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RESUMO  

 

ANDRAUS, M. P. Nodulação de cultivares de feijoeiro-comum influenciada por 

diferentes ciclos de crescimento. 2014. 72 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Solo 

e Água) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 2014
1
. 

 

Comparado a outras leguminosas produtoras de grãos, o feijoeiro-comum 

apresenta ciclo curto, com alta demanda pelo nitrogênio (N), sendo este o elemento mais 

extraído e exportado pela cultura. O N é um elemento escasso nos solos tropicais e as 

principais fontes, nítrica e amoniacal, as quais podem estar disponíveis à planta, são 

obtidas a partir da decomposição da matéria orgânica do solo, da adubação mineral com 

fertilizantes nitrogenados e da fixação biológica do nitrogênio (FBN), realizada por 

bactérias nodulíferas de leguminosas. O objetivo deste trabalho foi avaliar características 

relacionadas à FBN em cultivares de feijoeiro-comum com diferentes ciclos de 

crescimento, que refletem em maior produtividade. Os experimentos foram conduzidos sob 

condição de campo, por dois anos consecutivos (2012 e 2013), em safra de inverno, na área 

experimental da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, Goiás. Nos dois 

experimentos instalados em áreas próximas foram utilizadas como tratamentos 22 

cultivares de feijoeiro-comum, sendo duas de ciclo de crescimento precoce, oito de ciclo 

semi-precoce, dez de ciclo normal e duas de ciclo tardio tratadas com inoculante preparado 

no Laboratório de Microbiologia do Solo da Embrapa Arroz e Feijão, composto pelas 

estirpes de Rhizobium tropici (SEMIA 4077, SEMIA 4080 e SEMIA 4088) recomendadas 

pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento como inoculantes comerciais 

para a cultura do feijoeiro-comum. O delineamento foi em blocos casualizados. No 

primeiro ano as coletas foram realizadas da fase V4 até R8, e foram avaliados em cada fase 

o número, atividade e massa seca de nódulos; área foliar; massa seca e Nitrogênio total da 

parte aérea (somente na fase R6), e rendimento de grãos e seus componentes (fase R9). No 

segundo experimento foram feitas as mesmas avaliações, porém somente nas fases R6 e 

R7. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Skott-Knott a 5% de probabilidade, e foram elaborados gráficos de correlação de 

Pearson entre as variáveis. O percentual de nódulos ativos, área foliar, massa seca da parte 

aérea e Nitrogênio total foram afetados pelas cultivares. Já o número de nódulos e massa 

seca de nódulos não foram influenciados. Nas fases de florescimento e produção de 

vagens, o número de nódulos, área foliar e massa seca da parte aérea tiveram influência das 

cultivares. A massa seca de nódulos da fase de florescimento foi influenciada pelos ciclos 

de crescimento e os ciclos normal e tardio apresentaram maiores valores. A produção de 

grãos foi afetada pelos ciclos das cultivares e, no primeiro experimento, as cultivares 

precoces apresentaram menores valores do que as demais. Cultivares de ciclo normal e 

tardio chegaram à senescência total de nódulos na fase fenológica R7, enquanto as de ciclo 

precoce e semi-precoce atingiram a senescência dos nódulos na fase R8, contudo, houve 

uma diferença mínima de dias sem nódulos ativos entre estas. 

 

Palavras-chave: fixação biológica de nitrogênio, número de nódulos, rendimento de grãos, 

inoculação, eficiência simbiótica.

                                            
1 Orientador: Dr. Enderson Petrônio de Brito Ferreira. Embrapa Arroz e Feijão. 

  Co-orientadora: Profa. Dra. Virgínia Damin. EA-UFG. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ANDRAUS, M. P. Nodulation of common bean cultivars influenced by different 

growth cycles. 2014. 72 p. Dissertation (Master in Agronomy: Soil and Water) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 2014.
2
 

 

Compared to other producing grain legumes, the common bean has short cycle, 

with high demand for nitrogen (N), which is the most mined and exported element by 

crops. N is a scarce element in tropical soils and the main sources, nitrate and ammonia, 

which may be available to the plant, are obtained from the decomposition of soil organic 

matter, mineral fertilization with nitrogen fertilizers and biological nitrogen fixation (BNF) 

held by pulses nodulating bacteria. This study aimed to identify characteristics related to 

FBN in common bean cultivars with different growth cycles, which reflect in higher 

productivity. The experiments were conducted under field conditions for two consecutive 

years (2012 and 2013) in the winter crop, in the experimental area of Embrapa Rice and 

Beans, in Santo Antônio de Goiás, Goiás. In both experiments installed in nearby areas 

were used as treatments 22 cultivars of common bean, two of the early growth cycle, eight 

semi-early growth cycle, ten normal cycle and two late- cycle treated with inoculant 

prepared in the Laboratory of Soil Microbiology, Embrapa Rice and Beans, compound by 

strains of Rhizobium tropici (SEMIA 4077, SEMIA 4080 and SEMIA 4088) recommended 

by the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply as inoculants for the common 

bean cultivation. The design was randomized blocks . In the first year the collections were 

performed from V4 to R8 stage and were assessed at each stage the number, activity and 

dry weight of nodules, leaf area, dry weight and total nitrogen of aerial part (the R6 stage 

only), grain yield and its components (R9 stage) . In the second experiment the same 

evaluations were made, but only in R6 and R7 stages. Data were subjected to analysis of 

variance and the means compared by Skott-Knott test at 5% probability, graphs of Pearson 

correlation between variables were developed. The percentage of active nodules, leaf area, 

aerial part dry mass and total nitrogen were affected by cultivars. The number of nodules 

and dry weight of nodules were not affected. In stages of flowering and pod yield, nodule 

number, leaf area and dry weight of shoots were influenced by cultivars. The dry mass of 

nodules in flowering stage was influenced by the growth cycles and the regular and late 

cycles showed higher values. Grain yield was affected by cycles of cultivars and in the first 

experiment, early cultivars showed lower values than the other. Normal and late cycle 

cultivars arrived to total senescence of nodules on the phenological stage R7, while the 

early and semi-early cycles arrived to senescence of nodules in the R8 phase, however, 

there was minimal difference in days without active nodules between these. 

 

Key words: biological nitrogen fixation, number of nodules, grain yield, inoculation, 

symbiotic efficiency. 

                                            
2 Adviser: Dr. Enderson Petrônio de Brito Ferreira. Embrapa Arroz e Feijão. 

  Co-adviser: Prof. Dra Virgínia Damin. EA-UFG. 



 

 

1   INTRODUÇÃO  

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma cultura de grande 

importância econômica e social no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento 

pelo fornecimento de proteínas, carboidratos e nutrientes essenciais à população. 

Considerando todas as espécies de feijão em grãos, o Brasil é o segundo maior produtor 

mundial, ficando atrás apenas da Índia (FAO, 2012). 

As principais reações bioquímicas que ocorrem nas plantas envolvem a 

presença do nitrogênio (N), elemento constituinte de vários compostos vegetais, como os 

aminoácidos, os ácidos nucleicos e a clorofila (Alcântara et al., 2009) e, portanto, este é um 

nutriente de elevada importância em todas as fases de desenvolvimento do feijoeiro-

comum. 

Comparado a outras leguminosas produtoras de grãos, o feijoeiro-comum 

apresenta ciclo curto, com alta demanda pelo N, sendo este o elemento mais extraído e 

exportado pela cultura. O N é um elemento escasso nos solos tropicais e as principais 

fontes, nítrica e amoniacal, as quais podem estar disponíveis à planta, são obtidas a partir 

da decomposição da matéria orgânica do solo, da adubação mineral com fertilizantes 

nitrogenados e da fixação biológica do nitrogênio (FBN), realizada por bactérias 

nodulíferas de leguminosas (Soares, 2012). 

Dentre as alternativas tecnológicas disponíveis para incrementar a 

produtividade no feijoeiro-comum, a FBN é considerada uma alternativa econômica 

atraente e ecologicamente sustentável de suprimento de N na agricultura mundial, pois 

reduz os custos econômicos com a utilização de adubos nitrogenados e contribui para 

evitar a contaminação de aquíferos, lagos e rios causados pela lixiviação de adubos 

nitrogenados na agricultura (Straliotto et al., 2002). 

A FBN desempenha um papel importante no aporte de N nos sistemas 

agrícolas, ao qual estimativas indicam que, no mundo, esse processo contribua com 32.000 

Mg ano
-1

 de N em áreas cultivadas (Filoso et al., 2006). 

O processo de FBN pode ser afetado por fatores biológicos, químicos e físicos, 

que interferem na simbiose mutualista. Dessa forma, a ausência de nodulação ou nodulação
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ineficiente em determinada espécie sob determinadas condições edáficas e ambientais, é 

proveniente de fatores que limitam o estabelecimento, desenvolvimento e funcionamento 

da simbiose (Moreira & Siqueira, 2006). Dentre os fatores bióticos, a diferente proporção 

de N fixado pode ser afetada pelo genótipo da planta, duração do ciclo da cultura, 

nodulação tardia e senescência precoce dos nódulos (Alcântara et al., 2009). 

Resultados de pesquisa indicam que é possível que a cultura do feijoeiro-

comum seja beneficiada em condições de campo, pela FBN podendo alcançar níveis de 

produtividade de até 3.425 kg ha
-1

 sem utilização de irrigação (Hungria et al., 2000a), e de 

até 4.355 kg ha
-1

 com irrigação (Mendes et al., 2004). 

Algumas hipóteses divergentes foram sugeridas por pesquisadores quanto ao 

comportamento da FBN e atividade dos nódulos no decorrer do ciclo do feijoeiro-comum. 

Entretanto ainda existem poucos estudos sobre o comportamento da FBN em cultivares de 

feijoeiro-comum com diferentes ciclos de crescimento. Um dos motivos para isso pode 

estar ligado ao fato de que os programas de melhoramento têm como foco principal o 

desenvolvimento de cultivares com alto rendimento de grãos e resistência a condições 

ambientais adversas. Dessa forma, o desenvolvimento de cultivares com altas respostas à 

simbiose com rizóbios e eficiência da FBN não tem sido abordado de forma sistemática. 

Além disso, Ferreira et al. (2000) relatam que a prática de inoculação do 

feijoeiro-comum ainda é pouco utilizada, requerendo pesquisas nos diversos tipos de solo, 

clima e manejo empregados nas áreas produtoras para que a mesma possa ser difundida e 

utilizada com maior frequência. 

Desta forma, o objetivo desse trabalho foi identificar características 

relacionadas à FBN em cultivares de feijoeiro-comum com diferentes ciclos de 

crescimento que reflitam em maior produtividade. 

 



 

 

2   REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O FEIJOEIRO-COMUM NO BRASIL E NO MUNDO 

 

O feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris, L.) é uma das principais culturas 

produzidas no Brasil e no mundo. Sua importância extrapola o aspecto econômico, por sua 

relevância enquanto fator de segurança alimentar e nutricional e sua importância cultural 

na culinária de diversos países e culturas. Atualmente o consumo per capita vem 

apresentando leve aumento, e, em 2010 situou-se na ordem de 17,06 kg/habitante/ano 

(Barbosa & Gonzaga, 2012). 

O feijão constitui-se em uma das mais importantes fontes protéicas na dieta 

humana em países em desenvolvimento das regiões tropicais e subtropicais. Os países em 

desenvolvimento são responsáveis por 87,1% do consumo mundial e por 89,8% da 

produção. Entre os continentes, em 2009 a Ásia foi o maior produtor mundial (41,7%), 

seguido das Américas (36,0%), da África (20,0%), da Europa (2,1%) e da Oceania (0,2%) 

(Barbosa & Gonzaga, 2012).  

Considerando-se diversos gêneros e espécies, o feijão é cultivado em 121 

países em todo o mundo, com produção em torno de 20,7 milhões de toneladas, em área de 

25,6 milhões de hectares. Em 2006, 67,3% (12,7 milhões de toneladas) da produção 

mundial do gênero Phaseolus foram originadas de apenas seis países, sendo o Brasil o 

maior produtor (18,2% da produção) (Barbosa & Gonzaga, 2012).O Brasil é atualmente o 

segundo maior produtor desta leguminosa, ficando atrás apenas da Índia (FAO, 2012). Na 

safra 2012/13 foram produzidas 3 milhões ton, em uma área de 3,11 milhões ha, com 

rendimento médio de 910 kg ha
-1

 (CONAB, 2013). 

 No Brasil o feijoeiro-comum é cultivado principalmente por pequenos e 

médios produtores, que em sua maioria utilizam baixo nível tecnológico (Borém & 

Carneiro, 2006). O cultivo dessa leguminosa é bastante difundido em todo o território 

nacional, no sistema solteiro ou consorciado com outras culturas. Apesar de ser 

reconhecida como cultura de subsistência em pequenas propriedades, tem havido, nos 
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últimos anos, crescente interesse de produtores de outras classes, adotando tecnologias 

avançadas, incluindo a irrigação e a colheita mecanizada (Yokoyama, 2003). 

O feijão é produzido em todos os Estados da federação. Os principais 

produtores são: Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Goiás. O feijão comum, com 

denominações diferentes, pode ser cultivado em três épocas distintas de semeadura: feijão 

de 1ª época ou “feijão das águas” ou cultivo de primavera-verão; feijão de 2ª época ou 

“feijão da seca” ou cultivo de verão-outono; e o feijão de 3ª época ou “feijão de inverno” 

ou cultivo de outono-inverno. Os cultivos do feijão de 1ª e 2ª épocas correspondem a mais 

de 80% da produção nacional (Participação..., 2011). 

O Brasil produziu em média 1.050 Kg ha
-1

 em uma área total de 3.164.900 ha 

em 2012 e 2013, resultando em 2.918.400 ton ano
-1

 (Tabela 1), e ainda assim não atinge 

todo o seu potencial produtivo nas três épocas de cultivo (época das águas, secas e de 

inverno). Os principais motivos dos baixos índices de produtividade da cultura estão no 

fato de que as tecnologias de produção usados pelos pequenos produtores são deficientes, 

como a adubação e o controle de pragas e doenças. O Brasil sempre esteve entre os 

grandes importadores de feijão, ao longo dos anos 80 e 90 (Wander, 2005). 

Grandes áreas de cultivo utilizam maquinário moderno e semeadura direta, 

adotando-se elevado nível tecnológico para alcançar alta produtividade de grãos, assim 

como é observado na região Centro-Oeste do país, onde se atingiu uma produtividade de 

2.184 Kg/ha (CONAB, 2013). 

A cadeia de produção de grãos de feijão, o beneficiamento e a comercialização 

dos mesmos geram ocupação e renda, principalmente para a classe menos privilegiada, 

tornando o feijão um dos produtos agrícolas de maior importância econômico-social, 

devido especialmente à mão-de-obra empregada desde o preparo para o plantio até o 

produto embalado nas prateleiras do mercado (Gonçalves et al., 2010). 
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Tabela 1. Área, produção e produtividade de feijoeiro-comum no Brasil nas safras 2011/12      

e 2012/13. 

Safra 

Área Produção Produtividade 

(1000 ha) (1000 t) (Kg ha
-1

) 

2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 

“das águas” 1.241,4 1.144,2 1.235,6 1.294,5 995,0 1.131 

“da seca” 1.394,6 1.394,6 1.063,9 1.278,1 763,0 916,0 

“de inverno” 626,1 626,1 619,0 749,6 989,0 1.197 

Total 3.262,1 3.164,9 2.918,4 3.322,1 895 1.050 
Fonte: Adaptado de CONAB, 2013. 

 

2.2 ORIGEM 

 

Consideram-se dois principais centros de origem (pools gênicos) para o 

feijoeiro-comum, sendo um Andino e outro Mesoamericano. Os genótipos originados 

desses centros apresentam variações em caracteres morfológicos como tamanho da 

semente, tempo para floração, hábito de crescimento, em marcadores moleculares como a 

faseolina, isoenzimas e DNA mitocondrial, e na efetividade da simbiose com o Rhizobium 

(Kipe-nolt et al., 1992).  

Há indícios de centros de origem secundários que se formaram a partir da 

introdução de plantas pertencentes aos dois pools gênicos, seguido pelo cruzamento entre 

as mesmas e isolamento geográfico em pequenas propriedades por meio da seleção 

contínua das melhores plantas para cada área de cultivo, pelos pequenos produtores 

(agricultura de subsistência) (Zhang et al., 2008; Angioi et al., 2010). Este sistema de 

domesticação desenvolvido por pequenos produtores contribuiu significativamente para a 

alta variabilidade genética presente no germoplasma do feijoeiro-comum no Brasil e no 

mundo (Silva, 2011). 

 

2.3 MORFOLOGIA 

 

O hábito de crescimento é um caráter morfo-agronômico que é determinado, 

além de outras características morfológicas, pelo crescimento do caule, determinado e 

indeterminado, e o hábito de florescimento da planta. O hábito de crescimento determinado 

tem o caule e os ramos laterais terminando em uma inflorescência (inflorescência terminal) 
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e possui um número limitado de nós; a floração inicia-se do ápice para a base da planta 

(Silva, 2007). 

