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RESUMO 

 
Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito da bactéria Azospirillum brasilense como 
coadjuvante do processo de adubação do solo em pastagem já implantada de 
Brachiaria brizantha cv. Marandu, na utilização de adubação química ou orgânica. O 
experimento adotado foi conduzido em condições de campo no Instituto Federal 
Goiano – Campus Urutaí no setor de bovinocultura. Os tratamentos foram realizados 
sob delineamento inteiramente casualizado, com seis tratamentos e quatro 
repetições. Os tratamentos foram assim constituídos: Testemunha; Somente 
pulverização da bactéria A. brasilense; Adubação de 5 ton.ha-1 de cama aviária; 
Adubação de 5 ton.ha-1 de cama aviária com pulverização da bactéria A. brasilense; 
Adubação química (04-30-16 + Zn 0,4% + Ca 3%); Adubação química (04-30-16 + 
Zn 0,4% + Ca 3%) com pulverização da bactéria A. brasilense. Os parâmetros 
avaliados foram: Análise de solo de micro e macronutrientes em profundidade de 0-
20 cm; e análise foliar constituída das variáveis nitrogênio, massa fresca e massa 
seca das folhas. Os resultados obtidos na análise de solo das variáveis analisadas 
não foram significantes, contudo para H e Al, K e Zn. Na análise foliar os melhores 
resultados encontrados foram na adubação de cama aviária com pulverização da 
bactéria A. brasilense, em função do fornecimento de substrato (meio de cultura) 
para o desenvolvimento da bactéria. 
PALAVRAS-CHAVE:  Bactérias diazotróficas, capim-braquiária, fertilidade do solo, 
fixação biológica de nitrogênio, resíduo orgânico. 
 

EFFECT OF BACTERIA IN Azospirillum brasilense FERTI LIZER CHEMICAL 
AND ORGANIC PASTURES OF INCORPORATED Brachiaria brizantha cv. 

Marandu 
 

ABSTRACT  
This work aimed to evaluate the effect of the bacterium Azospirillum brasilense as 
supporting the fertilization of the soil already in place Brachiaria brizantha process. 
Palisade, the use of chemical or organic fertilizer. The experiment adopted was 
conducted under field conditions at the Federal Institute Goiás - Campus Urutaí in 
the cattle industry. The treatments were performed under completely randomized 
design with 6 treatments and 4 replications. Treatments were formed as follows: 
Witness; Only spraying the bacterium A. brasilense; Fertilization of 5 ton.ha-1 poultry 
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manure; Fertilization of 5 ton.ha-1 poultry manure with spraying the bacteria A. 
brasilense; Chemical fertilizer (04-30-16 Zn + 0.4% + 3% Ca); Chemical fertilizer (04-
30-16 Zn + 0.4% + 3% Ca) spray with the bacterium A. brasilense. The parameters 
evaluated were: Analysis of soil micro and macronutrients in depth of 0-20 cm; and 
foliar nitrogen consists of variables, fresh and dry mass of leaves. The results 
obtained in the analysis of soil variables were not significant, however for H and Al, K 
and Zn. In foliar best results were found in the fertilization of poultry manure to 
spraying the bacterium A. brasilense, due to the supply of substrate (culture medium) 
for the development of bacteria. 
KEYWORDS:  Diazotrophic bacterial, signal grass, fertility of the soil, nitrogen 
biological fixation, organic residue. 
 

INTRODUÇÃO 
O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área 

de 2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional (BRASIL, 2013). O termo 
Cerrado é comumente utilizado para designar o conjunto de ecossistemas (savanas, 
matas, campos e matas de galeria) que ocorrem no Brasil Central (EITEN, 1977; 
RIBEIRO et al., 1981). No Cerrado prevalecem árvores retorcidas e baixas, típicas 
de solo pobre e baixa precipitação (MARQUES, 2013). 

