidos foliares de 8 plantas por parcela, escolhidas aleatoriamente, seguindo a 

metodologia proposta por Malavolta, Vitti e Oliveira (1997): folha que abraça a espiga, 

lamina inteira acima da lígula, após a polinização. Após a coleta, as amostras foram 

enviadas ao Laboratório de Análises Agronômicas da Fundação Shunji Nishimura de 

Tecnologia. Para análise, foi utilizado o terço central das folhas, as quais foram lavadas 

com detergente neutro e água destilada e deionizada, sendo posteriormente secas em estufa 

com circulação forçada de ar, com temperatura variando entre 60 e 70ºC e moídas em 

moinho de aço inoxidável. O N foi determinado pelo método Kjeldahl (digestão sulfúrica e 

destilação por arraste de vapor na forma de amônia – NH3); P, K, Ca, Mg, S, Cu, Fe, Mn e 

Zn  extraídos por digestão nítrico-perclórica e determinados por espectrofotometria de 

absorção atômica (Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e Zn), fotometria de chama de emissão (K), 

colorimetria (P) e turbidimetria do sulfato de bário (S); B extraído por digestão via seca 

(incineração) e determinado por colorimetria da azometina H (MALAVOLTA; VITTI; 

OLIVEIRA, 1989). Os resultados obtidos foram expressos em g kg-1 de matéria seca para 

macronutrientes e mg kg-1 de matéria seca para micronutrientes. 

 

         3.6.2 Altura da planta 

 

A altura de plantas (A) foi determinada medindo-se a distância, em 

centímetros (cm), entre a superfície do solo e a inserção da folha bandeira, média de 10 

plantas escolhidas aleatoriamente da área útil das parcelas experimentais, por ocasião do 

florescimento masculino. 

 

         3.6.3 Diâmetro do colmo 

 

O diâmetro do colmo (D) foi determinado medindo-se em 

centímetros (cm), com o auxílio de um paquímetro, o primeiro entre-nó acima do colo, das 

mesmas plantas a que se refere o item 3.6.2, efetuando-se a média. 

 

         3.6.4 Comprimento da espiga 
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O comprimento da espiga (CE) foi determinado pela média de 20 

espigas provenientes da área útil das parcelas experimentais, medindo-se em centímetros 

(cm), com o auxílio de um paquímetro, da base ao ápice da espiga, efetuando-se a média. 

 

         3.6.5 Diâmetro da espiga 

 

O diâmetro da espiga (DE) foi determinado medindo-se em 

centímetros (cm), com o auxílio de um paquímetro, a porção central das espigas referidas 

no item 3.6.4, efetuando-se a média. 

 

         3.6.6 Número de fileiras de grãos por espiga 

 

 O número de fileira de grãos (NF) foi determinado pela contagem 

nas mesmas espigas referidas no item 3.6.4, efetuando-se a média.  

 

         3.6.7 Número de grãos por fileira 

 

O número de grãos por fileira (NGF) foi determinado pela 

contagem nas mesmas espigas a que se refere o item 3.6.4, efetuando-se a média. 

 

         3.6.8 Número de grãos por espiga 

 

O número de grãos por espiga (NGE) foi obtido pela multiplicação 

do número de fileiras de grãos (item 3.6.6) e o número de grãos por fileira (item 3.6.7), 

efetuando-se a média.  

 

         3.6.9 Massa de 100 grãos 

 

A massa de cem grãos (100 G) foi determinada em gramas, com o 

auxílio de uma balança eletrônica, segundo metodologia descrita por BRASIL (1992), com 

o teor de água dos grãos corrigido para 13%. 

 

         3.6.10 Produtividade 
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A produtividade (P) foi obtida a partir da colheita, debulha manual 

e pesagem dos grãos provenientes das espigas da área útil das parcelas, determinando-se o 

teor de água pelo método gravimétrico (BRASIL, 1992), com a umidade sendo ajustada 

para 13% e o resultado expresso em kg ha-1. 

 

         3.6.11 Teor de fósforo no grão 

 

O teor de fósforo nos grãos foi determinado por ocasião da 

colheita, em amostras provenientes da área útil das parcelas. Após secagem em estufa com 

circulação forçada de ar, com temperatura entre 60 e 70ºC, os grãos foram moídos e o teor 

de fósforo determinado segundo metodologia proposta por Malavolta, Vitti e Oliveira 

(1989). Os resultados obtidos foram expressos em g kg-1 de matéria seca. 

 

         3.6.12 Índice de eficiência agronômica dos fosfatos 

 

A eficiência dos fertilizantes fosfatados foi avaliada através do 

índice de eficiência agronômica (IEA), calculada com base na diferença de produção 

obtida entre os fosfatos testados nos tratamentos e o superfosfato triplo, conforme a 

seguinte fórmula:  

 

IEA=
(produção com fosfato avaliado – produção sem fósforo) 

(produção com supertriplo – produção sem fósforo)
x 100 

 

    3.7. Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. No experimento 

1 para a comparação com o tratamento adicional foi realizado o teste de Dunnet também à 

5% de probabilidade.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

    4.1 Experimento 1  

 

         4.1.1 Teor de fósforo na folha 

 

Houve interação estatística significativa entre as fontes de fósforo e 

microorganismos (Tabela 4). Em plantas sem inoculação, o teor de fósforo na folha foi 

maior quando foi utilizado apatita e fosfato de Arad em relação às plantas que não 

receberam adubação fosfatada. Já quando foi feita a inoculação das sementes com 

Pseudomonas fluorescens, obteve-se maior teor de fósforo na folha com o fosfato de Arad 

em relação às plantas que não receberam fósforo. Quando utilizou-se Pseudomonas SB na 

inoculação, não houve diferença estatística entre os teores de fósforo na folha para as 

fontes utilizadas. Em relação a apatita, não houve diferença estatística para teor de fósforo 

na folha em relação a inoculação. Quando utilizou-se fosfato de Arad, as plantas sem 

inoculação apresentaram maior teor de fósforo na folha que as inoculadas com 

Pseudomonas SB. E para os tratamentos que não utilizou-se fósforo, as plantas inoculadas 

com Pseudomonas SB apresentaram maior teor de fósforo na folha em relação as plantas 

inoculadas com Pseudomonas fluorescens, que também diferiram das plantas que não 

receberam inoculação, mostrando que as bactérias conseguiram acelerar a disponibilidade 

de alguma fonte de fósforo no solo, possivelmente proveniente da mineralização do fósforo 

contido na braquiária que ocupava a área anteriormente ao cultivo do milho. 

Nahas, Fornasieri e Assis (1994) também não obtiveram efeito na 

absorção de fósforo pelo milho utilizando o fungo solubilizador Aspergillus niger sobre 

fosfato de rocha. Já Chaves, Zucarelli e Oliveira Júnior (2013) utilizando fosfato de origem 

sedimentar não reativo obtiveram aumento nos teores de fósforo foliar com a inoculação de 
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sementes de milho com Pseudomonas fluorescens, diferindo dos resultados obtidos neste 

estudo. Segundo os autores, a inoculação via semente solubilizou fósforo inorgânico para a 

solução do solo, e com isso a planta teve maior absorção foliar. No mesmo trabalho, 

quando foi adicionado uma fonte solúvel de fósforo (superfosfato triplo) em combinação 

com o fosfato natural, o efeito foi contrário, mostrando que a bactéria apresenta maior 

resposta na fonte de fósforo mais insolúvel. Andreotti et al. (2008) inoculando sementes de 

milho com Pseudomonas fluorescens e Baldotto et al. (2012) inoculando um substrato com 

suspensões bacterianas contendo bactérias fixadoras de nitrogênio e solubilizadoras de 

fosfato obtiveram maiores teores desses nutrientes em folhas de milho, assim como 

crescimento mais elevado. 

