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RESUMO 

 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] é cultivado em diversas regiões do mundo, 

inclusive no Brasil. Tem boa adaptação as condições de clima e solo locais. Embora exista no 

mercado inoculantes comerciais, todavia, há dificuldade para obtenção destes produtos. 

Portanto, visando oferecer uma alternativa mais acessível, foi avaliado o potencial de utilização 

de um preparado obtido a partir de nódulos de raízes de feijão-caupi para melhoria da 

produtividade do feijão-caupi. Foram realizados experimentos de casa de vegetação e campo. 

Os experimentos de campo adotaram o delineamento em blocos casualizados e esquema fatorial 

(3X4) com três cultivares de feijão-caupi: Sempre Verde, Setentão e BRS Guariba e quatro 

fontes de N: preparado de nódulos (PN), inoculante comercial (IC), testemunha nitrogenada 

(TN, 20 kg. ha-¹), e a testemunha absoluta (T0). No primeiro experimento de campo o preparado 

de nódulos recebeu adição de goma de amido. No segundo experimento, realizado em casa de 

vegetação, foram avaliadas duas concentrações do preparado de nódulos: PN10 (10% 

nódulos/sementes, v/v); PN20 (20% nódulos/sementes v/v) e mais IC, TN (50 kg ha-¹) e T0. 

Neste ensaio avaliou-se parâmetros fotossintéticos e de biomassa da planta. Na terceira fase, 

foram realizados dois experimentos de campo, nos municípios de Crato-CE e Madalena-CE 

durante o primeiro semestre de 2017. O PN não recebeu goma de amido e o TN recebeu 50 kg 

ha-¹ de N. No primeiro experimento de campo, a cultivar BRS Guariba teve maior comprimento 

de vagem (COMPV) juntamente com produtividade (PROD) com médias de 19,62 cm e 855,09 

kg ha-¹ respectivamente. O PN exibiu média baixa em relação as demais fontes de N na maioria 

das variáveis analisadas, no entanto atingiu a maior produtividade (PROD) com 817,90 kg ha-

¹. O IC atingiu a maior massa seca da parte aérea (MSPA) enquanto que o PN foi o menor valor. 

No ensaio de casa de vegetação, a fotossíntese e condutância estomática proporcionaram 

aumento de até 43% do extrato de nódulos sobre T0 e até 49% de aumento do PN10 sobre T0. 

Os dois experimentos de campo de 2017 não mostraram interação entre os cultivares e as fontes 

de N. O PN apresentou médias de produtividade de até 628 kg ha-¹ em Crato, com um acréscimo 

de 16% sobre a testemunha absoluta. Por fim, o preparado de nódulos mostrou capacidade de 

incrementar a produção do feijão-caupi. 

 

Palavras chave: Fixação biológica de nitrogênio. Inoculação. Agricultura familiar. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp] is cultivated in several regions of the world, including 

Brazil. It has good adaptation to local climate and soil conditions. Although there are 

commercial inoculants on the market, however, there is difficulty in obtaining these products. 

Therefore, in order to offer a more accessible alternative, the potential of using a preparation 

obtained from cowpea root nodules to improve the productivity of cowpea was evaluated. 

Greenhouse and field experiments were carried out. The field experiments adopted the 

randomized block design in factorial arrangement (3X4) with three cultivars of cowpea: Sempre 

Verde, Setentão and BRS Guariba and more N sources: nodule preparation (NP), commercial 

inoculant (CI), nitrogen control (NC, 20 kg ha-¹), absolute control (T0). In the first field 

experiment the nodule preparation received addition of starch gum. In the second experiment, 

under greenhouse conditions, two concentrations of the nodule preparation were evaluated: 

NP10 (10% nodule/seeds, v/v); NP20 (20% nodule/seeds v/v) and more CI, NC (50 kg ha-1) 

and T0. In this trial, photosynthetic and biomass parameters of the plant were evaluated. In the 

third phase, two field experiments were carried out in the municipalities of Crato-CE and 

Madalena-CE during the first half of 2017. The PN did not receive starch gum and TN received 

50 kg ha-1 of N. In the first field experiment, the cultivar BRS Guariba had a longer pod length 

(COMPV) along with productivity (PROD) with averages of 19.62 cm and 855.09 kg ha-1, 

respectively. The PN showed a low average in relation to the other N sources in most of the 

variables analyzed, but reached the highest productivity (PROD) with 817.90 kg ha-1. The CI 

reached the highest dry mass of the shoot (MSPA) while the NP was the lowest value. In the 

greenhouse experiment, photosynthesis and stomatal conductance provided an increase of up 

to 43% in nodule extract over T0 and up to 49% increase in NP10 over T0. The two field 

experiments of 2017 did not show interaction between the cultivars and the sources of N. The 

NP presented productivity averages of up to 628 kg ha-1 in Crato, with an increase of 16% over 

the absolute control. Finally, the nodule preparation showed capacity to increase the production 

of cowpea. 