O hábito indeterminado possui um caule principal com a célula de 

desenvolvimento vegetativo que permite um crescimento contínuo, numa sucessão de nós e 

entrenós; as inflorescências são axilares, isto é, desenvolvem-se nas axilas das folhas, e a 

floração inicia-se da base para o ápice da planta. Condições do ambiente podem influenciar 

o hábito de crescimento do feijoeiro-comum, que deve ser avaliado durante a floração e a 

maturação fisiológica. Os hábitos de crescimento são agrupados e caracterizados em quatro 

tipos principais: Tipo I- hábito de crescimento determinado, arbustivo e porte da planta 

ereto. Tipo II- hábito de crescimento indeterminado, arbustivo, porte da planta ereto e 

caule pouco ramificado. Tipo III- hábito de crescimento indeterminado, prostrado ou 

semiprostrado, com ramificação bem desenvolvida e aberta. Tipo IV- hábito de 

crescimento indeterminado, trepador; caule com forte dominância apical e número 

reduzido de ramos laterais, pouco desenvolvidos. Ocorrem hábitos intermediários entre os 

hábitos indeterminados II / III, e III / IV (Silva, 2007). 

O ciclo do feijoeiro-comum é dividido em duas fases, a vegetativa (V) e a 

reprodutiva (R), cada uma com cinco etapas: V0 = germinação; V1 = emergência; V2 = 

folhas primárias; V3 = primeira folha trifoliolada; V4 = terceira folha trifoliolada; R5 = 

pré-floração; R6 = floração; R7 = formação das vagens; R8 = enchimento de vagens; R9 = 

maturação. A duração dessas etapas é afetada pelo hábito de crescimento, genótipo (ainda 

que do mesmo hábito de crescimento), clima e solo (Mariot, 1989). 

A duração do ciclo da cultura varia com o hábito de crescimento, tendo as 

cultivares do Tipo I o ciclo mais curto, cerca de 60 a 70 dias do plantio à colheita 

(cultivares precoces) e as do Tipo IV o ciclo mais longo, com mais de 100 dias do plantio à 

colheita (cultivares tardias). As cultivares dos Tipos II e III apresentam ciclos 

intermediários, durando cerca de 80 a 100 dias do plantio à colheita, de acordo com a 

cultivar e com as condições ambientais (Araújo & Hungria, 1994). 

 

2.4 NITROGÊNIO NO FEIJOEIRO-COMUM 

 

As principais reações bioquímicas que ocorrem nas plantas envolvem a 

presença do nitrogênio (N), elemento constituinte de vários compostos vegetais, como os 

aminoácidos, os ácidos nucleicos e a clorofila. Pela grande versatilidade nas reações de 
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oxirredução, estando presente em vários estados de oxidação, desde formas reduzidas 

como o NH4
+
 até oxidadas como o NO3

-
. O N possui especial importância nos ciclos 

biogeoquímicos e no metabolismo das plantas (Alcântara et al., 2009).  

Na atmosfera ele é o elemento químico mais abundante, onde é encontrado na 

sua forma mais estável (N2) e, portanto, indisponível para a maioria dos organismos, 

animais e vegetais. Essa estabilidade deve-se à presença de uma forte ligação tríplice entre 

as duas moléculas de N. Apenas algumas espécies de bactérias, que formam um grupo de 

organismos unicelulares e procariotos que possuem a enzima nitrogenase, são capazes de 

realizar a redução do N2 a NH3
+
, forma inorgânica combinada. Esse processo biológico é 

denominado de fixação biológica de nitrogênio – FBN (Alcântara et al., 2009). 

O N é responsável pelo aumento da área foliar, aumentando a eficiência de 

interceptação da radiação solar, a taxa fotossintética e conseqüentemente a produção 

(Fageria & Baligar, 2005). Devido à facilidade de perdas desse nutriente por diversos 

processos (lixiviação, desnitrificação e volatilização) o uso racional é de fundamental 

importância para ganhos de rendimento, redução nos custos de produção e riscos de 

poluição ambiental (Fageria et al., 2003; Sant’ana et al., 2010; Cardoso et al., 2011). 

O N é um elemento muito instável no solo, passível de inúmeras possibilidades 

de perdas. É também o nutriente mais absorvido e exportado pela maioria das culturas 

anuais, daí sua exponencial importância na agropecuária. Cerca de 50% do N-Total 

absorvido é exportado para os grãos, o restante permanece no solo na forma de resíduos 

culturais. Assim, a maior parte do N do solo encontra-se sob formas orgânicas, que devem 

ser mineralizadas, por processos biológicos, para liberá-lo e torná-lo aproveitável pelas 

plantas (Kluthcouski et al., 2004).  

A absorção de N ocorre praticamente durante todo o ciclo da cultura, mas a 

época de maior exigência, quando a velocidade de absorção é máxima, ocorre dos 35 aos 

50 dias da emergência da planta, coincidindo com a época do florescimento. Neste período, 

a planta absorve de 2,0 a 2,5 kg N/ha.dia (Rosolem & Marubayashi, 1994). 

As principais fontes de N para a cultura do feijoeiro-comum são o solo, por 

meio da decomposição da matéria orgânica, a aplicação de adubos nitrogenados e a fixação 

biológica de N2 atmosférico, pela associação do feijoeiro-comum com bactérias do grupo 

dos rizóbios (Hungria et al., 1997; Mercante et al., 1999). 

Além do elevado custo econômico, o uso de adubos nitrogenados em solos 

tropicais tem ainda um custo ecológico adicional. Considera-se que as perdas de adubos 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoVarzeaTropical/glossario.htm#s8
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoVarzeaTropical/glossario.htm#p14
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nitrogenados aplicados estão em torno de 50 %, sendo ocasionadas principalmente por 

lixiviação, na forma de nitrato e escorrimento superficial, provocado pela água das chuvas 

e/ou, irrigação (Straliotto et al., 2002). O N perdido nesse processo é altamente poluente e, 

uma vez carreado para o lençol freático, provoca a contaminação dos aquíferos 

subterrâneos, rios e lagos. Outras perdas de N aplicado ocorrem nas formas gasosas, que 

retornam à atmosfera, sobretudo pelos processos de desnitrificação e volatilização 

(Siqueira et al.,1994; Straliotto et al., 2002).  

O adubo nitrogenado tem alto custo energético para sua obtenção. Quanto a sua 

aplicação em lavouras, são inúmeros os equívocos verificados, em especial aqueles 

relacionados a doses, épocas e método de incorporação, notadamente em solos ricos em 

matéria orgânica e no Sistema Plantio Direto (Kluthcouski et al., 2004).  

A grande maioria das recomendações de adubação nitrogenada para o 

feijoeiro-comum refere-se ao cultivo sem irrigação ou irrigado por aspersão em terras altas 

sob maiores altitude e latitude. Dentre os vários resultados de estudos realizados sobre o 

assunto que mencionam o efeito positivo da fertilização nitrogenada, vale destacar que o 

feijoeiro-comum chega a responder a doses acima de 100 kg ha
-1

 de N, especialmente em 

sistemas de cultivo de menor risco, como aqueles em que se utiliza a irrigação, por 

exemplo (Kluthcouski et al., 2004). 

O manejo adequado da adubação nitrogenada representa uma das principais 

dificuldades da cultura do feijoeiro-comum, visto que a aplicação de doses excessivas de 

N, além de aumentar o custo econômico, pode promover sérios riscos ao ambiente, e a sua 

utilização em quantidade insuficiente pode limitar o seu potencial produtivo, mesmo que 

outros fatores de produção sejam otimizados (Santos et al., 2003). 

Por outro lado, estudos têm demonstrado que é possível que essa cultura se 

beneficie, em condições de campo, do processo de fixação biológica de N2, podendo 

alcançar produtividade acima de 2.500 kg ha
-1

 (Hungria et al., 2000b). 

 

2.5 FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO NO FEIJOEIRO-COMUM 

 

Um dos fatores mais limitantes à produtividade do feijoeiro-comum é a baixa 

disponibilidade de nutrientes, sobretudo fósforo e nitrogênio, nos solos agrícolas. A adição 

de N na forma de fertilizantes é cara e, em muitos casos, ineficiente, principalmente devido 

a perdas do elemento causadas por práticas culturais inadequadas. As leguminosas 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoVarzeaTropical/glossario.htm#a11
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoVarzeaTropical/glossario.htm#a5
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoVarzeaTropical/glossario.htm#l1
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Feijao/FeijaoVarzeaTropical/glossario.htm#f3
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evoluíram obtendo N da simbiose formada com bactérias fixadoras de N, os rizóbios. Essa 

simbiose é conhecida e explorada comercialmente há mais de cem anos, sendo a soja e os 

adubos verdes os exemplos de maior sucesso conhecidos (Araújo & Hungria, 1994). 

A FBN desempenha um papel importante no aporte de N nos sistemas 

agrícolas. Existem estimativas de que, no mundo, esse processo contribua com 32.000 Mg 

ano
-1

 de N em áreas cultivadas. No Brasil, a FBN contribui com cerca de 7300 Mg ano 
-1

 

de N, ou seja, quase três vezes a quantidade de N de fertilizantes industriais (2500 Mg ano 

-1 
(Filoso et al., 2006). 

Simbioses, da mesma forma que a maioria das interações patogênicas, são 

caracterizadas pela sua complexidade e especificidade. Esses processos são de enorme 

importância para a produtividade global na agricultura e fornecem modelos para estudos 

fundamentais dos sistemas da planta e do microrganismo (Smith, 1992).  

A combinação favorável dos fatores bióticos e abióticos presentes nos 

ecossistemas vai determinar o sucesso da inoculação, sendo primordial o conhecimento das 

características dos microrganismos a serem introduzidos, sua adaptabilidade e capacidade 

competitiva. A eficiência dos microrganismos diazotróficos em fixar o dinitrogênio 

depende tanto dos fatores genéticos do micro e macrossimbionte como da interação destes 

com os fatores ambientais (Hungria & Vargas, 2000; Deka et al., 2006). 

Em condições de clima tropical, os principais fatores abióticos que afetam a 

FBN são: acidez do solo, toxidez de alumínio, salinidade e baixa fertilidade do solo, 

disponibilidade de N mineral, deficiência de nutrientes como fósforo e molibdênio, altas 

temperaturas no solo, luminosidade e baixa precipitação pluviométrica (Hungria & Vargas, 

2000); metais pesados (Moreira & Siqueira, 2006); tipo de solo, textura e composição 

(Benizri et al., 2001). Com relação aos fatores bióticos temos: o tipo de inóculo e a via de 

inoculação (Brockwell et al., 1988); a seleção de cultivares apropriados que influencia 

decisivamente sobre as entradas de N nos sistemas agrícolas (Wani et al., 1995); o controle 

de pestes e enfermidades que afetam o vigor da planta e o seu potencial de crescimento 

(Johnstone & Barbetti, 1987); competitividade, sobrevivência saprofítica e presença de 

antagonistas (Singh et al., 1995). Esses fatores bióticos são determinados pelas interações 

sinergísticas ou antagônicas com os outros representantes da biota do solo e com o próprio 

rizóbio, na sobrevivência e competição pela nodulação da planta hospedeira (Straliotto & 

Rumjanek, 1999).  



 18 

Esses fatores limitantes podem atuar sobre a bactéria e sobre o hospedeiro, 

afetando a simbiose, e seus efeitos também podem variar, dependendo das espécies de 

simbiontes envolvidas. Os fatores abióticos alteram quantitativa e qualitativamente a 

população de rizóbio no solo (Antón, 2004; Figueiredo et al., 2007). A colonização e a 

sobrevivência de estirpes introduzidas no solo, bem como a alta capacidade competitiva 

por sítios de infecção nodular em relação às estirpes naturalizadas, vêm se constituindo em 

uma das maiores preocupações dos rizobiologistas. Vários fatores interferem na eficiência 

simbiótica das estirpes. Alguns são intrínsecos à bactéria, outros são extrínsecos, 

envolvendo outros microrganismos do solo, fatores de clima e solo ou determinados pela 

planta hospedeira (Howieson & Ballard, 2005).  

As interações como antagonismo e sinergismo bacteriano que ocorrem na 

rizosfera são bastante complexas e muito pouco estudadas. Vários fatores estão envolvidos, 

e os efeitos na sobrevivência do rizóbio e nodulação são muitas vezes correlacionados com 

a competição por substratos de carbono, produção de antibióticos, sideróforos ou 

substâncias estimuladoras do crescimento vegetal (Rumjanek et al., 1995). O 

estabelecimento bacteriano na rizosfera é uma condição fundamental para que o 

microrganismo possa interagir com a planta. Além disso, é necessário que a bactéria se 

espalhe ao longo da raiz e não perca a capacidade de sobreviver e multiplicar-se de 

maneira competitiva em relação à comunidade nativa (Alcântara et al., 2009). 

Segundo Ferreira et al. (2000), o aumento excessivo da disponibilidade de N 

mineral pode limitar a capacidade de fixação de N através da simbiose com Rhizobium. 

Para estimar a contribuição das bactérias fixadoras de N nas leguminosas, 

várias metodologias têm sido utilizadas. As mais empregadas, por sua facilidade e 

economia, são: o número (NN) e a massa seca de nódulos (MSN), a massa seca de planta, 

os componentes de rendimento e a PG, onde a correlação positiva entre as variáveis de 

nódulos e planta permite inferir sobre o N fixado (Mohr et al., 1999; Ferreira et al., 2000). 

No entanto, esses parâmetros só oferecem uma evidência indireta da fixação simbiótica e 

não proporcionam uma indicação precisa de quanto N é fixado (Danso, 1985). 

Com relação à espécie hospedeira, entre as espécies nodulíferas existe ampla 

variação com relação ao potencial de fixação biológica, que pode ser classificado como 

baixo, médio e alto. Há relatos de que em condições idênticas Leucaena leucocephala pode 

fixar 400 a 900 kg de N ha
-1

ano
-1

 enquanto que Canavalia ensiformis apenas 57 a 190 kg 

de N ha
-1

ano
-1

 (Moreira & Siqueira, 2006). Essa diferente proporção de N fixado pode ser 
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afetada pelo genótipo da planta, duração do ciclo da cultura, nodulação tardia e 

senescência precoce dos nódulos (Alcântara et al., 2009). 

Em contraste com outras leguminosas, como o feijão-caupi (Vigna unguiculata 

(L.) Walp.) e a soja (Glycine max (L.) Merr.), o feijoeiro-comum (Phaseolus vulgaris L.) 

apresenta uma baixa capacidade de fixação biológica de N, sendo geralmente recomendada 

a fertilização com adubos químicos. O baixo desempenho simbiótico do feijoeiro-comum 

tem sido atribuído às características inferiores de fixação de N das cultivares modernas e a 

limitação de estabelecer nódulos efetivos nas condições ambientais em que é cultivado 

(Vargas et al., 2004). 

O processo da FBN no feijoeiro-comum difere em alguns aspectos daquele 

observado na soja, principalmente considerando-se que sendo o feijoeiro-comum uma 

planta originária das Américas, é natural que sejam encontradas, no solo, estirpes nativas 

de rizóbio que competem com os sítios de infecção nodular com as estirpes introduzidas. 

Esse fato contribui para a limitação do sucesso da inoculação do feijoeiro-comum 

(Urquiaga et al., 2005).  

As variações no número de nódulos entre as cultivares estão relacionadas a 

características intrínsecas (genéticas) das cultivares avaliadas conforme resultados 

encontrados para a cultura da soja por Bohrer & Hungria (1998). 

Outros fatores limitantes observados para a FBN no feijoeiro-comum têm sido 

a baixa fertilidade dos solos, as altas temperaturas dos trópicos e o curto ciclo da cultura. O 

feijoeiro-comum se caracteriza pela rápida senescência dos nódulos com consequente 

redução significativa da FBN logo após a floração. Nesse aspecto, a pesquisa científica 

vem selecionando novas estirpes de Rhizobium de nodulação mais lenta e senescência de 

nódulos mais tardias (Urquiaga & Zapata, 2000). 

Ainda com relação à limitação da FBN no feijão, outro fator limitante 

comprovado é que a planta hospedeira não afeta apenas a atividade da nitrogenase, mas 

também a velocidade da senescência dos nódulos. As cultivares Carioca e Negro Argel, 

muito plantadas no Brasil por apresentarem alto rendimento e alta eficiência de FBN, têm 

apresentado os mais longos períodos de fixação (Urquiaga et al., 2005). 

Vargas et al. (2004) citam ainda como fatores limitantes do processo da FBN 

em feijão, além da grande variabilidade genética que existe entre as cultivares do feijoeiro-

comum em relação ao potencial de FBN, as características genéticas da bactéria fixadora 

de N2. Essas características podem levar à perda da capacidade de fixar e até mesmo de 
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nodular da bactéria. A combinação de todos esses fatores resulta no fato de que no 

feijoeiro-comum, a inoculação com bactérias fixadoras de N2 nem sempre é suficiente para 

fornecer todo o N exigido pela cultura (Alcântara et al., 2009). 