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de teor de fósforo na folha de plantas de milho (g kg-1 

de m.s.) em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e 

inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 1,90 aA 1,96 abA 1,83 aA 

Fosfato de Arad 2,23 aA 2,13 aAB 1,84 aB 

Sem fósforo 1,26 bC 1,64 bB 2,00 aA 

P Fonte Fósforo <0,001 

P Microorg. 0,318 

P FF x Micro <0,001 

*Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferiram estatisticamente 

entre si pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

A Tabela 5 mostra a análise de variância para teor de fósforo na 

folha e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Observa-se que o superfosfato triplo diferiu da apatita e do fosfato de Arad inoculados com 

Pseudomonas SB. Para ambas as fontes, sem inoculação e com Pseudomonas fluorescens 

não houve diferença estatística com o superfosfato triplo. Quando não houve a aplicação de 

fósforo, o superfosfato triplo diferiu dos tratamentos sem inoculação e inoculado com 

Pseudomonas fluorescens. 
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Tabela 5. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de teor de fósforo na folha de plantas 

de milho (g kg-1 de m.s.) em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de 

Arad) e inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e 

tratamento adicional (superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 1,90 ± 0,26 a 1,96 ± 0,35 a 1,83 ± 0,06 

Fosfato de Arad 2,23 ± 0,04 a 2,13 ± 0,17 a 1,84 ± 0,18 

Sem fósforo 1,26 ± 0,13 1,64 ± 0,23 2,00 ± 0,09 a 

Super triplo 2,24 ± 0,11 a --- --- 

P Fonte Fósforo                    <0,001    

P Microorg.                            0,318  

P FF x Microorg.                  <0,001 

P Fat x Adic.                         <0,001     

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

O valor de fósforo foliar obtido com o superfosfato triplo (2,24g 

kg-1) situa-se na faixa adequada para o elemento, que segundo Cantarella, Raij e Camargo 

(1997) está entre 2,0 a 4,0g kg-1. Os valores obtidos com a apatita e fosfato de Arad 

situaram-se próximos dos valores adequados (Tabela 5). 

Os resultados das análises foliares para os demais nutrientes 

(Tabelas 6 e 7) indicam que estão com teores adequado para a cultura, de acordo com 

Cantarella, Raij e Camargo (1997). 

 

Tabela 6. Teores de macronutrientes na folha de milho (g kg-1de m.s.) 

Tratamentos 
Macronutrientes 

N K Ca Mg S 

T01 (Apatita) 28 16 4,2 1,3 1,6 

T02(Apatita+P.fluorescens) 28 16 4,3 1,6 1,6 

T03(Apatita+P.SB) 27 17 4,3 1,6 1,8 

T04 (Arad) 29 18 4,8 1,8 1,7 

T05 (Arad+P.fluorescens) 29 18 4,7 1,7 1,7 

T06 (Arad+P.SB) 28 17 4,3 1,8 1,8 

T07 (sem fósforo) 26 18 4,4 1,8 2,0 

T08 (sem fósforo.+P.fluorescens) 26 17 3,9 1,6 1,4 

T09 (sem fósforo +P.SB) 27 17 4,6 1,9 1,4 

T10 (Super fosfato simples) 27 18 4,2 1,7 2,7 

Teores adequados 27-35 17-35 2,5-8,0 1,5-5,0 1,5-3,0 
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Tabela 7. Teores de micronutrientes na folha de milho (mg kg-1m.s.) 

Tratamentos 
Micronutrientes 

B Cu Fe Mn Zn 

T01 (Apatita) 11 11 128 63 26 

T02(Apatita+P.fluorescens) 12 11 123 60 25 

T03(Apatita+P.SB) 13 12 131 64 30 

T04 (Arad) 12 11 130 59 28 

T05 (Arad+P.fluorescens) 11 12 134 55 32 

T06 (Arad+P.SB) 10 13 137 75 35 

T07 (sem fósforo) 12 12 134 52 32 

T08 (sem fósforo.+P.fluorescens) 12 11 115 50 27 

T09 (sem fósforo +P.SB) 11 11 124 59 32 

T10 (Super fosfato simples) 9 12 136 71 26 

Teores adequados 10-25 6-20 30-250 20-200 15-100 

 

A utilização de uma fonte de fósforo mais solúvel (superfosfato 

triplo) proporciona maior disponibilidade para as plantas. Frandoloso et al. (2010) 

obtiveram valores de fósforo maior no tecido foliar do milho com a utilização do 

superfosfato triplo em comparação com o fosfato natural reativo, ficando ambos na faixa 

adequada de acordo com Cantarella, Raij e Camargo (1997). Carneiro et al. (2008) também 

obtiveram resultados semelhantes trabalhando com fosfato de Arad e superfosfato triplo 

aplicados a lanço e no sulco de plantio na cultura do milho, com o superfosfato triplo 

proporcionando maiores teores de fósforo foliar, porém ambas as fontes dentro da faixa 

adequada para a cultura. Souza et al. (2011) trabalhando com diferentes fontes de fósforo 

mostraram que o conteúdo de fósforo nas plantas de milho foi maior com a aplicação de 

superfosfato triplo em relação ao fosfato reativo e fosfato de Araxá e que quando se 

aplicou fosfato não reativo, o conteúdo de fósforo não diferiu em relação a testemunha. 

Barreto e Fernandes (2002) mostraram que o aumento da dose de fósforo no solo 

aumentava o teor na folha de milho, sendo aplicações a lanço para doses maiores de 

superfosfato triplo proporcionou maiores teores de fósforo foliar. 

 

         4.1.2 Altura da planta 

 

Na Tabela 8 é mostrada a análise de variância para altura da planta 

e as médias para cada tratamento sem o tratamento adicional (superfosfato triplo). Não 

houve diferença significativa para as variáveis fonte de fósforo e inoculação e nem 

interação entre elas. 

 



42 

 

Tabela 8. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de altura de plantas de milho (cm) em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita, fosfato de Arad e sem fósforo) e 

inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 173,2 ± 14,9 186,4 ± 20,7 183,5 ± 12,5 

Fosfato de Arad 193,0 ± 3,5 185,2 ± 25,8 177,6 ± 16,7 

Sem fósforo 172,7 ± 10,3 177,2 ± 5,2 176,2 ± 11,4 

    

P Fonte Fósforo 0,289 

P Microorg. 0,795 

P FF x Micro 0,484 

 

A adubação fosfatada não promoveu alteração significativa na 

altura da planta para nenhuma fonte utilizada. Apesar do baixo teor de fósforo (5mg dm-3) 

mostrado na análise de solo, pode ter ocorrido a mineralização de fósforo orgânico nos 

restos culturais da braquiária e a liberação de formas insolúveis de fósforo devido a 

calagem, suprindo o milho durante o seu desenvolvimento. A adubação nitrogenada e 

potássica e a elevação dos teores de cálcio e magnésio promovidos pela calagem também 

contribuíram para o bom desenvolvimento das plantas. Andreotti et al. (2001) avaliaram o 

crescimento do milho em função da saturação por bases e adubação potássica e mostraram 

que a elevação da saturação por bases a 70% juntamente com a adubação potássica 

promoveu aumento no desenvolvimento das plantas devido a maior quantidade de potássio, 

cálcio e magnésio. Hernandez e Silveira (1998) também obtiveram aumento no 

crescimento das plantas de milho com o aumento da saturação por bases e 

conseqüentemente maiores teores de cálcio e magnésio. 

Quanto a inoculação, Zucareli et al. (2011) em ensaio de campo 

com milho adubado com superfosfato triplo não obtiveram incremento na altura da planta 

com a inoculação das sementes com Pseudomonas fluorescens, sendo a altura da planta 

influenciada somente pela dose de fertilizante. Oliveira et al. (2012) em trabalho 

semelhante, conduzido em casa de vegetação também não obtiveram aumento na altura da 

planta com a inoculação com Pseudomonas fluorescens. Já Cardoso et al. (2008), em 

trabalho realizado em casa de vegetação obtiveram aumentos na altura de plantas de milho 

inoculadas com rizobactérias do gênero Pseudomonas. Chaves, Zucareli e Oliveira Júnior 

(2013) mostraram que a adubação com superfosfato triplo resultou em maior altura de 

planta em relação a fosfatos naturais, somente quando associado a inoculação com 

Pseudomonas fluorescens e na ausência de inoculação as fontes não diferiram. 
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Entre os fatores que podem contribuir para a ausência de resposta à 

inoculação com rizobactérias está a competição com os microorganismos naturais do solo. 

Segundo Richardson e Simpson (2011) as interações entre microorganismos e plantas em 

condições de campo são bastante complexas e difíceis de compreender, tendo como 

consequência respostas altamente variáveis à inoculação. Outro fator importante são as 

condições do meio. Para Costa et al. (2013) as rizobactérias contribuem mais efetivamente 

em condições pobres de nutrientes, havendo pressão seletiva sobre elas em condições de 

nutrição mais adequada. Como as condições ambientais durante a condução do 

experimento foram favoráveis e os teores de nutrientes no solo atendiam a demanda da 

cultura pode não ter havido efeito na inoculação com Pseudomonas. 