 

Keywords: Biological nitrogen fixation. Inoculation. Family farming. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

O continente africano é a região onde são encontrados os maiores produtores 

mundiais do feijão-caupi além de ser considerado o centro de origem desta espécie. A planta 

apresenta grande importância na alimentação humana devido seu teor nutricional, sendo que no 

Brasil tem maior destaque nas regiões Norte e Nordeste onde se concentram as maiores 

produções. 

É uma cultura bem adaptada a condições edafoclimáticas adversas, porém exibe 

baixas produtividades médias. Para que o feijão-caupi possa expressar seu potencial produtivo, 

é necessária uma combinação de fatores como o número de plantas por área que influenciam 

diretamente características morfológicas, fisiológicas e características de produção de grãos 

além do uso de tecnologia e o gerenciamento dos recursos disponíveis (BEZERRA et al., 2012). 

Com isso, problemas como chuvas irregulares ou irrigação incorreta, problemas fitossanitários 

ou sistema de produção com baixo nível tecnológico vão impactar negativamente a cultura.  

Dentre os nutrientes requeridos pelas plantas, o nitrogênio se destaca por ser um 

dos mais demandados, principalmente por ser um dos responsáveis pelo crescimento e 

desenvolvimento dos vegetais. Essa elevada demanda é explicada pelas funções do N no 

metabolismo vegetal, participando como um constituinte da clorofila, ácidos nucléicos, 

aminoácidos e proteínas (TAIZ; ZEIGER, 2012). No mesmo contexto, estudos tem mostrado 

que quando as plantas recebem mais N, o seu conteúdo tem acréscimo na folha, resultando em 

maior atividade dos cloroplastos e assim maior taxa fotossintética (LI et al., 2013; PAL et al., 

2005). 

A carência de N nos solos do Nordeste e a dificuldade para aquisição dos adubos 

para o agricultor tem motivado a busca por novas alternativas. Fertilizantes orgânicos como o 

esterco e resíduos da agroindústria, muito utilizados na agricultura orgânica, são boas fontes de 

N, entretanto sua utilização não é viável em áreas maiores devido à dificuldade com transporte, 

além das quantidades requeridas, mostrando ser mais adequado para uso em canteiros com 

hortaliças do que para culturas anuais (ALMEIDA, et al., 2008). 

Devido ao elevado custo, muitos agricultores em pequenas propriedades não 

empregam a adubação, comprometendo o rendimento dos cultivos. Assim, uma alternativa de 

baixo custo capaz de aumentar a produtividade dos cultivos de feijão-caupi, é a exploração da 

fixação biológica de nitrogênio (FBN) com a inoculação das sementes com estirpes de rizóbios 

eficientes na simbiose (ZILLI et al., 2009).  
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A terminologia rizóbio é usada para designar as alfas e betaproteobactérias que são 

capazes de estabelecer uma interação mutualística com leguminosas, fixando o nitrogênio 

atmosférico (STEFAN et al., 2018). Essas bactérias são capazes de induzir a formação de 

nódulos nas raízes das plantas hospedeiras, na qual o nitrogênio do ar é reduzido a amônia e 

depois revertido em benefício da planta (BOAKYE et al., 2016). A presença dos rizóbios em 

raízes de leguminosas como o feijão-caupi, pode aumentar a produção da cultura e o conteúdo 

de matéria orgânica do solo, bem como fornecer a quantidade adequada de N requerido para o 

desenvolvimento, incrementando a produção sem aumentar os custos (RUFINI et al., 2014).  

Apesar da FBN nas leguminosas mostrar desempenho produtivo bastante variável, 

dependendo da espécie, sua adoção tem grande potencial para melhorar a nutrição destas por 

meio do melhoramento genético (ALCANTARA et al., 2014). Desde a década de 40 são 

realizadas pesquisas com leguminosas no continente Europeu e foram desenvolvidos estudos 

com várias espécies como, trevo (Trifolium pratense), fava (Vicia faba), soja (Glycine max), 

alfafa (Medicago sativa) e ervilha (Pisum sativum), visando melhorar a eficiência da FBN 

(HERRIDGE; ROSE, 2000). No Brasil as primeiras pesquisas para seleção e produção de 

inoculantes para a soja foram iniciadas por volta de 1950, pela antiga SEMIA Seção de 

Microbiologia Agrícola (SEMIA), da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul (FREIRE; 