No entanto, apesar de todas as limitações, vários resultados recentes indicam 

que o feijoeiro-comum pode beneficiar-se consideravelmente do processo biológico, 

sobretudo porque os inoculantes incluem estirpes mais eficientes que as nativas (Vargas et 

al., 2004). Trabalhos realizados na década de 80 (Hungria & Thomas, 1987; Piha & Munns 

1987a, 1987b; Sprent & Thomas, 1984), sobre a avaliação do potencial de fixação do N em 

feijoeiro-comum, indicaram que havia um período inicial de deficiência de N, devido à 

falta de sincronização do esgotamento das reservas dos cotilédones da planta hospedeira e 

o início da fixação e exportação do N2 fixado pelos nódulos. Consideraram também que 

apesar do ciclo curto, o feijoeiro-comum nodulado poderia acumular N em quantidades 

comparáveis às plantas que recebiam N mineral (Alcântara et al., 2009).  

Os resultados de pesquisa recentes com FBN em feijoeiro-comum têm 

revelado a possibilidade de melhoramento da cultura e seleção de estirpes de Rhizobium 

para nodulação lenta e senescência tardia dos nódulos. Essa possibilidade vislumbra o 

sucesso da fixação aliado ao curto ciclo da cultura (Urquiaga & Zapata, 2000). A cultura 

da soja, em contraste ao feijão, apresenta resultados satisfatórios em relação à FBN. Os 

fatores que limitam a FBN no feijoeiro-comum não se manifestam com a cultura da soja, 

principalmente aqueles relacionados ao ciclo da cultura. Os melhores resultados com a 

FBN em soja têm sido obtidos no Brasil, onde são cultivados 18 Mha, com rendimento de 

2.798 kg ha
-1

 de grãos, sem aplicação de N-fertilizante (Urquiaga et al., 2005). 

Franco et al. (1979) observaram que a fixação de N em feijão, medida pela 

redução do acetileno (Hardy et al., 1968) foi baixa durante as duas primeiras semanas após 

o plantio, com um pico na floração e subsequente queda acentuada. Teoricamente, 

portanto, plantas que comecem a fixar N mais cedo e mantenham um período de fixação 

ativa mais longo poderão se beneficiar com maior quantidade de N fixado incorporado nas 

vagens (Araújo & Hungria, 1994).  

A quantidade de mais de 15 nódulos por planta, para Cardoso et al. 2009 é um 

indicativo de boa eficiência simbiótica, porém esta variável não deve ser analisada 

isoladamente, pois muitas vezes, há formação de muitos nódulos de tamanho reduzido, o 

que resulta em menor eficiência da FBN. Pelegrin et al. (2009) encontraram 13 nódulos por 

planta e massa seca de nódulos 43 mg planta
-1

 e produtividade de 3131 Kg ha
-1

 na cultivar 
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Pérola em tratamento sem N mineral e com inoculação de Rhizobium tropici. Já Fonseca et 

al. (2013) encontraram 13 nódulos planta
-1

, massa seca de nódulos de 24 mg planta
-1

, 

massa seca de parte aérea (MSPA) de 3,6 g planta
-1

 e 127 mg de N planta
-1

 na cultivar BRS 

Radiante inoculada com rizóbio e sem N mineral no feijoeiro-comum. Oliveira Junior et al. 

(2011) utilizando tratamento de inoculação com rizóbio em feijoeiro-comum, observaram 

média de 23,50 nódulos planta
-1

, 47% de nódulos ativos, 3,97 g planta
-1

 de MSPA e 

produtividade de grãos de 2178 Kg ha
-1

. Pelegrin et al. (2009) utilizando a cultivar Pérola e 

inoculante composto pela estirpe SEMIA 4077 encontraram o valor de 3,6 g planta
-1

 para 

MSPA. 

A eficiência da fixação de N pelo feijoeiro-comum pode ser afetada pela idade 

em que as plantas começam a translocar o N fixado para as vagens (Peña-Cabriales et al., 

1993), o que também ocorre na soja e caupi (Hungria & Neves, 1987; Neves & Hungria, 

1987), que, por sua vez, depende dos genótipos da planta e da bactéria. As vagens em 

desenvolvimento podem competir por produtos da fotossíntese e reduzir o crescimento 

nodular e a fixação de N (Lawn & Brun, 1974). Entretanto, Hansen et al. (1993) 

observaram que a remoção dos frutos em formação, de plantas de feijão, a partir dos 37 

dias após o plantio, estimulou a respiração nodular e não afetou a eficiência dos nódulos, 

sugerindo que a atividade simbiótica não foi negativamente afetada pela competição por 

carboidratos entre os nódulos e os frutos. Os autores concluíram ainda que a precocidade 

da reprodução no ciclo do feijoeiro-comum não parece ser responsável pela performance 

inadequada de fixação de N no campo (Araújo & Hungria, 1994).  

Em um estudo do desenvolvimento da fixação de N pelo feijoeiro-comum, 

Peña-Cabriales et al. (1993) observaram que a maior taxa de assimilação de N ocorreu 

durante a fase reprodutiva, coincidindo com o período em que a quantidade e a atividade 

dos nódulos da coroa da planta decresceram. Os autores sugeriram que essa contradição 

poderia ser explicada pela fixação ocorrida nos nódulos formados nas raízes secundárias do 

feijoeiro-comum (nodulação mais tardia), que seria essencial para suprir a planta com N, o 

que foi posteriormente confirmado por Hardarson et al. (1989) e Wolyn et al. (1989).  

Uma estratégia para melhorar a fixação de N pelo feijoeiro-comum seria a 

extensão do período de atividade fixadora, buscando-se combinações de planta e bactéria 

capazes de suportar uma nodulação efetiva precoce e de manter os nódulos em atividade 

por mais tempo. A nodulação efetiva precoce já foi observada e apontada como um fator 

que aumenta a fixação de N pelo feijoeiro-comum por diversos autores (Hungria & 



 22 

Thomas, 1987; Barradas & Hungria, 1989; Barradas et al., 1989; Chaverra & Graham, 

1992; Kipe-nolt et al., 1993; Kipe-Nolt & Giller, 1993). Se os nódulos formados nas raízes 

secundárias têm papel importante na fixação de N pelo feijoeiro-comum, cabe à pesquisa 

determinar maneiras de fazer com que o inoculante atinja essas raízes, garantindo assim 

que esses nódulos sejam formados por estirpes mais eficientes que as do solo (Araújo & 

Hungria, 1994).  

A senescência precoce dos nódulos é um fator limitante da fixação de N2. 

Considera-se que logo após o florescimento ocorre uma queda na atividade da nitrogenase 

e que os fatores ambientais, como temperatura e umidade, exercem um papel muito 

importante na senescência. Existe, porém, uma grande variabilidade no grau de 

senescência dos nódulos que depende do ciclo da cultura (Alcântara et al., 2009). 

Oliveira Junior et al. (2011) utilizando inoculação de Rhizobium tropici no 

feijoeiro-comum, cultivar Pontal, observaram 47% de nódulos em atividade na fase de 

florescimento. 

A senescência dos nódulos tem sido estudada sob diferentes condições 

ambientais adversas tais como desfoliação (Müller et al., 2001), supressão de luz 

(Gogorcena et al., 2005), presença de nitrato (Voisin et al., 2002), alta concentração de 

NaCl (Trinchant et al., 2004), excesso de contaminantes (Balestrasse; et al., 2004), 

deficiência de água e inundação (Gogorcena et al., 2005). Segundo Alessandrini et al. 

(2003), a senescência dos nódulos compreende um período no qual a atividade da 

nitrogenase residual é perdida, ocasionando um rápido declínio na FBN. É considerada 

como um processo bioquímico e fisiológico que requer transcrição de novos genes 

iniciando com o estágio final de maturação e concluindo com a degeneração dos nódulos 

(Howard et al., 2003). 

Tem sido sugerido que a senescência dos nódulos poderia ser uma reação da 

planta hospedeira contra o estabelecimento do rizóbio (Puppo et al., 2005). Alguns autores 

indicam que a senescência dos nódulos coincide com a senescência das raízes (Fisher et al., 

2002), ou com a senescência da planta (Timmers et al., 2000). 

Conforme Puppo et al. (2005), em algumas espécies, sob condições 

estressantes, a senescência dos nódulos ocorre naturalmente no começo da antese devido à 

síntese de sinais generalizados na parte aérea ou durante o enchimento dos grãos. O que 

sugere que em genótipos de ciclo curto a senescência ocorre mais cedo diminuindo o 

período ativo da FBN. No entanto, estudos realizados com feijoeiro-comum revelaram que 
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o início da senescência dos nódulos varia entre cultivares e não está relacionado com o 

estádio fenológico da planta hospedeira (Fernández-Luqueño et al., 2008a). Dados 

similares já haviam sido anteriormente obtidos por Espinosa-Victoria et al. (2000) com 

soja, que concluíram que o início da senescência poderia também variar em função da 

estirpe da bactéria. 

Em estudo anterior foi considerado que a estirpe de rizóbio poderia também 

afetar a taxa de senescência pela produção de substâncias promotoras de crescimento, 

compostos nitrogenados e polissacarídeos, transportados para a célula hospedeira (Hungria 

et al., 2000a). 

Particularmente, os nódulos das raízes das leguminosas são caracterizados pela 

senescência precoce em relação a outros órgãos e essa senescência em genótipos de ciclo 

curto ocorre mais precocemente (Fernández-Luqueño et al., 2008b).  

A senescência ocorre de forma heterogênea em razão da população de nódulos 

apresentar heterogeneidade em relação à idade. No caso da soja, os nódulos mais velhos 

são aqueles formados na raiz principal e, portanto, são os primeiros a senescerem 

(Espinosa-Victoria et al., 2000). A senescência dos nódulos é geneticamente controlada, no 

entanto os programas de melhoramento genético estão mais focados em variedades mais 

produtivas, o que origina uma lacuna no desenvolvimento de cultivares com senescência 

tardia, principalmente em cultivares de ciclo curto (Mitra et al., 2004). 

Existem poucos estudos para o entendimento da genética do controle da 

senescência dos nódulos (Fedorova et al., 2002). Em estudos realizados sobre os fatores 

responsáveis pela senescência (Hernandez-Jimenez et al., 2002), foi constatado que o 

controle do período ativo do nódulo é realizado por sinais moleculares da parte aérea e da 

raiz. Esse período depende do ciclo da cultura e da precocidade da senescência. Em 

ervilha, a taxa máxima da fixação de N ocorre muito cedo, em torno de três semanas, 

enquanto que a diminuição da leghemoglobina e a degradação da proteína com 

conseqüente senescência dos nódulos, ocorrem mais tarde, em torno de nove a doze 

semanas. De forma similar, em feijoeiro-comum a senescência ocorre em torno de 11 

semanas (Puppo et al., 2005). 

Além da relação com o ciclo da cultura, a senescência está associada à 

capacidade da cultura em resistir aos estresses ambientais. Essa evidência sugere que o 

balanço simbiótico existente nos nódulos das leguminosas é tão susceptível aos estresses 

abióticos, quanto menor for a resistência da planta a esses fatores (Alcântara et al., 2009). 



 24 

A senescência precoce dos nódulos com o consequente rápido declínio na 

fixação de N2, coincidindo com o começo do enchimento das vagens, tem sido observada 

em várias leguminosas, tais como soja, ervilha e feijoeiro-comum. Da mesma forma que a 

senescência das folhas, a senescência dos nódulos, é um processo altamente organizado e 

dependente dos fatores relacionados à idade. Porém a longevidade dos nódulos é também 

determinada por fatores ambientais e estressantes. A elevada disponibilidade de nitrato, 

altas temperaturas, solos ácidos, ação de patógenos nas raízes e seca induzem à ocorrência 

precoce da senescência (Groten et al., 2006). 

De acordo com Alcântara et al. (2009) logo após o florescimento, ocorre uma 

queda na atividade da nitrogenase, e senescência precoce dos nódulos com o consequente 

rápido declínio na fixação de N2, que coincide com o começo do enchimento das vagens 

tem sido observada em várias leguminosas, como soja, ervilha e feijoeiro-comum. 

A senescência dos nódulos tem grande similaridade com o processo de 

senescência das folhas, sendo ambas influenciadas por estresses e por desbalanço 

hormonal. No entanto, a senescência da folha é reversível de acordo com a necessidade da 

planta (Ferguson & Mathesius, 2003). 

Nesse contexto, existem evidências de que reguladores de desenvolvimento e 

diferenciação das plantas estejam relacionados com o desenvolvimento e senescência dos 

nódulos, da mesma forma que ocorre com as folhas (Fernández-Luqueño et al., 2008b). 

A degradação das proteínas nos nódulos durante a senescência ocorre 

primeiramente no tecido simbiótico da planta. As enzimas proteolíticas estão geralmente 

associadas com o processo de morte da célula durante a senescência e na diferenciação dos 

componentes celulares (Jones, 2001). 

A membrana peribacteróide é quem regula as trocas metabólicas entre os 

parceiros da simbiose leguminosa-rizóbio. Tem sido observado que durante os estádios 

iniciais da senescência dos nódulos ou quando a planta nodulada é submetida a estresse de 

nitrato a membrana peribacteróide é uma das primeiras estruturas a ser degradada. Essa 

degradação ocorre paralelamente à perda da capacidade de fixação de N. A senescência 

seria consequência da falta de regulação da troca de sinais e metabólitos entre os parceiros 

(Puppo et al., 2005). 

Em um trabalho pioneiro, Döbereiner (1966) demonstrou que havia uma 

correlação positiva e significativa entre a quantidade de tecido nodular ativo e a quantidade 

de N acumulado em plantas de feijão dependentes do N fixado. Posteriormente, 
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Wadisüisuk & Weaver (1985) observaram a mesma correlação em caupi. Essas 

observações sugerem que uma estratégia que resulte em mais nódulos por planta pode 

contribuir com maior fixação de N para a cultura.  

Pereira et al. (1993) demonstraram ser possível aplicar técnicas convencionais 

de melhoramento genético para se obter plantas de feijoeiro-comum com maior nodulação, 

e que o ganho genético em número de nódulos é acompanhado por ganho na quantidade de 

N fixado. Os autores sugerem que um dos benefícios advindos da maior suscetibilidade à 

nodulação seria a formação de maior número de nódulos nas raízes secundárias que, 

segundo Wolyn et al. (1989), contribuem com uma grande proporção do N fixado pelo 

feijoeiro-comum. Romanini Junior et al. (2007) observaram aumentos na produtividade de 

feijoeiro-comum com a inoculação de sementes. 

A correlação entre a maior nodulação e o aumento na fixação de N pelo 

feijoeiro-comum, entretanto, não é linear. Hansen et al. (1993) observaram que uma 

mutante supernodulante de feijoeiro-comum apresentou uma massa nodular duas vezes 

maior e um número de nódulos seis vezes maior que os parentais. Entretanto, a fixação de 

N foi quase igual, sugerindo que a supernodulação resulta em formação de nódulos 

menores, com menor eficiência relativa. São necessários estudos mais detalhados das 

plantas com maior número de nódulos, no sentido de se quantificar, no campo, sua fixação 

de N e a contribuição dessa fixação para o aumento da produtividade da cultura (Araújo & 

Hungria, 1994). 

As variedades modernas de feijoeiro-comum apresentam maior aptidão 

produtiva e melhor adaptabilidade para a produção de grãos nas diferentes regiões 

produtoras de feijoeiro-comum no Brasil. Apesar dessas variedades geralmente 

responderem à adubação nitrogenada, alguns resultados sugerem que elas têm boa 

capacidade simbiótica, merecendo portanto mais estudos (Araújo & Hungria, 1994).  

A conscientização atual da maioria dos produtores sobre a necessidade de se 

tecnificar a cultura do feijoeiro-comum tem proporcionado à pesquisa a oportunidade para 

a realização de testes de inoculação nas mais diversas condições, inclusive com irrigação 

complementar e em várzeas, onde antes não se cultivava feijão.  Num futuro próximo a 

pesquisa deverá ser capaz de apontar as melhores combinações entre parceiros simbióticos 

para que se possa fazer da inoculação do feijoeiro-comum uma prática tão comum e 

rentável quanto a inoculação da soja (Araújo & Hungria, 1994). 

 



 

 

3   MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização e caracterização das áreas de estudo 

 

Os experimentos foram conduzidos sob condição de campo, por dois anos 

consecutivos (2012 e 2013) na safra de inverno, na área experimental da Embrapa Arroz e 

Feijão, localizada no município de Santo Antônio de Goiás, Goiás, Brasil, tendo como 

coordenadas geográficas 16º30'36"S, 49º16'37"W e 797 m de altitude para o ano de 2012 e 

16º30'25"S, 49º16'38"W e 799 m de altitude para o ano de 2013 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localização das áreas onde foram conduzidos os experimentos nos anos de 2012 

e 2013. 

 

O clima da região, conforme classificação de Köppen, é Aw, tropical de 

savana, megatérmico. O regime pluvial é bem definido, com período chuvoso de outubro a 
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abril e seco de maio a setembro, com precipitação média anual de 1460 mm (Silva et al., 

2010). O solo das áreas experimentais onde foram instalados os experimentos nos anos de 

2012 e 2013 é classificado como Latossolo Vermelho distrófico, de textura argilosa, 

apresentando argila = 600 g kg
-1

; areia = 130 g kg
-1

 e silte = 270 g kg
-1

, para o ano de 2012 

e, argila = 534 g kg
-1

; areia = 352 g kg
-1

 e silte = 114 g kg
-1

, para o ano de 2013. As 

características químicas do solo de cada área antes da instalação dos experimentos estão 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Atributos químicos do solo das áreas dos dois experimentos. 