Na Tabela 9 é mostrada a análise de variância para altura da planta 

e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato triplo). Nenhum 

tratamento diferiu significativamente do tratamento adicional. Apesar do superfosfato 

triplo proporcionar fósforo prontamente solúvel, isso não favoreceu o crescimento da 

planta. 

Ernani, Steckling e Bayer (2001) obtiveram maior rendimento de 

matéria seca de milho em solo corrigido quando se utilizou fontes solúveis de fósforo 

(DAP e superfosfato triplo) em relação ao fosfato de Arad. Já onde não foi aplicado 

calcário, não houve diferença significativa entre as fontes devido a maior dissolução do 

fosfato natural em condição de pH mais baixo. Oliveira et al. (2009) também obtiveram 

resposta positiva na altura da planta de milho com adubação fosfatada utilizando 

superfosfato triplo como fonte. Maior altura da planta proporciona maior capacidade de 

armazenamento de sólidos solúveis no colmo, correlacionando positivamente com a 

produtividade de grãos de milho (SILVA et al., 2005; CRUZ et al., 2008). Segundo Grant 

et al. (2001) a falta de fósforo na fase inicial da planta restringe o crescimento, limitando 

seriamente a produção. Nascimento et al. (2014) em trabalho realizado em casa de 

vegetação com solo de textura arenosa mostraram que a aplicação de superfosfato triplo 

proporcionou maiores alturas de plantas de milho em relação aos fosfatos naturais, devido 

a menor solubilidade e menor eficiência destes, principalmente no ano de aplicação e em 

culturas anuais, que necessitam de alta demanda de fósforo em curto período de tempo. A 

alta solubilidade do superfosfato triplo libera prontamente o fósforo para o solo, 

favorecendo o desenvolvimento inicial das plantas. Oliveira et al. (2009) também 
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obtiveram resposta positiva na altura da planta de milho com adubação fosfatada utilizando 

superfosfato triplo como fonte. 

 

Tabela 9. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de altura de plantas de milho (cm) em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento adicional 

(superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 173,2 ± 14,9 186,4 ± 20,7 183,5 ± 12,5 

Fosfato de Arad 193,0 ± 3,5 185,2 ± 25,8 177,6 ± 16,7 

Sem fósforo 172,7 ± 10,3 177,2 ± 5,2 176,2 ± 11,4 

Super triplo 187,1 ± 7,5 --- --- 

P Fonte Fósforo 

P Microorg. 

P FF x Microorg.    

                    0,289 

                    0,795 

                    0,484 

P Fat xPAdic.                     0,3842 

 

         4.1.3 Diâmetro do colmo 

 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados das análises de 

variância para diâmetro do colmo, sem o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Observa-se que essa característica não foi afetada pelos fatores fonte de fósforo, 

inoculação e interação entre os mesmos. 

 

Tabela 10. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de diâmetro do colmo de milho (cm) 

em função da interação de fontes de fósforo (apatita, fosfato de Arad e sem fósforo) e 

inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 2,00 ± 0,07 2,10 ± 0,11 2,02 ± 0,11 

Fosfato de Arad 2,05 ± 0,07 2,05 ± 0,12 2,10 ± 0,11 

Sem fósforo 2,01 ± 0,11 1,99 ± 0,05 2,04 ± 0,06 

P Fonte Fósforo 0,319 

P Microorg. 0,668 

P FF x Micro 0,528 

 

O aumento nos teores de cálcio e magnésio, favorecendo o 

crescimento da planta e a liberação de formas insolúveis de fósforo no solo proporcionados 

pelo aumento do pH com a calagem podem ter contribuído para a ausência de resposta à 

adubação fosfatada. Segundo Tisdale, Nelson, Beaton (1985) a maior disponibilidade de 

fósforo no solo encontra-se na faixa de pH CaCl2 5,0 – 6,2 (5,5 – 6,8 pH em H2O). O 

aumento do pH de 4,0 para 6,5 aumenta o fósforo na solução do solo e conseqüentemente a 

disponibilidade para as plantas (ANGHINONI, 2004). Em relação à apatita e ao fosfato de 
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Arad, o aumento do pH diminui a sua eficiência. Segundo Peruzzo e Wiethölter (2002) seu 

uso é mais viável em solos com pH em H2O menor que 5,5. A utilização de fosfatos 

naturais, que se beneficiam da acidez do solo para sua solubilização em áreas que 

receberam calcário pode não ser eficiente, principalmente quando se eleva a saturação por 

bases para valores maiores que 70% (SOUZA, LOBATO, 2004). 

A inoculação não promoveu alteração no diâmetro do colmo para 

nenhuma bactéria utilizada, estando de acordo com Oliveira (2010) e Chaves, Zucareli e 

Oliveira Junior (2013) que também não obtiveram alterações no diâmetro do colmo do 

milho com a inoculação das sementes com Pseudomonas fluorescens para nenhuma fonte 

de fósforo utilizada e nem para diferentes níveis de adubação. 

A Tabela 11 mostra a análise de variância para diâmetro do colmo 

e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Observa-se que nenhum tratamento diferiu significativamente do tratamento adicional, 

onde se utilizou superfosfato triplo, que teoricamente se beneficiaria da elevação do pH do 

solo pela calagem quando comparado a outras fontes menos solúveis. 

 

Tabela 11. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de diâmetro de colmo de milho (cm) 

em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento adicional 

(superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 2,00 ± 0,07 2,10 ± 0,11 2,02 ± 0,11 

Fosfato de Arad 2,05 ± 0,07 2,05 ± 0,12 2,10 ± 0,11 

Sem fósforo 2,01 ± 0,11 1,99 ± 0,05 2,04 ± 0,06 

Super triplo 2,00 ± 0,08 --- --- 

P Fonte Fósforo 0,319 

P Microorg. 0,668 

P FF x Micro 

P Fat x Adic.         

0,528 

0,6604 

 

Oliveira et al. (2009) em experimento realizado em casa de 

vegetação em um Latossolo amarelo obteve aumento no diâmetro do colmo de plantas de 

milho que receberam adubação fosfatada usando o superfosfato triplo. Nascimento et al. 

(2014) trabalhando com fontes de fósforo na adubação do milho também obtiveram 

respostas positivas no diâmetro do colmo com a utilização do superfosfato triplo em 

comparação com fosfatos naturais. O diâmetro de colmo pode apresentar correlação com a 

produtividade, já que se trata de um órgão de reserva da planta. Segundo Fancelli e 
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Dourado-Neto (2000) o colmo atua como estrutura de armazenamento de sólidos solúveis, 

que serão usados na formação de grãos. 

 

         4.1.4 Comprimento da espiga 

 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados das análises de 

variância para comprimento da espiga, sem o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Observa-se que essa característica não foi afetada pelos fatores fonte de fósforo, 

inoculação e interação entre os mesmos. 

 

Tabela 12. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de comprimento de espiga de milho 

(cm) em função da interação de fontes de fósforo (apatita, fosfato de Arad e sem fósforo) e 

inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 15,1 ± 0,21 15,9 ± 0,74 15,0 ± 0,68 

Fosfato de Arad 15,8 ± 0,16 15,3 ± 0,57 15,3 ± 0,36 

Sem fósforo 14,4 ± 0,57 15,1 ± 0,62 15,2 ± 1,15 

P Fonte Fósforo 0,117 

P Microorg. 0,425 

P FF x Microorg. 0,100 

 

A Tabela 13 mostra a análise de variância para comprimento da 

espiga de milho e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato 

triplo). O tratamento adicional (superfosfato triplo) mostrou-se estatisticamente superior ao 

tratamento sem fósforo e sem inoculação, porém não diferiu dos outros tratamentos. A 

utilização de uma fonte mais solúvel de fósforo é importante para o milho, já que o 

comprimento da espiga é definido no estádio fenológico em que a planta se encontra com 

doze folhas desenvolvidas (RITCHIE; HANWAY; BENSON, 2003). A utilização de 

fontes menos solúveis (fosfato de Arad e apatita), apesar de normalmente apresentarem 

menor eficiência em culturas anuais, já que estas necessitam de alta demanda de fósforo 

num curto espaço de tempo, não diferiu da fonte mais solúvel, mesmo com a elevação do 

pH e do conteúdo de cálcio proporcionado pela calagem. 
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Tabela 13. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de comprimento de espiga de milho 

(cm) em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação 

(sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento adicional 

(superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 15,1 ± 0,21 a 15,9 ± 0,74 a 15,0 ± 0,68 a 

Fosfato de Arad 15,8 ± 0,16 a 15,3 ± 0,57 a 15,3 ± 0,36 a 

Sem fósforo 14,4 ± 0,57 15,1 ± 0,62 a 15,2 ± 1,15 a 

Super triplo 16,2 ± 0,17 a --- --- 

P Fonte Fósforo 0,117 

P Microorg. 0,425 

P FF x Microorg. 

