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SOARES, Cláudio Silva. Eficiência de estirpes de rizóbio no rendimento e 

qualidade fisiológica de sementes de feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.). 

Areia - PB, 2007. 87p. Tese (Trabalho de Pós-Graduação em Agronomia). Comitê de 

orientação: Dra. Riselane de Lucena Alcântara Bruno, Dr. José Pires Dantas. 
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RESUMO – O uso de práticas de baixo impacto, como uso de bactérias fixadoras de 

nitrogênio atmosférico, tem proporcionado aumentos na produtividade do feijão-

caupi em algumas áreas produtoras. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de 

estirpes de rizóbio na produção e qualidade fisiológica de sementes de feijão-caupi, 

cultivar "Corujinha". A pesquisa constou de avaliação da eficiência de estirpes de 

rizóbio e sua influência na produção e qualidade de sementes (Capítulo I); influência 

dessas estirpes na absorção de nutrientes (Capítulo II) e, avaliação agronômica das 

estirpes de rizóbio e sua influência na produção e qualidade de sementes (Capítulo 

III). O plantio foi realizado em Neossolo Regolítico durante duas épocas (2005 e 

2006), sendo utilizado, em ambas, os mesmos tratamentos. Foi utilizado o DBC com 

quatro repetições, sendo os tratamentos: estirpes de rizóbio (BR 3301, BR 3302, BR 

3267, BR 3299 e BR 3262); adubação nitrogenada (50 kg ha-1; 80 kg ha-1), e controle 

(sem inoculação e sem nitrogênio). As parcelas possuíam 24 m2, com plantas 

espaçadas em 0,5m x 0,5m, deixando-se três plantas por cova, e área útil de 6 m2. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância com as médias comparadas 

pelo teste de Scott-Knott a 5%. Quanto à produtividade, foi verificado um 

desenvolvimento similar entre as estirpes ainda não recomendadas oficialmente (BR 

3262 e BR 3299) e os demais tratamentos, nos dois anos de plantio. Os melhores 

percentuais de germinação foram observados com a utilização das estirpes BR 3301 

e BR 3302, nas duas épocas de plantio. As plântulas de caupi apresentaram-se mais 

vigorosas (massa seca de plântulas) quando oriundas de sementes de maior 

tamanho. A absorção de nutrientes (NPK) nas plantas inoculadas por estirpes foi 

similar àquela alcançada por plantas adubadas com nitrogênio mineral (50 e 80 kg 

ha-1) e no tratamento controle. As respostas do tratamento controle indicam uma 

população nativa de estirpes de rizóbio que apresentaram bom desempenho nos 

dois anos de plantio. 

Palavras-chave: inoculação, Bradyrhizobium, germinação, vigor. 
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SOARES, Cláudio Silva. Efficiency of Rhizobium strains in the production and 

physiologic quality of seeds of cowpea (Vigna unguiculata L. Walp.). Areia - PB, 

2007. 87p. Tese (Trabalho de Pós-Graduação em Agronomia). Comitê de 

orientação: Dra. Riselane de Lucena Alcântara Bruno, Dr. José Pires Dantas. 

Universidade Federal da Paraíba. Areia-PB. 

 

ABSTRACT – The use of practices of low impact, as the inoculation of bacteria 

fixadoras of atmospheric nitrogen, it has been contributing for elevating the 

productivity of the bean caupi in some producing areas. The objective of the work 

was to evaluate the efficiency of Rhizobium strains in the production and physiologic 

quality of cowpea seeds, to cultivate "Corujinha". The research consisted of 

evaluation of the efficiency of Rhizobium strains and her influence in the production 

and quality of seeds (Chapter I); influence of those strains in the absorption of 

nutrients (Chapter II) and, agronomic evaluation of the Rhizobium strains  and her 

influence in the production and quality of seeds (Chapter III). The same treatments 

were used in the different times of planting of the culture (2005 and 2006) in 

Neossolo Regolítico. DBC was used with four repetitions, being the treatments: 

Rhizobium strains (BR 3301, BR 3302, BR 3267, BR 3299 and BR 3262); nitrogen 

fertilizer (50 kg ha-1; 80 kg ha-1), and control (without inoculation and without N). The 

portions had 24 m2, with plants spaced in 0,5m x 0,5m, with three plants for hole and 

useful area of 6 m2. The results were submitted to the variance analysis with 

averages compared by the test of Scott-Knott to 5%. As for the productivity, a similar 

development was verified among the strains no recommended officially (BR 3262 

and BR 3299) and those already suitable as official strains for the cowpea, however 

without differing of the fertilized treatments (80 and/or 50 kg ha-1) with N, in the two 

years of planting. The best ones percentile of germination they were observed with 

the use of the strains BR 3301 and BR 3302, in the two planting times. The plantules 

came more vigorous (mass dries of plantules) when originating from big seeds. The 

absorption of nutrients (NPK) in the plants inoculated by strains was similar that 

reached by plants fertilized with mineral nitrogen (50 and 80 kg ha-1) and to the 

treatment it controls. The native strains (it controls) they presented similar acting of 

the inoculated strains in the two years of cultivation of the cowpea.  

Keywords : inoculation, Bradyrhizobium, germination, energy. 
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1. INTRODUÇÃO  

O nordeste brasileiro apresenta uma vasta diversidade de espécies 

cultivadas pelos pequenos e médios agricultores que, dentre estas, o feijão 

macassar ou feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] se destaca por sua 

preferência de consumo nesta Região. Apesar da importância socioeconômica, 

essa cultura ainda é, em sua maioria, cultivada de forma precária e sem uso de 

tecnologias apropriadas que promovam um melhor rendimento por meio de 

alternativas de manejo agrícola sustentável. 

Duarte (1998), discutindo o desenvolvimento agrícola dos Cerrados, destaca 

que no Brasil a globalização e a modernização da agricultura trouxeram como 

correlatos do desenvolvimento econômico e tecnológico, a degradação e o 

esgotamento dos recursos naturais. Os cinco produtos agrícolas mais importantes 

que contribuem para as exportações são produzidos por meio de práticas agrícolas, 

em geral, altamente sensíveis às relações entre meio ambiente, agricultura e o 

desenvolvimento (rural e nacional), pois estão de uma forma ou de outra, 

associadas ao desmatamento, à erosão e à contaminação dos solos e dos 

mananciais hídricos. 

Segundo Assad & Almeida (2004), do ponto de vista das tecnologias de base 

para uma agricultura sustentável, constata-se freqüentemente dois tipos de 

obstáculos. O primeiro diz respeito às tecnologias propriamente ditas que, embora 

por vezes conhecidas e testadas com base científica, não são devidamente 

inseridas nos sistemas produtivos, seja por falta de difusão tecnológica apropriada, 

seja por desarticulação entre pesquisa e extensão rural com segmentos produtivos 

que poderiam se beneficiar dessas tecnologias. Outro obstáculo diz respeito à 

dificuldade, mais ou menos generalizada, de aprofundamento do conhecimento 

sobre os sistemas agrícolas ou da falta de clareza a respeito de suas dinâmicas. 

O uso de estirpe rizobiana, reconhecidamente capaz de aumentar a 

produtividade do feijão-caupi em área de sequeiro, representa uma oportunidade 

para pequenos e médios agricultores da região semi-árida aumentarem a oferta de 

grãos e obterem lucros extras. Para tanto, a comercialização dessa estirpe pelas 

indústrias de inoculante depende de sua recomendação oficial de acordo com os 

resultados de eficiência agronômica obtidos em consonância ao protocolo 
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estabelecido pela RELARE (Rede de laboratórios para recomendação, 

padronização e difusão de tecnologia de inoculantes microbianos de interesse 

agrícola). 

Apesar de já existirem três estirpes recomendadas para o feijão-caupi, uma 

delas obtida de parcerias anteriores de membros deste projeto, existe ampla 

variabilidade de resposta destas estirpes no campo que pode estar relacionada à 

especificidade da cultivar.  

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar estirpes de 

rizóbio para inoculação no feijão-caupi, cultivar "Corujinha", no intuito de 

disponibilizar, ao pequeno e médio produtor rural, alternativas que possam 

aumentar sua renda e ao mesmo tempo conservar os recursos naturais de sua 

propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Caracterização e importância do feijão caupi 

 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] é uma Fabaceae herbácea, 

nativo da África e bastante cultivado nas regiões tropicais dos continentes africano, 

asiático e americano (Soares et al., 2006a). Segundo Oliveira et al., (2002), é 

conhecido no Nordeste brasileiro por feijão macassar ou feijão-de-corda, sendo 

considerado fonte de renda alternativa e alimento básico para sua população, pois é 

uma das principais culturas desta região. 

Suas propriedades nutricionais, relativamente superiores às do feijão comum, 

e o baixo custo de produção, fazem com que esta cultura seja considerada 

extremamente importante em termos sociais e econômicos, para a região (Araújo & 

Watt, 1988). 

A composição do feijão-caupi apresenta algumas variações, dependo do 

cultivar, pois Castellón et al., (2003), analisando seis cultivares de feijão-caupi (Br 

14, Br 9, Br 17, CNC 0434, Vita 7 e CE 315), verificaram essas alterações na 

proteína bruta (21,6 a 24,7%), lipídeos totais (1,4 a 1,7%), cinzas (2,3 a 3,2%) e 

carboidratos (73,5 a 74,5). 

Segundo Vieira et al. (2000), esta cultura pode ser consumida na forma de 

vagem verde, grão verde e grão seco, além de outras formas de preparo, como o 

acarajé, por exemplo. Na forma de vagem verde, a colheita é feita quando as 

vagens estão bem desenvolvidas, mas com pouca fibra. Para o consumo na forma 

de grão verde, as vagens são colhidas quando começa seu estágio de maturação. 

Para produção de grão seco, as vagens são colhidas quando se apresentam 

totalmente secas.  

Além disso, seus caules e ramos são usualmente utilizados na alimentação 

animal (Silva & Oliveira, 1993), ou até mesmo, por sua rusticidade e capacidade de 

se desenvolver satisfatoriamente em solos de baixa fertilidade, esta cultura é 

considerada uma excelente opção como fonte de matéria orgânica para 
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recuperação de solos naturalmente pobres em fertilidade, ou esgotados pelo uso 

intensivo, muito comum no Nordeste. 

A temperatura mais adequada para o desenvolvimento do feijão-caupi situa-

se na faixa de 20 a 35 °C (Araújo et al., 1984), superior àquela adequada para o 

feijão comum (Andrade, 1998). Portanto, o feijão-caupi apresenta-se como uma 

cultura mais adaptada para as regiões onde a precipitação pluviométrica é bastante 

irregular e escassa, principalmente nos municípios do semi-árido nordestino. 

Soares et al., (2006) ressalta que, embora pouco conhecida no centro-sul 

brasileiro, o feijão-caupi é de grande importância sócio-econômica e de notável 

potencial estratégico, principalmente para as regiões Norte e Nordeste, onde 

constitui um dos mais importantes componentes da dieta alimentar. Para esses 

autores, a estrutura tradicional de produção e o mercado restrito vêm-se 

modificando a cada ano, tornando-se hoje cultivado também por médios e grandes 

produtores, com maior adoção de tecnologia. Sua comercialização já ultrapassa as 

fronteiras regionais, como é o caso do feijão-fradinho em bolsas de mercadorias do 

Sudeste, e apresenta amplas perspectivas de exportação, já que existe mercado 

internacional para tipos tradicionalmente cultivados no Brasil. 

Apesar de ser considerada uma cultura tropical, compatível com as 

condições ecológicas locais, ainda apresenta baixa produtividade, tanto no sistema 

solteiro como no consorciado (Miranda et al., 1996). Dentre as principais causas 

que limitam a produtividade do feijão-caupi no Nordeste, Freire Filho et al. (1998) 

destacam o emprego de cultivares tradicionais com baixa capacidade produtiva, em 

torno de 400 a 500 kg ha-1. 

 

2.2. Fixação biológica de nitrogênio 

 

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) é caracterizada pela conversão do 

nitrogênio gasoso (N2) em nitrogênio amoniacal (NH4), forma disponível às plantas. 

Segundo Taiz & Zeiger (2004) o processo de fixação biológica do nitrogênio é 

semelhante à fixação industrial deste elemento, pois produz amônia a partir do 
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nitrogênio molecular, sendo a reação geral a seguinte: N2 + 8e- + 8 H + 16 ATP � 2 

NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi.  

As espécies fixadoras de nitrogênio possuem um complexo de enzimas 

(complexo da nitrogenase) responsável por catalisar essa reação. Motta (2003) 

relata que a estrutura dessa enzima consiste em duas proteínas chamadas 

dinitrogenase (MoFe-proteína) e dinitrogenase-redutase (Fé-proteína). 

Esse processo ocorre como resultado da associação simbiótica entre as 

plantas leguminosas e bactérias específicas que se associam às raízes das 

mesmas, formando nódulos que servem para acúmulo deste nutriente. Assim que a 

simbiose é estabelecida, a planta fornece fotoassimilados à bactéria, recebendo em 

troca produtos nitrogenados (aminoácidos, ureídeos) provenientes da fixação de N2 

(Schubert, 1986). 

O nitrogênio está presente em diversas formas na biosfera. A atmosfera 

contém uma vasta quantidade (cerca de 78% por volume) de nitrogênio molecular 

(N2). Porém, esse grande reservatório de nitrogênio não está diretamente disponível 

para os organismos vivos. A maioria das plantas obtém o nitrogênio do solo sob a 

forma de íon nitrato (NO3
-), havendo algumas que o absorvem sob a forma de íon 

amônio (NH4
+). A obtenção de nitrogênio da atmosfera requer a quebra de uma 

ligação tripla covalente de excepcional estabilidade, entre os dois átomos de 

nitrogênio (N≡N) para produzir amônia (NH3) ou nitrato (NO3
–). Tais reações, 

conhecidas como fixação do nitrogênio, podem ser obtidas por processo industrial e 

por processo natural (Taiz & Zeiger, 2004). 

Na assimilação do nitrato (NO3
–), o nitrogênio do NO3

- é convertido em uma 

forma mais energética, o nitrito (NO2
–), que por sua vez é transformado em uma 

forma ainda mais energética, o amônio (NH4+), e finalmente em nitrogênio-amida da 

glutamina. Este processo consome o equivalente a 12 ATPs para cada nitrogênio 

(Bloom et al., 1992). 

Os processos naturais fixam cerca de 190 x 1012 g ano-1 de nitrogênio por 

meio dos seguintes processos (Schlesinger, 1997):  

• Relâmpagos - Os relâmpagos são responsáveis por aproximadamente 8% do 

nitrogênio fixado. Convertem o vapor de água e oxigênio em radicais hidroxilas 

livres altamente reativos, em átomos de hidrogênio livre e em átomos de oxigênio 
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livre, que atacam o nitrogênio molecular (N2) para formar o ácido nítrico (HNO3). 

Posteriormente, esse ácido nítrico precipita sobre a Terra junto com a chuva. 

• Reações fotoquímicas - Cerca de 2% do nitrogênio fixado é derivado de reações 

fotoquímicas entre o óxido nítrico gasoso (NO) e o ozônio (O3), produzindo o ácido 

nítrico (HNO3). 

• Fixação biológica do nitrogênio - Sendo 90% do nitrogênio restante resultam da 

fixação biológica, nos quais as bactérias ou algas azuis (cianobactérias) 

fixam o N2 em amônio (NH4+). 

Essas bactérias são da família Rhizobiaceae e se associam às raízes de 

diversas leguminosas, dentre elas o feijão-caupi, desempenhando um papel 

fundamental, que é suprir as necessidades das plantas por nitrogênio com bactérias 

do gênero Allorhizobium, Azorhizobium, Bradyrhizobium, Rhizobium, Sinorhizobium 

e Mesorhizobium que são denominados genericamente de rizóbios (Vargas & 

Hungria 1997, Brandão Júnior & Hungria 2000). 

Diversas vantagens são trazidas por esse processo que vão desde o 

aumento da produção vegetal até a contribuição para a sustentabilidade dos 

sistemas agrícolas, a recuperação de áreas degradadas, o incremento da fertilidade 

e da matéria orgânica do solo. Entretanto, sua principal vantagem a curto prazo está 

associada à economia no uso de fertilizantes nitrogenados industrializados 

(Rumjanek et al., 2005). 

A fixação biológica de nitrogênio é mediada por ampla gama de 

microrganismos procariotos com substancial diversidade morfológica, fisiológica, 

genética, bioquímica e filogenética. Tal diversidade garante a ocorrência desse 

processo nos mais diferentes habitats terrestres. Contudo, apesar de sua grande 

importância na manutenção da biosfera, estima-se que menos de 1% dos 

microrganismos existentes no planeta tenham sido caracterizados e descritos 

(Moreira & Siqueira 2002).  

Por outro lado, a grande variabilidade observada na habilidade das estirpes 

em infectar, nodular e fixar o nitrogênio atmosférico, associada à influência exercida 

pela planta através de características intrínsecas, pode levar estirpes eficientes na 
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fixação do N2 em algumas espécies de leguminosa hospedeira a apresentarem 

baixa eficiência fixadora quando associada a outras (Xavier et al., 2006).  

Para que a utilização dessas espécies seja bem sucedida, é necessário 

utilizar estirpes de rizóbio eficientes na fixação de N2 levando-se em conta, entre 

outros fatores, a competição com populações nativas estabelecidas no solo e a 

adaptação às condições ambientais locais, tornando-se necessário também o 

estudo de densidade e diversidade da população de rizóbios nativos (Soares et al., 

2006). 

Entre os vários fatores ambientais que podem afetar negativamente a 

capacidade de nodulação e a fixação de N
2 

das populações indígenas de Rhizobium 

nos solos, podem citar-se: pH, umidade, temperatura, fatores biológicos, salinidade, 

nitratos, pesticidas, herbicidas e metais pesados (Castro, 2000). 

Outro fator relevante para o sucesso da ocupação dos nódulos pelas 

bactérias é a seletividade simbiótica dos genótipos vegetais, cuja especificidade 

pode ser o fator principal nas modificações das populações de Rhizobium no solo 

(Paffetti et al., 1998). 