Ano 
pH  Ca Mg Al H + Al 

 

P K Cu Zn Fe Mn  M.O. 

H2O  mmolc dm
-
³ 

 

mg dm
-
³  g kg

-1
 

2012 5,80  24,5 13,0 0,0 39,6 

 

13,8 172,4 4,12 6,15 13,5 75,6  39,2 

2013 5,38  24,7 9,8 1,0 45,3  3,4 187,3 0,95 1,53 11,7 46,9  46,6 

 

3.1.1 PRIMEIRO EXPERIMENTO 

 

3.1.1.1 Preparo e implantação dos tratamentos 

 

O solo foi preparado com uma aração e duas gradagens e foi incorporado 

calcário de acordo com as necessidades verificadas. Foram utilizadas sementes de 

feijoeiro-comum de 22 diferentes cultivares, sendo duas de ciclo de crescimento precoce, 

oito de ciclo semi-precoce, dez de ciclo normal e duas de ciclo tardio (Tabela 3). 
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Tabela 3. Cultivares utilizadas no experimento e seus respectivos ciclos de crescimento, 

arquitetura da planta e grupos comerciais. 

Cultivar Ciclo de crescimento* Arquitetura da planta Grupo comercial 

BRS Radiante  Precoce Semi-ereto Rajado 

Jalo Precoce  Precoce Semi-ereto Jalo 

BRS Embaixador  Semi-Precoce Ereto Dark Red Kidney 

BRS Horizonte  Semi-precoce Ereto Carioca 

BRS Marfim  Semi-precoce Semi-ereto Mulatinho 

BRS Agreste  Semi-precoce Ereto Mulatinho 

BRS Notável  Semi-precoce Semi-ereto Carioca 

BRS Campeiro  Semi-precoce Ereto Preto 

BRS MG Talismã  Semi-precoce Prostrado Carioca 

BRS MG Realce  Semi-precoce Ereto Rajado 

BRS Sublime  Normal Ereto Carioca 

BRS Valente  Normal Ereto Preto 

BRS Pitanga  Normal Semi-ereto Roxinho 

BRS Estilo  Normal Ereto Carioca 

Pérola  Normal Semi-prostrado Carioca 

BRS Executivo  Normal Semi-ereto Cranberry 

BRS Pontal  Normal Prostrado Carioca 

IPR Tangará  Normal Ereto Carioca 

BRS Timbó Normal Semi-prostrado Roxinho 

BRS MG Tesouro  Normal Semi-ereto Vermelho 

BRS Vereda  Tardio Prostrado Rosinha 

BRS Grafite  Tardio Semi-ereto Preto 
* Ciclo: P - precoce (<75 dias); SP - semi-precoce (75-85 dias); N -normal (85-95 dias); T - tardio (>95 dias). 

 

No dia 19 de junho de 2012, as sementes foram tratadas com inoculante turfoso 

preparado no Laboratório de Biologia do Solo da Embrapa Arroz e Feijão, composto por 

estirpes padrão de Rhizobium tropici (SEMIA 4077, SEMIA 4080 e SEMIA 4088) 

registradas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) como 

inoculantes comerciais da cultura. Foi utilizada a proporção de 250 g de turfa, com 

concentração de 10
9
 células g

-1
 de turfa, para 50 Kg de sementes. A inoculação foi 

realizada após a imersão das sementes, separadas por cultivar, em 300 ml de solução 

açucarada 10% (p/v), misturando as sementes ao inoculante em um saco plástico. Em 

seguida as sementes foram colocadas em papel toalha para secar à sombra e em 

temperatura ambiente até obtenção de aderência do inoculante às sementes. Estas foram 

armazenadas em câmara fria em sacos de papel identificados até o momento do plantio, 

que se deu no dia seguinte, realizado utilizando-se uma plantadora adubadora.  

As sementes foram distribuídas nas parcelas com espaçamento entre linhas de 

0,45 m e em uma densidade de 15 sementes por metro. O delineamento utilizado foi o de 
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blocos casualizados com parcelas subdivididas no tempo (sendo a subdivisão com relação 

às coletas das plantas em fases diferentes) com três repetições e os tratamentos foram as 22 

cultivares de feijoeiro-comum plantadas em iguais condições de adubação e inoculação 

com Rhizobium tropici, totalizando 66 parcelas. Cada parcela era composta por quatro 

linhas de seis metros de comprimento.  

A área foi irrigada por aspersão convencional conforme as necessidades da 

cultura. Foi realizada aplicação de herbicida preventivo sendo a primeira aplicação dos 

herbicidas Amplo (1 L ha
-1

) + Verdict (0,5 L ha
-1

), e a segunda foi realizada com Flex (0,6 

L ha
-1

) + Verdict (0,5 L ha
-1

). 

 

 

3.1.1.2 Coletas das plantas 

 

Quando as plantas atingiram o estádio de desenvolvimento V4 iniciaram-se as 

coletas, com frequência de quatro em quatro dias para as cultivares de ciclos precoce e 

semi-precoce e de cinco em cinco dias para as de ciclos normal e tardio, com término na 

fase R8. No momento das coletas foi feita identificação de qual estádio fenológico as 

plantas se encontravam.  

As coletas foram feitas com auxílio de uma pá reta, retirando-se um bloco de 

solo juntamente com as raízes sem danificá-las, a 25 cm de profundidade em um raio de 25 

cm de duas plantas aleatórias de uma das linhas da bordadura de cada parcela. O excesso 

de solo foi retirado cuidadosamente para conservar ao máximo os possíveis nódulos 

presentes nas raízes para posterior avaliação. As plantas (parte aérea e raiz) foram 

guardadas em sacos plásticos devidamente identificados e encaminhadas para o laboratório 

de agrofisiologia da Embrapa Arroz e Feijão.  

 

3.1.1.3 Análises 

 

No laboratório de agrofisiologia, a parte aérea das plantas foi separada das 

raízes. As folhas foram retiradas e encaminhadas para determinação da área foliar (AF) em 

scanner de área foliar LI-COR modelo 3100 (LI-COR, 1996). Após a leitura as folhas e os 

caules foram colocadas em sacos de papel identificados. As raízes foram lavadas sobre 

uma peneira para retirar o excesso de solo e foi realizada a retirada e contagem total dos 
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nódulos (Figura 2) para a determinação do número de nódulos (NN) das duas plantas de 

cada parcela. Em seguida retirou-se do total, 10 nódulos por parcela de forma aleatória. 

Estes foram cortados ao meio com auxílio de uma lâmina para verificação da coloração 

interna dos mesmos. Se esta estivesse rósea, considerava-se que o nódulo estava ativo. 

 

 

Figura 2. Sistema radicular de feijoeiro-comum apresentando nodulação. 

 

A partir desta verificação foi realizada uma estimativa da porcentagem de 

nódulos ativos (%NA) em cada coleta. Em seguida, os nódulos totais coletados foram 

guardados em sacos de papel identificados e foram colocados em estufa de secagem bem 

como os caules e folhas, por 72 horas a 65 ºC. Após esse período foram pesados em 

balança analítica para a obtenção da massa seca de nódulos (MSN) e massa seca da parte 

aérea (MSPA).  

Os caules e folhas das plantas coletadas no estádio fenológico R6, após a 

pesagem, foram juntados em um só saco de papel, constituindo parte aérea. Esse material 

foi moído em moinho tipo Willey. O material obtido foi encaminhado ao laboratório e foi 

realizada análise de Nitrogênio total (N-Total) da parte aérea pelo método de Kjedahl 

(Liao, 1981) a partir do extrato obtido de 100 mg de massa seca com solução digestora de 

ácido sulfúrico (H2SO4) e posterior destilação com hidróxido de sódio (NaOH), titulando 

com H2SO4 como descrito por Silva & Queiroz (2006). 

As parcelas experimentais foram mantidas no campo para obtenção dos 

componentes de rendimento. Quando atingiram a fase de maturação de grãos (R9) foi 
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determinado o estande de plantas (EP) por parcela, contando quantas plantas haviam em 

um metro linear. Foram retiradas, aleatoriamente, 10 plantas inteiras por parcela e feita 

contagem do número de vagens (NV), número de grãos (NG) e massa de 100 grãos 

(M100G), convertendo para dados por planta. Foi determinada a produtividade retirando as 

plantas da área central da parcela (2 x 2 m), trilhando os grãos das plantas e obtendo o peso 

dos grãos desta área, sendo então convertido para Kg ha
-1

, tendo os dados corrigidos para 

13% de umidade. 

 

3.1.2 SEGUNDO EXPERIMENTO 

 

O segundo experimento foi conduzido no inverno de 2013, em uma área 

próxima à do primeiro. Para tanto realizou-se uma aração e duas gradagens. Foram 

plantadas as mesmas cultivares do ano anterior. As sementes foram inoculadas um dia 

antes do plantio nas mesmas condições do primeiro experimento, sendo o plantio realizado 

no dia 23 de maio. 

A adubação de plantio foi realizada com 150 Kg ha
-1

 de fertlizante superfosfato 

triplo (00-46-00) e 150 Kg ha
-1

 da fórmula NPK (00-20-20) na linha de plantio. O 

delineamento utilizado nesta etapa do experimento foi o mesmo usado no primeiro 

experimento. No total foram 22 tratamentos, constituindo 66 parcelas. Cada parcela foi 

composta por quatro linhas de quatro metros de comprimento (Figura 3). O espaçamento 

entre linhas foi de 0,45 m com uma densidade de 15 sementes por metro. A área foi 

irrigada por aspersão convencional conforme as necessidades da cultura. O controle de 

plantas invasoras foi realizado com a aplicação dos herbicidas Flex (1 L ha
-1

) e Fusilade (1 

L ha
-1

). 
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Figura 3. Visão geral do experimento instalado no campo no ano de 2013. 

 

Nesse experimento as coletas foram realizadas nas fases R6 e R7, devido a 

uma variação mais acentuada de nodulação verificada nestas fases do primeiro 

experimento. A retirada das plantas no campo e as análises foram realizadas da mesma 

forma que no primeiro experimento. Foram determinados área foliar (AF), número de 

nódulos (NN), percentual de nódulos ativos (%NA), massa seca de parte aérea (MSPA) e 

massa seca de nódulos (MSN). Na fase R6 foi realizada também a coleta e análise do 

Nitrogênio total (N-Total) da parte aérea, da mesma forma que no primeiro experimento. E 

por fim as análises de componentes de rendimento (NV, NG e M100G) e produtividade 

realizados na fase R9. 

 

3.1.3 Análises estatísticas 

 

Os dados obtidos nos dois experimentos foram submetidos à análise de 

variância e, quando observada significância do “F”, as médias foram comparadas pelo teste 

de Skott-Knott a 5% de probabilidade usando o software SISVAR (Ferreira, 2011). Para os 

parâmetros avaliados nos dois experimentos, sendo eles: NN, MSN, %NA, AF, MSPA, 

EP, NV, NG, M100G e PG, foi realizada análise de correlação de Pearson usando as 

médias dos dois anos e, para os atributos de nodulação (NN, MSN e NA), as médias dos 

dois anos observadas na fase R6, e também foram correlacionados o NV, NG e M100G 

com a PG e NN e MSN com N-Total e MSPA com dados médios agrupados por ciclo de 

crescimento usando o software R (Wessa, 2014). 

 



 

 

4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Primeiro experimento 

 

No primeiro experimento conduzido, no inverno de 2012, pode-se observar na 

Tabela 4 que ao longo das fases fenológicas, somente 9% das cultivares apresentaram 

diferenças significativas (p<0,05) quanto ao número de nódulos (NN), sendo que a cultivar 

Jalo Precoce apresentou um pico de nodulação na fase R7 e a cultivar Pérola apresentou 

queda de nodulação a partir da fase R7. O NN apresenta, muitas vezes, variados 

comportamentos no feijoeiro-comum, por depender de fatores do solo onde acontece a 

simbiose e do momento em que a planta começa a nodular, ocorrendo, portanto, a 

possibilidade de se encontrar valores  similares de nodulação ao longo do ciclo. Até a fase 

de florescimento, 55% das cultivares apresentaram mais de 15 nódulos por planta, o que 

para Cardoso et al. 2009 é um indicativo de boa eficiência simbiótica. Porém esta variável 

não deve ser analisada isoladamente, pois muitas vezes, há formação de muitos nódulos de 

tamanho reduzido, o que resulta em menor eficiência da FBN.  

Entre as cultivares houve diferenças apenas nas fases R6 e R7. Essas fases 

normalmente apresentam comportamentos distintos de nodulação, por ser a fase de 

preparação para a formação das vagens, e considerando que os nódulos são fortes drenos 

de fotoassimilados, quando a planta começa a produzir as vagens, estas passam a ser os 

drenos mais fortes, ocorrendo redução na formação de novos nódulos. E isso ocorre de 

forma diferenciada para cada cultivar, já que é um processo dinâmico e funciona de acordo 

com as condições ambientais e com o período que cada planta leva para atingir tal fase. Na 

fase R6 as cultivares que apresentaram maior NN foram BRS Agreste, BRS Estilo, Pérola, 

IPR Tangará, BRS Timbó e BRS Grafite. Nesta mesma fase, Pelegrin et al. (2009) 

encontraram 13 nódulos por planta na cultivar Pérola em tratamento sem N mineral e com 

inoculação de Rhizobium tropici, valor inferior ao encontrado neste experimento (28 

nódulos planta
-1

). Fonseca et al. (2013) encontraram 13 nódulos por planta na cultivar BRS 

Radiante inoculada com rizóbio e sem N mineral, valor superior ao encontrado neste 
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trabalho (5 nódulos planta
-1

) para a fase em comum. Na fase R7 as cultivares que 

apresentaram maior NN foram Jalo Precoce, BRS Agreste, BRS MG Realce e BRS Pontal.  

 

Tabela 4. Número de nódulos (NN) médio por planta de diferentes cultivares de feijoeiro-

comum em cinco fases fenológicas no ano de 2012. 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste 

de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Para massa seca de nódulos (MSN), somente duas cultivares apresentaram 

diferenças significativas (p<0,05) ao longo das fases fenológicas (Tabela 5). A cultivar 

BRS Horizonte apresentou maiores valores de MSN na fase R8, e a cultivar BRS Pontal 

apresentou nas fases R6 e R7. Porém a MSN deve ser avaliada juntamente com NN e 

%NA, pois muitas vezes um valor alto de MSN pode ser representado por grande NN de 

               Fase fenológica 

Cultivar 
V4 R5 R6 R7 R8 Média 

BRS Radiante  12,41 Aa* 12,75 Aa 5,16 Ba 16,08 Ba 6,58 Aa 10,60 A 

Jalo Precoce  17,08 Ab 15,66 Ab 13,80 Bb  38,66 Aa 9,80 Ab 19,00 A 

BRS Embaixador  17,58 Aa 9,83 Aa 13,66 Ba  17,58 Ba 9,61 Aa 13,65 A 

BRS Horizonte  24,16 Aa 16,38 Aa 8,08 Ba 10,11 Ba 2,75 Aa 12,30 A 

BRS Marfim  24,08 Aa 18,19 Aa 10,25 Ba 13,61 Ba 10,77 Aa 15,38 A 

BRS Agreste  27,58 Aa 13,72 Aa 36,77 Aa 25,41 Aa 24,08 Aa 25,51 A 

BRS Notável  13,83 Aa 19,38 Aa 4,33 Ba 12,83 Ba 6,50 Aa 11,37 A 

BRS Campeiro  20,50 Aa 14,50 Aa 9,77 Ba 8,14 Ba 5,00 Aa 11,58 A 

BRS MG Talismã  17,66 Aa 15,94 Aa 14,75 Ba 7,11 Ba 2,83 Aa 11,66 A 

BRS MG Realce  6,50 Aa 5,41 Aa 11,16 Ba 25,11 Aa 5,69 Aa 10,77 A 

BRS Sublime 16,16 Aa 15,94 Aa 15,05 Ba 18,41 Ba 3,33 Aa 13,78 A 

BRS Valente  15,83 Aa 21,75 Aa 12,05 Ba 5,33 Ba 2,27 Aa 11,45 A 

BRS Pitanga  10,83 Aa 6,83 Aa 19,83 Ba 2,50 Ba 4,50 Aa 8,90 A 

BRS Estilo  16,08 Aa 30,25 Aa 31,41 Aa 16,16 Ba 7,66 Aa 20,31 A 

Pérola  26,16 Aa 18,50 Aa 28,00 Aa 1,83 Bb 6,39 Ab 16,18 A 

BRS Executivo  19,58 Aa 20,08 Aa 12,33 Ba 11,33 Ba 8,19 Aa 14,30 A 

BRS Pontal  23,50 Aa 22,16 Aa 18,66 Ba 30,33 Aa 7,83 Aa 20,50 A 

IPR Tangará  12,33 Aa 19,50 Aa 29,50 Aa 2,33 Ba 17,33 Aa 16,20 A 

BRS Timbó 10,16 Aa 20,91 Aa 27,08 Aa 7,16 Ba 10,88 Aa 15,24 A 

BRS MG Tesouro  16,50 Aa 17,22 Aa 20,16 Ba 4,83 Ba 1,65 Aa 12,07 A 

BRS Vereda  26,08 Aa 17,39 Aa 15,91 Ba 2,16 Ba 7,55 Aa 13,82 A 

BRS Grafite  18,08 Aa 19,00 Aa 32,75 Aa 9,66 Ba 5,96 Aa 17,09 A 

Média 17,85 a 16,88 a 17,75 a 13,03 b 7,60 c  
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tamanho pequeno e sem atividade, que não apresentem eficiência simbiótica. Entre as 

cultivares não houve diferenças em nenhuma das fases. Isso pode indicar que o feijoeiro-

comum, neste experimento, não apresentou grande variabilidade entre cultivares quanto à 

nodulação.  