P Fat xAdic. 

0,100 

0,010 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

         4.1.5 Diâmetro da espiga 

 

Houve interação significativa entre fonte de fósforo e inoculação 

(Tabela 14). Em plantas adubadas com apatita, o diâmetro da espiga de milho foi maior 

quando as sementes foram inoculadas com Pseudomonas fluorescens. Já quando a fonte de 

fósforo utilizada foi o fosfato de Arad a inoculação das sementes com Pseudomonas 

fluorescens proporcionou menor diâmetro de espiga do que nas plantas inoculadas com 

Pseudomonas SB e sem inoculação. E quando não se utilizou nenhuma fonte de fósforo, 

não houve diferença para inoculação. Em relação à inoculação, não houve diferença no 

diâmetro da espiga para plantas que não foram inoculadas. Quando se utilizou 

Pseudomonas fluorescens obteve-se maior diâmetro de espiga com a apatita em relação ao 

fosfato de Arad e às plantas que não receberam fósforo. E quando se utilizou Pseudomonas 

SB na inoculação, o diâmetro da espiga foi maior para o fosfato de Arad. Segundo Oliveira 

(2010) em condições inadequadas de nutrição do fósforo não há resposta à inoculação, 

contradizendo o resultado do trabalho de Chaves, Zucarelli e Oliveira Júnior (2013), que 

afirmaram que a rizobactéria apresenta maior resposta onde não há fósforo disponível. No 

caso do menor diâmetro de espiga obtido com apatita + Pseudomonas SB e fosfato de Arad 

+ Pseudomonas fluorescens pode ter havido incompatibilidade das bactérias associadas a 

estas fontes. 
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Tabela 14. Resumo de análise da variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de diâmetro de espiga de milho (cm) em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita, fosfato de Arad e sem fósforo) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 4,97 aB 5,15 aA 4,88 bB 

Fosfato de Arad 5,06 aA 4,84 bB 5,05 aA 

Sem fósforo 4,93 aA 4,94 bA 4,94 bA 

P Fonte Fósforo 0,228 

P Microorg. 0,736 

P FF x Micro <0,001 

*Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferiram estatisticamente 

entre si pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

A Tabela 15 mostra a análise de variância para diâmetro da espiga 

de milho e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato 

triplo). Observa-se que o superfosfato triplo mostrou-se superior estatisticamente somente 

aos tratamentos apatita + Pseudomonas SB e fosfato de Arad + Pseudomonas fluorescens, 

provavelmente pela incompatibilidade da associação das bactérias com essas fontes de 

fósforo.  

 

Tabela 15. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de diâmetro de espiga de milho (cm) 

em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento adicional 

(superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 4,97 ± 0,02 a 5,15 ± 0,11 a 4,88 ± 0,04 

Fosfato de Arad 5,06 ± 0,01 a 4,84 ± 0,17  5,05 ± 0,09 a 

Sem fósforo 4,93 ± 0,06 a 4,94 ± 0,14 a  4,94 ± 0,04 a 

Super triplo 5,10 ± 0,01 a --- --- 

P Fonte Fósforo                      0,228    

P Microorg.                            0,736  

P FF x Microorg.                  <0,001 

P Fat xAdic.                         <0,001     

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

         4.1.6 Número de fileiras de grãos 

 

Houve interação significativa entre fontes de fósforo e inoculação 

(Tabela 16). Em plantas adubadas com apatita, a inoculação com Pseudomonas fluorescens 

e Pseudomonas SB promoveu aumento no número de fileira de grãos em relação a plantas 

sem inoculação. Quando utilizou-se o fosfato de Arad, somente plantas inoculadas com 

Pseudomonas SB apresentaram maior número de fileira de grãos, diferindo daquelas e sem 
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inoculação. Já para as plantas que não receberam adubação, a inoculação das sementes 

com Pseudomonas fluorescens proporcionou maior número de fileira de grãos em 

comparação com as plantas sem inoculação. Em relação à inoculação, plantas que não 

foram inoculadas e não receberam adubação fosfatada apresentaram menor número de 

fileira de grãos que aquelas adubadas com fosfato de Arad. Quando as sementes foram 

inoculadas com Pseudomonas SB, as plantas que não receberam adubação fosfatada 

apresentaram menor número de fileira de grãos do que as adubadas com apatita e fosfato 

de Arad. Já quando utilizou-se Pseudomonas fluorescens, não houve diferença no número 

de fileira de grãos para a fonte utilizada. 

 

Tabela 16. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de número de fileira de grãos em função da interação 

de fontes de fósforo (apatita, fosfato de Arad e sem fósforo) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 16,27 abB 16,93 aA 17,27 aA 

Fosfato de Arad 16,67 aB 16,90 aAB 17,13 aA 

Sem fósforo 16,07 bB 16,87 aA 16,20 bAB 

P Fonte Fósforo <0,001 

P Microorg. <0,001 

P FF x Micro <0,001 

*Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferiram estatisticamente 

entre si pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

A Tabela 17 mostra a análise de variância para número de fileira de 

grãos e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Observa-se que o superfosfato triplo mostrou-se superior estatisticamente a todos os 

tratamentos, exceto quando foi utilizado apatita e fosfato de Arad associados à inoculação 

das sementes com Pseudomonas SB. Mesmo utilizando fontes de menor solubilidade 

(fosfato de Arad e principalmente apatita), a Pseudomonas SB pode ter sido capaz de 

solubilizar fósforo para as plantas, proporcionando aumento no número de fileira de grãos 

da espiga.  
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Tabela 17. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de número de fileira de grãos em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento adicional 

(superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 16,27 ± 0,05 16,93± 0,09 17,27± 0,20 a 

Fosfato de Arad 16,67± 0,09 16,90± 0,22 17,13± 0,12 a 

Sem fósforo 16,07± 0,61 16,87± 0,17 16,20± 0,08 

Super triplo 17,50± 0,29 a --- --- 

P Fonte Fósforo <0,001 

P Microorg. <0,001 

P FF x Micro 

P Fat x Adic.     

<0,001 

<0,001 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

         4.1.7 Número de grãos por fileira 

 

Na Tabela 18 são apresentados os resultados das análises de 

variância para número de grãos por fileira, sem o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Houve diferença significativa para as variáveis fonte de fósforo e inoculação, porém não 

houve interação positiva entre elas. 

 

Tabela 18. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de número de grãos por fileira em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 

 Sem Inoculação 
Pseudomonas 

fluorescens 
Pseudomonas SB Média 

Apatita 33,0 ± 0,7 34,8 ± 0,9 31,3 ± 1,0 33,1ab 

Fosfato de Arad 34,6 ± 0,9 34,2 ± 0,4 33,9 ± 0,9 34,2a 

Sem fósforo 32,0 ± 0,3 33,3 ± 1,9 32,4 ± 1,7 32,6b 

Média 33,2AB 34,1A 32,5B  

P Fonte Fósforo 0,005  

P Microorg. 0,011  

P FF x Micro 0,057  

*Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferiram estatisticamente 

entre si pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

As plantas adubadas com fosfato de Arad apresentaram maior 

número de grãos por fileira em relação a plantas que não receberam fósforo. Em relação à 

inoculação, a utilização de Pseudomonas SB proporcionou decréscimo no número de grãos 

por fileira, diferindo do tratamento com inoculação com Pseudomonas fluorescens. Neste 

caso, pode ter havido incompatibilidade na inoculação desta bactéria associada a estas 
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fontes. Oliveira (2010) e Oliveira et al. (2012) obtiveram resposta no número de grãos por 

fileira com a inoculação de rizobactérias, porém utilizando o superfosfato triplo.  

A Tabela 19 mostra a análise de variância para número de grãos 

por fileira e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato 

triplo). O tratamento adicional (superfosfato triplo) mostrou-se superior a todos os outros 

exceto aos tratamentos apatita + Pseudomonas fluorescens e fosfato de Arad sem 

inoculação, proporcionando maior número de grãos por fileira. 
 

Tabela 19. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de número de grãos por fileira em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento adicional 

(superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 33,0 ± 0,7 34,8 ± 0,9 a 31,3 ± 1,0 

Fosfato de Arad 34,6 ± 0,9 a 34,2 ± 0,4 33,9 ± 0,9 

Sem fósforo 32,0 ± 0,3 33,3 ± 1,9 32,4 ± 1,7 

Super triplo 36,9 ± 0,5 a --- --- 

P Fonte Fósforo 0,005 

P Microorg. 0,011 

P FF x Micro 

P Fat x Adic. 