A seleção dessas estirpes é uma etapa de fundamental importância na 

produção de inoculantes comerciais para inoculação com estirpes eficientes, 

buscando o melhor desenvolvimento das plantas no campo (Jesus et al., 2005). 

Neste sentido, foi observada a existência da interação entre estirpes de 

Rhizobium meliloti e cultivares de alfafa com diferentes resultados quanto à 

eficiência da fixação de nitrogênio atmosférico (Vance et al., 1988; Arrese-Igor et al., 

1989; Twary & Heichel, 1991). No Brasil, Kolling et al. (1983) testaram as estirpes 

SEMIA-108 (inoculante Nitragin, USA); SEMIA-115 (USDA 1082, USA); SEMIA-116 

(USDA 1088, USA); SEMIA-113 (SU 47, Austrália); SEMIA-134 (isolamento RS, 

Brasil) e SEMIA-135 (isolamento RS, Brasil) em relação à cultivar Crioula, e 

observaram que as estirpes SEMIA-115, SEMIA-116, SEMIA-113, SEMIA-134 e 

SEMIA-135 revelaram alta eficiência no rendimento de matéria seca, enquanto a 

estirpe SEMIA-108 foi a menos eficiente no primeiro ano. Nos anos subseqüentes, a 

SEMIA-134 apresentou menor eficiência que as demais estirpes de alta eficiência 

no primeiro ano. 
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No caso da cultura da soja [Glicine max (L.) Merril], a melhor capacidade de 

competir por sítios de nodulação no campo tem sido atribuída à espécie B. elkanii 

(Boddey & Hungria, 1997; Neves & Rumjanek, 1997). Porém, quanto ao acúmulo de 

N, tem sido verificada maior eficiência promovida por B. japonicum (Teaney & 

Fuhrmann,1992; Neves & Rumjanek, 1997). 

Para o feijão comum (Phaseolus vulgaris L.), uma das principais evidências 

do comportamento diferenciado de cultivares de feijão em relação aos parâmetros 

relacionados à FBN vem de estudos realizados no Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), onde se constatou que cultivares de maturação tardia 

apresentavam tendência ao maior acúmulo de N fixado simbionticamente (Centro 

Internacional de Agricultura Tropical, 1975).  

Pelos dados disponíveis sobre as características morfológicas e moleculares 

do feijão, foi constatado que existe um conjunto gênico de origem meso-americana 

e outro de origem andina (Singh et al., 1991). Levando-se esta observação em 

consideração, Kipe-Nolt et al. (1992) verificaram tendência dos materiais silvestres e 

domesticados de origem meso-americana, de formar nódulos mais rapidamente 

com a estirpe de Rhizobium etli CIAT 632 do que com R. tropici CIAT 899 e 

materiais dos Andes da Argentina e do Peru de formar nódulos mais rapidamente 

com CIAT 899.  

Já Andriolo et al. (1994) compararam feijões domesticados e silvestres de 

diferentes origens e verificaram que os silvestres apresentaram maior capacidade 

de nodulação.  

Franco et al. (2002) também estudaram a nodulação em cultivares de feijão 

dos conjuntos gênico andino (WAF 15, WAF 7, WAF 6, Antioquia 8, Mineiro 

Precoce, Diacol Andino e Batatinha) e meso-americano (Ouro Negro, BAT 304, 

DOR 241, RAB 94, Ouro, FT 84835 e Ricopardo) e verificaram que apenas algumas 

cultivares (WAF 15, WAF 7, Mineiro Precoce, WAF 6 e Antioquia 8) apresentaram 

especificidade na nodulação. Considerando todas as cultivares e estirpes de rizóbio, 

WAF 15 foi a cultivar com melhor desempenho em número e massa nodular. WAF 6 

foi a cultivar de pior desempenho, chegando quase ao nível de restrição da 

nodulação com a estirpe R. etli CIAT 632. 
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Ceccatto et al. (1998) observaram efeito diferencial de cultivares de feijão de 

diferentes conjuntos gênicos sob interação com R. tropici sobre a atividade das 

nodulinas: leghemoglobina, fosfoenolpiruvato carboxilase e glutamina sintetase, 

bem como na atividade da nitrogenase e concentração de alantoina. 

Com relação ao feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.], a associação 

dessa cultura com estirpes de rizóbio apresenta baixa especificidade (Zilli et al., 

2006). Há relatos da associação com pelo menos seis espécies de rizóbio: 

Bradyrhizobium japonicum (Jordan, 1982), B. elkanii (Kuykendall et al., 1992), 

Sinorhizobium fredii (Lajudie et al., 1994), S. xinjiangensis (Chen et al., 1988), 

Rhizobium hainanense (Chen et al., 1997) e R. tropici IIA (Zilli, 2001), além de 

outras estirpes de Bradyrhizobium cujas espécies não foram identificadas (Martins, 

1996). 

Estima-se que a média de contribuição da fixação biológica de nitrogênio 

para o feijão-caupi está entre 73 e 240 kg ha-1 ano-1. 

Os estudos de FBN em feijão-caupi têm focado principalmente as espécies 

Bradyrhizobium japonicum e B. elkanii, pelo fato das mesmas apresentarem 

maiores contribuições para a FBN, na maioria das leguminosas herbáceas, em 

regiões de clima tropical (Moreira & Siqueira, 2002).  

Com a cultivar BR-14 Mulato foi verificado que a inoculação no campo com 

as estirpes UFLA 03-84 (BR 3302) e INPA 03-11B (BR 3301) contribuiu, de forma 

significativa, para o aumento do rendimento de grãos, sendo semelhante ao da 

testemunha, com 70 kg ha-1 de N, e superior ao da estirpe de referência BR 2001 

para esta cultura (Soares et al., 2006). 

Outros pesquisadores (Zilli et al., 2006) também analisaram a eficiência 

simbiótica de algumas estirpes de Bradyrhizobium, isoladas de solos do Cerrado 

brasileiro, e verificaram que as estirpes BR 3262, BR 3280 (caracterizadas como B. 

elkanii) e BR 3267, BR 3287 e BR 3288 (Bradyrhizobium sp.) mostram-se como 

inoculantes potenciais para o feijão-caupi, em razão do bom desempenho tanto na 

eficiência simbiótica quanto na ocupação nodular. 

Diferentes estirpes também demonstraram respostas distintas ao inocularem 

acessos de feijão-caupi de diversas nacionalidades onde, os acessos brasileiros 

apresentaram as maiores taxas de ocupação nodular, seguido daqueles oriundos da 
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Nigéria e dos Estados Unidos. A maior percentagem de ocupação em 6 dos 10 

acessos de feijão-caupi testados foi decorrente da inoculação com a estirpe BR 

3273, e a menor foi devido a estirpe BR 3269 em 8 dos 10 acessos. Segundo os 

autores, esses dados sugerem uma especificidade entre essas estirpes e os 

acessos de feijão-caupi (Xavier et al., 2006). 

Devido à existência de uma grande diversidade de espécies nativas de 

bactérias fixadoras de nitrogênio, que o fazem em baixo grau de eficiência, é 

necessária a obtenção de estirpes de rizóbio de alta qualidade, capazes de 

sobreviver e competir pela fixação eficiente do nitrogênio atmosférico na leguminosa 

alvo (Figueiredo et al. 2001). Neste sentido, é de grande importância a avaliação do 

potencial de estirpes nativas, com conseqüente seleção das mais adaptadas às 

regiões de alta temperatura, como aquelas encontradas no Nordeste brasileiro.  

 

2.3. Adubação nitrogenada e qualidade de sementes 

 

A semente é um dos principais insumos da agricultura e sua qualidade é um 

dos fatores primordiais ao estabelecimento de qualquer cultura.  

A qualidade de sementes pode ser expressa pela interação de quatro 

componentes: genético, físico, sanitário e fisiológico (Ambrosano et al., 1999). De 

acordo com Vieira et al. (1993), o componente fisiológico pode ser influenciado pelo 

ambiente em que as sementes se formam. Portanto, deve-se considerar a 

germinação e o vigor, procurando-se diferenciar sementes com maior potencial 

fisiológico, em função de tratos culturais aplicados, como a adubação mineral 

(Andrade et al., 1999). 

A disponibilidade dos nutrientes fornecidos por essa adubação influi na 

produção e qualidade das plantas, afetando a formação do embrião e dos órgãos de 

reserva, assim como a composição química e, consequentemente, o metabolismo e 

o vigor das sementes (Carvalho & Nakagawa, 2000). Além disso, uma adubação 

adequada pode evitar algumas anomalias no desenvolvimento das plântulas, 

manifestações mais comuns, decorrentes das deficiências de minerais (Wiriglyr et 

al., 1984). 
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O nitrogênio é um macronutriente primário, essencial para as plantas, por 

participar da formação de proteínas, aminoácidos e de outros compostos 

importantes no metabolismo das plantas. Sua ausência bloqueia a síntese de 

citocinina, hormônio responsável pelo crescimento das plantas, causando redução 

do seu tamanho e consequentemente redução da produção econômica das 

sementes (Mengel & Kirkby, 1987).  

Para Carvalho & Nakagawa (2000), o N pode influenciar na qualidade 

fisiológica das sementes, mas os seus efeitos variam com as condições ambientais 

e o estádio de desenvolvimento da planta em que ocorre a aplicação do fertilizante. 

Os efeitos dessa adubação nitrogenada, sobre a qualidade fisiológica de 

sementes, são um tanto controversos em diversas culturas. No feijão-comum, 

Carvalho et al. (1999), constataram influência de fontes e formas de aplicação de 

nitrogênio na qualidade fisiológica das sementes. No entanto, Paulino et al. (1999) 

não verificaram diferenças significativas entre as fontes e formas de parcelamento 

do nitrogênio na qualidade fisiológica das sementes desse feijão. 

Bassan et al. (2001), estudando a cultivar Pérola “no inverno”, verificaram 

valores crescentes de germinação acima de 90% com a aplicação de nitrogênio até 

a dose de 90 kg ha-1 de N em cobertura, na ausência de adubação foliar com 

molibdênio. Tais autores também relataram que a dose de 58 kg ha-1 de N permitiu 

o máximo valor de germinação para o teste de envelhecimento acelerado (81%) no 

tratamento referente à aplicação de adubação nitrogenada de cobertura sem a 

inoculação. 

Porém, Ambrosano et al. (1999) e Carvalho et al. (2001) não notaram efeito 

positivo de doses e de épocas de aplicação de nitrogênio sobre a germinação e 

vigor (envelhecimento acelerado), para a cultivar IAC Carioca, “no inverno”. Crusciol 

et al. (2003), em estudo no período “das águas”, com essa cultivar, também não 

observaram efeito significativo das doses de nitrogênio, tanto em semeadura quanto 

em cobertura, sobre a germinação que apresentou valores acima de 90%. 
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RESUMO 

 

O processo de fixação biológica de N pode ser uma alternativa para a 

substituição dos adubos nitrogenados. O trabalho objetivou avaliar a eficiência de 

novas estirpes de rizóbio na produção e qualidade fisiológica de sementes de feijão-

caupi, cultivar Corujinha. O solo (Neossolo Regolítico) recebeu uma gradagem e 

adubação de fundação com 80 kg ha-1 de P2O5, 30 kg ha-1 de K2O e 10 kg ha-1 de 

H3BO3, CuSO4, ZnSO4 e MnSO4. Foi utilizado o DBC com quatro repetições, sendo, 

estirpes de rizóbio (BR 3301, BR 3302, BR 3267, BR 3299 e BR 3262); adubação 

nitrogenada (50 kg ha-1; 80 kg ha-1), e controle (sem inoculação e sem N). As 

parcelas tinham 24 m2, com três plantas por cova espaçadas em 0,5m x 0,5m e 

área útil de 6 m2. Os resultados foram submetidos à análise de variância com as 

médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5%. As estirpes ainda não 

recomendadas oficialmente (BR 3262 e BR 3299) apresentaram desenvolvimento 

similar àquelas já recomendadas oficialmente para o feijão-caupi e a adubação 

nitrogenada (50 e 80 kg ha-1). A produtividade não foi influenciada pelos 

tratamentos. Quando foram usadas as estirpes BR 3302, BR 3262, BR 3301 e o 

controle no cultivo do feijão-caupi, houve produção de sementes com maior 

percentual de germinação. O peso seco das plântulas de feijão-caupi foi maior 

quando oriundas de sementes de maior peso. Os resultados do controle indicam a 

presença de estirpes nativas já estabelecidas com eficiência similar àquelas 

inoculadas. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata, Bradyrhizobium, germinação, vigor.  
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ABSTRACT 

 

The process of biological fixation of N2 can be an alternative for the substitution of 

the fertilizers of nitrogen. The objective was to evaluate the efficiency of Rhizobium 

strains in the nodulation of the cowpea, cultivate Corujinha. The soil (Neossolo 

Regolítico) received a foundation manuring with 80 kg ha-1 of P2O5, 30 kg ha-1 of 

K2O and 10 kg ha-1 of H3BO3, CuSO4, ZnSO4 and MnSO4. DBC was used with four 

repetitions, with Rhizobium strains (BR 3301, BR 3302, BR 3267, BR 3299 and BR 

3262); fertilizers of nitrogen (50 kg ha-1; 80 kg ha-1), and control (without inoculation 

and without N). The portions had 24 m2, with three plants for hole spaced in 0,5m x 

0,5m and useful area of 6 m2. The results were analyzed through the variance 

analysis and the averages contained by the test of Scott-Knott to 5%. The strains still 

no recommended officially (BR 3262 and BR 3299) presented similar development 

to those recommended already officially for the cowpea and the fertilizers of nitrogen 

(50 and 80 kg ha-1). The productivity was not influenced by the treatments. When the 

strains were used BR 3302, BR 3262, BR 3301 and the control in the cultivation of 

the cowpea, there was production of seeds with larger percentile of germination. The 

dry weight of the plantules of cowpea it was larger when originating from of seeds of 

larger weight. The results of the control indicate the presence of native strains 

established already with similar efficiency those inoculated.  

 

Keywords: Vigna unguiculata, Bradyrhizobium, germination, vigor.  
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INTRODUÇÃO 

 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.], conhecido também como feijão 

macassar ou feijão-de-corda, possui grande importância socioeconômica para as 

regiões Norte e Nordeste do Brasil, principalmente para a população de menor 

poder aquisitivo, tornando-se um dos mais importantes componentes de sua dieta 

alimentar, pois suas sementes são uma das principais fontes de proteína e energia 

para o homem.  Na década de 90, a cultura produziu, em média, 430 mil t. ano-1, 

colhidas em cerca de 1.300.000 ha, estimando-se que o caupi seja responsável, 

anualmente, pela criação de 1,36 milhão de empregos e pela alimentação de mais 

de 23 milhões de brasileiros, com valor de produção da ordem de 250 milhões de 

dólares (Freire Filho et al., 2005).  

Apesar de sua importância socioeconômica, historicamente essa cultura 

apresenta baixa produtividade, segundo Alcântara et al. (2006), em torno de 300 a 

400 kg ha-1 devido em grande parte às condições de cultivo sem adoção de 

tecnologias avançadas. No entanto, essa produtividade poderia ser aumentada 

através do uso de inoculantes eficientes de rizóbios, que poderiam suprir as 

necessidades de nitrogênio da planta (Zilli, 2001), haja vista que o nitrogênio (N) é 

um dos nutrientes mais limitantes à produção de cereais nas regiões de clima 

tropical, sendo sua fixação biológica de grande importância para a produção 

vegetal. 

A associação simbiótica entre leguminosas e bactérias do gênero Rhizobium 

culmina na formação de órgãos especializados (nódulos) nos quais as bactérias são 

capazes de converter o N
2 

atmosférico em amoníaco, forma utilizada pelas plantas.  

Este processo pode ser uma alternativa para a substituição, total ou parcial, 

dos adubos nitrogenados, desde que supra a cultura com o nitrogênio necessário 

para o seu crescimento e desenvolvimento, além de diminuir os custos de produção 

e economizar combustíveis fósseis utilizados para a fabricação de fertilizantes 

nitrogenados (Soares et al., 2006).  

Um dos exemplos mais bem sucedidos de fixação biológica de nitrogênio 

(FBN) é o caso da soja no Brasil, onde a utilização de inoculantes com 

Bradyrhizobium tem proporcionado uma economia anual de US$ 3 bilhões, em 

fertilizantes nitrogenados (Hungria et al., 2005). Para o feijão-caupi, estimativas da 
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contribuição da FBN estão na ordem de US$ 13 milhões, somente para a região 

Nordeste do Brasil (Rumjanek et al., 2005), uma vez que, segundo Pereira et al., 

(2006), a maior parte dos inoculantes produzidos e importados no Brasil destinam-

se à cultura da soja (cerca de 99%), sendo o restante (1%) destinado a outras 

espécies de leguminosas, incluindo o feijão-caupi, o que indica a necessidade de 

maior difusão desta biotecnologia de baixo custo.  

A seleção de novas estirpes, capazes de fixar maiores quantidades de N2 

quando em simbiose com caupi, é extremamente importante para a produção de 

inoculantes. No entanto, as estirpes selecionadas em laboratório e casa de 

vegetação podem não alcançar seu máximo potencial de fixação no campo, em 

decorrência, entre outros fatores, da competição com a população nativa 

estabelecida do solo e da adaptação às condições ambientais locais (Soares et al., 

2006).  

Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência de novas estirpes 

de rizóbio sobre a produção e qualidade fisiológica de sementes de feijão-caupi. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Colégio Agrícola Assis 

Chateaubriand – Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), localizado no município 

de Lagoa Seca – PB, durante o período de agosto a novembro de 2005. A avaliação 

dos inoculantes seguiu as recomendações da RELARE (Rede de Laboratórios para 

Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologia de Inoculantes Microbianos 

de Interesse Agrícola). As precipitações pluviais mensais, segundo dados obtidos 

no setor de meteorologia deste colégio, encontram-se na Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Precipitação pluvial mensais na unidade experimental do Colégio 

Agrícola Assis Chateaubriand (2005). 