Considerando a média das cultivares, a fase em que apresentou maior MSN foi 

R7 (33,45 g planta
-1

), porém esse valor não foi significativamente superior aos encontrados 

nas fases R6 e R8, com isso observou-se que a partir da fase R6 houve maior média de 

massa seca de nódulos. Pelegrin et al. (2009), utilizando inoculante composto pela estirpe 

SEMIA 4077 encontraram o valor de 43 mg planta
-1

 na cultivar Pérola, valor próximo ao 

encontrado neste trabalho (53,7 mg planta
-1

) para essa cultivar na mesma fase avaliada 

(R6). Fonseca et al. (2013) aplicando tratamento idêntico de inoculação com Rhizobium 

tropici, encontraram MSN de 24 mg planta
-1

 para a cultivar BRS Radiante na fase R6, 

valor superior ao desse trabalho (5,70 mg planta
-1

) para a mesma cultivar. O processo de 

FBN pode ser afetado por fatores biológicos, químicos e físicos, que interferem na 

simbiose mutualista. Dessa forma, a ausência de nodulação ou nodulação ineficiente em 

determinada espécie sob determinadas condições edáficas e ambientais, é proveniente de 

fatores que limitam o estabelecimento, desenvolvimento e funcionamento da simbiose 

(Moreira & Siqueira, 2006).  
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Tabela 5. Média da massa seca de nódulos (MSN) em mg planta
-1

 de diferentes 

cultivares de feijoeiro-comum em cinco fases fenológicas no ano de 2012. 

           Fase fenológica 

  Cultivar 
V4 R5 R6 R7 R8 Média 

BRS Radiante  5,97 Aa* 12,95 Aa 5,70 Aa 15,00 Aa 13,35 Aa 9,56 A 

Jalo Precoce  17,15 Aa 6,25 Aa 22,15 Aa  51,25 Aa 32,45 Aa 45,85 A 

BRS Embaixador  9,40a Aa 11,65 Aa 21,23 Aa 32,31 Aa 32,55 Aa 21,43 A 

BRS Horizonte  7,97 Ab 11,96 Ab 11,06 Ab 15,71 Ab 19,14 Aa 47,62 A 

BRS Marfim  12,48 Aa 9,86 Aa 6,15 Aa 25,95 Aa 35,18 Aa 17,92 A 

BRS Agreste  15,28 Aa 11,36 Aa 46,73 Aa 57,43 Aa 68,88 Aa 39,94 A 

BRS Notável  5,88 Aa 37,15 Aa 10,40 Aa 23,66 Aa 28,70 Aa 21,16 A 

BRS Campeiro  12,81 Aa 13,70 Aa 17,43 Aa 15,58 Aa 21,05 Aa 16,11 A 

BRS MG Talismã  14,38 Aa 18,08 Aa 32,55 Aa 15,43 Aa 18,08 Aa 19,70 A 

BRS MG Realce  9,21 Aa 8,73 Aa 6,47 Aa 38,15 Aa 15,68 Aa 15,65 A 

BRS Sublime  12,57 Aa 18,52 Aa 41,00 Aa 31,81 Aa 10,15 Aa 22,81 A 

BRS Valente  15,85 Aa 28,45 Aa 15,32 Aa 9,11 Aa 14,25 Aa 16,59 A 

BRS Pitanga  10,27 Aa 13,82 Aa 46,76 Aa 21,38 Aa 22,68 Aa 22,98 A 

BRS Estilo  12,03 Aa 41,35 Aa 36,47 Aa 39,60 Aa 20,32 Aa 29,95 A 

Pérola  15,62 Aa 32,62 Aa 53,72 Aa 14,63 Aa 10,20 Aa 25,35 A 

BRS Executivo  13,21 Aa 12,97 Aa 25,20 Aa 20,53 Aa 26,11 Aa 19,60 A 

BRS Pontal  14,38 Ab 16,82 Ab 83,83 Aa 75,01 Aa 11,06 Ab 40,22 A 

IPR Tangará  13,48 Aa 16,30 Aa 35,73 Aa 10,80 Aa 26,43 Aa 20,55 A 

BRS Timbó 5,28 Aa 20,55 Aa 43,22 Aa 48,00 Aa 29,70 Aa 29,35 A 

BRS MG Tesouro  3,52 Aa 11,78 Aa 29,77 Aa 16,86 Aa 3,25 Aa 13,03 A 

BRS Vereda  16,87 Aa 32,21 Aa 63,52 Aa 29,65 Aa 22,65 Aa 32,98 A 

BRS Grafite  10,17 Aa 17,30 Aa 67,90 Aa 28,05 Aa 4,73 Aa 25,63 A 

Média 11,53 b 18,38 b 32,59 a 33,45 a 29,94 a  

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste 

de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Nas diferentes fases avaliadas 95% das cultivares apresentaram diferença 

estatística (p<0,05) quanto ao percentual de nódulos ativos (%NA) e 65% apresentaram 

decréscimo no %NA da fase R6 (florescimento) em diante, chegando à completa 

senescência na fase R7 (32%) e R8 (68%) (Tabela 6). Com relação à limitação da FBN no 

feijão, um fator limitante comprovado é que a planta hospedeira não afeta apenas a 

atividade da nitrogenase, mas também a velocidade da senescência dos nódulos, de acordo 

com Urquiaga et al. (2005). Entre as cultivares houve diferença apenas nas fases R6 e R7, 

sendo que em R7 (formação de vagens) algumas chegaram à senescência total dos nódulos. 

Isso pode ser explicado pela variação genética entre as cultivares quanto ao %NA nestas 

fases, nas quais essa atividade se estabiliza e começa a decrescer. De acordo com Alcântara 

et al. (2009) logo após o florescimento, ocorre uma queda na atividade da nitrogenase, e 
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senescência precoce dos nódulos com o consequente rápido declínio na fixação de N2, que 

coincide com o começo do enchimento das vagens tem sido observada em várias 

leguminosas, como soja, ervilha e feijoeiro-comum.  

Considerando a média das fases, as cultivares que apresentaram maior %NA 

foram Jalo Precoce, BRS Embaixador, BRS Marfim e BRS MG Talismã. Na fase de 

florescimento da cultivar BRS Pontal, Oliveira Junior et al. (2011) utilizando tratamento 

idêntico, observaram o mesmo percentual de %NA (47%). Da mesma forma que a 

senescência das folhas, a senescência dos nódulos é um processo altamente organizado e 

dependente dos fatores relacionados à idade. Porém a longevidade dos nódulos é também 

determinada por fatores ambientais e estressantes. A elevada disponibilidade de nitrato, 

altas temperaturas, solos ácidos, ação de patógenos nas raízes e seca induzem à ocorrência 

precoce da senescência (Groten et al., 2006). Tem sido sugerido que a senescência dos 

nódulos poderia ser uma reação da planta hospedeira contra o estabelecimento do rizóbio 

(Puppo et al., 2005). Alguns autores indicam que a senescência dos nódulos coincide com 

a senescência das raízes (Fisher et al., 2002), ou com a senescência da planta (Timmers et 

al., 2000). 

Uma estratégia para melhorar a fixação de N pelo feijoeiro-comum seria a 

extensão do período de atividade fixadora, buscando-se combinações de planta e bactéria 

capazes de suportar uma nodulação efetiva precoce e de manter os nódulos em atividade 

por mais tempo. A nodulação efetiva precoce já foi observada e apontada como um fator 

que aumenta a fixação de N pelo feijoeiro-comum por diversos autores (Hungria & 

Thomas, 1987; Barradas & Hungria, 1989; Barradas et al., 1989; Chaverra & Graham, 

1992; Kipe-nolt et al., 1993; Kipe-nolt & Giller, 1993). 
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Tabela 6. Média do percentual de nódulos ativos (%NA) de diferentes cultivares de 

feijoeiro-comum em cinco fases fenológicas no ano de 2012. 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste 
de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
Ao longo das fases, observou-se um aumento significativo (p<0,05) na área 

foliar (AF), em 45% das cultivares a partir de R6 e 36% a partir R7 (Tabela 7). As demais 

cultivares (19%) se dividiram entre as que não sofreram aumento ao longo das fases (BRS 

Radiante e BRS MG Realce), a BRS MG Tesouro que aumentou em R8 e a Jalo Precoce 

que aumentou em R7 com declínio em R8.  

Entre as cultivares houve diferenças nas fases R7 e R8. O aumento na AF  do 

feijoeiro-comum apresenta diferenças de comportamento, e essas diferenças ocorrem entre 

cultivares e dependem da arquitetura da planta, que interferem na captação de radiação 

solar, além de poderem sofrer influência da nodulação, que incrementa o N na planta, 

afetando a AF.  

                Fase fenológica 

Cultivar 
V4 R5 R6 R7 R8 Médias 

BRS Radiante  40,00 Ab* 80,00 Aa  30,00 Bb 50,00 Ab 20,00 Ab 44,00 A 

Jalo Precoce  56,66 Aa 80,00 Aa  63,33 Aa 56,66 Aa 20,00 Ab 55,33 A 

BRS Embaixador  43,33 Aa 70,00 Aa 56,66 Aa 66,66 Aa 11,11 Ab 49,55 A 

BRS Horizonte  46,66 Aa 70,00 Aa 30,00 Bb 50,00 Aa 0,00 Ac 39,33 B 

BRS Marfim  56,66 Aa 73,33 Aa 70,00 Aa 60,00 Aa 6,66 Ab 53,33 A 

BRS Agreste  60,00 Aa 66,66 Aa 53,33 Aa 13,33 Bb 0,00 Ab 38,66 B 

BRS Notável  56,66 Aa 70,00 Aa 30,00 Bb 20,00 Bb 0,00 Ab 35,33 B 

BRS Campeiro  53,33 Aa 66,66 Aa 43,33 Ba 20,00 Bb 1,66 Ab 37,00 B 

BRS MG Talismã  66,66 Aa 60,00 Aa 60,00 Aa 33,33 Ab 0,00 Ac 44,00 A 

BRS MG Realce  33,33 Aa 33,33 Aa 56,66 Aa 23,33 Ba 16,66 Aa 32,66 B 

BRS Sublime  53,33 Aa 56,66 Aa 33,33 Ba 13,33 Bb 6,66 Ab 32,66 B 

BRS Valente  63,33 Aa 70,00 Aa 36,66 Bb 0,00 Bc 0,00 Ac 34,00 B 

BRS Pitanga  70,00 Aa 60,00 Aa 30,00 Bb 0,00 Bc 0,00 Ac 32,00 B 

BRS Estilo  53,33 Aa 66,66 Aa 60,00 Aa 0,00 Bb 0,00 Ab 36,00 B 

Pérola  56,66 Aa 66,66 Aa 43,33 Ba 0,00 Bb 0,00 Ab 33,33 B 

BRS Executivo  53,33 Aa 60,00 Aa 43,33 Ba 13,33 Bb 0,00 Ab 34,00 B 

BRS Pontal  63,33 Aa 50,00 Aa 46,66 Ba 6,66 Bb 0,00 Ab 33,33 B 

IPR Tangará  66,66 Aa 36,66 Aa 46,66 Ba 0,00 Bb 0,00 Ab 30,00 B 

BRS Timbó 56,66 Aa 50,00 Aa 43,33 Ba 0,00 Bb 0,00 Ab 30,00 B 

BRS MG Tesouro  40,00 Aa 60,00 Aa 50,00 Aa 20,00 Bb 0,00 Ab 34,00 B 

BRS Vereda  73,33 Aa 63,33 Aa 20,00 Bb 0,00 Bb 0,00 Ab 31,33 B 

BRS Grafite  33,33 Aa 63,33 Aa 43,33 Ba 20,00 Bb 0,00 Ab 32,00 B 

Médias 54,39 b 62,42 a 45,00 c 21,21 d 3,76 e  
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Na fase R7 as cultivares que apresentaram maior AF foram Jalo Precoce 

(Precoce), BRS Horizonte, BRS Agreste, BRS Notável (Semi-precoces); BRS Sublime, 

BRS Valente, BRS Pitanga, Pérola, BRS Executivo, BRS Pontal, IPR Tangará (Normais); 

e BRS Grafite (Tardia). Na fase R8 foram BRS Marfim e BRS Agreste (Semi-precoces); 

BRS Valente, BRS Pitanga, Pérola, BRS Executivo, BRS Pontal, IPR Tangará, BRS 

Timbó e RS MG Tesouro (Normais) e BRS Vereda (Tardia). Considerando a média de 

todo o ciclo fenológico, 85% das cultivares que apresentaram valores superiores de AF são 

de ciclos normal e tardio, o que pode ser explicado pela maior permanência dessas 

cultivares no campo, com maior assimilação de N e outros nutrientes, e consequente 

aumento na AF. Considerando a média de todas as cultivares, houve diferença significativa 

(p<0,05) entre todas as fases avaliadas, sendo os valores crescentes com o decorrer do ciclo 

da planta.  
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Tabela 7. Média da área foliar (AF) em m
2
 por planta de diferentes cultivares de feijoeiro-

comum em cinco fases fenológicas no ano de 2012. 

              Fase fenológica 

Cultivar 
V4 R5 R6 R7 R8 Médias 

BRS Radiante  0,030 Aa* 0,048 Aa 0,041 Aa 0,110 Ba 0,123 Ba 0,071 B 

Jalo Precoce  0,025 Ab 0,047 Ab 0,104 Ab 0,235 Aa 0,117 Bb 0,106 B 

BRS Embaixador  0,030 Ab 0,044 Ab 0,063 Ab 0,126 Ba 0,175 Ba 0,088 B 

BRS Horizonte  0,028 Ab 0,059 Ab 0,133 Aa 0,251 Aa 0,183 Ba 0,131 A 

BRS Marfim  0,025 Ab 0,044 Ab 0,075 Ab 0,153 Ba 0,221 Aa 0,104 B 

BRS Agreste  0,021 Ab 0,058 Ab 0,114 Ab 0,238 Aa  0,257 Aa 0,138 A 

BRS Notável  0,018 Ab 0,052 Ab 0,096 Aa 0,184 Aa 0,125 Ba 0,095 B 

BRS Campeiro  0,020 Ab 0,054 Ab 0,086 Ab 0,141 Ba 0,159 Ba 0,092 B 

BRS MG Talismã  0,021 Ab 0,037 Ab 0,092 Aa 0,104 Ba 0,151 Ba 0,081 B 

BRS MG Realce  0,023 Aa 0,042 Aa 0,080 Aa 0,090 Ba 0,121 Ba 0,071 B 

BRS Sublime  0,028 Ab 0,062 Ab 0,113 Ab 0,227 Aa 0,182 Ba 0,122 A 

BRS Valente  0,025 Ab 0,054 Ab 0,163 Aa 0,209 Aa 0,222 Aa 0,134 A 

BRS Pitanga  0,021 Ab 0,063 Ab 0,149 Aa 0,237 Aa 0,231 Aa 0,140 A 

BRS Estilo  0,026 Ab 0,069 Ab 0,139 Aa 0,116 Ba 0,187 Ba 0,107 B 

Pérola  0,026 Ab 0,066 Ab 0,100 Ab 0,191 Aa 0,283 Aa 0,133 A 

BRS Executivo  0,034 Ab 0,081 Ab 0,132 Ab 0,202 Aa 0,266 Aa 0,143 A 

BRS Pontal  0,022 Ab 0,045 Ab 0,162 Aa  0,197 Aa 0,218 Aa 0,129 A 

IPR Tangará  0,019 Ab 0,045 Ab 0,135 Aa 0,203 Aa 0,252 Aa 0,131 A 

BRS Timbó 0,021 Ab 0,047 Ab 0,161 Aa 0,151 Ba 0,216 Aa 0,119 A 

BRS MG Tesouro  0,015 Ab 0,063 Ab 0,116 Ab 0,073 Bb 0,213 Aa 0,096 A 

BRS Vereda  0,022 Ac 0,055 Ac 0,101 Ac 0,150 Bb 0,251 Aa 0,116 A 

BRS Grafite  0,027 Ab 0,072 Ab 0,155 Aa 0,214 Aa 0,163 Ba 0,126 A 

Médias 0,024 e 0,054 d 0,114 c 0,173 b 0,197 a  
* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste 

de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

 

De acordo com a Tabela 8, 55% das cultivares avaliadas apresentaram um 

aumento significativo (p<0,05) na massa seca da parte aérea (MSPA) a partir da fase R6. 