0,057 

<0,001 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

         4.1.8 Número de grãos por espiga 

 

Na Tabela 20 são apresentados os resultados das análises de 

variância para número de grãos por espiga, sem o tratamento adicional (superfosfato 

triplo). Houve diferença significativa para as variáveis fonte de fósforo e inoculação, 

porém não houve interação positiva entre elas. As plantas adubadas com fosfato de Arad 

apresentaram maior número de grãos por espiga do que as plantas que não receberam 

fósforo. Em relação à inoculação, plantas inoculadas com Pseudomonas fluorescens 

apresentaram maior número de grãos na espiga do que as plantas sem inoculação. 
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Tabela 20. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de número de grãos por espiga de 

milho em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação 

(sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 

 Sem Inoculação 
Pseudomonas 

fluorescens 
Pseudomonas SB Média 

Apatita 536,8 ± 9,0 599,3 ± 25,9 567,2 ± 15,4 567,8ab 

Fosfato de Arad 562,5 ± 6,6 577,2 ± 15,3 580,6 ± 19,3 573,4a 

Sem fósforo 527,2 ± 23,2 561,5 ± 34,3 530,0 ± 29,0 539,6b 

Média 542,2B 579,3A 559,3AB  

P Fonte Fósforo <0,001 

P Microorg. <0,001 

P FF x Micro  0,182 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferiram 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 

 

A Tabela 21 mostra a análise de variância para número de grãos 

por espiga e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato 

triplo). Observa-se que o superfosfato triplo proporcionou maiores valores para essa 

característica avaliada diferindo estatisticamente de todos os tratamentos. 

 
 

Tabela 21. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de número de grãos por espiga de 

milho em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação 

(sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento adicional 

(superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 536,8 ± 9,0 599,3 ± 25,9 567,2 ± 15,4 

Fosfato de Arad 562,5 ± 6,6 577,2 ± 15,3 580,6 ± 19,3 

Sem fósforo 527,2 ± 23,2 561,5 ± 34,3 530,0 ± 29,0 

Super triplo 649,3 ± 19,2 a --- --- 

P Fonte Fósforo <0,001 

P Microorg. <0,001 

P FF x Micro 

P Fat x Adic.       

0,182 

<0,001 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

         4.1.9 Massa de 100 grãos 

 

Na Tabela 22 são apresentados os resultados das análises de 

variância para massa de 100 grãos, sem o tratamento adicional (superfosfato triplo). Houve 

interação significativa entre fonte de fósforo e inoculação. Em plantas sem inoculação, a 

massa de 100 grãos foi maior quando foi utilizado fosfato de Arad em relação às plantas 

que não receberam adubação fosfatada. Já quando foi feita a inoculação das sementes com 
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Pseudomonas fluorescens, o fosfato de Arad proporcionou maior massa de 100 grãos em 

relação às plantas que não receberam fósforo e àquelas adubadas com apatita. Para 

Pseudomonas SB, as plantas que não receberam adubação fosfatada apresentaram maior 

massa de 100 grãos do que aquelas adubadas com fosfato de Arad. Em relação à apatita, as 

plantas sem inoculação e inoculadas com Pseudomonas SB apresentaram massa de 100 

grãos maiores que as inoculadas com Pseudomonas fluorescens. Já quando utilizou-se 

fosfato de Arad, não houve diferença estatística para massa de 100 grãos em relação à 

inoculação. E para os tratamentos que não utilizou-se fósforo, as plantas inoculadas com 

Pseudomonas SB apresentaram maior massa de 100 grãos em relação às plantas que não 

receberam inoculação, que também diferiram das plantas inoculadas com Pseudomonas 

fluorescens. Chaves, Zucarelli e Oliveira Júnior (2013) não obtiveram aumento na massa 

de 100 grãos com a inoculação de sementes de milho, utilizando como fonte de fósforo 

fosfato natural reativo e não reativo, além de superfosfato triplo. 

 

Tabela 22. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de massa de 100 grãos de milho (g) em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 30,67 abA 28,37 bB 30,70 abA 

Fosfato de Arad 31,43 aA 30,20 aA 30,17 bA 

Sem fósforo 29,20 bB 27,36 bC 31,77 aA 

P Fonte Fósforo 0,015 

P Microorg. <0,001 

P FF x Micro <0,001 

*Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferiram estatisticamente 

entre si pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

A Tabela 23 mostra a análise de variância para massa de 100 grãos 

e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Observa-se que o superfosfato triplo proporcionou maior valor para essa característica 

avaliada diferindo estatisticamente de todos os tratamentos, exceto das plantas inoculadas 

com Pseudomonas SB e que não receberam adubação fosfatada. 
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Tabela 23. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de massa de 100 grãos de milho (g) em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento adicional 

(superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita  30,67± 0,3 28,37 ± 1,8 30,70 ± 1,1 

Fosfato de Arad 31,43 ± 0,3 30,20 ± 1,2  30,17 ± 0,4  

Sem fósforo 29,20 ± 0,5 27,36 ± 0,3 31,77 ± 0,8 a 

Super triplo     33,70 ± 1,7 a --- --- 

P Fonte Fósforo <0,015 

P Microorg. <0,001 

P FF x Micro 

P Fat x Adic.     

<0,001 

<0,001 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

         4.1.10 Produtividade 

 

Na Tabela 24 são apresentados os resultados das análises de 

variância para produtividade, sem o tratamento adicional (superfosfato triplo). Houve 

diferença significativa para as variáveis fonte de fósforo e inoculação, porém não houve 

interação positiva entre elas. O fosfato de Arad proporcionou maior produtividade em 

relação à apatita e a não aplicação de fósforo. Em relação à inoculação, plantas inoculadas 

com Pseudomonas fluorescens apresentaram maior produtividade em relação àquelas 

inoculadas com Pseudomonas SB, porém não diferiram das plantas que não receberam 

inoculação. Chaves, Zucarelli e Oliveira Júnior (2013) não obtiveram resposta inoculando 

sementes de milho com Pseudomonas fluorescens utilizando fosfato natural reativo e não 

reativo como fonte de fósforo. 

 

Tabela 24. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de produtividade de milho (kg ha-1 a 

13% de umidade) em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e 

inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 

 Sem Inoculação 
Pseudomonas 

fluorescens 
Pseudomonas SB Média 

Apatita 6304 ± 190 7004 ± 1157 5667 ± 536 6325,0b 

Fosfato de Arad 7360 ± 70 7000 ± 690 6480 ± 358 6946,4a 

Sem fósforo 5901 ± 439 6438 ± 714 6200 ± 613 6179,8b 

Média 6521,8AB 6814,0A 6115,4B  

P Fonte Fósforo 0,001 

P Microorg. 0,031 

P FF x Micro 0,147 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferiram estatisticamente 

entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). 
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A Tabela 25 mostra a análise de variância para produtividade e as 

médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato triplo). Observa-se 

que o superfosfato triplo proporcionou maior produtividade, diferindo estatisticamente de 

todos os tratamentos, exceto daqueles em que as plantas foram inoculadas com 

Pseudomonas fluorescens e adubadas com fosfato de Arad e apatita e adubado com fosfato 

de Arad sem inoculação. 

 

Tabela 25. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de produtividade de milho (kg ha-1 a 

13% de umidade) em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e 

inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento 

adicional (superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 6304 ± 190 7004 ± 1157 a 5667 ± 536 

Fosfato de Arad 7360 ± 70 a 7000 ± 690 a 6480 ± 358 

Sem fósforo 5901 ± 439 6438 ± 714 6200 ± 613 

Super triplo 7246 ± 129 a --- --- 

P Fonte Fósforo 0,001 

P Microorg. 0,031 

P FF x Micro 

P Fat x Adic. 

0,147 

0,0054 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

As condições climáticas favoráveis durante o desenvolvimento da 

cultura contribuíram para as boas produtividades (7246kg ha-1 para o superfosfato triplo). 

Quanto a produtividade de 6000kg ha-1 sem aplicação de fósforo, apesar do baixo teor de 

fósforo disponível no solo (5mg dm-3), a participação de outras formas de fósforo, no caso 

fósforo orgânico, não detectado pelo extrator pode ter colaborado no suprimento da planta. 