 
O solo foi classificado como Neossolo Regolítico, cujo resultado da análise 

química para fins de fertilidade, em amostras retiradas entre 0,0 e 0,2 m, são 

apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1.1 Propriedades químicas do solo da unidade experimental do Colégio 

Agrícola Assis Chateaubriand (2005). 

pH MO P B Cu Fe Mn Zn 
(CaCl2) (g/dm3) -----------------------------------(mg/dm3)----------------------------------- 

4,5 17,0 20,0 0,3 0,5 62,0 5,1 0,9 

        
K Ca Mg Al H+Al SB T 

---------------------------------------------(mmolc/ dm3)--------------------------------------------- 
V 

(%) 

1,8 6,0 2,0 2,0 22,0 9,8 31,8 31,0 
SB- soma de bases; T- capacidade de troca catiônica. Departamento de Solos e Nutrição de Plantas, 
Esalq. Universidade de São Paulo. 
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O preparo do solo foi constituído de uma capina manual para eliminação das 

ervas daninhas seguida de uma gradagem para facilitar a abertura das covas, 

adubação e uniformização do terreno. Após essa fase o solo recebeu uma calagem 

para correção do pH e uma adubação de fundação em todas as parcelas, a qual 

consistiu em 80 kg ha-1 de P2O5 (superfosfato simples), 30 kg ha-1 de K2O (cloreto 

de potássio) e 10 kg ha-1 dos micronutrientes na forma de H3BO3, CuSO4, ZnSO4 e 

MnSO4, respectivamente, aplicados nas covas previamente abertas. 

As parcelas experimentais apresentavam dimensões de 4 m x 6 m, 

perfazendo um total de doze linhas de 4 m, cada. As covas foram abertas 

manualmente seguindo-se um espaçamento de 0,5 m x 0,5 m. Para fins de coleta 

de dados para análise estatística, determinou-se, em cada parcela, uma área útil 

que constou de seis linhas centrais, dispensando-se 1 m em cada lado das 

mesmas, o que estabeleceu um espaço de 6 m2. 

Na semeadura foram distribuídas cinco sementes por cova, provenientes de 

lotes obtidos por agricultores da região, seguindo-se recomendação da RELARE 

para este projeto. As sementes de feijão-caupi, cultivar Corujinha, foram inoculadas 

com várias estirpes de rizóbio, a saber: BR 3301 (INPA 03-11B ou SEMIA 6463) e 

BR 3302 (UFLA 3-84 ou SEMIA 6461), oriundas da coleção de culturas do 

Laboratório de Microbiologia do Solo da Universidade Federal de Lavras; BR 3267 

(SEMIA 6462), BR 3299 e BR 3262, provenientes da coleção de cultura da Embrapa 

Agrobiologia. Deve-se salientar que duas das estirpes citadas (BR 3299 e BR 3262) 

ainda não são recomendadas oficialmente para inoculação de feijão-caupi e terão, 

neste trabalho, seu desenvolvimento avaliado e comparado com aquele das demais 

estirpes, atualmente presentes no mercado de inoculantes para esta cultura. Para 

inoculação dessas sementes foram utilizadas para cada 600 g de sementes, 30 g do 

rizóbio misturados numa solução contendo 20 mL de água e 30 g de açúcar, para 

que o inoculante apresentasse uma melhor aderência às sementes, estas foram 

misturadas manualmente e postas para secar à sombra durante 30 minutos antes 

de seu semeio. 

Com relação à adubação, para fins de comparação com a inoculação das 

estirpes, foram utilizadas as seguintes doses de adubos nitrogenados (uréia): 50 kg 

ha-1 de nitrogênio (no plantio) e 80 kg ha-1 de nitrogênio (40 kg ha-1 no plantio e 40 

kg ha-1 aos 35 dias após semeadura). 
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Uma semana após a germinação foi realizado um desbaste permanecendo 3 

(três) plantas por cova e um total de 72 (setenta e duas) plantas na área útil de cada 

parcela. Também foram efetuadas capinas, sempre que necessário, visando manter 

a área sempre limpa ao longo do período experimental.  

Para avaliação dos tratamentos empregados, foram analisados as seguintes 

variáveis:  

a) Número de nódulos – determinado através da contagem manual dos 

nódulos de dez plantas, coletadas com raízes intactas, da terceira linha de cada 

lado da parcela, aos 35 dias após emergência das plântulas;  

b) Peso seco dos nódulos – feita a partir da pesagem dos nódulos retirados 

para contagem da nodulação, os quais foram secos em estufa de circulação forçada 

de ar à temperatura de 65 oC durante 48 h e o resultado expresso em mg planta-1;  

c) Peso do nódulo – foi avaliado através da relação entre peso seco dos 

nódulos e o número de nódulos, sendo o resultado expresso em mg nódulo-1;  

d) Eficiência relativa da parcela – calculada através da divisão do peso seco 

da parte aérea do tratamento 80 kg ha-1 de N pela peso seco da parte aérea dos 

demais tratamentos, multiplicando-se por 100;  

e) Peso seco da parte aérea e da raiz – a parte aérea (caule e folhas) e a raiz 

de três plantas coletadas na segunda linha da parcela, nos períodos de 35, 55, 75 

DAE, foram secas em estufa de circulação forçada de ar a 65 oC durante 72 horas;  

f) Número de vagens por planta – oriundo da relação do total de vagens da 

área útil e do número de plantas desta área;  

g) Número de sementes por vagem – feito a partir da média de dez vagens 

retiradas da área útil;  

h) Comprimento das vagens – as dez vagens usadas para determinação da 

variável anterior foram medidas com o auxilio de uma régua graduada em 

centímetros;  

i) Rendimento de sementes – obtido da produção da área útil, sendo o mesmo 

corrigido para 13% de umidade e expresso em kg ha-1;  

j) Peso de 1.000 sementes – determinado através da média de oito repetições 

de 100 sementes por tratamento (Brasil, 1992);  

l) Rendimento de sementes por planta – estabelecido através da relação entre 

a produção da área útil, corrigido para 13% de umidade, e o número de plantas da 

mesma;  
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m) Número de sementes por planta – feito a partir da divisão do número de 

sementes da área útil pelo número de plantas;  

n) Comprimento da semente – com o auxílio do paquímetro foi determinado na 

maior extensão da semente;  

o) Largura da semente – com o paquímetro foi mensurada a extensão que vai 

do hilo ao lado oposto da semente;  

p) Espessura da semente – determinada nas extensões transversais à largura 

da semente;  

q) Germinação – a germinação das sementes foi avaliada de acordo com as 

Regras para Análise de Sementes (Brasil, 1992), utilizando-se o teste padrão de 

germinação; 

r) Peso seco de plântulas – as plântulas, provenientes do teste de germinação, 

foram acondicionadas em sacos de papel e levadas para secar em estufa a 65 oC 

até atingir peso constante, com base em Nakagawa (1999); 

s) Emergência de plântulas em areia – em casa de vegetação foram 

distribuídas bandejas plásticas contendo areia esterilizada e umedecida com água 

equivalente a 60 % da capacidade de retenção, onde quatro repetições de 50 

sementes foram semeadas para realização deste teste (Brasil, 1992); 

t) Primeira contagem de emergência de plântulas – foi obtido através dos 

dados de emergência das primeiras plântulas a emergir do teste anteriormente 

citado; 

u) Índice de velocidade de emergência em areia – também foi realizado a 

partir do teste de emergência de plântulas em areia, onde, a partir da primeira 

contagem foram realizadas contagens diárias das plântulas emergidas, até que o 

número se tornasse constante. Calculou-se o índice de velocidade de emergência 

(IVE) através da fórmula proposta por Maguire (1962). 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro 

repetições, sendo os tratamentos representados por estirpes de rizóbio (BR 3301, 

BR 3302, BR 3267, BR 3299 e BR 3262), adubação nitrogenada (50 kg ha-1, 80 kg 

ha-1) e um tratamento controle (sem inoculação e sem N mineral). Para análise dos 

dados foi utilizado o programa de análises estatísticas SISVAR, versão 4.6. As 

médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resumo da análise de variância encontra-se no Apêndice (A 1), enquanto 

que as médias das variáveis referentes à eficiência simbiótica das estirpes na 

nodulação, estão dispostas na Tabela 1.2.  

 

Tabela 1.2 Valores médios do número de nódulos (NN), peso seco dos nódulos 

(PSN), peso do nódulo (PN) e eficiência relativa da parcela (EfR) 

provenientes das plantas de feijão-caupi submetidas ou não a 

inoculação e adubação nitrogenada. 

 
Tratamentos 

NN 
(ud/planta) 

PSN 
(mg/planta) 

PN 
(mg/nód.) 

EfR        
(%) 

BR 3301 21,50 a 75,10 a 3,50 b 131,00 a 

BR 3302 15,75 a 79,02 a 4,75 a 121,00 a 

BR 3262 17,75 a 84,32 a 5,00 a 117,50 a 

BR 3267 20,50 a 88,47 a 4,50 a 122,25 a 

BR 3299 14,75 a 54,40 b 3,75 b 129,75 a 

80 kg ha-1 15,75 a 63,45 a 4,25 a 100,00 a 

50 kg ha-1 11,50 a 38,95 b 3,50 b   96,00 a 

Controle 12,00 a 22,37 b 2,00 c   93,00 a 

CV (%) 35,70 40,41 26,15 29,64 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
 

O número de nódulos (Tabela 1.2) encontrado nas raízes das plantas 

provenientes de sementes inoculadas com as estirpes BR 3299 e BR 3262 foram 

estatisticamente similares àqueles produzidos pelas estirpes recomendadas 

oficialmente (Diário Oficial da União, 2006) para esta cultura (BR 3301, BR 3302 e 

BR 3267), que por sua vez, não diferiram dos demais tratamentos.  

Na avaliação do peso seco dos nódulos foram verificadas diferenças 

significativas com a inoculação das estirpes. Com exceção da BR 3299, as demais 

estirpes inoculadas proporcionaram a obtenção de plantas com maior peso seco 

quando comparadas com a aplicação de 50 kg ha-1 de nitrogênio e com rizóbios 

nativos, representados aqui pelo tratamento controle (Tabela 1.2). 
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Quando as sementes foram inoculadas com as estirpes BR 3302, BR 3262 e 

BR 3267 originaram plantas com os maiores pesos médios de nódulos, porém não 

diferiram daquelas que receberam adubação mineral (80 kg ha-1). 

Por outro lado, a eficiência relativa das parcelas não foi afetada pelos 

tratamentos a 5% de significância. 

Lima et al. (2005) analisaram a diversidade fenotípica e eficiência simbiótica 

de estirpes de Bradyrizhobium spp. em solos da Amazônia e verificaram diferenças 

significativas da eficiência relativa das parcelas cultivadas com feijão-caupi. Dentre 

as estirpes mais eficientes verificadas por estes autores, também destacaram-se a 

BR 3301 e a BR 3302. 

A avaliação do número e peso seco dos nódulos são alguns dos critérios 

utilizados pela RELARE para avaliação da eficiência simbiótica entre rizóbios e 

leguminosas. Neste caso (Tabela 1.2), especificamente, o desempenho da estirpe 

BR 3262 foi similar aos resultados obtidos pelas estirpes recomendadas para essa 

cultura e a resultados de outros trabalhos (Lacerda et al., 2004 e Soares et al., 

2006). 

Em experimentos desenvolvidos com cultivar de feijão-caupi BRS Amapá, Zilli 

et al. (2006) utilizaram os mesmos tratamentos deste trabalho e verificaram que na 

safra de 2005, o número de nódulos e seu peso seco não foram influenciados por 

estes tratamentos quando a cultura foi cultivada em área de mata no Estado de 

Roraima. Por outro lado, estas variáveis foram significativamente afetadas, na 

mesma safra, quando as plantas de feijão-caupi foram cultivadas em área de 

cerrado deste Estado. Neste último caso, a estirpe BR 3262 proporcionou os 

melhores resultados em ambas variáveis analisadas. 

Diante o exposto, fica evidente a necessidade de selecionar estirpes 

adaptadas a cada situação agroecológicas, uma vez que, cada uma destas estirpes 

responde de forma diferente ao meio em que são introduzidas.  

De acordo com os valores médios do peso seco da parte aérea e da raiz 

(Tabela 1.3), não foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos 

utilizados. 
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Tabela 1.3 Valores médios do peso seco da parte aérea (PSPA aos 35, 55 e 75 

DAE) e do peso seco da raiz (PSR aos 35, 55 e 75 DAE), provenientes 

das plantas de feijão-caupi submetidas ou não a inoculação e 

adubação nitrogenada. 

PSPA (g/planta) PSR (g/planta) 
Tratamentos 35 

D.A.E 
55 

D.A.E 
75 

D.A.E 
35 

D.A.E 
55 

D.A.E 
75 

D.A.E 
BR 3301 1,25 a 3,35 a 5,69 a 0,30 a 0,94 a 0,61 a 

BR 3302 1,19 a 3,20 a 9,60 a 0,31 a 0,96 a 0,71 a 

BR 3262 1,10 a 2,28 a 8,42 a 0,36 a 0,87 a 0,75 a 

BR 3267 1,38 a 2,73 a 7,37 a 0,40 a 0,85 a 0,83 a 

BR 3299 1,09 a 2,68 a 6,13 a 0,34 a 0,96 a 0,70 a 

80 kg ha-1 1,34 a 3,39 a 7,97 a 0,32 a 0,88 a 0,80 a 

50 kg ha-1 1,06 a 2,30 a 9,52 a 0,33 a 0,64 a 0,90 a 

Controle 0,86 a 2,67 a 5,36 a 0,26 a 0,69 a 0,60 a 

CV (%) 41,91 32,52 47,74 26,59 27,84 26,28 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 
Da mesma forma, Morgado et al. (2006) também não constataram influência 

da inoculação sobre o peso seco das plantas de feijão-caupi quando as sementes 

geradoras dessas plantas foram inoculadas com as estirpes BR 3301, BR 3302, BR 

3267 e BR 3299. Por outro lado, trabalhos realizados por Gualter et al. (2006), em 

Terezina - PI, mostraram que a peso seco da parte aérea e das raízes foram 

modificadas pelas diferentes estirpes (BR 3262, BR 3301, BR 3267, BR 3280, BR 

3287 e BR 3299), sendo que a BR 3262 promovera o melhor resultado nas duas 

variáveis analisadas. 

Os resultados encontrados pelos autores citados acima também corroboram 

com a pesquisa conduzida por Zilli et al. (2006), quando verificaram que a estirpe 

BR 3262 promoveu o maior acúmulo de peso seco da parte aérea das plantas de 

feijão-caupi (35 D.A.E.) cultivado em solo de cerrado. 

Na Tabela 1.4 estão distribuídos os valores médios das dimensões das 

sementes (comprimento, largura e espessura) e do peso de 1.000 sementes. 

Nenhuma diferença foi observada entre os tratamentos em relação ao comprimento 
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da semente. Por outro lado, verifica-se que a largura, espessura e o peso das 

sementes sofreram efeito dos tratamentos, dispensados à cultura. 

 
Tabela 1.4 Valores médios do comprimento da semente (CS), largura da semente 

(LS), espessura da semente (ES) e peso de 1.000 sementes (PS) 

oriundas de plantas de feijão-caupi submetidas ou não a inoculação e 

adubação nitrogenada. 

 
Tratamentos 

CS  
(mm) 

LS  
(mm) 

ES 
 (mm) 

PS 
(g) 

BR 3301 8,80 a 7,02 b 5,05 b 24,26 b 

BR 3302 8,97 a 7,27 a 5,25 b 24,55 b 

BR 3262 9,10 a 7,52 a 5,50 a 23,58 c 

BR 3267 8,95 a 7,20 b 5,32 a 23,65 c 

BR 3299 9,15 a 7,52 a 5,55 a 24,55 b 

80 kg ha-1 8,97 a 7,42 a  5,47 a 25,31 a 

50 kg ha-1 8,95 a 6,97 b 5,02 b 23,71 c 

Controle 9,20 a 7,40 a 5,42 a 23,74 c 

CV (%) 5,29 3,12 4,61 2,19 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Na avaliação da largura, as plantas de feijão-caupi oriundas de sementes 

inoculadas com as estirpes BR 3262, BR 3299 e BR 3302 ou provenientes de 

adubação nitrogenada (80 kg ha-1) e tratamento controle, alcançaram os melhores 

resultados quando comparadas aos demais tratamentos. Por outro lado, as estirpes 

BR 3262, BR 3299 e BR 3267 ou os tratamentos adubados com nitrogênio (80 kg 

ha-1) e tratamento controle, produziram plantas geradoras de sementes com maior 

espessura. 

Quanto ao peso de 1.000 sementes, observa-se que o tratamento que 

recebeu 80 kg ha-1 de nitrogênio originou sementes com maior peso, diferindo dos 

demais tratamentos. 

Sementes de maior tamanho geralmente possuem melhor qualidade 

fisiológica, o que pode ser vantajoso sob condições de estresse hídrico ou de 

sombreamento (White e González, 1990). 
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Apesar de evidências indicarem que sementes pequenas de soja apresentam 

redução na emergência e originaram plantas de menor altura, a superioridade das 

sementes grandes no rendimento de grãos não foi suficientemente comprovada 

(Lima e Carmona, 1999) 

Já na cultura do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) Perin et al. (2002) 

observaram que plantas oriundas de sementes pequenas podem compensar menor 

crescimento inicial em estádios posteriores do ciclo, garantindo produção similar às 

plantas originadas de sementes grandes. 

Na Tabela 1.5 encontram-se os parâmetros avaliados após a colheita, na qual 

se verifica que não houve nenhum efeito significativo dos tratamentos sobre essas 

características.  

 

Tabela 1.5 Valores médios do rendimento de sementes (RS), rendimento de 

semente por planta (RSP), número de sementes por planta (NSP), 

número de vagem por planta (NVP), comprimento de vagem (CV) e 

número de sementes por vagem (NSV) de plantas de feijão-caupi 

submetidas ou não a inoculação e adubação nitrogenada. 

