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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento inicial do feijão das variedades Carioca em diferentes 

tipos de coinoculação. O experimento foi realizado na cidade de Cascavel – PR, em estufa protegida, no Centro 

Universitário da Fundação Assis Gurgacz, durante os meses de agosto e setembro de 2021. O delineamento experimental 

utilizado foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos e cinco repetições, totalizando 20 unidades experimentais, 

sendo que cada unidade experimental foi composta por dois vasos contendo cinco sementes cada vaso. Os tratamentos 

foram T1 – testemunha; T2 – Azospirillum; T3 – Rizobium e T4 – Azospirillum + Rizobium. Os parâmetros avaliados 

foram germinação (%), comprimento da raiz e da parte aérea (cm) e massa verde (g). Concluiu-se que o tratamento de 

semente com coinoculação não influenciou o desenvolvimento inicial do feijão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No mundo, o feijão (Phaseolusvulgaris L.) é uma das leguminosas mais difundidas, pois é uma 

cultura que tem um grande valor proteico e sustenta grande parte das populações de países 

subdesenvolvidos (Conab, 2015). Cultivado por produtores grandes e pequenos e em variados 

sistemas de produção em todas as regiões brasileiras, o feijoeiro comum possui nitidamente grande 

importância econômica e social. Seu ciclo de 60 a 100 dias permite estar presente em sistemas 

intensivo, irrigado, de alta ou baixa tecnologia. 

O feijão e um dos principais alimentos encontrados na mesa do brasileiro, sendo assim 

considerado um alimento básico na dieta do mesmo. A média atual de consumo de feijão é de 12,7 

kg per capita/ano. A preferência do consumidor é regionalizada e diferenciada, principalmente quanto 

à cor e ao tipo de grão (LINS e VIEIRA, 2005). 
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A produção do feijão se estendendo por vários países, sendo o Brasil um dos líderes no ranking 

mundial na produção de feijão-comum. As produções de feijão em grão os anos de 1975 e 2005 

foram, respectivamente, de 2,28 milhões e 3,08 milhões de toneladas, com uma média de 2,54 milhões 

de toneladas no período (WANDER, 2007). 

O feijão, tem a possibilidade de ter uma relação simbiótica com bactérias fixadores de nitrogênio, 

de acordo com o estudo de Brito et al. (2011), a grande parte do nitrogênio acumulado no feijoeiro é 

fornecido por essa relação simbiótica com bactérias presentes no solo, sendo a mais comum delas o 

Rhizobium tropici, tendo em vista que, segundo os autores, não se deve utilizar muito nitrogênio de 

base pois pode acabar inibindo a fixação biológica, a qual é mais eficiente para a planta e mais 

econômica para o produtor. A eficiência dessa simbiose depende, também, da condição fisiológica 

da planta hospedeira, a qual deve fornecer a energia necessária para que a bactéria tenha possibilidade 

de realizar esse processo (STRALIOTO; TEIXEIRA; MERCANTE, 2013). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar as condições simbióticas entre o feijoeiro e as 

bactérias Rhizobium tropici e Azospirullum brasiliense no desenvolvimento inicial da cultura, para 

analisar os benefícios que a coinoculção pode trazer no início do desenvolvimento da cultura. 

 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 No Brasil, o feijão representa uma gigantesca fonte de proteínas na dieta da população pela 

grande quantidade de produtores que estão envolvidos em sua produção (CONAB, 2008). De acordo 

com Mercante et al., 1999 o feijão tem como principal dificuldade de produção os solos de baixa 

fertilidade. 

 As fontes principais de nitrogênio para o feijoeiro são a decomposição da matéria orgânica, 

aplicação de adubos nitrogenados e a fixação biológica feita por bactérias. (Hungria et al., 1997; 

Mercante et al., 1999). O inoculante comercial mais indicado para o feijoeiro, o qual é mais adaptado 

aos solos de climas tropicais, é o Rhizobium tropici, o qual tem boa resistência com as adversidades 

presentes no solo desse tipo de clima (SOARES et al., 2006). 

 O feijão, de acordo com estudos, demonstra uma excelente resposta a à inoculação destas 

bactérias, aumentando a produção expressivamente. De acordo com Oliveira e Sbardelotto (2011), a 

produção do feijoeiro comum varia entre 2500 Kg ha-1 e 3.000 Kg ha-1 a partir do uso desses 
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inoculantes. O uso devidamente correto em condições favoráveis de incoulantes podem trazer um 

aumento de produtividade de até 900 Kg ha-1 (SOARES et al., 2006). 