A ocupação da área há vários anos com braquiária, tida como cultura com grande 

capacidade para ciclar fósforo (SILVA et al. 2003) corrobora essa teoria.  Além disso, o 

híbrido de milho utilizado, recomendado para as condições da região, onde os solos 

apresentam baixos teores de fósforo disponível, não é tão exigente em fósforo quanto os 

recomendados para regiões de alto potencial produtivo. 

 

         4.1.11 Teor de fósforo no grão 

 

Na Tabela 26 são apresentados os resultados das análises de 

variância para teor de fósforo no grão, sem o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Houve interação significativa entre fonte de fósforo e inoculação. Em plantas sem 
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inoculação e inoculadas com Pseudomonas SB não houve diferença estatística entre os 

teores de fósforo no grão para as fontes utilizadas. Já para plantas inoculadas com 

Pseudomonas fluorescens, o teor de fósforo no grão foi maior para plantas adubadas com 

apatita e fosfato de Arad em relação às plantas que não receberam fósforo. Em relação à 

apatita e o fosfato de Arad, as plantas inoculadas com Pseudomonas fluorescens 

apresentaram maior teor de fósforo no grão quando comparadas com às sem inoculação e 

inoculadas com Pseudomonas SB. Já para os tratamentos onde não se utilizou fósforo, as 

plantas que não foram inoculadas e àquelas inoculadas com Pseudomonas SB apresentaram 

maior teor de fósforo no grão em relação às plantas inoculadas com Pseudomonas 

fluorescens.  

 

Tabela 26. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de teor de fósforo no grão de milho (g kg-1 de m.s.) em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 3,88 aB 4,66 aA 4,02 aB 

Fosfato de Arad 4,00 aB 4,65 aA 3,73 aB 

Sem fósforo 3,79 aA 2,86 bB 4,03 aA 

P Fonte Fósforo <0,001 

P Microorg. 0,427 

P FF x Micro <0,001 

*Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferiram estatisticamente 

entre si pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

A Tabela 27 mostra a análise de variância para teor de fósforo no 

grão e as médias para cada tratamento com o tratamento adicional (superfosfato triplo). 

Observa-se que o superfosfato triplo proporcionou maior teor de fósforo no grão, diferindo 

estatisticamente de todos os tratamentos, exceto dos tratamentos apatita + Pseudomonas 

fluorescens e fosfato de Arad +Pseudomonas fluorescens. 
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Tabela 27. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias e desvio padrão de teor de fósforo no grão de milho (g 

kg-1 de m.s.) em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e 

inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB) e tratamento 

adicional (superfosfato triplo). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 3,88 ± 0,5 4,66 ± 0,1 a 4,02 ± 0,3 

Fosfato de Arad 4,00 ± 0,2 4,65 ± 0,4 a 3,73 ± 0,3 

Sem fósforo 3,79 ± 0,5 2,86 ± 0,3 4,03 ± 0,2 

Super triplo 4,40 ± 0,1 a --- --- 

P Fonte Fósforo <0,001 

P Microorg. 0,427 

P FF x Micro 

P Fat. xAdic. 

<0,001 

<0,001 

* Médias seguidas pela mesma letra, minúscula, não diferiram estatisticamente entre si pelo Teste de Dunnet 

(P>0,05). 

 

Segundo Cantarela, Raij e Camargo (1997), o teor adequado de 

fósforo no grão do milho é 4,0 g kg-1de matéria seca. A aplicação de superfosfato triplo 

proporcionou 4,4g kg-1 de fósforo no grão, estando acima do teor adequado. Segundo 

Resende et al. (2006), a aplicação de fontes de fósforo menos solúveis proporciona 

menores teores do elemento no grão. A inoculação das plantas com Pseudomonas 

fluorescens pode ter favorecido o aumento da disponibilidade de fósforo na solução do 

solo para as plantas adubadas com apatita e fosfato de Arad, aumentando a absorção e 

consequentemente o teor do elemento no grão. 

 

         4.1.12 Índice de eficiência agronômica de fosfatos 

 

A Figura 2 mostra o índice de eficiência agronômica (IEA) dos 

fosfatos em cada tratamento, calculada com base na produtividade de grãos, com o 

superfosfato triplo como tratamento padrão (100%). A aplicação de fosfato de Arad sem 

inoculação proporcionou maior valor de IEA (108%), acima do superfosfato triplo. A 

aplicação, apesar de localizada, foi feita manualmente, proporcionando maior contato do 

adubo com o solo, favorecendo a liberação do fosfato. 
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Figura 2 – Índice de eficiência agronômica das fontes de fósforo utilizadas nos tratamentos 

para produtividade de grãos. 

 

Quanto à inoculação, a associação da apatita com Pseudomonas 

fluorescens proporcionou um IEA de 82%, superior a apatita sem inoculação (29,9%). A 

Pseudomonas fluorescens pode ter aumentado a disponibilidade de fósforo para as plantas, 

aumentando a produtividade. Já quando se utilizou Pseudomonas SB, houve um 

decréscimo na produtividade em relação, tanto para a apatita como para o fosfato de Arad, 

em relação a essas duas fontes sem inoculação.  

 

    4.2 Experimento 2 

 

         4.2.1 Teor de fósforo na folha  

 

O teor de fósforo na folha não foi afetado pelas variáveis fonte de 

fósforo, inoculação e interação entre as mesmas (Tabela 28). A tabela mostra que os 

valores de fósforo foliar variaram de 1,97g kg-1 de m.s. (Fosfato de Arad associado com 

Pseudomonas SB) até 2,20g kg-1 de m.s. (apatita associada com Pseudomonas fluorescens), 

ficando bem próximos dos teores considerados adequados por Cantarella, Raij e Camargo 

(1997) para a cultura do milho, na faixa de 2,0 a 4,0g kg-1de matéria seca. 
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Tabela 28. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de teor de fósforo na folha de plantas de milho (g kg-1 

de m.s.) em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e 

inoculação (sem inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 2,02 2,20 2,02 

Fosfato de Arad 2,05 1,99 1,97 

P Fonte Fósforo 0,4329   

P Microorg. 0,6712   

P FF x Micro 0,5884   

 

Korndörfer, Lara-Cabezas e Horowitz (1999) em trabalho com 

fosfatos naturais reativos na cultura do milho também obtiveram resultados semelhante. No 

mesmo trabalho, o aumento da dose proporcionou maior teor de fósforo no tecido foliar 

independente da fonte utilizada. Barreto e Fernandes (2002) mostraram que o aumento da 

dose de fósforo no solo aumentava o teor na folha de milho. 

A inoculação das sementes de milho com bactérias solubilizadoras 

de fosfato não produziu efeito sobre o teor de fósforo nas folhas. Nahas, Fornasieri e Assis 

(1994) também não obtiveram efeito na absorção de fósforo pelo milho utilizando o fungo 

solubilizador Aspergillus niger sobre fosfato de rocha. Já Andreotti et al. (2008) 

inoculando sementes de milho com Pseudomonas fluorescens e Baldotto et al. (2012) 

inoculando um substrato com suspensões bacterianas contendo bactérias fixadoras de 

nitrogênio e solubilizadoras de fosfato obtiveram maiores teores desses nutrientes em 

folhas de milho, assim como crescimento mais elevado. Chaves, Zucarelli e Oliveira Júnior 

(2013) utilizando fosfato de origem sedimentar não reativo também obtiveram aumento 

nos teores de fósforo foliar com a inoculação de sementes de milho com Pseudomonas 

fluorescens. 

Os resultados das análises foliares (Tabelas 29 e 30) indicam que 

os demais elementos estão em nível adequado para a cultura, de acordo com Cantarella, 

Raij e Camargo (1997). Em alguns tratamentos, o potássio, magnésio e enxofre estão 

abaixo do nível adequado, porém bem próximo do limite mínimo, não mostrando 

visualmente nenhum sintoma de carência desses elementos na planta. 
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Tabela 29. Teores de macronutrientes na folha de milho (g kg-1m.s.) 

Tratamentos 
Macronutrientes 

N K Ca Mg S 

T01 (Apatita) 28 19 4,9 1,6 1,4 

T02(Apatita+P.fluorescens) 28 20 4,6 1,4 1,6 

T03(Apatita+P.SB) 29 19 4,3 1,3 1,6 

T04 (Arad) 28 19 4,4 1,5 1,7 

T05 (Arad+P.fluorescens) 29 19 4,4 1,3 1,4 

T06 (Arad+P.SB) 28 19 4,1 1,3 1,4 

Teores adequados 27-35 17-35 2,5-8,0 1,5-5,0 1,5-3,0 

 

Tabela 30. Teores de micronutrientes na folha de milho (mg kg-1m.s.) 