 Tratamentos RS  
(kg/ha) 

RSP 
(g/plant) 

NSP  
(ud.) 

NVP  
(ud.) 

CV  
(mm) 

NSV  
(ud.) 

BR 3301 364,33 a 4,96 a 20,00 a 1,62 a 186,2 a 13,00 a 

BR 3302 303,37 a 3,03 a 12,50 a 1,37 a 188,1 a 11,75 a 

BR 3262 409,74 a 4,43 a 18,50 a 1,97 a 184,6 a 12,50 a 

BR 3267 360,10 a 4,35 a 18,50 a 2,00 a 179,8 a 12,50 a 

BR 3299 376,65 a 4,32 a 17,50 a 2,00 a 184,2 a 11,75 a 

80 kg ha-1 344,03 a 5,49 a 21,75 a 1,75 a 187,9 a 12,50 a 

50 kg ha-1 378,57 a 6,55 a 27,50 a 3,17 a 185,4 a 11,75 a 

Controle 377,52 a 3,93 a 16,50 a 1,72 a 174,6 a 11,25 a 

CV (%) 35,94 49,79 49,70 49,07 4,46 9,90 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
 

Cabe destacar que esses resultados poderiam ter sido um pouco mais 

promissores uma vez que, próximo à época de formação das vagens (outubro) a 

precipitação pluviométrica já se apresentava bastante escassa na região de plantio 

(Figura 1.1). No entanto, os rendimentos médios dos tratamentos apresentaram-se 
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dentro da média da Região Nordeste, que gira em torno de 300 a 400 kg ha-1 

(Alcântara, 2006).  

Mendes (2000) apresentou resultados de eficiência agronômica em feijoeiro 

(Phaseolus vulgaris L.) mostrando que a resposta desta cultura à inoculação, em 

condições de campo, varia em função do solo, do histórico de cultivo da área e de 

outros fatores bióticos e abióticos. 

Já nas condições do semi-árido do Estado da Paraíba (Silva et al., 2006), foi 

avaliado o efeito de quatro estirpes (BR 3267, INPA 3-11B ou BR 3301, UFLA 3-84 

ou BR 3302 e UFRPE ou NFB 700) inoculadas em feijão-caupi, cultivar CNCx409-

11F, onde também não se verificaram diferenças significativas entre esses 

inoculantes e os tratamentos controle (com e sem nitrogênio mineral), porém, a 

produtividade de sementes (1.340 a 1.768 kg ha-1) foi bastante superior àquela 

encontrada neste trabalho.   

Essa diferença de produtividade entre a produtividade dos autores citados 

acima e àquelas encontradas neste experimento pode ter sido influenciada tanto 

pela baixa pluviosidade ocorrida na fase experimental (Figura 1.1) como também 

devido à capacidade produtiva dos diferentes cultivares usados nos dois trabalhos 

uma vez que, já foram observadas diferenças de produtividade de feijão-caupi que 

variavam de 117,00 a 1.587,00 kg ha-1, dependendo do genótipo cultivado (Vieira et 

al., 2000). 

No entanto, outros trabalhos já evidenciaram o efeito positivo do uso das 

estirpes de rizóbio na produtividade desta cultura (Lacerda et al., 2004; Lima et al., 

2005; Pereira et al., 2006; Soares et al., 2006; Zilli et al., 2006). 

Na Tabela 1.6 verificam-se os resultados dos parâmetros referentes à 

qualidade das sementes de feijão-caupi quando produzidas sob os diferentes 

tratamentos.  

Para a germinação observa-se que os maiores percentuais foram obtidos nas 

sementes oriundas de plantas inoculadas com as estirpes BR 3302, BR 3262, BR 

3301, e do tratamento controle (estirpes nativas). Por outro lado, as sementes que 

originaram plântulas com maior peso seco foram provenientes do tratamento onde 

foi utilizada a adubado nitrogenada (80 kg ha-1).  
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Tabela 1.6 Valores médios da germinação de sementes (GER), peso seco de 

plântulas (MSP), primeira contagem de emergência de plântulas em 

areia (PCEA), emergência de plântulas em areia (EPA) e índice de 

velocidade de emergência em areia (IVE) de plantas de feijão-caupi 

submetidas ou não a inoculação e adubação nitrogenada. 

 Tratamentos GER  
(%) 

MSP 
(mg/planta) 

PCEA  
(%) 

EPA  
(%) 

IVE  

BR 3301 98,0 a 55,50 b 89,0 a 97,00 a 19,12 a 

BR 3302 100,0 a 57,50 b 92,0 a 95,00 a 18,90 a 

BR 3262 99,0 a 51,48 b 90,0 a 93,00 a 18,50 a 

BR 3267 95,5 b 54,30 b 88,0 a 92,00 a 18,25 a 

BR 3299 94,5 b 52,96 b 95,0 a 95,00 a 19,00 a 

80 kg ha-1 95,5 b 72,71 a 86,0 a 93,00 a 18,37 a 

50 kg ha-1 93,0 b 50,97 b 90,0 a 92,00 a 18,32 a 

Controle 97,5 a 52,91 b 93,0 a 97,00 a 19,27 a 

CV (%) 2,80 15,05 7,29 3,94 4,03 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
 

Quando se analisa os dados referentes ao peso de 1.000 sementes (Tabela 

1.4), verifica-se que as mesmas apresentaram maior peso quando foram produzidas 

sob adubação mineral nitrogenada na dosagem de 80 kg ha-1. Isso sugere que as 

sementes que são produzidas sob condições adequadas de nutrição apresentam 

maior densidade e consequentemente, darão origem a plântulas mais vigorosas.  

Estes resultados corroboram com Carvalho & Nakagawa (2000) quando 

postularam que as sementes de maior tamanho ou aquelas que apresentam maior 

densidade, são as que possuem, normalmente, embriões bem formados e com 

maiores quantidades de reservas, possivelmente mais vigorosas. 

Neste sentido, Gaspar e Nakagawa (2002) verificaram que a germinação e o 

vigor de sementes de milheto (Pennisetum americanum L.) foram influenciados pelo 

tamanho das sementes, uma vez que aquelas de maior tamanho apresentaram 

melhor qualidade. 

No entanto, alguns estudos realizados com algumas espécies demonstraram 

que o peso e o tamanho das sementes não influenciaram nos testes realizados no 
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laboratório e no desenvolvimento de plântulas em campo (Andrade et al., 1997; 

Martins et al., 1997; Martinelli-Seneme et al., 2001).  

Já com relação à primeira contagem, a percentagem e o índice de velocidade 

de emergência de plântulas em areia, verifica-se que os mesmos não sofreram 

influência dos tratamentos utilizados (Tabela 1.6). 

Pesquisas sobre a influência do tamanho e da forma da semente 

apresentaram resultados divergentes com relação à percentagem e velocidade de 

emergência. Assim, alguns autores também não verificaram diferenças significativas 

na percentagem de emergência de plântulas em campo quando compararam 

sementes de milho achatadas com redondas (Andrade et al., 1997) e entre as 

achatadas grandes e médias (Silva & Marcos Filho, 1982).  
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CONCLUSÕES 

 

As estirpes ainda não recomendadas oficialmente (BR 3262 e BR 3299) 

apresentaram desenvolvimento similar àquelas já recomendadas oficialmente para 

a cultura do feijão-caupi e a adubação mineral nitrogenada nas dosagens de 50 e 

80 kg ha-1; 

A produtividade não foi influenciada pelos tratamentos; 

Quando foram usadas as estirpes BR 3302, BR 3262, BR 3301 e o controle no 

cultivo do feijão-caupi, houve a produção de sementes com maior percentual de 

germinação; 

As plântulas de feijão-caupi apresentaram-se mais vigorosas (peso seco de 

plântulas) quando oriundas de sementes de maior peso; 

Os resultados do tratamento controle indicam a presença de uma população já 

estabelecida de estirpes nativas, com eficiência similar às demais observadas neste 

trabalho. 
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RESUMO 

 

O processo de fixação biológica de nitrogênio pode ser uma alternativa para a 

substituição dos adubos minerais e diminuição dos custos de produção. O trabalho 

objetivou avaliar a eficiência de estirpes de rizóbio na absorção de NPK em feijão-

caupi, cultivar Corujinha. O solo (Neossolo Regolítico) recebeu uma gradagem e 

adubação de fundação com 80 kg ha-1 de P2O5, 30 kg ha-1 de K2O e 10 kg ha-1 de 

H3BO3, CuSO4, ZnSO4 e MnSO4. Foi utilizado o delineamento de blocos 

casualizados com quatro repetições, sendo os tratamentos representados por 

estirpes de rizóbio (BR 3301, BR 3302, BR 3267, BR 3299 e BR 3262); adubação 

mineral nitrogenada (50 kg ha-1; 80 kg ha-1), e controle (sem inoculação e sem N). 

As parcelas apresentavam 4 m x 6 m, constando de doze linhas de 4 m, cada e 

espaçamento de 0,5 m x 0,5 m entre covas, com três plantas por cova. Considerou-

se uma área útil de 6 m2. Os resultados foram submetidos à análise de variância 

com as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5%. A absorção de 

nitrogênio, fósforo e potássio nas plantas inoculadas por estirpes de 

Bradyrhizobium, foi similar àquela alcançada por plantas adubadas com nitrogênio 

mineral (50 e 80 kg ha-1) e no tratamento controle. As respostas do tratamento 

controle indicam uma população nativa de estirpes de rizóbio. Os resultados 

indicam um desenvolvimento similar entre as estirpes ainda não recomendadas 

oficialmente (BR 3262 e BR 3299) e aquelas já indicadas como inoculantes oficiais 

para o feijão-caupi. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata, rizóbio, nutrição mineral. 
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ABSTRACT 

 

The process of biological fixation of N2 can be an alternative for the substitution of 

the mineral fertilizers and decrease of the production costs. This experiment was 

carried out to evaluate the efficiency of new Rhizobium strains in the absorption of 

NPK in cowpea, cultivate Corujinha. The soil (Neossolo Regolítico) received a 

foundation fertilizer with 80 kg.ha-1 of P2O5, 30 kg.ha-1 of K2O and 10 kg.ha-1 of 

H3BO3, CuSO4, ZnSO4 and MnSO4. DBC was used with four repetitions, with 

Rhizobium strains (BR 3301, BR 3302, BR 3267, BR 3299 and BR 3262); fertilizers 

of nitrogen (50 kg.ha-1; 80 kg.ha-1), and control (without inoculation and without N). 

The portions had 24m2, with plants spaced in 0,5m x 0,5m, with three plants for hole, 

and useful area of 6m2. The results were analyzed through the variance analysis and 

the averages contained by the test of Scott-Knott to 5%. The absorption of nitrogen, 

match and potassium for the tested Rhizobium strains, was similar the that reached 

by the mineral fertilizer of nitrogen, in the levels of 50 and 80 kg ha-1 and in the 

treatment control. The answers of the treatment control indicate a native population 

of rizobium strains. The results still indicate a similar development among the strains 

no recommended officially (BR 3262 and BR 3299) and those already suitable as 

official inoculants for the cowpea. 

   

Keywords: Vigna unguiculata, Rhizobium, mineral nutrition. 
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INTRODUÇÃO 

 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.], conhecido também como feijão 

macassar ou feijão-de-corda, possui grande importância socioeconômica para as 

regiões Norte e Nordeste do Brasil, principalmente para a população de menor 

poder aquisitivo, tornando-se um dos mais importantes componentes de sua dieta 

alimentar, uma vez que, segundo Dantas et al. (2002), suas sementes são de alto 

valor biológico alimentar, devido ao seu elevado teor protéico, sendo também bem 

adaptado às adversidades climáticas e edáficas, em virtude das suas características 

de rusticidade e precocidade.  

Aliado a estas características, essa leguminosa é capaz de se associar 

facilmente a um grupo de rizóbio presente no solo, designado por Rumjanek et al. 

(2005) como grupo miscelânea feijão-caupi ou rizóbio tropical, característica 

encontrada também em várias outras leguminosas de ocorrência nos trópicos. 

Nesta associação simbiótica entre leguminosas e bactérias do gênero 

Rhizobium ocorre formação de órgãos especializados (nódulos) nos quais as 

bactérias são capazes de converter o nitrogênio atmosférico (N
2
) em amônia (NH3), 

forma utilizada pelas plantas. 

A fixação biológica do nitrogênio (FBN), assim como outros processos 

biológicos, é diretamente influenciada por fatores abióticos como temperatura, 

umidade, presença de gases como CO2 e O2, concentração de nitrogênio mineral no 

solo, presença de fósforo, acidez, presença de íons tóxicos como Al3+ e Mn2+ e 

presença de molibdênio assimilável no solo. A textura do solo também contribui 

para o sucesso na sobrevivência dos rizóbios no solo e seu potencial em fixar N2 

(Mahler e Wollum, 1980). 

Além da fixação do nitrogênio, a inoculação pode trazer outros benefícios tais 

como o controle biológico (Pleban et al., 1995), e a produção de metabólitos que 

podem oferecer aumentos nas concentrações de N, P, Fe, Ca e Cu, na parte aérea 

do hospedeiro (Cattelan, 1995). 

Aliado a isso, o feijão-caupi é considerado uma opção como fonte de matéria 

orgânica, por sua capacidade de se desenvolver satisfatoriamente em solos de 

baixa fertilidade e por sua rusticidade. Nessa forma, é utilizado como adubo verde 
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na recuperação de solos naturalmente pobres em fertilidade, ou esgotados pelo uso 

intensivo, muito comum no Nordeste (Oliveira e Carvalho, 1988). 

Para produção de novos inoculantes é preciso que haja uma exigente seleção 

de novas estirpes que sejam capazes de fixar o máximo possível de nitrogênio 

atmosférico. No entanto, Soares et al., (2006a) comentam que as estirpes 

selecionadas em laboratório e casa de vegetação podem não alcançar seu máximo 

potencial de fixação no campo, em decorrência, entre outros fatores, da competição 

com a população nativa estabelecida do solo e da adaptação às condições 

ambientais locais.  

Desta forma, os objetivos deste estudo foram avaliar a eficiência de estirpes 

de rizóbio na absorção de nutrientes, e sua possível indicação como inoculante 

oficial para o feijão-caupi. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi implantado na área experimental do Colégio Agrícola Assis 

Chateaubriand da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), localizado no 

município de Lagoa Seca – PB, de acordo com as recomendações da Rede de 

Laboratórios para Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologia de 

Inoculantes Microbianos de Interesse Agrícola (RELARE), no período de agosto a 

novembro de 2005. Na Figura 2.1 estão os dados das precipitações pluviais 

mensais na área experimental, obtidos no setor de meteorologia deste Colégio. 
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Figura 2.1 Precipitação pluvial mensais na unidade experimental do Colégio 

Agrícola Assis Chateaubriand (2005). 

 
O solo da área experimental foi classificado como um Neossolo Regolítico cuja 

análise química para fins de fertilidade, de amostras retiradas entre 0,0 e 0,2 m, 

apresentou os resultados contidos na Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1 Propriedades químicas do solo da unidade experimental do Colégio 

Assis Chateaubriand (2005). 

 
pH MO P B Cu Fe Mn Zn 

(CaCl2) (g/dm3) -----------------------------------(mg/dm3)----------------------------------- 

4,5 17,0 20,0 0,3 0,5 62,0 5,1 0,9 

        
K Ca Mg Al H+Al SB T 

---------------------------------------------(mmolc/ dm3)--------------------------------------------- 
V 

(%) 

1,8 6,0 2,0 2,0 22,0 9,8 31,8 31,0 
SB- soma de bases; T- capacidade de troca catiônica. Depto de Solos e Nutrição de Plantas, Esalq.  
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O solo foi preparado através de uma capina manual para eliminação das ervas 

daninhas e de uma gradagem para uniformização do terreno e facilitar a adubação e 

abertura das covas. Após essa fase o solo recebeu uma calagem para correção do 

pH e adubação de fundação em todas as parcelas consistindo em 80 kg ha-1 de 

P2O5 (superfosfato simples), 30 kg ha-1 de K2O (KCl) e 10 kg ha-1 dos 

micronutrientes na forma de H3BO3, CuSO4, ZnSO4 e MnSO4, respectivamente. 

As parcelas experimentais apresentavam dimensões com 4 m x 6 m, 

constando de doze linhas de 4 m, cada. A abertura das covas foi feita manualmente 

seguindo-se um espaçamento de 0,5 m x 0,5 m. Para cada parcela considerou-se 

uma área útil de 6 m2 que constou de seis linhas centrais, dispensando-se 1 m em 

cada lado das mesmas. 

Foram distribuídas, na semeadura, cinco sementes por cova, provenientes de 

lotes obtidos por agricultores da região, seguindo recomendação da RELARE para 

este projeto. O desbaste foi realizado uma semana após a germinação das 

sementes, permanecendo 3 (três) plantas por cova e um total de 72 (setenta e 

duas) plantas na área útil de cada parcela.  

As sementes do cultivar Corujinha foram inoculadas com as estirpes de rizóbio 

utilizando-se 30 g do rizóbio misturados a uma solução formada por 20 mL de água 

e 30 g de açúcar, para cada 600 g de sementes, visando uma melhor aderência do 

inoculante às sementes. Logo após, as mesmas foram misturadas manualmente e 

postas para secar à sombra durante 30 minutos antes de seu semeio. 

Foram utilizadas, para inoculação dessas sementes, as estirpes de rizóbio BR 

3301 (INPA 03-11B ou SEMIA 6463) e BR 3302 (UFLA 3-84 ou SEMIA 6461) 

provenientes da coleção de culturas do Laboratório de Microbiologia do Solo da 

Universidade Federal de Lavras; BR 3267 (SEMIA 6462), BR 3299 e BR 3262, 

oriundas da coleção de cultura da Embrapa Agrobiologia. Deve-se salientar que 

duas estirpes citadas (BR 3299 e BR 3262) ainda não fazem parte da coleção de 

estirpes recomendadas oficialmente para inoculação de feijão-caupi e terão, neste 

trabalho, seu desenvolvimento avaliado e comparado com aquele das demais 

estirpes, atualmente presentes no mercado de inoculantes para esta cultura.  