As demais a partir da fase R7. Esse comportamento foi semelhante ao observado para AF, 

o que é explicado pela alta correlação entre esses dois parâmetros. Isso acontece devido ao 

arranque da planta após um período de absorção de nutrientes e incorporação de 

fotoassimilados. Pelegrin et al. (2009) utilizando a cultivar Pérola e inoculante composto 

pela estirpe SEMIA 4077 encontraram o valor de 3,6 g planta
-1

, inferior ao encontrado 

neste trabalho para a mesma cultivar na fase R6 (7,13 g planta
-1

). Fonseca et al. (2013) 

obtiveram MSPA com valor de 3,5 g planta
-1

 para a cultivar BRS Radiante em R6 
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utilizando as mesmas condições de inoculação com Rhizobium tropici sem N mineral, 

valor próximo ao deste trabalho (3,2 g planta
-1

), indicando que esses resultados estão 

dentro do esperado para esta cultivar nestas condições. 

 

Tabela 8. Média da massa seca da parte aérea (MSPA) em gramas por planta de diferentes 

cultivares de feijoeiro-comum em cinco fases fenológicas no ano de 2012. 

                Fase fenológica 

Cultivar 
V4 R5 R6 R7 R8 Média 

BRS Radiante  1,59 Ab* 2,72 Ab 3,2 Ab 8,06 Ba 10,21 Aa 5,16 B 

Jalo Precoce  1,19 Ab 3,19 Ab 6,33 Ab 14,53 Aa 9,52 Aa 6,95 B 

BRS Embaixador  1,58 Ab 2,85 Ab 3,76 Ab 8,45 Ba 12,21 Aa 5,77 B 

BRS Horizonte  1,39 Ac 4,4 Ac 8,92 Ab 17,56 Aa 13,34 Aa 9,12 A 

BRS Marfim  1,29 Ab 2,97 Ab 5,13 Ab 11,61 Aa 14,91 Aa 7,18 B 

BRS Agreste  1,08 Ab 4,01 Ab 6,87 Ab 15,16 Aa 16,44 Aa 8,58 A 

BRS Notável  1,63 Ab 3,28 Ab 6,47 Ab 12,79 Aa 10,62 Aa 7,02 B 

BRS Campeiro  1,2 Ab 3,74 Ab 5,98 Ab 10,3 Ba 13,49 Aa 7,00 B 

BRS MG Talismã  0,99 Ab 3,1 Ab 5,94 Aa 7,7 Ba 11,19 Aa 5,66 B 

BRS MG Realce  1,15 Ab 2,65 Ab 4,84 Ab 7,22 Ba 10,45 Aa 5,26 B 

BRS Sublime  1,46 Ab 4,53 Ab 7,52 Ab 13,83 Aa 13,62 Aa 8,19 A 

BRS Valente  1,49 Ab 3,92 Ab 10,78 Aa 15,13 Aa 14,1 Aa 9,08 A 

BRS Pitanga  1,35 Ac 4,31 Ac 9,46 Ab 14,66 Aa 15,81 Aa 9,12 A 

BRS Estilo  0,65 Ab 4,9 Ab 8,9 Aa 9,18 Ba 12,91 Aa 7,49 B 

Pérola  1,5 Ab 4,01 Ab 7,13 Ab 12,38 Aa 18,11 Aa 8,62 A 

BRS Executivo  2,18 Ac 5,02 Ac 9,77 Ab 15,68 Aa 16,88 Aa 9,90 A 

BRS Pontal  1,29 Ab 3,42 Ab 10,73 Aa 12,77 Aa 16,46 Aa 8,93 A 

IPR Tangará  1,18 Ab 3,57 Ab 9,19 Aa 13,02 Aa 16,58 Aa 8,71 A 

BRS Timbó 1,13 Ab 3,45 Ab 10,22 Aa 10,56 Ba 14,71 Aa 8,01 A 

BRS MG Tesouro  0,96 Ac 4,4 Ac 8,85 Ab 6,2 Bc 14,63 Aa 7,00 B 

BRS Vereda  1,38 Ac 3,87 Ac 8,14 Ab 9,8 Bb 16,36 Aa 7,91 A 

BRS Grafite  1,55 Ab 5,06 Ab 12,03 Aa 14,47 Aa 12,02 Aa 9,02 A 

Média 1,36 e 3,76 d 7,73 c 11,86 b 13,84 a  

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste 

de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

4.2 Avaliações em comum para os dois experimentos 
 

Os valores médios de nitrogênio total (N-Total) da parte aérea no primeiro 

experimento (2012) foram separados em dois grupos pelo teste de Skott-Knott (p<0,05) e 

as cultivares do grupo com maior teor na parte aérea representam 59% do total das 

cultivares avaliadas (Tabela 9). As principais fontes de N para a cultura do feijoeiro-

comum são o solo, por meio da decomposição da matéria orgânica, a aplicação de adubos 

nitrogenados e a fixação biológica de N2 atmosférico (Hungria et al., 1997; Mercante et al., 

1999). Considerando a média das cultivares, o experimento de 2012 apresentou maior 
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valor, que pode ter ocorrido devido a maior eficiência da FBN nesta área, mas também 

pode ter sido influenciado por outras fontes de N provenientes do solo, como a adubação 

das safras anteriores, diferente taxa de mineralização entre as áreas, entre outros fatores. 

 O valor máximo de N-Total encontrado foi para a cultivar BRS Grafite (430 

mg planta
-1

) e o mínimo para a BRS Radiante (110 mg planta
-1

). Já no segundo 

experimento, não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos. Isso pode 

ser explicado pelo fato delas terem absorvido N do solo, que poderia estar distribuído na 

área de forma relativamente mais homogênea do que a do primeiro experimento, e assim 

pode ter afetado os valores de N total, ou ainda devido a FBN que pode ter fixado N de 

maneira semelhante entre as cultivares no segundo ano. Os valores máximo e mínimo 

encontrados foram, respectivamente, para as cultivares BRS Executivo (190 mg planta
-1

) e 

BRS Embaixador e BRS Pitanga (80 mg planta
-1

).  

Rosolem & Marubayashi (1994) afirmam que a absorção de N ocorre 

praticamente durante todo o ciclo da cultura, mas a época de maior exigência, quando a 

velocidade de absorção é máxima, ocorre dos 35 aos 50 dias da emergência da planta, 

coincidindo com a época do florescimento, fase em que o N-Total foi avaliado neste 

experimento. Esses autores verificaram que, neste período, a planta absorve de 2,0 a 2,5 kg 

N ha
-1

 dia. Comparando os dois experimentos, 59% dos tratamentos apresentaram maiores 

teores de N-Total (p<0,05) em 2012 e considerando a média dos dois anos, as cultivares 

BRS Executivo, BRS Pontal e BRS Grafite foram superiores às demais cultivares 

avaliadas. Fonseca et al. (2013) verificaram o teor de 127 mg de N planta
-1

 para a cultivar 

BRS Radiante na mesma fase de avaliação (R6), valor próximo ao encontrado neste 

trabalho (110 mg planta
-1

). Fageria & Baligar (2005) afirmam que o N é responsável pelo 

aumento da área foliar, aumentando a eficiência de interceptação da radiação solar, a taxa 

fotossintética e conseqüentemente a produção. 
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Tabela 9. Média do Nitrogênio total (N-Total) da parte aérea em mg planta
-1

 de diferentes 

cultivares de feijoeiro-comum na fase fenológica R6 em duas safras de inverno. 

Cultivar Safra 2012 Safra 2013 Média 

BRS Radiante  110 Ba 110 Aa 110 B 

Jalo Precoce  210 Ba 100 Aa 155 B 

BRS Embaixador  130 Ba 80 Aa 105 B 

BRS Horizonte  330 Aa 120 Ab 225 B 

BRS Marfim  190 Ba 120 Aa 155 B 

BRS Agreste  220 Ba 140 Aa 180 B 

BRS Notável  250 Aa 90 Ab 170 B 

BRS Campeiro  180 Ba 90 Aa 135 B 

BRS MG Talismã  220 Ba 120 Aa 170 B 

BRS MG Realce  150 Ba 90 Aa 120 B 

BRS Sublime  260 Aa 90 Ab 175 B 

BRS Valente  350 Aa 100 Ab 225 B 

BRS Pitanga  270 Aa 80 Ab 175 B 

BRS Estilo  280 Aa 110 Ab 195 B 

Pérola  220 Ba 110 Aa 165 B 

BRS Executivo  330 Aa 190 Ab 260 A 

BRS Pontal  340 Aa 140 Ab 240 A 

IPR Tangará  310 Aa 90 Ab 200 B 

BRS Timbó 350 Aa 90 Ab 220 B 

BRS MG Tesouro  310 Aa 100 Ab 205 B 

BRS Vereda  290 Aa 110 Ab 200 B 

BRS Grafite  430 Aa 100 Ab 265 A 

Média 260 a 108 b  

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste 

de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Como observa-se na Tabela 10, para o número de nódulos (NN) na fase R6, 

82% das cultivares não apresentaram diferenças significativas (p<0,05) entre os dois anos 

de cultivo, apenas a cultivar BRS Agreste que apresentou maior NN em 2012, e BRS 

Radiante, BRS Horizonte e BRS Pontal que apresentaram maior NN em 2013. As 

variações no NN entre as cultivares estão relacionadas a características intrínsecas 

(genéticas) das cultivares avaliadas conforme resultados encontrados para a cultura da soja 

por Bohrer & Hungria (1998). Oliveira Junior et al. (2011) utilizando as mesmas estirpes 

obtiveram o valor de 23,50 nódulos planta
-1

 para a cultivar Pontal na fase R6, valor 

superior ao encontrado neste trabalho no ano de 2012 (18,66 nódulos planta
-1

) e inferior ao 

encontrado no ano de 2013 (39,16 nódulos planta
-1

). 

Para a massa seca de nódulos (MSN), 86% das cultivares não apresentaram 

diferenças significativas, somente as cultivares BRS Pontal, BRS Vereda e BRS Grafite 
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apresentaram valores maiores no primeiro experimento. Para o percentual de nódulos 

ativos (%NA), 82% das cultivares também não apresentaram diferenças significativas, 

apenas BRS Radiante, BRS Notável, BRS Pitanga e BRS Vereda apresentaram maior 

%NA em 2013. Quanto à área foliar (AF), 68% das cultivares apresentaram valores 

superiores em 2012, sendo elas: Jalo Precoce, BRS Horizonte, BRS Notável e todas as 

cultivares de ciclo normal (BRS Sublime, BRS Valente, BRS Pitanga, BRS Estilo, Pérola, 

BRS Executivo, BRS Pontal, IPR Tangará, BRS Timbó e BRS MG Tesouro) e tardio (BRS 

Vereda e BRS Grafite), o que pode ser explicado pela maior absorção de N na parte aérea, 

como foi verificado nos resultados descritos anteriormente. 

 Quanto à massa seca da parte aérea (MSPA), somente 18% das cultivares 

apresentaram valores superiores em 2012, sendo elas: Jalo Precoce, BRS Horizonte, BRS 

Notável e BRS Sublime. Oliveira Junior et al. (2011) utilizando o mesmo tratamento de 

inoculação na cultivar BRS Pontal encontraram 3,97 g planta
-1

 de MSPA, valor semelhante 

ao encontrado neste trabalho no ano de 2013 (3,72 g planta
-1

) para a mesma fase (R6) e 

cultivar avaliadas. 

Considerando a média de todas as cultivares verifica-se que no ano de 2012 as 

plantas apresentaram maiores valores de MSN, AF e MSPA. Acredita-se que os rizóbios 

inoculados nesta área obtiveram maior êxito na adaptação, competição com possíveis 

microrganismos nativos do solo e fixação de N, devido a diversos fatores do solo como a 

presença de nutrientes, entre outros. O %NA foi maior em 2013 e o NN não apresentou 

diferença significativa (p<0,05) entre os anos avaliados (Tabela 10). 
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Tabela 10. Média do número de nódulos (NN) por planta, massa seca de nódulos (MSN) em mg planta
-1

, percentual de nódulos ativos 

(%NA), área foliar (AF) em m
2
 por planta, massa seca da parte aérea (MSPA) em g por planta de cultivares de feijoeiro-comum na 

fase fenológica R6 (florescimento) em duas safras de inverno ( anos de 2012 e 2013).  

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Parâmetro NN MSN %NA AF MSPA 

Cultivar 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

BRS Radiante  5,16 Bb 28,50 Aa 5,60 Ba 12,03 Aa 30,00 Ab 70,00 Aa 0,041 Ba 0,040 Aa 3,2 Ba 3,07 Aa 

Jalo Precoce  13,80 Ba  17,16 Aa 22,15 Ba 7,00 Aa 63,33 Aa 63,33 Aa 0,104 Ba 0,054 Ab 6,31 Ba 3,04 Ab 

BRS Embaixador  13,66 Ba  23,66 Aa 21,23 Ba 13,98 Aa 56,66 Aa 53,33 Aa 0,063 Ba 0.032 Aa 3,75 Ba 2,32 Aa 

BRS Horizonte  8,08 Bb 35,66 Aa 11,06 Ba 25,11 Aa 30,00 Aa 40,00 Aa 0,133 Aa 0.051 Ab 8,92 Aa 4,02 Ab 

BRS Marfim  10,25 Ba 22,00 Aa 6,15 Ba 13,20 Aa 70,00 Aa 53,33 Aa 0,075 Ba 0.047 Aa 5,12 Ba 3,82 Aa 

BRS Agreste  36,77 Aa 11,16 Ab 46,73 Aa 4,65 Aa 53,33 Aa 56,66 Aa 0,114 Ba 0.069 Aa 6,87 Ba 3,88 Aa 

BRS Notável  4,33 Ba 20,66 Aa 10,40 Ba 10,45 Aa 30,00 Ab 66,66 Aa 0,096 Ba 0.038 Ab 6,47 Ba 3,00Ab 

BRS Campeiro  9,77 Ba 15,33 Aa 17,43 Ba 5,96 Aa 43,33 Aa 50,00 Aa 0,086 Ba 0.041 Aa 5,98 Ba 3,03 Aa 

BRS MG Talismã  14,75 Ba 17,33 Aa 32,55 Ba 11,88 Aa 60,00 Aa 46,66 Aa 0,092 Ba 0.055 Aa 5,94 Ba 3,56 Aa 

BRS MG Realce  11,16 Ba 16,50 Aa 6,46 Ba 10,70 Aa 56,66 Aa 53,33 Aa 0,080 Ba 0.041 Aa 4,84 Ba 2,67 Aa 

BRS Sublime  15,05 Ba 12,33 Aa 41,00 Aa 12,88 Aa 33,33 Aa 46,66 Aa 0,113 Ba 0.051 Ab 7,52 Ba 3,06 Ab 

BRS Valente  12,05 Ba 30,16 Aa 15,31 Ba 15,25 Aa 36,66 Aa 53,33 Aa 0,163 Aa 0.039 Ab 10,78 Aa 2,6 Aa 

BRS Pitanga  19,83 Ba 27,83 Aa 46,76 Aa 30,26 Aa 30,00 Ab 63,33 Aa 0,149 Aa 0.048 Ab 9,46Aa 2,31 Aa 

BRS Estilo  31,41 Aa 18,50 Aa 36,46 Aa 21,83 Aa 60,00 Aa 46,66 Aa 0,139 Aa 0.048 Ab 8,9 Ba 3,52 Aa 

Pérola  28,00 Aa 22,16 Aa 53,71 Aa 16,36 Aa 43,33 Aa 50,00 Aa 0,100 Ba 0.051 Ab 7,12 Ba 3,43 Aa 

BRS Executivo  12,33 Ba 6,33 Aa 25,20 Ba 3,96 Aa 43,33 Aa 50,00 Aa 0,132 Aa 0.058 Ab 9,76 Aa 5,38 Aa 

BRS Pontal  18,66 Bb 39,16 Aa 83,83 Aa 31,56 Ab 46,66 Aa 43,33 Aa 0,162 Aa 0.052 Ab 10,71 Aa 3,72 Aa 

IPR Tangará  29,50 Aa 15,33 Aa 35,73 Aa 12,18 Aa 46,66 Aa 56,66 Aa 0,135 Aa 0.041 Ab 9,19Aa 2,85 Aa 

BRS Timbó 27,08 Aa 27,33 Aa 43,21 Aa 25,90 Aa 43,33 Aa 56,66 Aa 0,161 Aa 0.050 Ab 10,22 Aa 2,88 Aa 

BRS MG Tesouro  20,16 Ba 26,50 Aa 29,76 Ba 12,48 Aa 50,00 Aa 43,33 Aa 0,116 Ba 0.051 Ab 8,83 Aa 2,83 Aa 

BRS Vereda  15,91 Ba 16,66 Aa 63,51 Aa 11,75 Ab 20,00 Ab 53,33 Aa 0,101 Ba 0.042 Ab 8,14 Aa 3,49 Aa 

BRS Grafite  32,75 Aa 21,66 Aa 67,90 Aa 16,63 Ab 43,33 Aa 53,33 Aa 0,155 Aa 0.065 Ab 12,03 Aa 3,34 Aa 

Média 17,75 a 21,45 a 32,59 a 14,82 b 45,00 b 53,18 a 0,114 a 0,049 b 7,73 a 3,26 b 
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Na fase R7, para NN entre os dois anos de cultivo foram observadas diferenças 

significativas apenas para as cultivares BRS Radiante, BRS Agreste, BRS Sublime, BRS 

Estilo, BRS MG Tesouro e BRS Vereda, cujos valores foram maiores em 2013 (Tabela 

11). 