A área ocupada por plantas forrageiras no Brasil corresponde por três 
quartos da área agrícola nacional, onde as espécies cultivadas ocupam cerca de 
115 milhões de hectares (DE QUADROS, 2014). O Brasil, possui cerca de 173 
milhões de hectares de pastagens, dos quais 117 milhões são de pastagens 
cultivadas. A introdução do gênero Brachiaria foi responsável pela grande expansão 
da pecuária no Cerrado, representando mais de 70% das pastagens cultivadas no 
país, o que permite inferir que no Brasil são cultivados mais de 80 milhões de 
hectares do gênero Brachiaria (MACEDO, 2013).  

Grande parte das pastagens são desenvolvidas para solos de fertilidade 
média e ácidos, devido ao interesse errôneo de pecuaristas por pastagens que 
obtenha produtividade compatível para estas condições (SANTINI, 2014). A 
correção da acidez e adubação de pastagens cultivadas, indubitavelmente, é uma 
prática viável e com notória melhoria na produção, acarretando maiores rendimentos 
zootécnicos e, consequentemente, maiores ganhos econômicos. Mas poucos 
produtores empregam estas práticas de manejo, por terem a idealização de que a 
adubação é uma prática desnecessária para pastagens (SANTINI, 2014).  

O manejo incorreto pode acarretar na degradação e alterações desse 
agroecossistema, isto é, não provendo o desenvolvimento sustentável e 
comprometendo assim a atividade pecuária, deixando esta com baixos índices 
zootécnicos e elevado potencial de degradação ambiental (ALVARENGA & DAVIDE, 
1999; RODRIGUES, 2002; PEREIRA , 2013).  

Apesar da recente proposta da integração lavoura-pecuária (ILP) que 
consiste na implantação de diferentes sistemas produtivos de grãos, fibras, carne, 
leite, agroenergia, entre outros, na mesma área, em plantio consorciado, sequencial 
ou rotacional (MACEDO, 2009), os sistemas de produção de bovinos mais utilizados 
no Cerrado ainda são aqueles de caráter extensivos, baseados no uso de plantas 
forrageiras adaptadas às condições edafoclimáticas da região. Esse modelo 
extrativista de utilização de pastagens, em solos com aptidão agrícola desfavorável, 
justifica, pelo menos em parte, os baixos índices zootécnicos e as baixas 
produtividades observadas na região dos cerrados (MACEDO, 2001). 
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O uso de fertilizante nitrogenado é uma prática comum e responsável por 
elevar os custos da produção agrícola, além de poder gerar danos ao ambiente, uma 
vez que parte fertilizante aplicado é geralmente perdido. A eficiência de utilização 
dos nitrogenados é em média 50%, devido à ação da volatilização, erosão, 
lixiviação, desnitrificação, e mobilização microbiana (VORPAGEL, 2012). 

O interesse pela aplicação de resíduos de animais/vegetais e subprodutos 
orgânicos industrializados no solo tem aumentado nos últimos anos (WIETHÖLTER, 
1994). Isso se deve principalmente pelos altos custos dos adubos químicos. Assim, 
é necessário fazer uma avaliação sobre a eficiência de fontes alternativas de 
nutrientes para as culturas (SILVA et al., 1998). Os sistemas agropecuários dão 
origem a vários tipos de resíduos orgânicos, os quais, se corretamente manejados e 
utilizados, revertem em fornecedores de nutrientes para a produção de alimentos e 
melhoradores das condições físicas, químicas e biológicas do solo (CAMARGO et 
al., 1999). 

Segundo COSTA (1989), a adubação orgânica apresenta uma série de 
vantagens já largamente definidas e estudadas: aumenta o teor de matéria orgânica; 
melhora a estrutura do solo; aumenta a capacidade de retenção de água e sua 
disponibilidade para as plantas; aumenta a infiltração das águas da chuva e diminui 
a enxurrada; diminui a compactação, promove maior aeração e enraizamento; 
aumenta a capacidade de troca de cátions; fornece os elementos essenciais; 
complexa e solubiliza alguns metais essenciais ou tóxicos às plantas; diminui efeitos 
tóxicos dos alumínios; aumenta a atividade microbiana do solo; elimina ou diminui 
doenças do solo através da ativação de micronutrientes benéficos às plantas; 
modifica a composição das ervas daninhas. 