Para fins de comparação com a inoculação das estirpes, foram utilizadas duas 

doses de nitrogênio: 50 kg ha-1 no plantio e 80 kg ha-1 de nitrogênio (40 kg ha-1 no 

plantio e 40 kg ha-1 aos 35 dias após semeadura) utilizando-se como fonte de 
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nitrogênio, a uréia; além de um tratamento controle (sem inoculação e sem 

nitrogênio mineral). 

As capinas foram efetuadas, sempre que necessário, visando manter a área 

sempre limpa ao longo do período experimental.  

Para determinação do teor de nitrogênio, empregou-se o método Kjedahl; o 

potássio foi determinado por fotometria de chama e o fósforo por colorimetria, pelo 

método do metavanadato, como descritos por Malavolta et al. (1989). 

Para avaliar o efeito dos tratamentos foram analisadas as seguintes variáveis: 

Percentual de nitrogênio na parte aérea, Nitrogênio total na parte aérea, Percentual 

de nitrogênio na semente, Nitrogênio total na semente, Percentual de nitrogênio no 

nódulo, Nitrogênio total no nódulo, Percentual de fósforo na parte aérea, Fósforo 

total na parte aérea, Percentual de fósforo na semente, Fósforo total na semente, 

Percentual de fósforo no nódulo, Fósforo total no nódulo, Percentual de potássio na 

parte aérea, Potássio total na parte aérea, Percentual de potássio no grão, Potássio 

total no grão, Percentual de potássio no nódulo e Potássio total no nódulo. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com quatro 

repetições. Os tratamentos foram constituídos por cinco estirpes de rizóbio (BR 

3301, BR 3302, BR 3267, BR 3299 e BR 3262), adubação mineral nitrogenada (50 

kg ha-1 e 80 kg ha-1) e um tratamento controle. Para analisar os resultados foi 

utilizado o programa de análises estatísticas SISVAR, versão 4.6. As médias foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores referentes aos percentuais e conteúdos de nitrogênio acumulados 

na parte aérea, sementes e nódulos das plantas de feijão-caupi estão apresentados 

na Tabela 2.2, e o resumo da análise de variância, para essas variáveis, encontra-

se no Apêndice (A 2).  

 

Tabela 2.2 Valores médios do percentual de nitrogênio na parte aérea (PNA), 

conteúdo de nitrogênio na parte aérea (CNA), percentual de nitrogênio 

na semente (PNS), conteúdo de nitrogênio na semente (CNS), 

percentual de nitrogênio no nódulo (PNN) e conteúdo de nitrogênio no 

nódulo (CNN) das plantas de feijão-caupi submetidas ou não a 

inoculação e adubação nitrogenada. 

 

Tratamento PNA  
(%) 

CNA  
(mg/planta) 

PNS  
(%) 

CNS  
(mg/planta) 

PNN  
(%) 

CNN  
(mg/planta) 

BR 3301 4,28 a 54,09 a 3,70 a 184,23 a 5,68 a 4,27 a 

BR 3302 4,18 a 50,86 a 3,56 a 111,78 a 5,50 a 4,24 a 

BR 3262 4,14 a 45,77 a 3,80 a 167,94 a 4,72 b 4,01 a 

BR 3267 4,11 a 58,56 a 3,52 a 147,33 a 5,93 a 5,29 a 

BR 3299 3,83 a 42,97 a 3,79 a 166,17 a 5,71 a 2,92 a 

80 kg ha-1 4,18 a 57,91 a 3,79 a 201,75 a 5,48 a 3,57 a 

50 kg ha-1 4,26 a 46,86 a 4,05 a 267,75 a 4,86 b 1,92 b 

Controle 3,82 a 33,23 a 3,78 a 147,68 a 3,95 b 0,88 b 

CV (%) 8,87 46,72 7,19 51,82 11,36 43,27 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
  

O percentual de nitrogênio da parte aérea das plantas não apresentou 

diferença significativa quando as mesmas foram submetidas aos diferentes 

tratamentos (Tabela 2.2). 

Apesar de não haver diferenças significativas entre as estirpes de rizóbio, os 

percentuais de nitrogênio, obtidos através da diagnose foliar, mantiveram-se acima 

do nível considerado crítico para a cultura que, segundo Ambrosano et al. (1996) é 

de 3% nas folhas do feijão. Até mesmo no tratamento controle, representado aqui 
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pelas estirpes nativas, os percentuais foliares de nitrogênio se encontraram acima 

deste valor crítico. 

Soares et al. (2006a) também utilizaram várias estirpes de rizóbio (BR 2001, 

UFLA 03-36, UFLA 03-129, UFLA 03-84 e INPA 03-11B) em Perdões-MG e 

constataram que as mesmas não diferiram dos tratamentos com adubação 

nitrogenada (70 kg ha-1) ou sem adubação (testemunha), quando avaliado o 

percentuais de nitrogênio na parte aérea das plantas de feijão-caupi. 

Por outro lado, utilizando as mesmas estirpes anteriormente citadas, Pereira et 

al. (2006) verificaram, no município de Iguatama-MG, que as estirpes UFLA 03-84 e 

INPA 03-11B proporcionaram incrementos à parte aérea das plantas de feijão-caupi 

similares àqueles obtidos pela adubação nitrogenada (80 kg ha-1) e 

significativamente superiores às demais estirpes. 

Quanto ao conteúdo de nitrogênio na parte aérea, verifica-se em números 

absolutos que o menor valor foi alcançado pelo tratamento controle, no entanto, o 

mesmo não diferiu dos demais. 

Da mesma forma, Ferreira et al. (2000) verificaram que a inoculação de 

diferentes estirpes de rizóbio e tratamentos com adubação nitrogenada 

apresentaram respostas semelhantes entre si no acúmulo de nitrogênio nas folhas, 

o que diverge dos resultados encontrados por outros autores (Zilli et al., 2006 e 

Soares et al., 2006b) que obtiveram aumentos significativos do nitrogênio da parte 

aérea do feijão-caupi ao utilizarem inoculantes (BR 3262, BR 3267, INPA 03-11B) 

como fontes de nitrogênio. 

Os tratamentos empregados à cultura também não exerceram diferenças 

significativas nos percentuais e acúmulos de nitrogênio pelas sementes. 

Analisando os efeitos da inoculação no percentual de nitrogênio das sementes 

de feijão-caupi, Pereira et al. (2006) observaram que as estirpes UFLA 03-84 e 

INPA 03-11B proporcionaram incrementos significativos, similares àqueles 

alcançados com a dose de 80 kg ha-1 de nitrogênio e superiores aos demais 

tratamentos (sem nitrogênio, BR 2001, UFLA 03-36 e UFLA 03-129). Estes autores 

também verificaram que a estirpe INPA 03-11B proporcionou aumentos 

significativamente superiores àqueles encontrados nas sementes oriundas de 

plantas inoculadas com as demais estirpes e da testemunha, porém similares ao 

tratamento adubado com nitrogênio mineral (80 kg ha-1). 
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Comparando-se as médias aqui alcançadas pelas estirpes, que ainda não são 

recomendadas oficialmente (BR 3362 e BR 3399), com àquelas obtidas com 

inoculantes recomendados e testadas em outros trabalhos (Soares et al., 2006b; 

Pereira et al., 2006), percebe-se que seus valores não diferem estatisticamente 

entre si. Desta forma, os resultados deste trabalho confirmam a tendência das 

estirpes BR 3362 e BR 3399 em proporcionar percentuais e acúmulos satisfatórios 

de nitrogênio nas sementes do feijão-caupi. 

Quanto aos resultados do percentual de nitrogênio nos nódulos, houve 

diferença significativa entre os tratamentos. Nesta variável os menores percentuais 

foram observados quando se utilizou a estirpe BR 3362, adubação nitrogenada (50 

kg ha-1) e tratamento controle (estirpes nativas). 

Diferenças significativas também são apresentadas no acúmulo de nitrogênio 

nos nódulos, porém os menores valores foram constatados com o uso do adubo 

mineral (50 kg ha-1) e na presença das estirpes nativas. 

Observando-se os resultados pode-se afirmar que a absorção de nitrogênio 

pelas plantas inoculadas com as estirpes ainda não recomendadas como inoculante 

comercial (BR 3262 e BR 3299) foi semelhante àquela obtida pelas estirpes 

recomendadas oficialmente (Diário Oficial da União, 2006) e utilizadas neste 

trabalho. 

No entanto, ao observar os dados pluviométricos coletados durante a 

condução deste trabalho (Figura 2.1), percebe-se um déficit hídrico na maior parte 

do período vegetativo desta cultura. Este fator provavelmente deve ter contribuído 

de forma significativa para a ausência de respostas desta cultura aos tratamentos 

uma vez que, Silveira et al. (2001) constataram que a assimilação de nitrato nas 

folhas e a atividade dos nódulos foram severamente afetados pelo efeito do déficit 

hídrico em plantas de feijão-caupi previamente inoculadas com Bradyrhizobium spp. 

Ao exemplo do ocorrido para o percentual e acúmulo de nitrogênio na parte 

aérea e nas sementes (Tabela 2.2), também se verifica igual comportamento para o 

percentual de fósforo na parte aérea, conteúdo de fósforo na parte aérea, 

percentual de fósforo na semente e conteúdo de fósforo na semente das plantas de 

feijão-caupi, ou seja, não foram influenciados pelos tratamentos (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3 Valores médios do percentual de fósforo na parte aérea (PPA), conteúdo 

de fósforo na parte aérea (CPA), percentual de fósforo na semente 

(PPS), conteúdo de fósforo na semente (CPS), percentual de fósforo no 

nódulo (PPN) e conteúdo de fósforo no nódulo (CPN) das plantas de 

feijão-caupi submetidas ou não a inoculação e adubação nitrogenada. 

Fonte de N PPA 
(%) 

CPA 
(mg/planta) 

PPS  
(%) 

CPS 
(mg/planta) 

PPN 
(%) 

CPN  
(mg /planta) 

BR 3301 1,12 a 14,23 a 1,01 a 51,53 a 1,10 a 0,82 a 

BR 3302 1,24 a 15,16 a 1,06 a 32,43 a 1,00 a 0,79 a 

BR 3262 1,27 a 14,08 a 1,09 a 48,38 a 0,91 b 0,77 a 

BR 3267 1,11 a 16,10 a 0,96 a 43,12 a 1,05 a 0,94 a 

BR 3299 1,09 a 12,03 a 1,03 a 44,46 a 1,01 a 0,56 a 

80 kg ha-1 1,24 a 16,20 a 1,07 a 56,98 a 1,10 a 0,69 a 

50 kg ha-1 1,09 a 11,65 a 1,07 a 66,77 a 0,93 b 0,36 b 

Controle 1,26 a 10,64 a 1,10 a 43,09 a 0,85 b 0,19 b 

CV (%) 14,89 41,26 10,64 48,80 9,39 43,08 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Silva et al. (2006) também não obtiveram diferenças significativas na 

concentração de fósforo da parte aérea do feijão-caupi quando usaram estirpes de 

Bradyrhizobium sp. (BR 2001 e NFB-700), sob diferentes métodos de inoculação 

(no solo ou na semente). 

Por outro lado, Chabot et al. (1998) verificaram que, além da capacidade de 

fixar nitrogênio, alguns isolados de rizóbio são capazes de solubilizar fosfatos pouco 

solúveis e, dessa forma, disponibilizar o fósforo para as plantas e para si mesmo. 

Além do rizóbio, algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas e 

Bacillus estão entre os microorganismos mais eficientes em solubilizar fosfatos 

inorgânicos pouco solúveis presentes no solo (Rodriguez e Fraga, 1999), e foi 

justamente com uma estirpe de Bacillus subtilis que Gaing e Gaur (1991), 

trabalhando com feijão em solo deficiente em fósforo, observaram que essa bactéria 

aumentou a absorção de fósforo, nitrogênio, produção de grãos e biomassa da 

cultura estudada. 

Apesar da importância prática e econômica da associação leguminosa-rizóbio, 

poucos estudos foram realizados, principalmente quanto aos fatores químicos do 
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efeito dessa inoculação nos percentuais de fósforo e até mesmo de muitos outros 

elementos que participam do crescimento e desenvolvimento vegetal.  

Outras determinações referentes ao percentual e conteúdo de fósforo foram 

feitas nos nódulos das plantas de feijão-caupi e, em ambas variáveis, foram 

encontradas diferenças significativas quando submetidas aos tratamentos utilizados 

(Tabela 2.3). 

Os percentuais de fósforo nos nódulos apresentaram-se menores quando foi 

utilizada a estirpe BR 3262, adubação mineral nitrogenada (50 kg ha-1) e o 

tratamento controle (estirpes nativas). 

No caso do conteúdo de fósforo acumulado nesse órgão vegetal, verifica-se 

que as menores quantidades foram encontradas quando foi utilizado 50 kg de N ha-1 

e no tratamento controle. 

Em plantas de Piptadenia gonoacantha (leguminosa arbórea) inoculadas com 

fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), Jesus et al. (2005) observaram maior teor 

de fósforo na parte aérea do que aquelas não inoculadas, mostrando o efeito 

benéfico do fungo no fornecimento de fósforo às plantas.  

Comparando-se os resultados do percentual e conteúdo nos nódulos com 

relação ao nitrogênio (Tabela 2.2) e ao fósforo (Tabela 2.3), pode-se verificar que as 

menores concentrações, tanto de nitrogênio quanto de fósforo, foram obtidas com 

os mesmos tratamentos (50 kg ha-1 e controle). Isso indica que as estirpes eficientes 

e/ou ineficientes na absorção de nitrogênio também são em relação ao fósforo. 

Segundo Silva et al. (2006), as plantas dependentes da fixação biológica do 

nitrogênio requerem mais fosfato que as plantas que usam exclusivamente o N 

mineral. Outros pesquisadores (Siqueira e Franco, 1988) complementam que baixos 

níveis de fósforo podem afetar a simbiose, ao diminuir o suplemento de fotossintato 

ao nódulo, reduzir a taxa de crescimento bacteriano e a população total de 

Rhizobium e Bradyrhizobium. 

Em plantas de jacatupé (Pachyrhizus erosus (L.) Urban), Stamford et al. 

(1999) verificaram, em relação aos níveis de fósforo, uma resposta positiva para a 

quantidade de nitrogênio total acumulado. Tais resultados corroboram com àqueles 

encontrados, na mesma cultura, por Figueiredo et al. (1996) e por Carvalho et al. 

(1988) em Centrosema e Stilosanthes, ao observarem aumentos de nitrogênio 

nestas culturas quando se aumentaram a quantidade de fósforo disponível às 

plantas. 
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O fósforo, deficiente na maioria dos solos tropicais, é um nutriente que tem 

efeito marcante sobre a atividade da nitrogenase, devido ao alto dispêndio 

energético promovido pela atividade de fixação biológica de nitrogênio (Straliotto e 

Rumjanek, 1999).  

Diversos experimentos têm sido conduzidos em campo e casa de vegetação 

visando avaliar o efeito de diferentes níveis deste nutriente na eficiência simbiótica e 

produtividade das plantas sob condições simbióticas (Pereira e Bliss, 1987, 1989), 

havendo sempre uma resposta positiva à fertilização com fósforo. 

Diante essas observações, provavelmente a disponibilidade de fósforo 

também deve ter influenciado os resultados obtidos nos parâmetros avaliados no 

Capítulo 1, assim como nas quantidades absorvidas de nitrogênio (Tabela 2.2). 

Essa disponibilidade de fósforo pode ter sido interrompida devido à seca, já 

que períodos de veranico, com duração aproximada de dez dias fazem com que o 

fluxo de fosfato inorgânico (Pi) do solo para a planta seja praticamente paralisado, 

podendo causar perdas significativas de produtividade (Mouat e Nes, 1986; Novais 

e Smyth, 1999). 

Os resultados referentes às concentrações de potássio encontradas na parte 

aérea, nas sementes e nos nódulos do feijão-caupi podem ser verificadas na Tabela 

2.4. No que se refere aos percentuais de potássio encontrados na parte aérea das 

plantas de feijão-caupi, observa-se que apenas os tratamentos adubados com 

nitrogênio mineral (50 e 80 kg.ha-1) sofreram acréscimos significativos desse 

elemento. 

Por outro lado, não foram encontradas diferenças significativas para o 

conteúdo de potássio na parte aérea das plantas de feijão-caupi, embora o menor 

valor absoluto tenha sido registrado com as estirpes nativas. 

Ao comparar as concentrações de fósforo (Tabela 2.3) com as de potássio 

(Tabela 2.4) na parte aérea das plantas de feijão-caupi, verificam-se maiores 

concentrações deste segundo elemento, concordando com Costa et al. (2003) 

quando verificaram a alta capacidade do feijão-caupi em acumular este íon em suas 

folhas. 

Em relação ao conteúdo de nitrogênio acumulado na parte aérea de jacatupé, 

Stamford et al. (1999) constataram que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos com e sem adição do fertilizante com potássio (K2O) e magnésio 

(MgO).  
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Tabela 2.4 Valores médios do percentual de potássio na parte aérea (PKA), 

conteúdo de potássio na parte aérea (CKA), percentual de potássio na 

semente (PKS), conteúdo de potássio na semente (CKS), percentual 

de potássio no nódulo (PKN) e conteúdo de potássio no nódulo (CKN) 

das plantas de feijão-caupi submetidas ou não a inoculação e 

adubação nitrogenada. 