Tratamentos 
Micronutrientes 

B Cu Fe Mn Zn 

T01 (Apatita) 14 16 149 58 30 

T02(Apatita+P.fluorescens) 12 12 143 62 28 

T03(Apatita+P.SB) 13 11 135 59 26 

T04 (Arad) 11 12 142 65 26 

T05 (Arad+P.fluorescens) 11 12 135 61 30 

T06 (Arad+P.SB) 10 12 152 57 27 

Teores adequados 10-25 6-20 30-250 20-200 15-100 

 

         4.2.2 Altura da planta 

 

Na Tabela 31 é mostrada a análise de variância para altura da 

planta e as médias para cada tratamento. Houve diferença significativa para as variáveis 

fonte de fósforo e inoculação, porém não houve interação positiva entre elas. 

 

Tabela 31. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de altura de plantas de milho (cm) em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 

 
Sem 

Inoculação 

Pseudomonas 

fluorescens 

Pseudomonas 

SB 

Média 

Apatita 188,7 188,8 182,8 186,8 a 

Fosfato de Arad 176,8 185,1 163,3 175,1 b 

Média 182,7 AB 187,0 A 173,0 B  

P Fonte Fósforo 0,0082    

P Microorg. 0,0272    

P FF x Micro 0,2778    

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferiram estatisticamente 

pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

A apatita proporcionou as maiores alturas de planta diferindo do 

fosfato de Arad. Apesar de ter menor solubilidade, a aplicação a lanço permite maior 
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contato das partículas com o solo, podendo favorecer a solubilização do fosfato, o que não 

ocorreu com o fosfato de Arad, que apesar de mais solúvel que a apatita foi aplicado de 

forma localizada, diminuindo a solubilização. Corrêa et al. (2005) em experimento 

realizado em casa de vegetação com um argissolo mostraram que quando o fosfato natural 

reativo é aplicado incorporado ao solo sua eficiência é semelhante aos fosfatos acidulados 

no aumento da produção de matéria seca na parte aérea do milho, enquanto para aplicações 

localizadas esse efeito não ocorre. Já Resende et al. (2006) obtiveram melhores resultados 

com a aplicação localizada de fosfato de Arad em relação a aplicação a lanço, porém em 

solo argiloso, onde a aplicação a lanço favorece a fixação do fósforo. 

A inoculação com Pseudomonas SB proporcionou decréscimo na 

altura das plantas, diferindo da testemunha e da inoculação com Pseudomonas fluorescens. 

Neste caso, pode ter havido incompatibilidade da bactéria associada a estas fontes para 

essa característica avaliada. Chaves. Zucareli e Oliveira Júnior (2013) obtiveram efeito 

favorável na altura de plantas quando associaram o superfosfato triplo (fonte solúvel) com 

Pseudomonas fluorescens, porém quando a fonte de fósforo utilizada foi o fosfato de Gafsa 

(fonte menos solúvel) a não inoculação favoreceu a altura da planta.  

 

         4.2.3 Diâmetro do colmo 

 

A análise de variância para diâmetro do colmo e as médias para 

cada tratamento são mostradas na Tabela 32. Houve diferença significativa somente para a 

variável inoculação, sendo que a não inoculação e a inoculação com Pseudomonas 

fluorescens favoreceu o diâmetro do colmo em relação à inoculação com Pseudomonas SB. 

Oliveira (2010) avaliando o desempenho agronômico do milho de segunda safra submetido 

à inoculação com Pseudomonas fluorescens sob diferentes níveis de adubação também não 

obteve alterações para essa característica. Chaves, Zucareli e Oliveira Junior (2013) 

avaliaram diferentes fontes de fósforo associadas à inoculação com Pseudomonas 

fluorescens via semente e também não obtiveram aumento no diâmetro do colmo de 

plantas de milho.  
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Tabela 32. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de diâmetro do colmo de plantas de milho (cm) em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 1,98 2,09 1,93 

Fosfato de arad 1,96 2,06 1,81 

Média 1,97 AB 2,08 A 1,87 B 

P Fonte Fósforo 0,1973   

P Microorg. 0,0078   

P FF x Micro 0,6278   

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferiram estatisticamente 

pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

Segundo Cruz (2013), plantas com diâmetro de colmo maior 

tendem a apresentarem maior comprimento e diâmetro de espigas e maior comprimento de 

grãos, e conseqüentemente maiores produtividades devido à capacidade cúbica de 

armazenamento do colmo, promovendo a remobilização de carboidratos durante as fases 

de desenvolvimento da espiga e enchimento de grãos.  

 

         4.2.4 Comprimento da espiga 

 

Não houve diferença significativa no comprimento da espiga para 

nenhuma das variáveis e nem interação entre as mesmas (Tabela 33). A apatita e o fosfato 

de Arad apresentaram os mesmos valores assim como não foi constatado efeito da 

inoculação com Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB estando de acordo com 

Zucarelli et al. (2011) e Oliveira et al. (2012), que também não constataram efeito positivo 

no comprimento da espiga com a inoculação de sementes de milho com Pseudomonas 

fluorescens. 

 

Tabela 33. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de comprimento de espiga de milho (cm) em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 14,75 15,25 15,05 

Fosfato de Arad 15,10 15,48 14,05 

P Fonte Fósforo 0,6918   

P Microorg. 0,2001   

P FF x Micro 0,2527   

 

Segundo Ritchie, Hanway e Benson (2003), o comprimento da 
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espiga é definido no estádio fenológico em que a planta de milho encontra-se com doze 

folhas desenvolvidas. A deficiência de nutrientes nessa fase de desenvolvimento pode 

reduzir seriamente o comprimento das espigas, influenciando diretamente o número de 

grãos por fileira. 

 

         4.2.5 Diâmetro da espiga 

 

Não houve diferença significativa no comprimento da espiga para 

as variáveis fonte de fósforo, inoculação e nem interação entre as mesmas (Tabela 34). 

 

Tabela 34. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de diâmetro de espiga de milho (cm) em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 4,84 4,91 4,94 

Fosfato de arad 4,90 4,94 4,84 

P Fonte Fósforo 0,9197   

P Microorg. 0,7646   

P FF x Micro 0,5064   

 

Segundo Fancelli e Dourado Neto (2000) entre os estádios de 

desenvolvimento V8 e florescimento ocorre aumento no processo de formação da 

inflorescência masculina e definição do número de óvulos e tamanho da espiga. Nesta fase 

é importante que a planta tenha uma boa capacidade de reserva para o desenvolvimento 

dessas estruturas de reprodução. Normalmente as plantas mais produtivas são aquelas que 

possuem maior capacidade de armazenamento e translocação de reservas. 

 

         4.2.6 Número de fileiras de grãos 

 

O resultado de análise de variância para número de fileiras de grãos 

encontra-se na Tabela 35, assim como a média dos valores de número de fileiras de grãos 

para o fator fonte de fósforo e microorganismo. Não houve diferença significativa para 

nenhuma das variáveis e nem interação entre elas. A inoculação não proporcionou efeitos 

favoráveis no número de fileira de grãos, assim como não houve interação significativa 

com as fontes de fósforo, estando de acordo com Oliveira (2010) e Zucarelli (2011) que 
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também não obtiveram efeito com a inoculação de sementes de milho com Pseudomonas 

fluorescens, porém utilizando o superfosfato triplo como fonte de fósforo.  

 

Tabela 35. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de número de fileiras de grãos de milho em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 16,1 16,3 16,1 

Fosfato de Arad 16,2 16,0 15,9 

P Fonte Fósforo 0,5285   

P Microorg. 0,8904   

P FF x Micro 0,8298   

 

Segundo Fancelli (2011) é por ocasião da emissão da 7ª / 9ª folha 

que ocorre o início da definição do número de fileiras da espiga (ovários), o qual pode 

variar de 12 a 24. Deficiências nutricionais e estresse hídrico nessa fase podem 

comprometer essa variável de produção. 

 

         4.2.7 Número de grãos por fileira 

 

Na Tabela 36 é mostrada a análise de variância para número de 

grãos por fileira. Não houve diferença significativa para as variáveis fonte de fósforo, 

inoculação com Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB e interação entre elas. 

Zucarelli et al. (2011) obtiveram resultados semelhantes, mas usando superfosfato triplo 

como fonte de fósforo. O uso de uma fonte solúvel pode contribuir para menor resposta à 

inoculação, já que há fósforo disponível. Porém, mesmo utilizando fontes de menor 

solubilidade (fosfato de Arad e principalmente apatita), a inoculação não foi capaz de 

solubilizar fósforo para as plantas. 