Os resíduos orgânicos são considerados insumos de baixo custo e de alto 
retorno econômico para a agropecuária. A região de Pires do Rio - Goiás é 
privilegiada por obter um dos maiores abatedores de frango do país incrementando 
na produção de aves de corte e resultando numa maior quantidade de cama aviária. 
CORRÊA & MIELE (2011) estimaram produção de cerca de sete milhões de m³ de 
cama de aviário no Brasil, com perspectiva de aumento. Com isso, a cama aviária 
tem sido recomendada na fertilização de pastagens, podendo substituir parcialmente 
ou totalmente os fertilizantes químicos (MENEZES et al., 2004). 

De acordo com HUNGRIA (2011) existe um interesse crescente pelo uso de 
inoculantes contendo bactérias que promovem o crescimento e incrementam a 
produtividade de plantas, devido ao alto custo dos fertilizantes químicos e a uma 
conscientização para uma agricultura sustentável e menos poluente. O Brasil tem 
longa tradição de pesquisa em fixação biológica de nitrogênio por Azospirillum em 
associações com gramíneas. 

Essas bactérias auxiliam por diversos mecanismos na nutrição nitrogenada 
das culturas. Dentre esses mecanismos, destacam-se a produção de hormônios, 
que interferem no crescimento das plantas e podem alterar a morfologia das raízes, 
possibilitando a exploração de maior volume de solo (BASHAN & HOGUIN, 1997; 
ZAIED et al., 2003) e a fixação biológica do Nitrogênio (INIGUEZ et al., 2004). Entre 
esses mecanismos o aumento do sistema radicular, estimulado pela presença de 
bactérias, através da produção de substâncias promotoras do crescimento radicular, 
pode resultar em maior absorção de minerais e de água (OKON & LABANDERA-
GONZALEZ, 1994). 

O presente trabalho objetivou avaliar o efeito da bactéria Azospirillum 
brasilense como coadjuvante do processo de adubação do solo em pastagens de 
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Brachiaria brizantha cv. Marandu, em associação com a adubação química ou 
orgânica. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
 
Área experimental  
 

O presente trabalho foi conduzido, entre os meses de janeiro e Abril de 2013, 
no setor de bovinocultura do Instituto Federal Goiano – campus Urutaí, sob 
pastagens rotacionadas da forrageira Brachiaria brizantha cv. Marandu já existente 
no local, em uma área de 520 m², estando a 17° 29' 27,9” S de latitude e 48° 12' 
34,4” W de longitude. 
 
Caracterização do solo  
 

Conforme a denominação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
(BRASIL, 2006), o solo predominante da área é Latossolo Vermelho distrófico e de 
textura argilosa. Antes da implantação do experimento, foi realizada uma 
amostragem de solo na camada de 0-20 cm de profundidade para ser corrigida a 
acidez e recomendar a adubação química. 

As características químicas do solo na camada 0-20 cm de profundidade 
podem ser observadas na tabela 1, os resultados analíticos foram obtidos no 
Laboratório de Fertilidade do Solo do Instituto Federal Goiano – campus Urutaí.  

 
TABELA 1 - Caracterização química de solo, na camada até 20 cm de profundidade, em 

pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Urutaí - GO, janeiro/2013. 
 

Cmolc/dm³ TFSA (meq/100 cm³ TFSA)  mg/dm³ 
(ppm) 

pH Matéria Orgânica % 

Ca+Mg P (Água) (%) V K K P (Água) (%) (g/kg) V 

3,7 1,69 5,99 2,8 38,94 0,08 31 1,69 5,99 2,8 28,2 38,94 

TEXTURA (g/kg)  mg/dm³ (ppm) Cmolc/dm³ 
TFSA 

Relação entre: 

Argila Silte Areia Cu Fe Mn Zn CTC S Ca/Mg Ca/K Mg/K 

595,2 107,2 297,6 5,3 57,6 17,9 2,8 9,73 3,79 1,6 29,1 17,7 

 
 