Fonte de N PKA  
(%) 

CKA  
(mg/planta) 

PKS  
(%) 

CKS  
(mg/planta) 

PKN  
(%) 

CKN 
(mg /planta) 

BR 3301 2,20 b 27,68 a 1,60 a 84,80 a 1,74 a 1,31 a 

BR 3302 2,40 b 28,75 a 1,60 a 48,51 a 1,49 a 1,19 a 

BR 3262 2,82 b 31,22 a 1,60 a 70,58 a 1,67 a 1,40 a 

BR 3267 2,46 b 36,59 a 1,53 a 71,33 a 1,53 a 1,41 a 

BR 3299 2,66 b 27,75 a 1,52 a 68,29 a 1,57 a 0,82 b 

80 kg ha-1 3,29 a 44,41 a 1,53 a 89,44 a 1,77 a 1,14 a 

50 kg ha-1 3,82 a 43,93 a 1,56 a 106,53 a 1,68 a 0,63 b 

Controle 2,71 b 23,50 a 1,57 a 64,39 a 1,47 a 0,33 b 

CV (%) 18,76 52,29 8,97 51,92 15,17 44,92 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

No entanto, na cultura do feijão-caupi Stamford et al. (1980) verificaram que a 

aplicação de doses elevadas de potássio diminuiu a quantidade de nitrogênio total 

acumulado na planta. 

Tanto o percentual quanto o conteúdo de potássio das sementes não foram 

afetados pelos tratamentos, no entanto, nos nódulos o conteúdo de potássio sofreu 

variações significativas, observando-se menores quantidades desse elemento com 

o tratamento controle, 50 kg de N ha-1 e, com a estirpe BR 3299, respectivamente. 

As concentrações de potássio (Tabela 2.4) foram superiores àquelas de 

fósforo (Tabela 2.3), indicando a importância desse elemento para o feijão-caupi e 

propondo maiores investigações do efeito da inoculação sobre a disponibilidade 

deste elemento para o feijão-caupi. 

 

 

 

 



 56

CONCLUSÕES 

 

A absorção de nitrogênio, fósforo e potássio nas plantas inoculadas por 

estirpes de Bradyrhizobium, foi similar àquela alcançada por plantas adubadas com 

nitrogênio mineral (uréia), nas doses de 50 e 80 kg ha-1 e no tratamento controle; 

As respostas do tratamento controle indicam uma população nativa de estirpes 

de rizóbio; 

Os resultados indicam um desenvolvimento similar entre as estirpes ainda não 

recomendadas oficialmente (BR 3262 e BR 3299) e aquelas já indicadas como 

inoculantes oficiais para o feijão-caupi.  
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RESUMO 

 

O uso de estirpe rizobiana, reconhecidamente capaz de aumentar a 

produtividade de feijão-caupi em área de sequeiro, representa uma oportunidade 

para pequenos e médios agricultores da região semi-árida aumentarem a oferta de 

grãos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de novas estirpes de 

rizóbio na produção e qualidade fisiológica de sementes de feijão-caupi, cultivar 

Corujinha. O preparo do solo (Neossolo Regolítico) constou de gradagem para 

uniformização do terreno. Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados com 

seis repetições, sendo os tratamentos representados por estirpes de rizóbio (BR 

3301, BR 3302, BR 3267, BR 3299 e BR 3262); adubação mineral nitrogenada (50 

kg ha-1; 80 kg ha-1), e controle (sem inoculação e sem N). Utilizou-se o espaçamento 

de 0,5 m x 0,5 m em parcelas com área total de 24 m2 área útil de 6 m2, deixando-

se três plantas por cova após desbaste. Os resultados foram submetidos à análise 

de variância com as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5%. As estirpes 

BR 3262 e BR 3299 apresentaram eficiência similar às demais estirpes 

(recomendadas oficialmente) e aos tratamentos adubados (80 e 50 kg ha-1) com 

nitrogênio mineral, quando avaliada a produção de sementes. As plantas inoculadas 

com as estirpes BR 3301, BR 3302, BR 3299 produziram sementes com os maiores 

índices de germinação, não diferindo dos tratamentos 80 kg ha-1 e controle. As 

sementes de maior vigor foram oriundas de plantas adubadas com 80 kg de N ha-1. 

O bom desempenho das estirpes nativas (controle) também se repetiu no segundo 

ano de plantio. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata, Bradyrhizobium, germinação, vigor.  
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ABSTRACT 

 

The use of Rhizobium strains, capable to increase the productivity of cowpea in dry 

areas, it represents an opportunity for small and medium farmers of the semi-arid 

area increase the offer of grains. This work had as objective evaluates the efficiency 

of new Rhizobium strains in the production and physiologic quality of seeds of 

cowpea, to cultivate Corujinha. The preparation of the soil (Neossolo Regolítico) it 

consisted of leveling with disk grating. DBC was used with four repetitions, with 

Rhizobium strains (BR 3301, BR 3302, BR 3267, BR 3299 and BR 3262); fertilizers 

of nitrogen (50 kg ha-1; 80 kg ha-1), and control (without inoculation and without N). 

The portions had 24 m2, with plants spaced in 0,5m x 0,5m and useful area of 6 m2. 

It was used to cultivate Corujinha, leaving three plants for hole. The results were 

analyzed through the variance analysis and the averages contained by the test of 

Scott-Knott to 5%. When appraised the production of seeds, the strains BR 3262 

and BR 3299 presented similar efficiency to the other ones (recommended officially) 

and to the fertilized treatments (80 and 50 kg ha-1) with mineral nitrogen. The plants 

inoculated with the strains BR 3301, BR 3302, BR 3299 produced seeds with the 

largest germination index, but they didn't differ of the treatments 80 kg ha-1 and 

control. The seeds of larger energy were coming of plants fertilized with of nitrogen 

(80 kg ha-1). The good acting of the native strains (control) also repeated in the 

second year of planting. 

 

Keywords: Vigna unguiculata, Bradyrhizobium, germination, vigor.  
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INTRODUÇÃO 

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é a mais importante leguminosa 

de grãos do Semi-Árido brasileiro, e exerce a função de suprir parte das 

necessidades protéicas das populações mais carentes da região (Teixeira et al., 

1988). 

Tradicionalmente cultivado em regime de sequeiro, o feijão-caupi surge como 

uma opção para cultivo em regime irrigado no Nordeste. Nessas áreas, é cultivado 

em sucessão a outra cultura de maior valor econômico, de forma a aproveitar o 

efeito residual da adubação e uma menor oferta do produto em algumas épocas de 

entressafra (Santos et al., 2000). Além disso, Medeiros et al., (2005) complementam 

ainda que esta cultura apresenta-se como alternativa viável por sua expressiva 

importância socioeconômica na região, já que é a principal fonte de proteína vegetal 

de baixo custo para a alimentação humana.  

Segundo Yokoyama et al., (2000), de toda produção de feijão no país, cerca 

de 77% é proveniente do gênero Phaseolus e 23% do gênero Vigna, em que a 

região Nordeste é a principal produtora, em termos de área plantada e produção, 

enquanto cerca de 60% de toda a produção são do gênero Vigna. 

Apesar de sua importância socioeconômica para esta Região, ao longo dos 

anos essa cultura tem apresentado baixa produtividade, em torno de 400 kg ha-1, 

devido em grande parte às condições de cultivo, baixa fertilidade do solo e, na 

maioria das vezes, sem adoção de tecnologias avançadas. 

Uma das alternativas que vem se tornando cada vez mais estudada e utilizada 

pelos pesquisadores e agricultores é o emprego de bactérias fixadoras de nitrogênio 

atmosférico, visando o suprimento de grande parte do nitrogênio necessário ao 

desenvolvimento e produção destas plantas. No entanto, para que isso ocorra, a 

leguminosa deve estar eficientemente nodulada pelo rizóbio específico. 

O nitrogênio é o componente mais abundante na atmosfera, encontrando-se 

numa forma combinada (N2) que as plantas não são capazes de aproveitar. Nos 

sistemas terrestres, o nitrogênio é o elemento químico mais limitante para o 

crescimento vegetal, no entanto, o nitrogênio atmosférico pode ser utilizado por 

meio de um processo natural conhecido como fixação biológica de nitrogênio (FBN). 

Nesse processo a tripla ligação do N2 é quebrada por microrganismos diazotróficos 



 65

e o nitrogênio molecular é convertido em amônia e disponibilizado para as plantas 

(Pedrosa et al., 2000). 

Esse processo constitui uma alternativa ecológica e econômica aos 

fertilizantes nitrogenados porque, além de dispensar o uso desses adubos, todo 

nitrogênio fixado biologicamente é aproveitado pela planta, quando em associação 

(Franco e Döbereiner, 1994).  

Essas bactérias formam nódulos nas raízes e algumas vezes nos caules, de 

várias plantas hospedeiras e as espécies destas bactérias foram, inicialmente, 

classificadas dentro de um único gênero (Rhizobium), sendo posteriormente, 

reclassificadas dentro da família Rhizobiaceae em Rhizobium, Bradyrhizobium, 

Azorhizobium, Sinorhizobium e Mesorhizobium (Pereira, 2002). 

Atualmente existem centenas de estirpes distribuídas dentro destes gêneros, o 

que leva os pesquisadores a selecionarem as mais adequadas para a inoculação, 

dependendo também da espécie do hospedeiro, uma vez que algumas estirpes 

apresentam especificidade. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de estirpes de 

rizóbio na produção e qualidade fisiológica de sementes de feijão-caupi em segundo 

ano de plantio. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida na área experimental do Colégio 

Agrícola Assis Chateaubriand – Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 

localizado no município de Lagoa Seca – PB, de acordo com orientações da Rede 

de Laboratórios para Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologia de 

Inoculantes Microbianos de Interesse Agrícola (RELARE), durante o período de 

junho a setembro de 2006. As precipitações mensais acumuladas, segundo dados 

obtidos no setor de meteorologia deste colégio, estão representadas na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Precipitação pluvial mensais na unidade experimental do Colégio 

Agrícola Assis Chateaubriand (2006). 

 
O solo da área experimental foi classificado como Neossolo Regolítico, sendo 

o resultado da análise química para fins de fertilidade, em amostra representativa 

entre 0,0 e 0,2 m, apresentado na Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 Propriedades químicas do solo da unidade experimental do Colégio 

Agrícola Assis Chateaubriand (2006). 

P B Cu Fe Mn Zn pH 
(CaCl2) 

MO 
(g/dm3) ----------------------------------(mg/dm3)----------------------------------- 

4,9 22,0 22,0 0,44 0,6 52,0 5,1 0,9 

        
K Ca Mg Al H+Al SB T 

-----------------------------------------------(mmolc/ dm3)---------------------------------------------- 
V 

(%) 

2,2 13,0 5,0 1,0 20,0 21,2 41,2 51,0 
SB- soma de bases; T- capacidade de troca catiônica. Departamento de Solos e Nutrição de Plantas, 
Esalq. Universidade de São Paulo. 
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O preparo do solo constituiu de uma gradagem para uniformização do terreno 

e facilitação da abertura das covas e adubação, sendo realizadas capinas manuais 

para eliminação das ervas daninhas durante a fase experimental. 

As parcelas experimentais mediam 4 m x 6 m, perfazendo um total de doze 

linhas de 4 m, cada. Nas covas foi seguido um espaçamento de 0,5 m x 0,5 m, 

sendo abertas manualmente com auxílio de enxadas. A coleta de dados para 

análise estatística foi realizada, em cada parcela, numa área útil que constou de 

seis linhas centrais, dispensando-se 1 m em cada lado das mesmas, estabelecendo 

um espaço de 6 m2. 

Seguindo orientação da RELARE para este projeto, as sementes de feijão-

caupi, cultivar Corujinha, foram obtidas de agricultores da região, e seu plantio 

efetuado de forma que cada cova contivesse cinco sementes. A inoculação das 

sementes de feijão-caupi, cultivar Corujinha, ocorreu com a utilização de estirpes de 

rizóbio utilizando-se, para cada 600 g de sementes, 30 g do rizóbio misturados 

numa solução formada por 20 mL de água e 30 g de açúcar, para que o inoculante 

obtivesse uma melhor aderência às sementes. Logo após, as mesmas foram 

misturadas manualmente e postas para secar à sombra durante 30 minutos antes 

do semeio. 

No processo de inoculação dessas sementes foram utilizadas as estirpes de 

rizóbio BR 3301 (INPA 03-11B ou SEMIA 6463) e BR 3302 (UFLA 3-84 ou SEMIA 

6461), provenientes da coleção de culturas do Laboratório de Microbiologia do Solo 

da Universidade Federal de Lavras; BR 3267 (SEMIA 6462), BR 3299 e BR 3262, 

oriundas da coleção de cultura da Embrapa Agrobiologia. Vale salientar que as duas 

últimas estirpes citadas ainda não foram recomendadas oficialmente para 

inoculação de feijão-caupi e terão, neste trabalho, seu desenvolvimento avaliado e 

comparado com aquele das demais estirpes, atualmente presentes no mercado de 

inoculantes para esta cultura.  

Para fins de comparação com a inoculação dessas estirpes, foram utilizadas 

as seguintes doses de adubos nitrogenados (uréia): 50 kg ha-1 de nitrogênio (no 

plantio) e 80 kg ha-1 de nitrogênio (40 kg ha-1 no plantio e 40 kg ha-1 aos 35 dias); 

além de um tratamento controle (sem inoculação e sem N mineral). 

Foi realizado um desbaste, uma semana após a germinação, permanecendo 3 

(três) plantas por cova que totalizavam 72 (setenta e duas) plantas na área útil de 
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cada parcela. As capinas foram efetuadas sempre que necessário, visando manter 

a área limpa ao longo do período experimental.  

O efeito dos tratamentos foi avaliado através das seguintes variáveis:  

a) Número de nódulos – obtido através da contagem manual dos nódulos 

contidos nas raízes de dez plantas, coletadas na terceira linha de cada lado da 

parcela, aos 35 dias após emergência das plântulas;  

b) Peso seco dos nódulos – os nódulos retirados para determinação da 

variável anterior foram secos em estufa de circulação forçada de ar à temperatura 

de 65 oC durante 48 h e, posteriormente pesados, sendo seu resultado expresso em 

mg planta-1;  

c) Peso do nódulo – o peso médio de cada nódulo foi determinado através da 

relação entre peso seco dos nódulos e o número de nódulos, sendo expresso em 

mg nódulo-1;  

d) Nitrogênio do nódulo, parte aérea e da semente – Para determinação do 

teor de nitrogênio seguiu-se a metodologia descrita por Malavolta et al. (1989);  

e) Peso seco da parte aérea e da raiz – foram coletadas três plantas na 

segunda linha da parcela para determinação do peso seco da parte aérea (caule e 

folhas) e a raiz, nos períodos de 35 e 68 DAE. Ambas as partes foram secas em 

estufa de circulação forçada de ar a 65 oC durante 72 horas e posteriormente 

pesadas separadamente;  

f) Área foliar – utilizando-se um vazador com área conhecida, foram 

destacados discos foliares do limbo foliar. Através da área conhecida dos discos 

foliares destacados, do peso dos mesmos e do peso da folha, tomados através de 

uma balança analítica, foi estimada a área foliar total; 

g) Peso de vagens por planta – após a secagem, as vagens foram pesadas e 

com isso feito a relação entre sua massa e o número de plantas coletadas na área 

útil das parcelas;  

h) Número de vagens por planta – determinado a partir da relação do total de 

vagens da área útil e do número de plantas desta área;  

i) Número de sementes por vagem – foram retiradas, aleatoriamente, dez 

vagens da área útil e destas foi feito a contagem das sementes para posterior 

determinação de sua média por vagem;  
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j) Comprimento das vagens – feito a partir da média das dez vagens retiradas 

aleatoriamente para determinação da variável anterior, onde as mesmas foram 

medidas com o auxilio de uma régua graduada em centímetros;  

l) Rendimento de sementes – foi determinada a produção de sementes da 

área útil, sendo a mesma corrigida para 13% de umidade e expressa em kg ha-1;  

m) Peso de 100 sementes – determinado através da média da pesagem de 

oito repetições de 100 sementes por tratamento (Brasil, 1992);  

n) Rendimento de sementes por planta – determinado através da relação entre 

a produção da área útil e o número de plantas da mesma, sendo o resultado 

corrigido para 13% de umidade;  

o) Germinação – O poder germinativo das sementes foi avaliado através do 

teste padrão de germinação, de acordo com as Regras para Análise de Sementes 

(Brasil, 1992); 

p) Peso seco de plântulas – realizado no final do teste de germinação onde as 

plântulas foram postas em sacos de papel e levadas para secar em estufa a 65 oC 

até atingir peso constante, com base em Nakagawa (1999). 

q) Emergência de plântulas em areia – conduzido em casa de vegetação onde 

quatro repetições de 50 sementes foram distribuídas em bandejas plásticas 

contendo areia esterilizada e umedecida com a quantidade de água equivalente a 

60 % da capacidade de retenção (Brasil, 1992); 

r) Primeira contagem de emergência de plântulas – foram computados os 

dados de emergência das primeiras plântulas a emergir do teste anteriormente 

citado onde; 

s) Índice de velocidade de emergência em areia – nesta avaliação também foi 

aproveitado o teste de emergência de plântulas em areia, ou seja, a partir da 

primeira contagem foram realizadas avaliações diárias das plântulas normais, até 

estabelecimento da emergência de todas as plântulas. Calculou-se o índice de 

velocidade de emergência (IVE) através da fórmula proposta por Maguire (1962). 

Foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso com seis 

repetições, sendo os tratamentos representados por estirpes de rizóbio (BR 3301, 

BR 3302, BR 3267, BR 3299 e BR 3262), adubação nitrogenada (50 kg ha-1, 80 kg 

ha-1) e um tratamento controle (testemunha). Os dados foram utilizados através do 

programa de análises estatísticas SISVAR, versão 4.6. As médias dos tratamentos 

foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Também foi 
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realizada uma análise conjunta aplicando-se o teste F para se estudar as variáveis 

similares nos dois anos agrícolas de cultivo do feijão-caupi. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resumo da análise de variância relativo às variáveis estudadas neste 

capítulo encontra-se no Apêndice (A 3). 

Os dados referentes ao número de nódulos, peso seco dos nódulos, peso 

seco da parte aérea e da raiz e peso seco total demonstram que os tratamentos 

empregados no cultivo do feijão-caupi não exerceram influência nestas variáveis 

analisadas (Tabela 3.2). Algumas destas variáveis (NuN, PSA, PSR) também não 

apresentaram diferenças significativas quando o feijão-caupi foi analisado em seu 

primeiro ano de cultivo (Capítulo I). 