 A eficiência da fixação biológica de nitrogênio pode ser aumentada pela inoculação das duas 

bactérias simbióticas, o Rhizobiumtropici e o Azospirillumbrasiliese, tendo um aumento de produção 

e uma economia de adubação química ao produtor rural (Galindo et al., 2020). 

  

 3. METODOLOGIA 

 

O presente experimento foi realizado em Cascavel – PR, no período de agosto a setembro de 

2021, em estufa protegida não irrigada pertencente daFazenda Escola do Centro Universitário da 

Fundação Assis Gurgacz. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos 

e cinco repetições, totalizando 20 unidades experimentais, sendo que cada unidade experimental foi 

composta por dois vasos contendo cinco sementes cada. Os tratamentos foram T1 – testemunha; T2 

- Azospirillum, T3 -Rizobium e T4 - Azospirillum + Rizobium.  

Os vasos foram preenchidos com Latossolo Vermelho, após foram encaminhados a estufa. 

Os parâmetros avaliados foram a germinação (%), comprimento de raiz e da parte aérea (cm); 

e massa verde (g) de cada planta. 

Foi feito o acompanhamento de emergência de plantas para a garantia de sucesso do 

experimento e coleta da informação de plantas germinadas como parâmetro. Após as plantas já 

estarem em estágio de desenvolvimento inicial avançado, encontrando-se antes de fluorescência, 

foram avaliados os parâmetros. 

A retirada foi feita cuidadosamente cada planta dos seus vasos iniciando pelo tratamento 1 

repetição 1 e assim por seguida, após retirada as plantas do vaso, cada uma foi demarcada como um 

número para não ocorrer engano, e submetidas a lavagem das raízes e exposta ao sol brevemente para 

secar e não ocorrer interferência, no local de avaliação e primeiramente identificado o local de 

inserção da parte área para a parte radicular realizando então o corte exato nesse local, com auxílio 

de uma trena era medido o comprimento de raízes e em seguida da parte aérea com os dados de uma 

em uma coletados e anotados, as raízes eram descartadas, e a área verde das plantas devidamente 

demarcadas eram levadas para a pesagem. 
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Os dados foram submetidos a análise descritiva, análise de variância (ANOVA) e, quando 

significativo, as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância com o auxílio 

do programa SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

4.ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 Di  Domenico et  al.  (2018) que ao estudarem  a  cultivar  de  feijão  IPR  sábia em  condições  

de  laboratório,  concluíram  que  a inoculação    não  apresentou  resultados  significativos  para  a  

germinação  e  desenvolvimento inicial de plântulas ao utilizar diferentes doses de inoculante 

Rhizobium tropici. 

Hungria et al (2013) e Aung et al (2013), ratificaram que a superioridade  da coinoculação  

sobre  os  tratamentos  são  devido  aos  efeitos  combinados  que  as  duas  bactérias proporcionam, 

aumentando o comprimento e massa das raízes na soja como também em feijão. 

Após a coleta dos resultados foram apresentados os seguintes resultados de cada tratamento, 

apresentado na tabela abaixo. Diante disso, foi possível identificar resultados semelhantes dos 

tratamentos, pois a quantidade de dias do experimento não foi o suficiente para que as bactérias se 

estabelecessem totalmente na cultura. 

 

Título:  

Tratamentos Parte área  

(cm) 

Comprimento 

radicular (cm) 

Germinação 

 (%) 

Massa verde  

(g) 

T1 - Testemunha 24,68 a 15,87 a 0,76 a 5,26 a 

T2 - Azospirillum 24,95 a 14,56 a 0,68 a 5,50 a 

T 3- Rizobium 25,33 a 15,16 a 0,68 a 5,81 a 

T4 - Azospirillum + 

Rizobium 

25,49 a 16,3 a 0,80 a 5,55 a 

CV (%) 5,96 11,96 17,05 12,12 

p-valor 0,8255 0,4826 0,3552 0,6470 

Dms 2,7079 3,3504 0,2253 1,2121 

Médias seguidas de mesma letra não se diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de significância; CV = coeficiente de variação; dms = diferença mínima significativa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

Anais do 19º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2021 

ISSN 1980-7406 

 

É possível concluir que a quantidade de dias do experimento foi um fator negativo para que as 

bactérias se estabelecessem na cultura, dando uma maior visibilidade da importância de cada 

tratamento. Com a coleta de dados podemos perceber a semelhança entre eles, porém, o T4 

possivelmente seria o com maior destaque através dos fatores avaliados, a média de porcentagem do 

T4 já foi maior que a dos outros tratamentos. 
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