Amostragem da cama aviária  

 
Antes da implantação do experimento, foi coletada uma amostragem da cama 

aviária que seria utilizada na adubação orgânica. As características químicas podem ser 
observadas na Tabela 2. 
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TABELA  2 - Caracterização química da cama aviária utilizada no experimento. Urutaí - 
GO, janeiro/2013 

 g/dm³ mg/dm³ 
Identificação N P K Ca Mg Cu Fe Mn Zn 

Cama de 
Frango  

41,183 650,093 1157,127 1557,577 364,923 15,567 105,92 34,527 67,1233 

 
 
 
Tratamentos e Delineamento experimental  

 
Os tratamentos constaram de duas fontes de Nitrogênio, sendo uma oriunda 

de cama aviária e uma de adubação química corretiva, além de uma testemunha, 
em dois períodos de avaliação, aos 28 e 56 dias após implantação do trabalho. Os 
tratamentos também foram constituídos com a pulverização ou não da bactéria A. 
brasilense. 

O experimento constitui em um delineamento inteiramente casualizado, onde 
as parcelas foram distribuídas em 6 tratamentos, com 4 repetições, em parcelas de 
3x3 m cada, conforme Tabela 3. 

 
TABELA 3 - Caracterização dos diferentes tratamentos em Brachiaria brizantha cv. 

Marandu Urutaí – GO, janeiro/2013. 
 

 

Tratamentos 
T1 - Testemunha; 
T2 - Pulverização da bactéria Azospirillum brasilen se; 
T3 - Adubação de 5 ton.ha-1 de cama aviária; 
T4 - Adubação de 5 ton.ha-1 de cama aviária com pul verização da bactéria A. 
brasilense; 
T5 - Adubação química (04-30-16 + Zn 0,4% + Ca 3%);  
T6 - Adubação química (04-30-16 + Zn 0,4% + Ca 3%) com pulverização da 
bactéria A. brasilense. 
 
Parcelas experimentais  
 

Considerando-se os tratamentos discriminados na tabela 3, as 24 parcelas 
que constituíram o experimento foram distribuídas aleatoriamente. 

 
Implantação do experimento  
 

O preparo da área foi realizado com uma roçadeira mecanizada no dia 18 de 
janeiro de 2013, nesta etapa objetivou-se a uniformização da pastagem com altura 
de pastejo igual a 15 cm. No dia 04 de fevereiro, foi realizada a divisão das parcelas 
delimitadas em 3x3 m. 

Após o resultado da análise de solo (Tabela 1), de acordo com as 
recomendações de SOUSA et al. (2004), constatou-se a necessidade de calagem na 
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proporção de 371 Kg/ha de calcário dolomítico  de PRNT 80, sendo aplicado a lanço 
sobre cada parcela 334g, no dia 09 de fevereiro.  

Dia 15 de fevereiro, após 28 dias da uniformização do pastejo, foi efetuada a 
coleta das amostras foliares, utilizando o método do quadrado (1 m x 1 m) lançado 
ao acaso em cada parcela, retirando a massa fresca superior a altura de 15 cm, que 
foi colocada em saco de papel identificado.  

Também foi efetuada uma amostragem de solo, retirado com o auxilio de um 
trado em três pontos distintos da parcela com profundidade de 0-20 cm, sendo 
armazenadas em sacos de plástico com sua devida identificação. As análises foram 
realizadas no Laboratório de Fertilidade do Solo do Instituto Federal Goiano – 
campus Urutaí. Após tais coletas, com o auxilio de uma roçadeira costal e régua de 
pastejo, efetuou-se um novo corte de uniformização na altura de 15 cm.  

Em seguida executou-se a adubação química corretiva, segundo 
recomendações de SOUSA & LOBATO (2004), com 466,667 Kg.ha-1 de 04-30-16 + 
Zn 0,4% + Ca 3%, sendo aplicado 420 g/parcela do tratamento. Também no mesmo 
dia, foi realizada a adubação orgânica com cama aviária na proporção de 5 ton.ha-1, 
sendo 4,5 Kg/parcela do tratamento, as adubações foram realizadas a lanço. 