 

Tabela 36. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de número de grãos por fileira de milho em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 33,4 33,6 33,8 

Fosfato de Arad 33,1 33,9 30,8 

P Fonte Fósforo 0,2041   

P Microorg. 0,2943   

P FF x Micro 0,1838   

 



65 

 

         4.2.8. Número de grãos por espiga 

 

A Tabela 37 mostra a análise de variância para número de grãos por 

espiga e as médias para fontes de fósforo e inoculação. Observa-se que não houve 

diferença significativa para nenhuma fonte de fósforo utilizada assim como a inoculação 

com Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB não promoveu alterações significativas 

no número de grãos por espiga. O número de grãos por espiga tem relação direta com o 

número de fileira de grãos e o número de grãos por fileira. Chaves, Zucarellie Oliveira 

Junior (2013) também não obtiveram efeito significativo para essa característica de 

produtividade com a inoculação com Pseudomonas fluorescens. 

 

Tabela 37. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de número de grãos por espiga de milho em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 536,5 546,5 544,8 

Fosfato de Arad 535,8 542,9 490,3 

P Fonte Fósforo 0,2757   

P Microorg. 0,4428   

P FF x Micro 0,3846   

 

         4.2.9 Massa de 100 grãos 
 

A massa de 100 grãos não foi influenciada pelas variáveis fontes de 

fósforo, inoculação e interação entre as mesmas (Tabela 38). 

 

Tabela 38. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de massa de 100 grãos de milho (g) em função da 

interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem inoculação, 

Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 30,6 31,2 31,4 

Fosfato de Arad 31,8 31,7 31,0 

P Fonte Fósforo 0,4815   

P Microorg. 0,9538   

P FF x Micro 0,5941   

 

A inoculação das sementes com Pseudomonas fluorescens e 

Pseudomonas SB não influenciou a massa de 100 grãos, assim como não foi constatada 

interação significativa das bactérias e fontes de fósforo, o que está de acordo com Chaves, 
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Zucarelli e Oliveira Júnior (2013), que também não obtiveram efeito significativo para essa 

característica com a inoculação, utilizando fosfato natural reativo e não reativo. 

 

         4.2.10 Produtividade 

 

A produtividade não foi afetada pelas variáveis fonte de fósforo, 

inoculação e interação entre as mesmas (Tabela 39). 

 

Tabela 39. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de produtividade de milho (kg ha-1a 13% de umidade) 

em função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 5968,5 6593,8 6642,8 

Fosfato de Arad 6431,0 6475,2 6006,8 

P Fonte Fósforo 0,7419   

P Microorg. 0,6440   

P FF x Micro 0,3297   

 

A produtividade em torno de 6000kg ha-1 está na média da região 

para anos com condições climáticas favoráveis durante o cultivo, principalmente com 

chuvas bem distribuídas. Segundo Resende et al. (2006) o preparo do solo convencional 

permite a incorporação e mistura da apatita no solo, favorecendo a solubilização, podendo 

aumentar o teor de fósforo no solo, o que não ocorre em sistema de plantio direto. A 

aplicação localizada do fosfato de Arad, no sulco de semeadura, pode diminuir sua 

eficiência, provavelmente pelo aumento na concentração de Ca+2 e H2PO4
-, saturando o 

ambiente e restringindo a própria solubilização. Neste trabalho, apesar de localizada, a 

aplicação foi feita manualmente, o que favoreceu a mistura com o solo. O pH em H2O de 

5,6 também pode ter contribuído para a boa eficiência do fosfato de Arad. Segundo Souza 

e Lobato (2004) os fosfatos naturais de alta reatividade apresentam boa eficiência quando 

aplicados a lanço e incorporados em solos com pH em H2O menor que 6,0, sendo similares 

aos fosfatos solúveis em água já no ano de aplicação. 

Os fosfatos naturais apresentam menor eficiência no primeiro ano 

de aplicação quando comparado com os fosfatos solúveis, sendo que os fosfatos naturais 

importados (fosfato de Arad), de origem sedimentar apresentam eficiência superior aos 

fosfatos naturais brasileiros (apatitas), de origem ígnea. Neste caso, a forma de aplicação 

também influência a sua eficiência. Segundo Raij et al. (1982), os fosfatos reativos podem 
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ser tão eficientes quanto os superfosfatos quando incorporados ao solo, mas em aplicação 

localizada sua eficiência diminui, no que concordaram Motomiya et al. (2004), que 

mostraram que a eficiência do fosfato natural reativo (Gafsa) é equivalente ao superfosfato 

triplo quando aplicado a lanço e pouco eficiente em aplicação localizada no sulco de 

semeadura.  

 

         4.2.11 Teor de fósforo no grão 

 

Houve diferença estatística significativa para inoculação (tabela 

40). Em plantas adubadas com apatita, a inoculação com Pseudomonas SB proporcionou 

maior teor de fósforo no grão. Já quando utilizou-se o fosfato de Arad, plantas sem 

inoculação e inoculadas com Pseudomonas SB apresentaram maior teor de fósforo no grão 

em relação àquelas inoculadas com Pseudomonas fluorescens. Em plantas sem inócuo, o 

fosfato de Arad proporcionou maior teor de fósforo no grão em relação a apatita. Em 

plantas inoculadas tanto com Pseudomonas fluorescens como Pseudomonas SB não houve 

diferença estatística entre as fontes de fósforo utilizadas. 

 

Tabela 40. Resumo da análise de variância com valores de P calculado para causas de 

variação e suas interações e médias de teor de fósforo no grão de milho (g kg-1 de m.s.) em 

função da interação de fontes de fósforo (apatita e fosfato de Arad) e inoculação (sem 

inoculação, Pseudomonas fluorescens e Pseudomonas SB). 
 Sem Inoculação Pseudomonas fluorescens Pseudomonas SB 

Apatita 3,32 bB 3,83 aB 4,60 aA 

Fosfato de Arad 4,47 aA 3,03 aB 4,43 aA 

P Fonte Fósforo 0,8002   

P Microorg. 0,0068   

P FF x Micro 0,0128   

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferiram estatisticamente 

pelo Teste de Tukey (P>0,05). 

 

Os teores de fósforo no grão ficaram entre 3,03 e 4,60g kg-1 sendo 

que o teor considerado adequado por Cantarela, Raij e Camargo (1997) é de 4,0g kg-1. 

Segundo Resende et al. (2006), a aplicação de fontes de fósforo menos solúveis 

proporciona menores teores do elemento no grão. O valor de 4,60g kg-1 obtido com a 

apatita em plantas inoculadas com Pseudomonas SB pode ser devido à solubilização do 

fosfato, aumentando a concentração de fósforo na solução e conseqüentemente absorção 

pela planta. 
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A composição química do grão pode variar bastante por ser um 

órgão que se forma no final do ciclo da planta. Apesar de ser definida geneticamente, pode 

ser influenciada pelas condições de desenvolvimento da planta mãe, principalmente em 

relação à disponibilidade de nutrientes no solo. Uma adubação equilibrada pode influenciar 

a composição química dos grãos, melhorando a sua qualidade nutricional e vigor das 

sementes. Além disso, as condições de temperatura e umidade também influenciam a 

absorção dos nutrientes e a remobilização destes para os grãos do milho. 
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5 CONCLUSÃO 

 

- A inoculação não promoveu alteração na altura da planta e diâmetro do colmo; 

- A inoculação com Pseudomonas SB incrementou o teor de fósforo na folha quando não 

foi utilizada nenhuma fonte de fósforo; 

- Para as varáveis de produção, a inoculação das sementes com Pseudomonas fluorescens 

proporcionou maior diâmetro da espiga e número de fileira de grãos quando associada a 

apatita como fonte de fósforo e maior número de grãos por espiga; 

- A inoculação com Pseudomonas fluorescens aumentou a produtividade em relação a 

inoculação com Pseudomonas SB, porém não diferiu das plantas que não receberam 

inoculação; 

- A associação de Pseudomonas fluorescens com apatita e fosfato de Arad aumentou o teor 

de fósforo no grão;  

- Para o experimento 2, a inoculação com Pseudomonas SB proporcionou decréscimo na 

altura da planta e diâmetro do colmo em relação às plantas inoculadas com Pseudomonas 

fluorescens e aumento no teor de fósforo no grão em relação às inoculadas com 

Pseudomonas fluorescens e não inoculadas e adubadas com apatita. 
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