Quanto a MSN não houve diferenças entre os anos avaliados. Para %NA, 68% 

das cultivares apresentaram diferenças, sendo maiores (p<0,05) no ano de 2013, com 

exceção da cultivar BRS Embaixador, que apresentou maior valor em 2012. Para AF 55% 

das cultivares apresentaram valores distintos entre os dois experimentos, sendo maiores os 

valores observados em 2012. As cultivares que apresentaram maior AF foram: Jalo 

Precoce, BRS Horizonte, BRS Agreste, BRS Notável, BRS MG Realce, BRS Sublime, 

BRS Valente, BRS Pitanga, Pérola, BRS Executivo, BRS Pontal, IPR Tangará e BRS 

Grafite.  

Para MSPA, 55% dos tratamentos apresentaram maiores valores em 2012, 

sendo eles: BRS Radiante, Jalo Precoce, BRS Embaixador, BRS Horizonte, BRS Agreste, 

BRS Sublime, BRS Valente, BRS Pitanga, BRS Executivo, BRS Pontal, IPR Tangará e 

BRS Grafite. Nesta fase, de acordo com a média das cultivares, observa-se maiores valores 

de NN, %NA e AF no primeiro ano de cultivo. Já MSN e MSPA não apresentaram 

diferença significativa entre os dois anos. De acordo com Peña-Cabriales et al. (1993),  A 

eficiência da fixação de N pelo feijoeiro-comum pode ser afetada pela idade em que as 

plantas começam a translocar o N fixado para as vagens, o que também ocorre na soja e 

caupi (Hungria & Neves, 1987; Neves & Hungria, 1987), que, por sua vez, depende dos 

genótipos da planta e da bactéria.Vargas et al. (2004) citam  como fatores limitantes do 

processo da FBN em feijão, a grande variabilidade genética que existe entre as cultivares 

do feijoeiro-comum em relação ao potencial de FBN. 
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Tabela 11. Número de nódulos (NN) por planta, massa seca de nódulos (MSN) em mg planta
-1

, percentual de nódulos ativos (%NA) por 

planta, área foliar (AF) em m
2
 por planta, massa seca da parte aérea (MSPA) em g por planta de cultivares de feijoeiro-comum na 

fase fenológica R7 (formação de vagens) em duas safras de inverno.  

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade.

Parâmetro       NN      MSN  %NA     AF  MSPA 

Cultivar 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

BRS Radiante  16,08 Ba 73,66 Ba 15,00 Aa 20,63 Aa 50,00 Aa 70,00 Aa 0,110 Ba 0,046 Aa 8,06 Ba 3 Ab 

Jalo Precoce  38,66 Aa 71,66 Ba 51,25 Aa 23,53 Aa 56,66 Aa 43,33 Aa 0,235 Aa 0,073 Ab 14,53 Aa 4,11 Ab 

BRS Embaixador  17,58 Ba 35,00 Ca 32,31 Aa 10,21 Aa 66,66 Aa 40,00 Ab 0,126 Ba 0,049 Aa 8,44 Ba 4 Ab 

BRS Horizonte  10,11 Ba 21,33 Ca 15,71 Aa 10,06 Aa 50,00 Aa 43,33 Aa 0,251 Aa 0,065 Ab 17,55 Aa 4,85 Ab 

BRS Marfim  13,61 Ba 24,33 Ca 25,95 Aa 12,00 Aa 60,00 Aa 60,00 Aa 0,153 Ba 0,061 Aa 11,61 Aa 5,9 Aa 

BRS Agreste  25,41 Aa 124,00 Aa 57,43 Aa 54,88 Aa 13,33 Bb 46,66 Aa 0,238 Aa 0,060 Ab 15,16 Aa 4,34 Ab 

BRS Notável  12,83 Ba 48,66 Ca 23,66 Aa 36,46 Aa 20,00 Bb 50,00 Aa 0,184 Aa 0,056 Ab 12,79 Aa 6,56 Aa 

BRS Campeiro  8,14 Ba 53,00 Ca 15,58 Aa 39,93 Aa 20,00 Bb 53,33 Aa 0,141 Ba 0,057 Aa 10,29 Ba 5,14 Aa 

BRS MG Talismã  7,11 Ba 36,33 Ca 15,43 Aa 18,45 Aa 33,33 Aa 53,33 Aa 0,104 Ba 0,060 Aa 7,7 Ba 4,24 Aa 

BRS MG Realce  25,11 Aa 34,33 Ca 38,15 Aa 9,36 Aa 23,33 Bb 56,66 Aa 0,090 Ba 0,038 Aa 7,21 Ba 3,25 Aa 

BRS Sublime  18,41 Ba 101,33 Aa 31,81 Aa 47,45 Aa 13,33 Bb 43,33 Aa 0,227 Aa 0,063 Ab 13,83 Aa 5,5 Ab 

BRS Valente  5,33 Ba 29,33 Ca 9,11 Aa 10,73 Aa 0,00 Bb 33,33 Aa 0,209 Aa 0,051 Ab 15,12 Aa 4,07 Ab 

BRS Pitanga  2,50 Ba 39,33 Ca 21,38 Aa 40,48 Aa 0,00 Bb 50,00 Aa 0,237 Aa 0,061 Ab 14,65 Aa 3,8 Ab 

BRS Estilo  16,16 Ba 79,00 Ba 39,60 Aa 51,48 Aa 0,00 Bb 50,00 Aa 0,116 Ba 0,065 Aa 9,19 Ba 5,61 Aa 

Pérola  1,83 Bb 28,00 Ca 14,63 Aa 13,81 Aa 0,00 Bb 50,00 Aa 0,191 Aa 0,077 Ab 12,37 Aa 7,01 Aa 

BRS Executivo  11,33 Ba 58,00 Ca 20,53 Aa 34,10 Aa 13,33 Bb 53,33 Aa 0,202 Aa 0,058 Ab 15,68 Aa 5,68 Ab 

BRS Pontal  30,33 Aa 40,00 Ca 75,01 Aa 15,08 Aa 6,66 Bb 46,66 Aa 0,197 Aa 0,071 Ab 12,77 Aa 4,76 Ab 

IPR Tangará  2,33 Ba 21,66 Ca 10,80 Aa 9,88 Aa 0,00 Bb 53,33 Aa 0,203 Aa 0,069 Ab 13,02 Aa 4,97 Ab 

BRS Timbó 7,16 Ba 22,33 Ca 48,00 Aa 8,81 Aa 0,00 Bb 36,66 Aa 0,151 Ba 0,065 Aa 10,56 Ba 4,24 Aa 

BRS MG Tesouro  4,83 Ba 62,00 Ba 16,86 Aa 37,11 Aa 20,00 Ba 36,66 Aa 0,072 Aa 0,072 Aa 6,2 Ba 5,1 Aa 

BRS Vereda  2,16 Ba 48,66 Ca 29,65 Aa 70,41 Aa 0,00 Bb 46,66 Aa 0,150 Ba 0,047 Aa 9,8 Ba 5,08 Aa 

BRS Grafite  9,66 Ba 30,00 Ca 28,05 Aa 15,66 Aa 20,00 Ba 40,00 Aa 0,214 Aa 0,049 Ab 14,46 Aa 3,51 Ab 

Média 13,03 b 49,18 a 33,45 a 26,84 a 48,03 a 21,21 b 0,172 a 0,060 b 7,73 a 4,67 a 
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Os valores de estande de plantas (EP) no primeiro experimento não 

apresentaram diferenças significativas entre as cultivares (Tabela 12), apenas no segundo. 

Entre os dois anos, observou-se diferença estatística apenas para Jalo Precoce, BRS MG 

Talismã e BRS Valente, com maiores valores em 2013. Esse parâmetro pode ser afetado 

pelas condições hídricas do solo no período de germinação, profundidade de semeadura e 

eficiência da semeadora para a liberação das sementes na quantidade desejada. 

O número de vagens (NV) por planta apresentou diferença significativa 

(p<0,05) entre as cultivares em 2012, sendo que 68% ficaram no grupo de maior número 

de vagens (de 16 a 23 vagens planta
-1

) e 18% no de menor número (de 7 a 12 vagens 

planta
-1

). Comparando os resultados dos dois experimentos, verifica-se que 77% das 

cultivares apresentaram maiores valores no ano 2012. Quanto ao número de grãos (NG) 

por planta houve diferença entre as cultivares apenas no ano de 2012. E entre os anos, 82% 

das cultivares apresentaram maiores valores no primeiro ano. Somente as cultivares Jalo 

Precoce, BRS Embaixador, BRS MG Realce e BRS Executivo que não apresentaram 

diferença entre os dois anos. 

Quanto à massa de 100 grãos (M100G), nos dois anos avaliados observou-se 

diferenças entre as cultivares. E comparando os dois anos, as cultivares que apresentaram 

diferenças foram BRS Radiante, BRS Embaixador, BRS MG Realce, que obtiveram 

maiores valores no ano 2012, e BRS Executivo no ano 2013.  

Os valores de produção de grãos (PG), entre as cultivares, não apresentaram 

diferenças significativas (p<0,05) em 2012. O maior valor obtido nesse ano foi para a 

cultivar BRS Agreste que alcançou 4613 Kg ha
-1

, e o menor foi 2576 Kg ha
-1

 para a BRS 

Executivo.  

Em 2013 houve diferenças significativas, e as cultivares com as maiores 

médias foram BRS Agreste, BRS Estilo, BRS Pontal, IPR Tangará, BRS MG Tesouro e 

BRS Vereda. Oliveira Junior et al. (2011) utilizando inoculação com as mesmas estirpes, 

encontraram o valor de 2178 Kg ha
-1

 para a cultivar BRS Pontal, valor inferior ao 

encontrado no segundo experimento do presente trabalho (2341 Kg ha
-1

). A maior PG no 

segundo experimento foi da cultivar BRS MG Tesouro (2741 Kg ha
-1

) e a menor foi para a 

BRS Radiante (1250 Kg ha
-1

).  

Entre os dois anos todas as cultivares apresentaram diferenças estatísticas 

(p<0,05), com exceção da Jalo Precoce e BRS Executivo. Para boa parte das cultivares a 

PG foi expressivamente maior no ano de 2012, em muitos casos atingindo o dobro dos 



 49 

observados em 2013. Isso pode ser explicado, em parte, pelo teor de nutrientes presentes 

no solo, na área do primeiro experimento, com valores razoáveis, principalmente de 

fósforo e potássio, conforme visto anteriormente na Tabela 1. 

Considerando a média das cultivares, observa-se na Tabela 12 que o 

rendimento de grãos e seus componentes foram superiores no ano de 2012, com exceção 

do estande de plantas que não apresentou diferença entre os anos. Este ano também 

apresentou maiores valores de MSN, AF e MSPA na fase R6 e NN, AN E AF na fase R7.  

A combinação favorável dos fatores bióticos e abióticos presentes nos 

ecossistemas vai determinar o sucesso da inoculação. A eficiência dos microrganismos 

diazotróficos em fixar o dinitrogênio depende tanto dos fatores genéticos do micro e 

macrossimbionte como da interação destes com os fatores ambientais (Hungria & Vargas, 

2000; Deka et al., 2006). 

Soares et al. (2006) verificaram que a inoculação de sementes com Rhizobium 

tropici resultou em rendimentos de grãos semelhantes aos feijoeiros-comum fertilizados 

com 70 kg ha
-1

 de N. Similarmente, Romanini Junior et al. (2007) observaram aumentos na 

produtividade de feijoeiro-comum com a inoculação de sementes. Pelegrin et al. (2009) 

encontrou a produtividade de 3131 Kg ha
-1

 para a cultivar Pérola inoculada com Rhizobium 

tropici e sem adubação nitrogenada, valor inferior ao encontrado no ano de 2012 (3.750 Kg 

ha
-1

) e superior ao de 2013 (1.850 Kg ha
-1

) (Tabela 12). 
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Tabela 12. Componentes de rendimento e produtividade de grãos de cultivares de feijoeiro-comum inoculadas com Rhizobium tropici em 

duas safras de inverno. 

* Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade para cada fator 

avaliado. 

 

               Parâmetros 

Cultivar           

Estande de plantas   
Número de vagens 

planta
-1

 
  

Número de grãos 

planta
-1

 
  

Massa de 100 

grãos (g) 
  

Produção de 

grãos (Kg ha
-1

) 

2012 2013   2012 2013   2012 2013   2012 2013   2012 2013 

BRS Radiante  15 Aa* 13 Ba 
 

13 Ba 8 Ab 
 

51 Ca 22 Ab 
 

43,91 Ba 36,12 Cb 
 

3180 Aa 1250 Bb 
Jalo Precoce  13 Ab 16 Aa 

 
10 Ca 7 Aa 

 
41 Ca 21 Aa 

 
37,71 Ca 36,10 Ca 

 
2603 Aa 1935 Ba 

BRS Embaixador  16 Aa 16 Aa 
 

12 Ca 7 Aa 
 

37 Ca 15 Aa 
 

54,08 Aa 44,59 Bb 
 

3413 Aa 1317 Bb 
BRS Horizonte  13 Aa 16 Aa 

 
18 Aa 8 Ab 

 
125 Aa 39 Ab 

 
24,54 Da 24,80 Da 

 
4043 Aa 1260 Bb 

BRS Marfim  13 Aa 15 Aa 
 

20 Aa 8 Ab 
 

112 Aa 33 Ab 
 

24,05 Da 24,41 Da 
 

4560 Aa 1570 Bb 
BRS Agreste  11 Aa 16 Aa 

 

23 Aa 9 Ab 
 

131 Aa 45 Ab 
 

21,70 Ea 21,19 Ea 
 

4613 Aa 2129 Ab 
BRS Notável  12 Aa 12 Ba 

 
18 Aa 11 Ab 

 
85 Ba 43 Ab 

 
24,30 Da 23,87 Da 

 
3510 Aa 1587 Bb 

BRS Campeiro  15 Aa 12 Ba 
 

15 Ba 11 Aa 
 

84 Ba 48 Ab 
 

24,96 Da 24,97 Da 
 

3790 Aa 1458 Bb 
BRS MG Talismã  11 Ab 15 Aa 

 
18 Aa 12 Ab 

 
93 Ba 52 Ab 

 
22,67 Ea 23,19 Da 

 
3743 Aa 1804 Bb 

BRS MG Realce  14 Aa 16 Aa 
 

11 Ca 7 Aa 
 

44 Ca 19 Aa 
 

41,70 Ba 34,89 Cb 
 

3840 Aa 1503 Bb 
BRS Sublime  14 Aa 16 Aa 

 
19 Aa 7 Ab 

 
87 Ba 29 Ab 

 
24,32 Da 22,54 Da 

 
3490 Aa 1854 Bb 

BRS Valente  12 Ab 16 Aa 
 

17 Aa 9 Ab 
 

73 Ba 33 Ab 
 

21,41 Ea 21,24 Ea 
 

3713 Aa 1938 Bb 

BRS Pitanga  12 Aa 14 Ba 
 

21 Aa 8 Ab 
 

114 Aa 40 Ab 
 

20,25 Ea 18,20 Ea 
 

3660 Aa 1697 Bb 

BRS Estilo  12 Aa 14 Ba 
 

21 Aa 10 Ab 
 

114 Aa 45 Ab 
 

26,06 Da 25,22 Da 
 

3626 Aa 2619 Ab 

Pérola  12 Aa 10 Ba 
 

19 Aa 8 Ab 
 

109 Aa 38 Ab 
 

26,72 Da 25,14 Da 
 

3750 Aa 1850 Bb 

BRS Executivo  14 Aa 14 Ba 
 

7 Ca 7 Aa 
 

20 Ca 21 Aa 
 

54,17 Ab 58,41 Aa 
 

2576 Aa 1847 Ba 

BRS Pontal  12 Aa 14 Ba 
 

16 Aa 6 Ab 
 

96 Ba 33 Ab 
 

22,88 Ea 23,56 Da 
 

4093 Aa 2341 Ab 

IPR Tangará  13 Aa 13 Ba 
 

16 Aa 7 Ab 
 

97 Ba 32 Ab 
 

27,98 Da 25,88 Da 
 

3803 Aa 2696 Ab 

BRS Timbó 11 Aa 13 Ba 
 

21 Aa 9 Ab 
 

110 Aa 42 Ab 
 

20,00 Ea 18,08 Ea 
 

3436 Aa 1567 Bb 

BRS MG Tesouro  12 Aa 13 Ba 
 

20 Aa 10 Ab 
 

121 Aa 58 Ab 
 

20,17 Ea 19,19 Ea 
 

3693 Aa 2741 Ab 

BRS Vereda  13 Aa 14 Ba 
 

15 Ba 7 Ab 
 

86 Ba 36 Ab 
 

21,94 Ea 23,02 Da 
 

3803 Aa 2134 Ab 

BRS Grafite  13 Aa 14 Ba   17 Aa 8 Ab   91 Ba 34 Ab   24,79 Da 23,39 Da   3916 Aa 1786 Bb 

Médias 13 b 14 a  17 a 8 b  87 a 35 b  29 a 27 b  3675 a 1858 b 
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Com dados médios dos dois experimentos (2012 e 2013), separados por grupos 

de diferentes ciclos de crescimento, foram elaborados gráficos de correlação de Pearson 

entre os componentes de rendimento e a PG. Pode-se observar na Figura 4A que o NV não 

apresentou correlação com a PG, entretanto o NG apresentou correlação positiva 

significativa (p<0,05) (Figura 4B) e a M100G apresentou correlação negativa (p<0,01) 

com a PG (Figura 4C), inferindo que quanto menor a massa dos grãos destas cultivares, 

maiores são suas produtividades, o que é explicado pelo fato de que quando a planta tem a 

característica de grãos com maior tamanho e peso, estes são poucos por planta em relação 

aos menores e de menor massa, que por sua vez, somam maior peso em uma determinada 

área. Foi verificado na Figura 4B que as cultivares do grupo precoce apresentaram menor 

NG, e estas (BRS Radiante e Jalo Precoce) apresentam grãos grandes. E o grupo que 

apresentou menor M100G e maior PG foi o de cultivares tardias (Figura 4C). Na cultura do 

feijão, a PG é altamente correlacionada com os componentes da produção, ou seja, número 

de vagens por planta, número de grãos por planta e massa de grãos (Costa & Zimmermann, 

1988; Coimbra et al., 1999).  