Realizou-se no dia 16 de fevereiro, a pulverização da bactéria A. brasilense 
com um pulverizador de gatilho na dosagem de 1 L.ha-1 (dosagem dobrada, segundo 
recomendações do fabricante de Azos® “Sementes Farroupilha”, devido a estiagem 
das chuvas), ou seja 0,9 mL/parcela, com volume de calda de 180 mL, sendo 200 
L.ha-1, com sua formulação em suspensão concentrada contendo 1 x 108 cfu/mL 
(100 milhões de células bacterianas por mL) de esporos.  
 
Amostragem das parcelas  
 

Após 28 dias de uniformização do pastejo e aplicação dos tratamentos, foi 
efetuada uma nova coleta das amostras foliares e de solo. Após as coletas, com o 
auxilio de uma roçadeira costal e régua de pastejo, efetuou-se um novo corte de 
uniformização na altura de 15 cm. Posteriormente aos 56 dias após a instalação do 
experimento, foram coletadas novas amostras foliares e de solo para análise 
química. 
 
Análises estatísticas  

 
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste Fisher) 

e quando as médias foram significativas, estas foram comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico Estat. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Aos 28 dias após a implantação dos tratamentos pela análise de solo na 
camada de 0-20 cm (Tabela 5), pode-se observar que não houve diferença 
estatística (p>0,05) em todas as variáveis, exceto H+Al, em que a maior média de 
H+Al no solo amostrado foi nas parcelas que receberam o tratamento cama aviária 
(8,10 Cmolc dm-3), mas não diferindo dos tratamentos adubação química, 
Azospirillum brasilense, testemunha e cama aviária com A. brasilense (7,97 , 7,97 , 
7,50 e 7,27 Cmolc dm-3). 

Segundo DELL GALLO & FENDRICK (1994), citado por REIS JÚNIOR (2002), 
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pouco se conhece da sobrevivência de Azospirillum no solo na ausência da planta 
hospedeira, mas já foi demonstrado que esses microrganismos apresentam vários 
mecanismos de proteção, como a formação de cistos, produção de melanina, de 
poli-β-hidroxibutirato e de polissacarídeos que podem facilitar a sobrevivência em 
condições desfavoráveis. 

 
TABELA 5. Análise de solo na camada 0-20 cm de profundidade, 28 dias após 

aplicação dos tratamentos em Brachiaria brizantha cv. Marandu. Urutaí 
- GO, abril/2013. 

 
Na análise de solo, camada de 0-20 cm, na avaliação aos 56 dias após 

aplicação (Tabela 6), observou-se que houve diferença estatística (p<0,05) para as 
variáveis Potássio (K) e Zinco (Zn). Entretanto não foi detectada diferença estatística 
(p>0,05) para as demais variáveis. O maior valor de K observado foi no tratamento 
cama aviária (0,14 Cmolc dm-3), mas não diferindo dos tratamentos adubação 
química, cama aviária com A. brasilense e adubação química com A. brasilense 
(0,11 , 0,11 e 0,10 Cmolc dm-3). 

Ainda na Tabela 6, a cama aviária obteve a maior média de Zn (7,43 mg dm-

3), porém não diferindo dos tratamentos cama aviária com A. brasilense, adubação 
química, testemunha e adubação química com A. brasilense (6,15 , 5,91 , 5,17 e 
4,89 mg dm-3). 

Embora alguns estudos pioneiros tenham demonstrado a presença de 
bactérias diazotróficas em Brachiaria spp., nenhum foi feito de forma regular e 
sequer por um intervalo de tempo de um ano com as plantas submetidas a pastejo. 
Não existe até o momento nenhum registro de avaliação das populações destes 
organismos inerente às áreas de pastagens ou em relação aos genótipos de 
Brachiaria. Como a dinâmica de microrganismos do solo e daqueles encontrados no 
interior das plantas está condicionada à própria vegetação, é possível que diferentes 
genótipos de Brachiaria possam exercer um efeito seletivo sobre as populações 
destes, o que poderia resultar em diferentes respostas quanto à contribuição da FBN 
obtida por cada um destes genótipos (SALA , 2005). 