 
Tabela 3.2. Valores médios do número de nódulos (NuN), peso seco dos nódulos 

(MSN), peso seco da parte aérea (MSA), peso seco da raiz (MSR)  e 

peso seco total (MST) provenientes das plantas de feijão-caupi 

colhidas aos 35 D.A.E., submetidas ou não a inoculação e adubação 

nitrogenada. 

 

Tratamentos 

NuN 

(ud/planta) 

PSN 

(mg/planta) 

PSA 

(g/planta) 

PSR        

(g/planta) 

PST        

(g/planta) 

BR 3301 12,65 a 38,95 a 0,95 a 0,38 a 1,33 a 

BR 3302 14,75 a 49,05 a 1,27 a 0,42 a 1,69 a 

BR 3262 19,33 a 53,18 a 1,20 a 0,39 a 1,59 a 

BR 3267 15,98 a 46,63 a 1,28 a 0,40 a 1,68 a 

BR 3299 17,56 a 49,93 a 1,18 a 0,38 a 1,56 a 

80 kg ha-1 10,31 a 27,70 a 1,05 a 0,27 a 1,33 a 

50 kg ha-1 14,51 a 41,05 a 1,22 a 0,34 a 1,56 a 

Controle 17,86 a 52,35 a 1,26 a 0,42 a 1,68 a 

CV (%) 32,10 45,08 25,75 24,35 24,51 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
 

Embora não tenham sido verificadas diferenças significativas entre as estirpes, 

fica evidente a confirmação da presença de estripes nativas no local da 

experimentação, uma vez que aquelas sementes que não foram inoculadas também 

originaram plantas noduladas.  
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Essa nodulação em plantas infectadas por estirpes nativas nem sempre 

ocorre, pois Lima et al. (2005) não verificaram a presença de nódulos nas plantas 

testemunhas com e sem nitrogênio mineral, ao contrário do que observado nas 

plantas oriundas de sementes inoculadas por rizóbios. 

A especificidade simbiótica e a larga faixa deste grupo de rizóbio nativo nos 

solos das regiões tropicais têm sido apontadas como inviabilizadora da prática de 

inoculação por dificultar ou mesmo impedir o estabelecimento de estirpes 

inoculantes mais eficientes (Singleton et al. 1992; Mpepereki et al., 1996). 

A análise conjunta das variáveis (NuN, MSN, MSA, MSR), comuns nos dois 

anos de cultivo do feijão-caupi, encontra-se na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 Efeito do ano agrícola sobre as variáveis, número de nódulos (NN), peso 

seco dos nódulos (MSN), peso seco da parte aérea (MAS) e peso seco 

da raiz (MSR) aos 35 D.A.E. das plantas do feijão-caupi submetidas ou 

não a inoculação e adubação nitrogenada. 

 
NN 

 (ud/planta) 

MSN  

(mg/planta) 

MSA  

(g/planta) 

MSR 

(g/planta) 
ANO ANO ANO ANO 

TRAT 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

BR 3301 21,5 a 12,6 b 75,1 a 38,9 b 1,25 a 0,95 a 0,30 a 0,38 a 

BR 3302 15,7 a 14,7 a 79,0 a 49,0 b 1,19 a 1,27 a 0,31 a 0,42 a 

BR 3262 17,7 a 19,3 a 84,3 a 53,1 a 1,10 a 1,20 a 0,36 a 0,39 a 

BR 3267 20,5 a 15,9 a 88,4 a 46,6 b 1,38 a 1,28 a 0,40 a 0,40 a 

BR 3299 14,7 a 17,5 a 54,4 a 49,9 a 1,09 a 1,18 a 0,34 a 0,38 a 

80 kg ha-1 15,7 a 10,3 a 63,4 a 27,7 b 1,34 a 1,05 a 0,32 a 0,27 a 

50 kg ha-1 11,5 a 14,5 a 38,9 a 41,0 a 1,06 a 1,22 a 0,33 a 0,34 a 

Controle 12,0 a 17,8 a 22,3 b 52,3 a 0,86 a 1,26 a 0,26 b 0,42 a 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, na mesma linha, pelo teste de F a 5%. 
 
Para o número de nódulos apenas a estirpe BR 3301 apresentou 

comportamento diferente, sendo seu menor valor no segundo ano de plantio do 

feijão-caupi. 



 73

Já para o peso seco dos nódulos, verifica-se que a maioria das estirpes (BR 

3301, BR 3302, BR 3267) e um dos tratamentos adubados (80 kg ha-1) 

proporcionaram os maiores valores no primeiro ano de cultivo. 

De acordo com dados obtidos, respostas positivas de inoculação mais 

facilmente serão obtidas em áreas com baixa população de rizóbios nodulantes de 

feijão-caupi estabelecidas no solo, fato que tende a ocorrer em períodos de 

estiagem prolongada (Martins et al., 2003). 

O peso seco da raiz apresentou similaridade para a maioria dos tratamentos, 

exceto para o tratamento controle que apresentou menor valor no primeiro ano de 

plantio. 

Na Tabela 3.4 encontram-se as variáveis referentes aos acúmulos de 

nitrogênio em diferentes partes vegetativas do feijão-caupi. Neste segundo ano de 

plantio não foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos 

empregados, quando analisados nas diferentes variáveis (Tabela 3.4). 

 
Tabela 3.4 Valores médios do percentual de nitrogênio na parte aérea (PNA), 

conteúdo de nitrogênio na parte aérea (CNA), percentual de nitrogênio 

na semente (PNS), conteúdo de nitrogênio na semente (CNS), 

percentual de nitrogênio no nódulo (PNN) e conteúdo de nitrogênio no 

nódulo (CNN) das plantas de feijão-caupi submetidas ou não a 

inoculação e adubação nitrogenada. 

 

Tratamento 
PNA  

(%) 

CNA  

(mg/planta) 

PNS  

(%) 

CNS  

(mg/planta) 

PNN  

(%) 

CNN  

(mg /planta) 

BR 3301 3,16 a 29,48 a 3,16 a 405,19 a 4,00 a 1,50 a 

BR 3302 3,00 a 38,39 a 3,16 a 420,85 a 3,83 a 1,77 a 

BR 3262 3,00 a 35,82 a 3,00 a 351,85 a 3,66 a 2,05 a 

BR 3267 3,00 a 40,01 a 3,00 a 477,39 a 4,16 a 1,95 a 

BR 3299 3,00 a 35,49 a 3,00 a 415,29 a 3,83 a 1,99 a 

80 kg ha-1 3,00 a 31,88 a 3,33 a 371,32 a 3,83 a 0,93 a 

50 kg ha-1 2,50 a 29,32 a 3,16 a 402,44 a 4,16 a 1,72 a 

Controle 2,16 a 27,13 a 3,00 a 393,54 a 3,83 a 1,98 a 

CV (%) 21,81 33,92 12,75 41,19 11,95 45,41 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
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Por outro lado, no primeiro ano de cultivo (Capítulo II), foram observadas 

diferenças significativas entre os tratamentos quando avaliados pelo percentual de 

nitrogênio no nódulo e pelo conteúdo de nitrogênio no nódulo. 

O resultado da análise conjunta para as variáveis referentes às concentrações 

de nitrogênio está apresentado na Tabela 3.5. 

Quando se comparam os resultados obtidos, nos dois anos consecutivos de 

plantio, observa-se que o teor de nitrogênio da parte aérea, teor de nitrogênio no 

nódulo e o nitrogênio total dos nódulos foram menores no segundo ano de cultivo do 

feijão-caupi. No entanto, o nitrogênio total encontrado nas sementes foi superior 

neste último ano de cultivo. 

Esse fato sugere que, no segundo ano de cultivo, o nitrogênio sofreu uma 

maior remobilização de suas partes vegetativas (parte aérea e raiz) para as 

sementes, provavelmente devido à maior disponibilidade de água no solo quando a 

cultura se encontrava em pleno estádio reprodutivo. 

O acúmulo de nitrogênio pelas plantas de feijão-caupi, em decorrência da 

inoculação com estirpes de rizóbio, ainda apresenta alguns resultados que se 

contradizem, pois alguns trabalhos mostram a eficácia dessas bactérias em 

aumentar as concentrações de nitrogênio (Zilli et al., 2006; Morgado et al., 2006), 

enquanto que outros não verificaram diferenças significativas no uso das mesmas 

(Alcântara et al., 2006; Silva et al., 2006).   
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Tabela 3.5 Efeito do ano agrícola sobre as variáveis percentual de nitrogênio na parte aérea (PNA), conteúdo de nitrogênio na 

parte aérea (CNA), percentual de nitrogênio na semente (PNS), conteúdo de nitrogênio na semente (CNS), percentual 

de nitrogênio no nódulo (PNN) e conteúdo de nitrogênio no nódulo (CNN) das plantas de feijão-caupi submetidas ou 

não a inoculação e adubação nitrogenada. 

 

PNA  

(%) 

CNA  

(mg /planta) 

PNS  

(%) 

CNS  

(mg /planta) 

PNN  

(%) 

CNN  

(mg /planta) 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
TRAT 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

BR 3301 4,28 a 3,16 b 54,09 a 29,48 b 3,7 a  3,1 b  184,2 b  405,1 a  5,6 a 4,0 b 4,2 a 1,5 b 

BR 3302 4,18 a 3,00 b 50,86 a 38,39 a 3,5 a 3,1 a 111,7 b  420,8 a  5,5 a 3,8 b 4,2 a 1,7 b 

BR 3262 4,14 a 3,00 b 45,77 a 35,82 a 3,8 a 3,0 b 167,9 b  351,8 a  4,7 a 3,6 b 4,0 a 2,0 b 

BR 3267 4,11 a 3,00 b 58,56 a 40,01 a 3,5 a 3,0 a 147,3 b  477,3 a  5,9 a 4,1 b 5,2 a 1,9 b 

BR 3299 3,83 a 3,00 b 42,97 a 35,49 a 3,7 a 3,0 b  166,1 b  415,2 a  5,7 a 3,8 b 2,9 a 1,9 a 

80 kg ha-1 4,18 a 3,00 b 57,91 a 31,88 b 3,7 a 3,3 b 201,7 a  371,3 a  5,4 a 3,8 b 3,5 a 0,9 b 

50 kg ha-1 4,26 a 2,50 b 46,86 a 29,32 a 4,0 a 3,1 b  267,7 b  402,4 a  4,8 a 4,1 a 1,9 a 1,7 a 

Controle 3,82 a 2,16 b 33,23 a 27,13 a 3,7 a 3,0 b  147,6 b  393,5 a 3,9 a 3,8 a 0,8 a 1,9 a 

Médias seguidas da mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste de F a 5%. 
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No que se refere à presença da proteína bruta nas diferentes partes das 

plantas (vegetativa e reprodutiva) de feijão-caupi, observa-se que apenas o teor de 

proteína bruta da parte aérea sofreu efeito significativo dos tratamentos, uma vez 

que, aquelas plantas cultivadas sob adubação nitrogenada (50 kg ha-1) e no 

tratamento controle apresentaram as menores concentrações deste constituinte 

(Tabela 3.6). 

 

Tabela 3.6 Valores médios do percentual de proteína bruta na parte aérea (PPBA), 

conteúdo de proteína bruta na parte aérea (CPBA), percentual de 

proteína bruta na semente (PPBS), conteúdo de proteína bruta total na 

semente (CPBS), percentual de proteína bruta no nódulo (PPBN) e 

conteúdo de proteína bruta no nódulo (CPBN) das plantas de feijão-

caupi submetidas ou não a inoculação e adubação nitrogenada. 

 

Fonte de N 
TPBPA  

(%) 

PBTPA  

(mg/planta) 

TPBS  

(%) 

PBTS  

(mg/planta) 

TPBN  

(%) 

PBTN  

(mg /planta) 

BR 3301 19,50 a 184,24 a 19,33 a 2.531,6 a 24,16 a 9,42 a 

BR 3302 19,00 a 239,96 a 19,33 a 2.629,2 a 22,83 a 11,14 a 

BR 3262 18,83 a 223,13 a 17,50 a 2.198,7 a 22,66 a 12,86 a 

BR 3267 19,66 a 250,10 a 19,50 a 2.983,1 a 26,16 a 12,18 a 

BR 3299 18,83 a 221,79 a 18,33 a 2.677,1 a 25,19 a 12,52 a 

80 kg ha-1 18,83 a 199,24 a 19,83 a 2.320,3 a 23,33 a 5,81 a 

50 kg ha-1 15,33 b 183,22 a 20,00 a 2.514,6 a 26,66 a 10,78 a 

Controle 13,66 b 174,83 a 19,16 a 2.458,7 a 23,83 a 12,42 a 

CV (%) 21,91 33,78 13,92 41,30 11,74 45,39 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
 

Como a concentração de proteína bruta reflete os teores de nitrogênio nas 

plantas, esse resultado revela que as estirpes utilizadas foram eficientes na 

absorção deste elemento, chegando a serem comparadas à aplicação de 80 kg ha-1 

de nitrogênio mineral na adubação. 

Em sementes de aveia branca (Avena sativa L.), Kolchinski e Schuch (2003) 

verificaram aumentos no teor de proteína nos grãos à medida que se elevavam as 

doses de nitrogênio disponibilizadas às plantas. 
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Da mesma forma como foi observado aos 35 D.A.E. (Tabela 3.2), o peso seco 

da parte aérea e da raiz e, peso seco total aos 68 D.A.E. (Tabela 3.7) também não 

foram influenciadas pelos tratamentos, assim como ocorreu na área foliar das 

plantas de feijão-caupi.  

 

Tabela 3.7 Valores médios do peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz 

(PSR), peso seco total (PST) e área foliar (AF) provenientes das plantas 

de feijão-caupi colhidas aos 68 D.A.E., submetidas ou não a inoculação 

e adubação nitrogenada. 

Tratamentos 
MSPA 

(g/planta) 

MSR 

(g/planta) 

MST 

(g/planta) 

AF 

(cm2/planta) 

BR 3301 30,13 a 1,92 a 32,06 a 1.197,0 a 

BR 3302 24,26 a 1,57 a 25,83 a 1.020,9 a 

BR 3262 31,64 a 1,95 a 33,60 a 1.375,8 a 

BR 3267 27,50 a 1,72 a 29,22 a 1.160,7 a 

BR 3299 23,54 a 1,49 a 25,03 a 937,8 a 

80 kg ha-1 20,52 a 1,84 a 22,37 a 814,7 a 

50 kg ha-1 24,92 a 1,61 a 26,52 a 1.075,3 a 

Controle 22,55 a 1,43 a 23,98 a 891,9 a 

CV (%) 47,58 36,10 46,43 50,44 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 
Isso evidencia que os efeitos dos tratamentos não se expressaram ao longo 

do ciclo desta cultivar, mesmo sob condições de pluviosidade regular, resultado que 

reforça os dados obtidos no Capítulo I, onde também não houve efeito dos 

tratamentos. 

Em ambos os casos (Capítulo I e III), essas respostas sugere que a simbiose 

rizóbio-caupi foi capaz de fixar nitrogênio atmosférico e suprir as necessidades das 

plantas, proporcionando desenvolvimento semelhante àquelas que receberam 

adubação nitrogenada (50 e 80 kg ha-1). 

No entanto, em alguns casos (Soares et al., 2006) o desenvolvimento 

vegetativo do feijão-caupi foi influenciado pela inoculação de estirpes de rizóbio, 
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verificando-se que a estirpe INPA 03-11b, juntamente com o tratamento adubado 

com 70 kg de N ha-1, apresentou maior quantidade de peso seco da parte aérea. 

Em outras culturas, como a alfafa (Medicago sativa L.), a produção de 

biomassa seca da parte aérea também mostrou diferença significativa entre plantas 

inoculadas e a testemunha sem inoculação com rizóbios (Oliveira et al., 1999). 

Nao efeitos significativos dos tratamentos sobre as características produtivas 

das plantas de feijão-caupi (Tabela 3.8). 

 

Tabela 3.8 Valores médios do rendimento de sementes (RS), rendimento de 

semente por planta (RSP), número de vagens por planta (NVP), peso 

da vagem (PV), comprimento de vagem (CV) e número de sementes 

por vagem (NSV) de plantas de feijão-caupi submetidas ou não a 

inoculação e adubação nitrogenada. 

 Tratamentos 
RS  

(kg/ha) 

RSP 

(g/plant) 

NVP  

(ud/planta) 

PV  

(g/planta) 

CV  

(cm) 

NSV  

(ud/vagem) 

BR 3301 756,35 a 13,02 a 3,94 a 10,29 a 17,8 a 13,8 a 

BR 3302 794,44 a 13,28 a 4,06 a 11,10 a 17,3 a 12,5 a 

BR 3262 767,01 a 12,78 a 4,46 a 10,38 a 17,5 a 12,9 a 

BR 3267 926,51 a 15,39 a 4,78 a 12,26 a 18,0 a 12,8 a 

BR 3299 741,95 a 14,69 a 4,67 a 11,99 a 16,8 a 12,5 a 

80 kg ha-1 781,63 a 12,18 a 3,80 a   9,57 a 17,1 a 12,6 a 

50 kg ha-1 895,73 a 12,41 a 4,22 a 10,05 a 16,6 a 11,6 a 

Controle 639,47 a 12,90 a 4,18 a 10,42 a 17,0 a 12,3 a 

CV (%) 33,13 39,10 33,49 39,66 6,77 10,06 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
 

A análise conjunta das variáveis referentes às características produtivas das 

plantas de feijão-caupi está distribuída na Tabela 3.9. 

Embora não tenha sido observada diferença entre os tratamentos, quando se 

comparam algumas dessas variáveis (RS, RSP, NVP) com as mesmas verificadas 

no primeiro plantio do feijão-caupi (Tabela 3.9), constatam-se grandes diferenças, 

principalmente com relação ao rendimento de sementes. Esse fato reforça a 

observação feita no Capítulo I quando se comenta que a baixa precipitação 
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pluviométrica deve ter sido a principal responsável por baixas produtividades 

alcançadas naquele primeiro cultivo do feijão-caupi. 

