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RESUMO 

A cultura do feijão é de grande importância na mesa do consumidor e geração de emprego na 

cadeia produtiva. Em parâmetros de rendimento, o feijão não tem grandes produtividades no 

Brasil, e um dos maiores problemas encontrados que limita ter as almejadas altas na produção 

é a fertilidade, e em especial o nitrogênio (N). Neste sentido, esse trabalho teve o objetivo de 

avaliar o efeito de diferentes doses de inoculação e co-inoculação sobre o feijoeiro. O 

experimento foi realizado na cidade de Entre Rios- SC, no Sítio Rissi. O delineamento usado 

foi inteiramente casualizado, com 12 diferentes tratamentos, mudando as dosagens (mL) de R. 

tropici e A. brasilense, respectivamente: 0-0; 0-100; 150-0; 150-100; 187,5-0; 187,5-100; 225-

0; 225-100; 262,5-0; 262,5-100; 300-0; 300-100 com 3 repetições cada tratamento. As variáveis 

analisadas foram produtividade, peso de mil sementes, vagens por planta, número de grãos por 

vagem. Para produtividade, ocorreu diferença significativa e os melhores tratamentos foram 0-

100, 187,5-0, 225-0, 262,5-0 e 300-0. Para vagens por planta não ocorreu diferença significativa 

e para a média de grãos por vagem, ocorreu diferença significativa para 7 grãos por vagem, 

sendo que a não utilização de bactérias manteve uma das melhores médias junto ao tratamento 

225-0. Para peso de mil sementes, ocorreu diferença significativa. Os melhores tratamentos 

foram: 0-0, 225-0, 187,5-100 e 225-100. 

Palavras-Chave: Bactérias fixadoras de nitrogênio, Phaseolus vulgaris, Produtividade, 

Simbiose. 
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ABSTRACT 

The bean crop is of great importance on the consumer's table and job generation in the 

production chain. In yield parameters, the bean does not have great productivity ha-1 in Brazil, 

and one of the biggest problems encountered that limits the desired high production is fertility, 

and especially nitrogen (N). In this sense, the objective of this work was to evaluate the effect 

of different doses of inoculation and co-inoculation on bean. The experiment was conducted in 

the city of Entre Rios- SC, in Sítio Rissi. The design used was entirely randomized, with 12 

different treatments, changing the dosages (mL) of R. tropici and A. brasilense, respectively: 

0-0; 0-100; 150-0; 150-100; 187.5-0; 187.5-100; 225-0; 225-100; 262.5-0; 262.5-100; 300-0; 

300-100 with 3 repetitions each treatment. The variables analyzed were yield, thousand seed 

weight, pods per plant, number of grains per pod. For productivity per ha-1, there was a 

significant difference and the best treatments were 0-100, 187.5-0, 225-0, 262.5-0 and 300-0. 

For pods per plant there was no significant difference, and for the average number of grains per 

pod, there was a significant difference for 7 grains per pod, with the non-use of bacteria 

maintaining one of the best averages with the 225-0 treatment. For the weight of one thousand 

seeds, there was a significant difference. The best treatments were: 0-0, 225-0, 187.5-100 and 

225-100. 

Key-words: Nitrogen-fixing bacteria, Phaseolus vulgaris, Productivity, Symbiosis. 

 

INTRODUÇÃO 

Em um planeta em que a população está próxima de oito bilhões de pessoas, sempre em 

busca de maiores e melhores produções em menores áreas semeadas, com qualidade do produto 

produzido, conseguindo desse modo suprir a demanda para a população futura, apresenta-se 

como tema de estudo, a cultura do feijão comum (Phaseolus vulgaris), com especificação nos 

efeitos causados pelas diferentes doses de inoculação e coinoculação.  

O cultivo do feijoeiro tem altas necessidades de nutrientes como o nitrogênio por 

exemplo, onde o qual é disponibilizado tanto por fertilizantes minerais ou orgânicos quanto 

pela FBN, sendo a FBN feita por bactérias do gênero Rhizobium (BARBOSA; GONZAGA, 



 

 

 

2012). Segundo Barbosa e Gonzaga (2012), toda tecnologia de inoculação de sementes é levada 

em consideração como um potencializador, o qual vai causar o aumento do número de bactérias 

fixadoras de N no solo. 