 
 

 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
845 

TABELA 6. Análise de solo na camada 0-20 cm de profundidade, 56 dias após 
aplicação dos tratamentos em Brachiaria brizantha cv. Marandu. Urutaí 
- GO, abril/2013. 

 
Na análise foliar do B. brizantha cv. Marandu, após 28 dias da aplicação dos 

tratamentos, não houve diferença estatística (p>0,05) para a variável massa seca. 
No entanto, de acordo com a Tabela 7, observou-se diferença estatística (p<0,01) 
para o teor de nitrogênio e massa fresca. : O maior valor de nitrogênio foi observado 
na parte foliar da gramínea cujas parcelas, receberam o tratamento “cama aviária 
com A. brasilense (18,71 g dm-3)”, todavia não diferindo dos tratamentos “cama 
aviária” e “adubação química (17,94 e 14,36 g dm-3)”.  

ZAADY et al. (1994) e ITZIGSOHN et al. (2000), citado por REIS JÚNIOR 
(2002), mostraram que a inoculação de Azospirillum em pastagens tem potencial 
para tornar-se uma técnica aplicável a esses sistemas em condições de déficit 
hídrico, ou baixa fertilidade ou ambas, graças ao efeito hormonal que promove a 
expansão do sistema radicular e a fixação biológica de nitrogênio. As características 
produtivas da pastagem respondem de forma crescente até a dose de 300 kg ha-1 de 
nitrogênio na forma de cama de frango (ORRICO JUNIOR et al., 2013). 

Ainda na Tabela 7, pode-se observar que o tratamento cama aviária com A. 
brasilense foi o que resultou maior média de massa fresca (212,92 kg ha-1), porém 
não diferindo dos tratamentos cama aviária, adubação química e adubação química 
com A. brasilense (199,59, 156,23  e 150,00 kg ha-1). 

Os resultados demonstraram que a aplicação da bactéria não produziu o 
efeito desejado na variável de nitrogênio, ao passo que quando aplicada sozinha 
não diferiu da testemunha e quando aplicada juntamente com o adubo orgânico não 
apresentou diferença estatística em relação ao tratamento sem a pulverização da 
bactéria na cama de frango. A pulverização da bactéria na pastagem de B. brizantha 
cv. Marandu não promoveu acréscimo de proteína bruta, nem de massa seca, na 
biomassa da forrageira para a idade de pastejo de 28 dias após sua aplicação. 
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TABELA 7 - Análise foliar de Brachiaria brizantha cv. Marandu após 

28 dias de aplicação dos tratamentos. Urutaí – GO, 
março/2013.  

 

Nitrogênio Massa Fresca Massa Seca Tratamentos 

(g/dm3) (kg ha-1) (kg ha-1) 

Testemunha  9.32 c 118,01 b 32,67 

Azospirillum brasilense 9.38 c 120,42 b 35,06 

Cama aviária  17.94 ab 199,59 ab 39,34 

Cama aviária com A. brasilense 18.71 a 212,92 a 47,67 

Adubação química  14.36 abc 156,23 ab 36,67 

Adubação química com A. brasilense 12.83 bc 150,00 ab 36,89 

F (Tratamentos)  11.92 ** 4.58 ** 1.33 ns 

C. V. (%) 
Erro padrão da media  

17.05 
1.17 

23.16 
16.62 

23.73 
4.06 

1: Médias na coluna seguidas pela mesma letra minús cula não diferem entre si; ns: Não 
significativo a 5% de probabilidade; **: Significat ivo a 1% de probabilidade; ambos pelo 
teste de Tukey.  

 
 
Na análise foliar do B. brizantha cv. Marandu, após 56 dias da aplicação 

(Tabela 8), observou-se diferença estatística (p<0,01) para o teor de nitrogênio e 
massa fresca e (p>0,05) para a massa seca. O maior valor observado em relação ao 
nitrogênio foi nas folhas de B. brizantha cv. Marandu do tratamento cama aviária 
(17,11 g/dm3), porém não diferiu dos tratamentos cama aviária com A. brasilense, 
adubação química com A. brasilense e adubação química (16,21, 14,04 e 13,40 
g/dm3).  