Segundo Zilio et al. (2011) os três principais caracteres que compõem o 

rendimento final na cultura do feijão são: número de vagens por unidade de área, número 

de grãos por vagem e massa dos grãos. O número de vagens por unidade de área é 

determinado pela população de plantas, pela produção de flores por planta e pelo número 

de flores que efetivamente desenvolvem vagens. Segundo Ramos Junior et al. (2005), o 

tamanho de grãos e o número de grãos por vagem são os componentes de maior influência 

na produtividade de grãos de feijão. Os componentes do rendimento são determinados pelo 

genótipo, influenciados pelas condições ambientais ocorrentes durante o ciclo da cultura, 

pelas práticas fitotécnicas adotadas durante a implantação e condução da lavoura e pelo 

nível tecnológico adotado pelo agricultor (Bezerra et al., 2007; Kappes et al., 2008).  

Shimada et al. (2000) afirma que pode haver efeito compensatório no 

rendimento de grãos, com a diminuição do número de vagens e de grãos por planta de 

feijão e do aumento da massa dos grãos, em resposta ao aumento da população de plantas 

por área. Em feijão, o efeito compensatório nos componentes de rendimento, foi observado 

quando esta cultura foi submetida à densidade de plantas menores que a recomendada. 

Segundo Fageria et al. (2006), os componentes da produção não influenciam o rendimento 

final de grãos de forma independente, mas sim em conjunto. 
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Figura 4. Análise de correlação de Pearson entre o número de vagens por planta e 

produção de grãos (A), número de grãos por planta e produção de grãos (B) e 

massa de 100 grãos e produção de grãos (C) de feijoeiro-comum de ciclos de 

crescimento precoce (P), semi-precoce (SP), normal (N) e tardio (T). Cada ponto 

representa a média de dois anos. * p<0,05 ** p<0,01 e ns- não significativo. NV –

número de vagens; NG número de grãos; M100G- Massa de 100 grãos; PG- 

produção de grãos. 
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Na Tabela 13 é amostrada a análise de correlação de Pearson realizada entre os 

parâmetros de nodulação e os parâmetros de rendimento do feijoeiro-comum. Os dados 

utilizados foram as médias das cultivares (média dos dois anos). Verifica-se que, de forma 

geral o NN apresenta correlação com MSN, AF, MSPA, EP, NV, NG, M100G e PG. A 

MSN tem correlação com AF, MSPA, M100G e PG. A PG, por sua vez, se correlaciona 

com NN e MSN da fase de florescimento e com NV, NG E M100G. Pode-se dizer que a 

nodulação na fase de florescimento tem correspondência de forma positiva com a 

produtividade. Uma planta com maior NN e MSN tem maior chance de apresentar maior 

produtividade do que outra com menor nodulação. O %NA na fase de florescimento, de 

uma forma geral, não pode ser considerado um indicativo de produção de grãos. Pereira et 

al. (1993) demonstraram ser possível aplicar técnicas convencionais de melhoramento 

genético para se obter plantas de feijoeiro-comum com maior nodulação, e que o ganho 

genético em número de nódulos é acompanhado por ganho na quantidade de N fixado. 

Romanini Junior et al. (2007) observaram aumentos na produtividade de feijoeiro-comum 

com a inoculação de sementes. 

 

Tabela 13. Análise de correlação de Pearson das médias de dois anos de nodulação da fase 

R6 e componentes de rendimento de cultivares de feijoeiro-comum. 

 
NN MSN %NA AF MSPA EP NV NG M100G 

MSN 0,53** 
        

%NA 0,01ns 0,12ns 
       

AF 0,37** 0,40** 0,15ns 
      

MSPA 0,21* 0,35** 0,19* 0,83** 
     

EP 0,18* 0,15ns 0,01ns 0,11ns 0,12ns 
    

NV 0,20** 0,04ns 0,01ns 0,08ns 0,01ns 0,30** 
   

NG 0,32** 0,15ns 0,05ns 0,16ns 0,09ns 0,36** 0,82** 
  

M100G 0,26** 0,19* 0,07ns 0,20* 0,09ns 0,28* 0,68** 0,76** 
 

PG 0,29* 0,19* 0,01ns 0,14ns 0,10ns 0,11ns 0,29** 0,48** 0,40** 

* (p<0,05), ** (p<0,01) e ns- não significativo. NN- Número de nódulos; MSN- Massa seca de 

nódulos; %NA- Percentual de nódulos ativos; AF- Área foliar; MSPA- Massa seca da parte aérea; 

EP- Estande de plantas; NV- Número de vagens; NG- Número de grãos; M100G- Massa de 100 
grãos; PG- Produção de grãos. 

 

4.2.1 Avaliações por ciclo de crescimento 

 

Para melhor entendimento dos resultados quanto aos ciclos de crescimento, as 

cultivares avaliadas foram agrupadas por ciclo de crescimento e foram elaborados gráficos 

para as variáveis AF e NN ao longo das fases fenológicas das plantas. Na Figura 5 é 
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possível observar que a AF foi crescente ao longo das fases fenológicas para as cultivares 

dos quatro ciclos de crescimento. Para as precoces e semi-precoces observou-se que a 

partir da fase R7 a AF não aumentou consideravelmente. Já para as de ciclo normal e tardio 

a AF sofreu um aumento de R7 para R8. Com relação ao NN as cultivares precoces 

apresentaram maiores valores nas fases V4 e R7. As semi-precoces começaram com valor 

maior no início do ciclo que foi decrescendo até a fase R8. Nas normais o NN foi 

crescente, com pico em R6 e decréscimo significativo nas fases finais. A curva para as 

tardias foi decrescente no ciclo, com apenas um pico de maior NN em R6 e posterior queda 

significativa. Os diferentes comportamentos de NN observados indicam que há uma 

variação entre os grupos de ciclos de crescimento até a fase de produção de vagens, e a 

partir desta, todos os grupos apresentaram declínio e apresentaram os menores valores na 

fase R8 (enchimento de vagens), o que se explica pelo fato do dreno de fotossintatos passar 

a ser os grãos, e não mais os nódulos.  

Alcântara et al. (2009) consideram que logo após o florescimento ocorre uma 

queda na atividade da nitrogenase e que os fatores ambientais, como temperatura e 

umidade, exercem um papel muito importante na senescência. E afirmam também que 

existe uma grande variabilidade no grau de senescência dos nódulos que depende do ciclo 

da cultura, o que não foi verificado neste trabalho, onde as cultivares dos quatro ciclos de 

crescimento avaliadas apresentaram queda no NN a partir da fase R7.
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Figura 5. Representação gráfica do número de nódulos (NN) e área foliar (AF) ao longo das diferentes fases fenológicas do feijoeiro-comum 

com ciclos de crescimento precoce (A), semi-precoce (B), normal (C) e tardio (D) no ano de 2012. 3T- 3 trifólios; 4T- 4 trifólios.
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Observa-se na Figura 6 o comportamento das variáveis %NA e MSPA nas 

fases fenológicas em função do ciclo das cultivares. Pode-se perceber que a MSPA é 

crescente ao longo do ciclo para os quatro ciclos de crescimento.  

Quanto ao %NA observa-se que os grupos de cultivares precoce apresentaram 

%NA em torno dos 50% atingindo o maior valor na fase R5 (75%) e chegaram à 

senescência total em R8, as semi-precoces mantiveram o percentual de 35 a 65%, 

chegando a 0% em R8, 59 dias após a emergência de plântulas (DAE). Já os grupos normal 

e tardio apresentaram pico de %NA em V4 (4 trifólios) e R5, respectivamente, e ambos 

chegaram à senescência total em R7, com 55 DAE, 4 dias mais cedo do que as cultivares 

de ciclo precoce e semi-precoce. O fato das cultivares de ciclo precoce e semi-precoce 

encerrarem a atividade dos nódulos mais tarde faz com que elas não tenham prejuízo 

quanto ao período de fixação de N em relação às cultivares de ciclo normal e tardio. Esse 

resultado está de acordo com Fernández-Luqueño et al. (2008b) quando afirmam que os 

nódulos das raízes das leguminosas são caracterizados pela senescência precoce em relação 

a outros órgãos, mas discordam quando expõem que essa senescência em genótipos de 

ciclo curto ocorre mais precocemente. Para Alcântara et al. (2009) existe uma grande 

variabilidade no grau de senescência dos nódulos que depende do ciclo da cultura.  

Segundo Alessandrini et al. (2003), a senescência dos nódulos compreende um 

período no qual a atividade da nitrogenase residual é perdida, ocasionando um rápido 

declínio na FBN. A senescência precoce dos nódulos é um fator limitante da fixação de N2.  

Existem poucos estudos para o entendimento da genética do controle da senescência dos 

nódulos (Fedorova et al., 2002). Em estudos realizados sobre os fatores responsáveis pela 

senescência (Hernandez-Jimenez et al., 2002), foi constatado que o controle do período 

ativo do nódulo é realizado por sinais moleculares da parte aérea e da raiz. Esse período 

depende do ciclo da cultura e da precocidade da senescência. Em ervilha, a taxa máxima da 

fixação de N ocorre muito cedo, em torno de três semanas, enquanto que a diminuição da 

leghemoglobina e a degradação da proteína com conseqüente senescência dos nódulos, 

ocorrem mais tarde, em torno de nove a doze semanas. De forma similar, em feijoeiro-

comum a senescência ocorre em torno de 11 semanas (Puppo et al., 2005). 
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Figura 6. Representação gráfica do percentual de nódulos ativos (%NA) e massa seca da parte aérea (MSPA) ao longo das diferentes fases 

fenológicas do feijoeiro-comum com ciclos de crescimento precoce (A), semi-precoce (B), normal (C) e tardio (D) no ano de 2012. 

3T- três trifólios; 4T- quarto trifólios.
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4.2.3 Análise geral dos dois experimentos 

 

 

Os grupos formados por ciclo de crescimento também foram avaliados 

comparando os dois anos de cultivo quanto a NN, MSN, N-Total da parte aérea e PG.  

Para estimar a contribuição das bactérias fixadoras de N nas leguminosas, 

várias metodologias têm sido utilizadas. As mais empregadas, por sua facilidade e 

economia, são: o número (NN) e a massa seca de nódulos (MSN), a massa seca de planta, 

os componentes de rendimento e a PG, onde a correlação positiva entre as variáveis de 

nódulos e planta permite inferir sobre o N fixado (Mohr et al., 1999; Ferreira et al., 2000).  

Analisando o gráfico na Figura 7A pode-se observar que o NN apresentou 

diferença entre os dois anos somente para as de ciclo precoce, que apresentaram maior 

valor em 2013. Para MSN, apenas os grupos das cultivares normais e tardias apresentaram 

diferença entre os anos, sendo os valores maiores em 2012 (Figura 7B). O N-Total e a PG, 

em todos os ciclos, apresentaram maiores valores em 2012, e neste ano os valores de N-

Total foram crescentes de acordo com a duração do ciclo (Figura 7C), e a PG foi 

significativamente menor para o grupo de precoces (Figura 7D).  

Em condições de clima tropical, os principais fatores abióticos que afetam a 

FBN são: acidez do solo, toxidez de alumínio, salinidade e baixa fertilidade do solo, 

disponibilidade de N mineral, deficiência de nutrientes como fósforo e molibdênio, altas 

temperaturas no solo, luminosidade e baixa precipitação pluviométrica (Hungria & Vargas, 

2000); metais pesados, tipo de solo, textura e composição (Benizri et al., 2001). E os 

fatores bióticos: o tipo de inóculo e a via de inoculação, a seleção de cultivares apropriados 

que influencia decisivamente sobre as entradas de N nos sistemas agrícolas (Wani et al., 

1995); o controle de pestes e enfermidades que afetam o vigor da planta e o seu potencial 

de crescimento (Johnstone & Barbetti, 1987); competitividade, sobrevivência saprofítica e 

presença de antagonistas (Singh et al., 1995). Esses fatores bióticos são determinados pelas 

interações sinergísticas ou antagônicas com os outros representantes da biota do solo e com 

o próprio rizóbio, na sobrevivência e competição pela nodulação da planta hospedeira 

(Straliotto & Rumjanek, 1999). Todos estes fatores podem ter influenciado esses resultados 

que diferiram entre os dois anos de experimento, como o N-Total, PG, NN para as 

cultivares precoces e MSN para as normais e tardias. 
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Figura 7. Representação gráfica do número de nódulos (NN) (A), massa seca de nódulos (MSN) (B), N-Total da parte aérea(N-Total) (C), e 

produção de grãos (PG) (D) do feijoeiro-comum com diferentes ciclos de crescimento em dois anos de cultivo. 
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Para maior consistência de dados foram elaborados gráficos de correlação de 

Pearson entre algumas das variáveis avaliadas nos experimentos utilizando as médias dos 

dois anos de experimento. Pode-se observar que a MSPA apresentou correlação positiva 

significativa com o NN (p<0,05) (Figura 8A) e com MSN (p<0,01) (Figura 8B); e o N-

Total acumulado na parte aérea, da mesma forma que a MSPA, apresentou correlação com 

NN e MSN, aos mesmos níveis de significância verificados na parte aérea (Figura 8C e 

8D). Verifica-se que a MSN apresentou maior significância na correlação do que o NN, 

concordando com Araújo et al. (2007) quando afirmam que o número e a massa dos 

nódulos são indicativos de nodulação. Entretanto, a massa dos nódulos é mais útil na 

avaliação da nodulação, em virtude da melhor correlação com o desempenho simbiótico 

(Hungria & Bohrer, 2000).  

Esses dados indicam que pela verificação dessas duas variáveis de nodulação é 

possível inferir sobre produção de massa seca da parte aérea e fixação de N nesta. Esses 

dados discordam de Hansen et al. (1993) quando afirmam que correlação entre a maior 

nodulação e o aumento na fixação de N pelo feijoeiro-comum não é linear.  
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Figura 8. Análise de correlação de Pearson entre o número de nódulos (NN) e massa seca da parte aérea (MSPA) (A), massa seca de nódulos 

(MSN) e massa seca da parte aérea (MSPA) (B), número de nódulos (NN) e N-Total da parte aérea (N-Total) (C) e número de 

nódulos (NN) e N-Total da parte aérea (N-Total) (D) na fase R6 de cultivares de feijoeiro-comum de ciclos precoce (P), semi-precoce 

(SP), normal (N) e tardio (T). Cada ponto representa a média de dois anos. * p<0,05 e ** p<0,01. 



 

5   CONCLUSÕES 

 

O percentual de nódulos ativos, área foliar, massa seca da parte aérea e 

Nitrogênio total são afetados pelas cultivares. Já o número de nódulos e massa seca de 

nódulos não são influenciados. 

A massa seca de nódulos da fase de florescimento é influenciada pelos ciclos 

de crescimento e os ciclos normal e tardio apresentam maiores valores. A produção de 

grãos é afetada pelos ciclos das cultivares e, no primeiro experimento, as cultivares 

precoces apresentaram menores valores do que as demais. 

Cultivares de ciclo normal e tardio chegam à senescência total de nódulos na 

fase fenológica R7, enquanto as de ciclo precoce e semi-precoce atingem a senescência dos 

nódulos na fase R8, contudo, há uma diferença mínima de dias sem nódulos ativos entre 

estas. 

A produção de grãos no feijoeiro-comum apresenta correlação positiva com o 

número de nódulos e massa seca de nódulos. 
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