 Os inoculantes comerciais utilizados para a cultura do feijão no Brasil são produzidos 

com espécies de rizóbio adaptados a solos tropicais, o que melhor se adaptou foi o R. tropici 

(Pena, 2010). Segundo Parizotto e Marchioro (2015), essas bactérias conseguem interagir com 

o sistema radicular das plantas hospedeiras, desenvolvendo os chamados nódulos que são 

estruturas onde o processo de fixação biológica de nitrogênio irá acontecer, podendo substituir, 

ainda que parcialmente, a adubação nitrogenada, resultando em benefícios ao produtor. 

Para utilizar das problemáticas do experimento utilizamos da inoculação com as bactérias 

do gênero Rhyzobium junto a co- inoculação, também conhecida como a utilização de dois ou 

mais tipos de microrganismos em simbiose com a planta (EMBRAPA, 2014). A associação de 

Azospirillum com bactérias do gênero Rhizobium auxilia em um maior desenvolvimento de 

raízes, assim conseguindo alcançar um volume maior de solo (DE BRUIJN, 2015), e a 

nodulação acontece de forma precoce, pois o Azospirillum coloniza as raízes antes do 

Rhizobium e produz sinais flavonóides que atraem o Rhizobium (CHIBEBA et al., 2008) 

Sabendo disso, percebe-se que utilizando o meio de co- inoculação, a cultura terá maiores 

produtividades pois uma bactéria auxilia a outra no processo de fixação biológica de nitrogênio. 

Assim, o objetivo do experimento foi avaliar o efeito de diferentes doses de inoculação e 

coinoculação sobre os componentes de produção do feijoeiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no sítio Rissi (26o43’33.33”S e 52o32’30.06”O) com 828 

metros de altitude, localizado na cidade de Entre Rios- SC, onde o solo é classificado como 

Latossolo Bruno distrófico (Santos et al., 2018), com clima classificado como Cfb (Alvares, et 

al., 2013).  

O experimento foi conduzido em forma de delineamento inteiramente casualizado tendo 

12 tratamentos com 3 repetições cada tratamento. As parcelas apresentaram área de 11,25 m2 

(5 linhas com espaçamento de 0,45m e comprimento de 5 metros). Os tratamentos foram 

compostos por doses crescentes de inoculante R. tropici (0 ml; dose recomendada; dose 

recomendada + 25% da dose; dose recomendada + 50% da dose; dose recomendada + 75% da 

dose e por fim, dose recomendada + 100% da dose) dependendo do tratamento e podendo conter 



 

 

 

ou não uma dose fixa (dose recomendada) de A. brasiliense (100 ml ha-1), também dependendo 

do tratamento (tabela 1). 

Tabela 1: Tabela dos tratamentos com doses de R. tropici (ml) e A. brasiliense (ml) 

 

A coleta de solo na área com sistema de cultivo, plantio direto consolidado para análise 

laboratorial foi efetuada no mês de agosto de 2020 com profundidade de 0-20 cm. Conforme o 

laudo da análise e o Manual... (2016), foi necessário a correção do pH do solo para implantação 

do experimento, pois o pH (H2O) foi de 5,29 e pH em índice SMP foi de 5,44. Assim foi 

utilizado cal virgem para que a correção mais rápida e eficiente tendo um PRNT de 209,30%. 

A cal foi espalhada no dia 10 de outubro de 2020 utilizando uma dose de 3,61 t/ha do mesmo.  

A semeadura do experimento foi realizada no dia 21 de novembro de 2020, com a 

cultivar do feijão, IPR Tuiuiú, de forma mecanizada com o auxílio de um trator e uma 

semeadora de 10 linhas com espaçamento entre linhas de 0,45 m, A população usada foi de 

346.666,66 sementes por ha-1.  

A dose de fertilizante foi obtida através da análise de solo e do Manual... (2016) e 

chegou-se à decisão de não utilizar fertilizantes, pois, os níveis de fósforo e potássio já estavam 

supridos para a cultura. Não foi adicionado nitrogênio, pois teoricamente, os usos das bactérias 

iriam suprir a necessidade da cultura. 

A inoculação e coinoculação conforme a parcela, foi realizada diretamente na semente 

misturando a solução de inoculante (s) e feita a semeadura. Os inoculantes que foram utilizados 

são de dois tipos, sendo um deles um inoculante líquido com Cepas SEMIA 4077 da bactéria R. 

e o outro inoculante também líquido com Cepas Ab-V5 e Ab-V6 da bactéria A. brasilense. 