A cama aviária com A. brasilense foi o tratamento que gerou maior média de 
massa fresca (221,97 kg ha-1), mas não diferindo dos tratamentos cama aviária, 
adubação química com A. brasilense e adubação química (175,44, 166,14 e 142,29 
kg ha-1). Acredita-se que isto ocorreu em função do fornecimento de substrato (meio 
de cultura) para o desenvolvimento da bactéria. A cama aviária com A. brasilense 
aparentemente induziu maior média de massa seca (48,69 kg ha-1), em relação aos 
demais tratamentos, mas não diferindo da adubação química com A. brasilense, 
cama aviária e adubação química (39,98, 38,66 e 33,01 kg ha-1). 

Segundo REIS JÚNIOR et al. (2002), a população de Azospirillum nas folhas é 
altamente correlacionada com a produção de matéria seca foliar, o que sugere que 
os nutrientes estejam presentes sob concentrações mais elevadas em períodos 
intermitentes de seca, de modo que a bactéria coloniza atingindo o caule e folhas 
podendo acessar os foto assimilados produzidos localmente e sobreviver em 
condições de estresse ambiental. 

A testemunha e A. brasilense foram os tratamentos que obtiveram as 
menores médias, em todas as variáveis (nitrogênio, massa fresca e massa seca) 
após os 56 dias de aplicação dos tratamentos (Tabela 8). 

De acordo com OKON & VANDERLEYDEN (1997) e ITZIGSOHN et al. (2000), 
citado por REIS JÚNIOR (2002), o uso desses microrganismos, baseado em 
comparações com a aplicação de fertilizantes, parece ser mais vantajoso 
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economicamente e do ponto de vista ecológico e ambiental apresenta relativamente 
pouco impacto sobre o ambiente. 

 
TABELA 8 – Análise foliar de Brachiaria brizantha cv. Marandu após 56 dias de 

aplicação dos tratamentos. Urutaí - GO, abril/2013. 
 

Nitrogênio Massa 
Fresca 

Massa Seca Tratamentos 

(g/dm3) (kg ha-1) (kg ha-1) 

Testemunha  9.89 b 119,28 b 31,02 b 

Azospirillum brasilense 10.34 b 115,81 b 31,49 b 

Cama aviária  17.11 a 175,44 ab 38,66 ab 

Cama aviária com A. brasilense 16.21 a 221,97 a 48,69 a 

Adubação química  13.40 ab 142,29 ab 33,01 ab 

Adubação química com A. brasilense 14.04 ab 166,14 ab 39,98 ab 

F (Tratamentos)  9.78 ** 4.61 ** 3.22 * 

C. V. (%) 
Erro padrão da media  

14.00 
0.94 

23.72 
16.74 

20.37 
3.40 

1: Médias na coluna seguidas pela mesma letra minúscula não diferem entre si; ns: Não 
significativo a 5% de probabilidade; **: Significativo a 1% de probabilidade; *: significativo a 5% 
de probabilidade; ambos pelo teste de Tukey. 

 
No caso da utilização de adubação química nitrogenada com Azospirillum, a 

interação entre níveis de nitrogênio e níveis de inoculação não foi significativa, 
demonstrando que estes fatores comportam-se de forma independente (CARREIRA 
, 2012).  
 
 

CONCLUSÕES 
Considerando-se os valores médios observados e as condições de realização 

deste estudo, a adubação orgânica com cama aviária mais adição da bactéria A. 
brasilense influenciou positivamente a produção de biomassa em pastagem 
constituída de Brachiaria brizantha cv. Marandu, o que pode reduzir o uso de 
adubação química. 

A adubação química adicionada de inoculação de A. brasilense em pastagem 
de Brachiaria brizantha cv. Marandu, não foi capaz de induzir resposta esperada, 
comparativamente ao uso de adubação orgânica com cama aviária. 

Sugere-se que em trabalhos futuros, levem em consideração um tempo maior 
de experimentação, situações climáticas adversas, mais repetições e um número 
maior de inoculações da bactéria A. brasilense. 
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