Esta variação de produtividade, provavelmente, também pode estar 

associada, entre outros fatores, a população de bactérias do grupo rizóbio, 

nodulantes de feijão-caupi presentes no solo. Esses rizóbios estabelecidos no solo 

são muito competitivos na formação de nódulos e provavelmente restringiram a 

nodulação por outras estirpes introduzidas, ou foram tão eficientes quanto elas. 

 

Tabela 3.9 Efeito do ano de cultivo nas variáveis, rendimento de sementes (RS), 

rendimento de semente por planta (RSP), número de vagens por planta 

(NVP) e comprimento de vagem (CV) de plantas de feijão-caupi 

submetidas ou não a inoculação e adubação nitrogenada. 

 

RS  

(kg/ha) 

RSP  

(g/plant) 

NVP  

(ud.) 

CV  

(cm) 

ANO ANO ANO ANO 
TRAT 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

BR 3301 364,3 b 756,3 a 4,9 b 13,0 a 1,6 b 3,9 a 18,6 a 17,8 a 

BR 3302 303,3 b 794,4 a 3,0 b 13,2 a 1,3 b 4,0 a 18,8 a 17,3 a 

BR 3262 409,7 a 767,0 a 4,4 a 12,7 a 1,9 a 4,4 a 18,4 a 17,5 a 

BR 3267 360,1 b 926,5 a 4,3 b 15,3 a 2,0 b 4,7 a 17,9 a 18,0 a 

BR 3299 376,6 b 741,9 a 4,3 b 14,6 a 2,0 b 4,6 a 18,4 a 16,8 b 

80 kg ha-1 344,0 b 781,6 a 5,4 b 12,1 a 1,7 b 3,8 a 18,7 a 17,1 b 

50 kg ha-1 378,5 b 895,7 a 6,5 b 12,4 a 3,1 a 4,2 a 18,5 a 16,6 b 

Controle 377,5 b 639,4 a 3,9 b 12,9 a 1,7 b 4,1 a 17,4 a 17,0 a 

Médias seguidas da mesma letra, na linha, não diferem entre si, pelo teste de F a 5%. 
 

Um outro fator que pode ter influenciado de forma significativa para que as 

estirpes inoculadas não tenham se destacado, é a possibilidade de a cultivar de 

feijão-caupi utilizada não fazer parte da especificidade que as estirpes utilizadas 

possam apresentar. 

Algumas estirpes de rizóbio (BR 3262, BR 3301, BR 3267, BR 3280, BR 3287, 

BR 3299) foram inoculadas em feijão-caupi, cultivar BRS Guariba, e também não 

apresentaram diferenças significativas entre si e em relação à testemunha e do 
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tratamento adubado, em todas as variáveis (peso seco dos nódulos, número de 

nódulos, produtividade de grãos) analisadas por Gualter et al. (2006). 

As variáveis que testaram a qualidade fisiológica das sementes de feijão-caupi 

estão presentes na Tabela 3.10, onde se verifica efeito significativo em quase todas 

elas, exceto para o índice de velocidade de emergência em areia.  

 

Tabela 3.10 Valores médios da germinação de sementes (GER), peso seco de 

plântulas (PSP), primeira contagem de emergência de plântulas em 

areia (PCEA), emergência de plântulas em areia (EPA) e índice de 

velocidade de emergência em areia (IVE) de feijão-caupi submetidas 

ou não a inoculação e adubação nitrogenada. 

 Tratamentos 
GER  

(%) 

PSP 

(mg/plant) 

PCEA  

(%) 

EPA  

(%) 

IVE  

BR 3301 87.50 a 54.5 b 78.75 b 86.50 a 17.12 a 

BR 3302 89.50 a 57.2 b 82.25 a 85.00 a 25.35 a 

BR 3262 79.00 b 51.4 b 71.75 b 74.00 b 14.75 a 

BR 3267 82.00 b 52,3 b 75.25 b 78.00 b 31.30 a 

BR 3299 87.00 a 50,1 b 87.50 a 87.50 a 17.45 a 

80 kg ha-1 96.50 a 71,3 a 86.75 a 94.00 a 18.57 a 

50 kg ha-1 79.50 b 50,1 b 76.50 b 78.25 b 15.62 a 

Controle 91.00 a 50,4 b 86.75 a 90.50 a 18.00 a 

CV (%) 7,76 15,06 7,70 7,29 47,41 

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5%. 
 

Na germinação dessas sementes, os maiores percentuais foram obtidos 

quando as mesmas foram produzidas por plantas oriundas de adubação 

nitrogenada (80 kg ha-1), tratamento controle e por sementes inoculadas pelas 

estirpes BR 3302, BR 3301 e BR 3299. 

Quanto ao peso seco das plântulas, essas apresentaram maior peso quando 

provenientes do tratamento que utilizava adubação nitrogenada (80 kg ha-1), 

observação que confirma o resultado obtido por esta mesma variável no Capítulo I. 
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No que se refere à primeira contagem de emergência em areia, foi observado 

que os tratamentos BR 3299, 80 kg ha-1, controle e BR 3302 apresentaram os 

maiores percentuais (Tabela 3.10). 

Já na emergência de plântulas em areia, os melhores índices foram obtidos 

pelos tratamentos 80 kg ha-1, controle, BR 3299, BR 3301 e BR 3302. 

Os dados observados nestas variáveis (PCEA, EPA) contrastam com aqueles 

obtidos no plantio anterior (Capítulo I) uma vez que estes não apresentaram 

diferenças significativas entre os tratamentos. 

As pesquisas voltadas à análise da qualidade fisiológica de sementes, 

provenientes de plantas inoculadas com rizóbio, ainda são bastante escassas, 

porém já existem vários trabalhos onde foi analisada a influência da adubação 

nitrogenada na qualidade de sementes. Estes trabalhos podem servir de base para 

comparação dos resultados encontrados nesta pesquisa uma vez que, a inoculação 

de rizóbios pode vir a suprir, em todo ou em parte, as necessidades de nitrogênio de 

algumas culturas. 

Neste sentido, Farinelle et al. (2006) avaliaram a influência de dois sistemas 

de manejo de solo (convencional e plantio direto) e da adubação nitrogenada em 

cobertura (0, 40, 80, 120 e 160 kg ha-1) sobre a produtividade e qualidade fisiológica 

de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.). Os resultados encontrados por estes 

autores indicaram que tanto a produtividade quanto a qualidade fisiológica 

(germinação e vigor) dessas sementes sofreram acréscimos com o aumento das 

doses de nitrogênio mineral em cobertura. 

Resultados positivos do aumento das doses de nitrogênio também foram 

observados em feijão, quando foi avaliada a germinação, o IVG e a emergência em 

campo dessas sementes (Oliveira et al., 2003). 

Por outro lado, em alguns trabalhos, o fornecimento de nitrogênio mineral para 

a cultura do feijão não proporcionou diferenças significativas na qualidade fisiológica 

de suas sementes (Ambrosano et al., 1999; Crusciol et al., 2003; Meira et al., 2005). 

Na Tabela 11 se encontra a análise conjunta dos experimentos implantados 

nos dois anos consecutivos de plantio do feijão-caupi (2005 e 2006), envolvendo as 

variáveis referentes à qualidade fisiológica das sementes.  

Para a maioria dos tratamentos observa-se que as variáveis apresentaram 

maiores respostas quando as sementes foram produzidas no primeiro ano de 

plantio. Um dos principais responsáveis por esse resultado deve ter sido o fato de 
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as sementes serem provenientes de diferentes lotes e/ou safras agrícolas, portanto, 

podem ter sido produzidas sob condições diferentes e, por isso, ter apresentado 

diferenças no percentual germinativo nos diferentes anos de plantio. 

Tabela 11. Efeito do ano agrícola na germinação de sementes (GER), peso seco de 

plântulas (PSP), primeira contagem de emergência de plântulas em 

areia (PCEA) e emergência de plântulas em areia (EPA) de feijão-caupi 

submetidas ou não a inoculação e adubação nitrogenada. 

 

GER  

(%) 

MSP  

(mg/plant) 

PCEA  

(%) 

EPA  

(%) 
ANO ANO ANO ANO 

TRAT 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

BR 3301 98,0 a 87.5 b 55,5 a 54.5 a 89,0 a 78.7 b 97,0 a 86.5 b 

BR 3302 100,0 a 89.5 b 57,5 a 57.2 a 92,0 a 82.2 b 95,0 a 85.0 b 

BR 3262 99,0 a 79.0 b 52,3 a 51.4 a 90,0 a 71.7 b 93,0 a 74.0 b 

BR 3267 95,5 a 82.0 b 54,3 a 52,3 a 88,0 a 75.2 b 92,0 a 78.0 b 

BR 3299 94,5 a 87.0 b 52,9 a 50,1 a 95,0 a 87.5 a 95,0 a 87.5 a 

80 kg ha-1 95,5 a 96.5 a 72,7 a 71,3 a 86,0 a 86.7 a 93,0 a 94.0 a 

50 kg ha-1 93,0 a 79.5 b 50,9 a 50,1 a 90,0 a 76.5 b 92,0 a 78.2 b 

Controle 97,5 a 91.0 a 52,9 a 50,4 a 93,0 a 86.7 a 97,0 a 90.5 a 

Médias seguidas da mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste de F a 5%. 
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CONCLUSÕES 

 

As estirpes ainda não recomendadas oficialmente (BR 3262 e BR 3299) para 

o feijão-caupi apresentaram, igualmente ao primeiro ano de plantio, eficiência 

similar às demais estirpes e aos tratamentos adubados (80 e/ou 50 kg ha-1) com 

nitrogênio mineral, quando avaliada a produção de sementes; 

As plantas inoculadas com as estirpes BR 3301, BR 3302, BR 3299 

produziram sementes com os maiores índices de germinação, não diferindo dos 

tratamentos 80 kg ha-1 e controle; 

As sementes de maior vigor foram àquelas oriundas de plantas que receberam 

80 kg de N ha-1; 

As estirpes nativas (controle) apresentaram desempenho similar àquelas 

inoculadas nos dois anos de cultivo do feijão-caupi. 
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A 1. Resumo da análise de variância das variáveis estudadas no Capitulo I. 

 

------------------------------------------------------------Quadrados Médios----------------------------------------------------------- Fontes de 
Variação 

 
GL NN PSN PN EfR PSPA 

(35) 
PSPA 
(55) 

PSPA 
(75) 

PSR  
(35) 

PSR  
(55) 

PSR 
(75) 

Tratamentos 7 52,12 2176,76* 3,63** 913,78 0,11 0,58 11,05 0,006 0,05 0,04 
Bloco 3 14,20 343,07 1,11 16259,36 0,57 1,64 4,95 0,01 0,04 0,01 

Resíduo 21 33,39 653,65 1,04 1139,72 0,23 0,89 12,86 0,007 0,05 0,03 
CV  35,70 40,41 26,15 29,64 41,91 32,52 47,74 26,59 27,84 26,28 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  CS LS ES PS RS RSP NSP NVP NSV  

Tratamentos 7 0,06 0,18** 0,16* 1,49** 3849,11 4,46 75,42 1,16 1,35  
Bloco 3 0,17 0,16 0,09 0,60 52892,25 32,86 518,61 3,17 3,91  

Resíduo 21 0,22 0,05 0,06 0,28 17146,27 5,32 90,04 0,91 1,44  
CV  5,29 3,12 4,61 2,19 35,94 49,79 49,70 49,07 9,90  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  GER MSP PCEA EPA IVE      

Tratamentos 7 22,78* 130,14* 33,07 16,85 0,64      
Resíduo 24 7,30 78,92 43,35 13,80 0,56      

CV  2,80 16,00 7,29 3,94 4,03      

Legenda: Número de nódulos (NN); peso seco dos nódulos (PSN); peso do nódulo (PN); eficiência relativa da parcela (EfR); peso seco da 

parte aérea (PSPA 35, 55 e 75 D.A.E.); peso seco da raiz (PSR 35, 55 e 75 D.A.E.); comprimento da semente (CS); largura da semente (LS); 

espessura da semente (ES); peso de 1.000 sementes (PS); rendimento de sementes (RS); rendimento de semente por planta (RSP); número 

de sementes por planta (NSP); número de vagem por planta (NVP); comprimento de vagem (CV); número de sementes por vagem (NSV); 

germinação de sementes (GER); peso seco de plântulas (MSP); primeira contagem de emergência de plântulas em areia (PCEA); emergência 

de plântulas em areia (EPA) e índice de velocidade de emergência em areia (IVE). 

A 2. Resumo da análise de variância das variáveis estudadas no Capitulo II. 
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------------------------------------------------------------Quadrados Médios----------------------------------------------------------- Fontes de 
variação 

 
GL PNA CNA PNS CNS PNN CNN PPA CPA PPS CPS 

Tratamentos 7 0,12 285,57 0,10 8592,37 1,77** 8,11** 0,02 17,61 0,008 427,11 
Bloco 3 0,49 1883,20 0,11 43080,46 0,70 2,17 0,08 136,50 0,01 3288,89 

Resíduo 21 0,13 519,54 0,07 8160,27 0,35 2,15 0,03 32,25 0,01 556,69 
CV  8,87 46,72 7,19 51,82 11,36 43,27 14,89 41,26 10,64 48,80 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  PPN CPN PKA CKA PKS CKS PKN CKN   

Tratamentos 7 0,03** 0,26* 1,11** 245,75 0,004 1251,03 0,05 0,62*   
Bloco 3 0,04 0,08 0,79 1291,06 0,34 16059,59 0,44 0,56   

Resíduo 21 0,008 0,07 0,27 297,50 0,01 1536,17 0,06 0,21   
CV  9,39 43,08 18,76 52,29 8,97 51,92 15,17 44,92   

            

Legenda: Percentual de nitrogênio na parte aérea (PNA); conteúdo de nitrogênio na parte aérea (CNA); percentual de nitrogênio na semente 

(PNS); conteúdo de nitrogênio na semente (CNS); percentual de nitrogênio no nódulo (PNN) e conteúdo de nitrogênio no nódulo (CNN); 

percentual de fósforo na parte aérea (PPA); conteúdo de fósforo na parte aérea (CPA); percentual de fósforo na semente (PPS); conteúdo de 

fósforo na semente (CPS); percentual de fósforo no nódulo (PPN) e conteúdo de fósforo no nódulo (CPN); percentual de potássio na parte 

aérea (PKA); conteúdo de potássio na parte aérea (CKA); percentual de potássio na semente (PKS); conteúdo de potássio na semente (CKS); 

percentual de potássio no nódulo (PKN) e conteúdo de potássio no nódulo (CKN). 
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A 3. Resumo da análise de variância das variáveis estudadas no Capitulo III. 

 
------------------------------------------------------------Quadrados Médios----------------------------------------------------------- Fontes de 

Variação 
 

GL NuN MSN MSA MSR MST PNA CNA PNS CNS PNN 
Tratamentos 7 52,44 442,05 0,08 0,01 0,13 0,68 130,75 0,09 8308,76 0,19 

Bloco 3 40,20 642,79 0,39 0,02 0,59 0,32 277,43 0,07 13403,29 0,13 
Resíduo 21 24,34 408,96 0,09 0,008 0,14 0,38 128,69 0,15 27790,65 0,21 

CV  32,10 45,08 25,75 24,35 24,51 21,81 33,92 12,75 41,19 11,95 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  CNN PPBA CPBA PPBS CPBS PPBN CPBN PSPA PSR PST 

Tratamentos 7 0,84 29,13* 4756,38 4,08 338712,83 13,54 33,07 87,58 0,24 93,63 
Bloco 3 1,61 8,38 11564,49 4,95 563404,83 7,22 63,10 128,57 0,43 140,76 

Resíduo 21 0,62 15,48 5011,47 7,08 1099898,98 8,17 24,45 148,80 0,37 161,02 
CV  45,41 21,91 33,78 13,92 41,30 11,74 45,39 47,58 36,10 46,43 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  AF RS RSP NVP PV CV NSV    

Tratamentos 7 200366,19 48425,67 7,60 0,72 5,39 1,32 2,27    
Bloco 3 101617,01 124138,93 21,43 0,69 8,21 2,93 1,58    

Resíduo 21 285559,62 68129,82 27,19 2,04 18,21 1,37 1,62    
CV  50,44 33,13 39,10 33,49 39,66 6,77 10,06    

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  GER MSP PCEA EPA IVE      
Tratamentos 7 146,28 200,13 144,62 188,81 127,65      

Resíduo 24 45,00 70,77 38,62 37,67 87,86      
CV  7,76 15,06 7,70 7,29 47,41      

Legenda: Número de nódulos (NuN); peso seco dos nódulos (MSN); peso seco da parte aérea (MSA); peso seco da raiz (MSR)  e peso seco total 
(MST); percentual de nitrogênio na parte aérea (PNA); conteúdo de nitrogênio na parte aérea (CNA); percentual de nitrogênio na semente (PNS); 
conteúdo de nitrogênio na semente (CNS); percentual de nitrogênio no nódulo (PNN) e conteúdo de nitrogênio no nódulo (CNN); percentual de 
proteína bruta na parte aérea (PPBA); conteúdo de proteína bruta na parte aérea (CPBA); percentual de proteína bruta na semente (PPBS); 
conteúdo de proteína bruta total na semente (CPBS); percentual de proteína bruta no nódulo (PPBN) e conteúdo de proteína bruta no nódulo 
(CPBN); peso seco da parte aérea (PSPA); peso seco da raiz (PSR); peso seco total (PST) e área foliar (AF); rendimento de sementes (RS); 
rendimento de semente por planta (RSP); número de vagens por planta (NVP); peso da vagem (PV); comprimento de vagem (CV) e número de 
sementes por vagem (NSV); germinação de sementes (GER); peso seco de plântulas (PSP); primeira contagem de emergência de plântulas em 
areia (PCEA); emergência de plântulas em areia (EPA) e índice de velocidade de emergência em areia (IVE). 
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