O manejo da cultura foi realizado conforme os tratos culturais necessários para doenças, 

inseto e plantas daninhas. A colheita foi feita nos dias 28 de fevereiro de 2021 e 01 de março 

de 2021 de forma manual com 10 plantas aleatórias por parcela nas linhas centrais, para a 

contagem de vagens por plantas e grãos por vagem, peso de mil grãos, após isso feito o processo 

de debulha, limpeza e pesagem de grãos. Foram avaliados produtividade por ha. Para análise 

 

Doses de R. tropici (mL) 

Doses de A. brasiliense 
0,0 mL 

Doses de A. brasiliense 

100 mL 

0  0-0 0-100 

150  150-0 150-100 

187,5  187,5-0 187,5-100 

225  225-0 225-100 

262,5  262,5-0 262,5-100 

300  300-0 300-100 



 

 

 

da umidade foi utilizado um aparelho eletrônico de acompanhamento técnico e portátil, 

interpretados dados nas tabelas de descontos. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e posteriormente verificadas as 

preposições de homogeneidade de variância e distribuição normal dos resíduos. Quando houve 

efeito significativo dos fatores e interações, e então, as médias foram comparadas pelo teste de 

normalidade por Shapiro-Wilk a 5% significância e teste de médias por Scott-Knott. Todas as 

análises foram realizadas no ambiente R (R CORE TEAM, 2016).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

São diversos fatores que influenciam no rendimento da cultura do feijão, como a 

precipitação pluviométrica. Segundo Pena, (2015), durante seu ciclo a cultura necessita de 300 

mm á 400 mm, com boa distribuição. A pluviosidade durante o ciclo da cultura se encontrou 

abaixo da média necessária pela cultura do feijoeiro. Durante o período do experimento se teve 

um total de 287 mm, mal distribuídos durante o ciclo da cultura. 

No peso de mil grãos, conforme a tabela 2, foi observado que os valores têm interação 

entre doses de R. tropici x dose de A. brasiliense. Nos tratamentos com dose 0 de A. brasiliense, 

os melhores resultados foram quando não foi aplicado R. tropici (0-0) e na dose de 225 mL 

(225-0). Porém quando aplicamos 100 mL de A. brasiliense, as melhores respostas foram 

quando aplicamos simultaneamente 187,5 e 225 mL de R. tropici (187,5-100 e 225-100). Em 

relação ao uso ou não de A. brasiliense, o não uso só não teve resultados significativos na dose 

de 187,5 (187,5-0) e quando usado A. brasiliense só não tivemos respostas positivas quando 

não foi aplicado R. tropici, nos demais tratamento todos tivemos interação positiva e melhor 

peso de grão.  

Com isso, observa-se que utilizando a dose de 225 mL de R. tropici, obteve-se uma 

constância em melhores resultados com ou sem a utilização de A. brasiliense. Outra informação 

que se obteve, é que utilizando doses muito elevadas de R. tropici e A. brasiliense, tem-se 

menores valores para variável analisada. Se utilizarmos a dose do 225-0, temos um incremento 

2,1% de peso de mil grãos em relação ao 0-0, mesmo que não sendo significativo.  

Schossler et al. (2016), avaliou componentes de rendimento e produtividade do feijoeiro 

comum submetido à inoculação e coinoculação com estirpes de R. tropici e A. brasiliense e os 

mesmos obtiveram os melhores resultados de peso de mil sementes quando os tratamentos 

foram submetidos a co-inoculação. 



 

 

 

Tabela 2: Peso de mil grãos, produtividade sacas/há e média de 7 grãos/vagem em razão de 

diferentes doses de R. tropici e A. brasilense. 

Médias seguidas de letras maiúsculas iguais não diferem significativamente na coluna no teste de Scott-Knott em 

5% de probabilidade. Médias seguidas de letras minúsculas iguais não diferem significativamente na linha no teste 

de Scott-Knott em 5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação. 

Na variável produtividade em sacas por ha, conforme a tabela 2, foi observado que os 

valores têm interação entre doses de R. tropici x dose de A. brasiliense e foi observado que, 

utilizando 0 mL de A. brasiliense, os melhores resultados foram quando utilizamos doses de 

187,5 mL, 225 mL, 262,5 mL e 300 mL de R. tropici (187,5-0, 225-0, 262,5-0 e 300-0 

respectivamente). Quando utilizamos 100 mL de A. brasiliense, tivemos melhores resultados 

quando utilizamos 0 mL de R. tropici (0-100). Com isso observa-se que utilizando doses de R. 

tropici igual ou acima de 187,5 mL, não devemos utilizar doses de A. brasiliense ou até mesmo, 

se utilizarmos a dose recomendada de A. brasiliense, não se deve utilizar R. tropici para o fator 

produtividade.  

Observa-se que, comparando as médias de produtividade utilizando 300-0 com 0-100, 

temos que o 0-100 tem um incremento de 9,65% em produtividade, ou seja, para essa cultivar, 

nas condições climáticas que tivemos, o melhor a se fazer é utilizarmos somente bactérias que 

aumentem as taxas de crescimento de plantas sem utilizar bactérias do gênero R. tropici.  

No trabalho de Schossler e colaboradores, (2016), obteve-se melhores resultados de 

produtividade quando os tratamentos foram submetidos a doses de R. tropici ou quando os 

tratamentos foram submetidos a co- inoculação com R. tropici + A. brasilense.  

Para número de vagens por planta, não se teve diferença significativa. No experimento 

de Souza et al., (2011) foi obtido um incremento de 30% a mais de vagens por plantas que 

foram inoculadas com R. tropici em relação a tratamentos com adubação nitrogenada. Para a 

  Peso de mil grãos  Produtividade sacas/ha  
Média de 7 

grãos/vagem 

 

Doses de R. 

tropici 

(mL) 

Doses de A. 

brasiliense 
0 mL 

Doses de A. 

brasiliense 

100 mL 
 

Doses de A. 

brasilense 

0 mL 

Dose de A. 

brasilense 

100 mL 
 

Doses de A. 

brasilense 

0 mL 

Dose de A. 

brasilense 

100 mL 

0  241,9 Aa 234,5 Bb  38,2 Bb 45,5 Aa  1,8 Aa 1,2 Ab 

150  235,5 Ba 239,6 Ba  38,1 Bb 39,6 Ba  1,2 B 1,4 A 

187,5  236,6 Bb 243,8 Aa  42,9 Aa 40,2 Bb  1,4 B 1,7 A 

225  247,1 Aa 244,8 Aa  41,5 Aa 36,9 Cb  2,0 Aa 1,5 Ab 

262,5  235,7 Ba 236,8 Ba  42,2 Aa 41,3 Ba  1,6 B 1,8 A 

300  236,2 Ba 235,5 Ba  41,2 Aa 39,9 Ba  1,5 B 1,8 A 

CV%  1,51%   2,1%   17,47%  



 

 

 

variável média de grãos por vagem, não se obteve, diferenças significativas para média de 

2,3,4,5,6, e 8 grãos por vagem. Santos e Marcon, (2018), também não tiveram diferença 

significativa para a variável média de grãos por vagem e isso se explica pela questão de que 

essa característica tem alta herdabilidade genética, ou seja, a variável média de grãos por vagem 

é dificilmente alterada pelo quesito fenótipo. 

Quando avaliado média de 7 grãos por vagem, temos interação entre R. tropici e A. 

brasilense. Foi observado, conforme a tabela 2, que os valores têm interação entre doses de R. 

tropici x dose de A. brasiliense e foi observado que, utilizando 0 mL de A. brasiliense, os 

melhores resultados foram quando utilizamos as doses de 0 mL e 225 mL de R. tropici (0-0 e 

225-0). Quando utilizamos 100 mL de A. brasiliense, não tivemos diferença significativa entre 

as diferentes doses de R. tropici. 

Com isso, percebe-se que para termos maiores quantidades de vagens com 7 grãos, não 

precisamos utilizar nenhuma dose de R. tropici e de A. brasilense, ou seja, continuamos não 

tendo efeito significativo utilizando ou não as doses das bactérias, e nesse caso, se utilizarmos 

irá ocorrer uma diminuição dos números de vagens com 7 grãos exceto quando utilizamos a 

dose de 225 mL de R. tropici e 0 mL de A. brasilense (225-0). Em estudo realizado por Parisotto 

e Zarembski (2019), não houve diferença significativa para número de grãos por vagem 

utilizando ou não R. tropici e A. brasilense. 

 

CONCLUSÕES 

 Na produtividade por ha-1 os melhores tratamentos foram quando aplicado apenas 100 

mL de A. brasilense e doses de 187,5, 225, 262,5 e 300 de R. tropici sem ter a associação das 

duas bactérias. 

O tratamento com 225 mL de R. tropici sem a utilização de A. brasilense se manteve 

entre os melhores tratamentos em todas as variáveis que tiveram diferença significativa. 

Portanto, a utilização somente do R. tropici teve melhor desempenho diante das condições 

edafoclimáticas que se obteve na região.  
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