VERNETTI, 1999). Posteriormente, em 1964, é iniciado programa nacional de soja, com 

pesquisas para obtenção de variedades de soja adaptadas as diversas regiões do país que incluía 

pesquisas para selecionar e determinar as melhores estirpes de Bradyrhizobium japonicum para 

a cultura (HYMOWITZ, 1968). Já as pesquisas com o feijão-caupi são bem mais recentes, 

principalmente em razão do cultivo da cultura com baixa tecnologia, fato que contribuiu para o 

interesse tardio e as poucas respostas positivas dos inoculantes disponíveis até algum tempo 

atrás (MARTINS et al., 2003; ZILLI et al., 2009). Porém muito ainda pode ser feito, novas 

estirpes mais eficientes e mais adaptadas podem ser encontradas, bem como alternativas mais 

baratas para a inoculação de sementes de feijão-caupi, principalmente para atender o pequeno 

produtor que não conhece e tem pouco acesso aos inoculantes comerciais. 

O uso de inoculantes com bactérias fixadoras de N é uma ótima alternativa, tem 

custo relativamente baixo, boa eficiência, além de não causar danos ambientais. Os fatores que 

mais dificultam sua adoção nas regiões mais pobres são a falta de conhecimento dos pequenos 

produtores sobre esse tipo de produto e principalmente a distância das indústrias de inoculantes, 

situadas em sua maioria nas regiões Sudeste e Sul, dificultando a distribuição. Outra alternativa 

que pode viabilizar a contribuição da FBN para o desenvolvimento da cultura é a utilização de 

um preparado de nódulos de raízes de feijão-caupi, técnica que tem estudos iniciados pela 
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Embrapa Agrobiologia (RUMJANEK, et al., 2017). É uma opção acessível e barata, porém 

ainda carente de informações sobre como utilizar essa prática de forma eficaz. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito sobre a produção, do preparado de nódulos obtido a partir de raízes 

de feijão-caupi, cultivado por pequenos agricultores no semiárido cearense com a perspectiva 

de proporcionar retorno econômico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Obtenção de nódulos em casa de vegetação com feijão-caupi com a finalidade de 

produzir o preparado de nódulos; 

Testar o efeito de duas concentrações do preparado de nódulos sobre o cultivo do 

feijão-caupi; 

Avaliação do comportamento das plantas inoculadas com o preparado de nódulos 

sobre as trocas gasosas do feijão-caupi;  

Avaliar o preparado de nódulos nos municípios de Madalena e Crato em condições 

de campo, juntamente com três cultivares de feijão-caupi: Setentão, BRS Guariba e Sempre 

Verde, avaliando-se os parâmetros produtivos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O feijão-caupi  

 

O feijão-caupi é uma das culturas de maior importância para as regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, principalmente por sua adaptação às condições de clima e solo da região, 

tendo grande impacto socioeconômico para os pequenos e médios agricultores em virtude de 

sua capacidade de tolerar a baixa fertilidade, o estresse hídrico e salinidade (FREIRE FILHO; 

LIMA; RIBEIRO, 2005). Entretanto, apresenta baixa produtividade quando comparada a outras 

leguminosas, com uma média de 506 kg ha-¹ segundo dados da safra 2016/2017 (COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2018), sendo capaz de atingir até 3.000 kg ha-¹ sob 

condições controladas (HALL, 2012).  

O feijão-caupi é classificado como planta Dicotyledonea, que pertence a ordem 

Fabales, família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinea, 

gênero Vigna, secção Catiang e espécie Vigna unguiculata (L.) Walp. (VERDECOURT, 1970; 

MARECHAL et al., 1978; PADULOSI; NG, 1997), tem uma constituição cromossômica do 

tipo diploide 2n=22 e seu genoma tem tamanho estimado em 600 Mb (CHEN et al., 2007). É 

uma leguminosa que abrange diversos países ao redor do mundo, principalmente do Oeste 

Africano, estando presente principalmente em regiões tropicais, que apresentam características 

semelhantes ao seu provável local de origem, além de ter grande importância social, econômica 

e nutricional (MOUSINHO et al., 2008; MUCHERO et al., 2008). É originário do continente 

Africano no qual é produzido 95% do feijão-caupi em grãos secos cultivado globalmente, 

adotando uma diversidade de sistemas de produção em regiões semiáridas do Oeste e da África 

Central (SALINAS-GAMBOA, et al., 2016). 

A cultura tem uma grande variedade fenotípica, com tipos de porte variando de 

prostrado ao ereto, ciclo de crescimento de curta ou longa duração e ainda o duplo propósito 

sendo cultivada principalmente para grãos secos, porém as folhas e ramos verdes também têm 

sido empregados na alimentação animal (PONTES et al., 2017). Outra forma de consumo do 

feijão-caupi é em grãos imaturos que apresentam uma umidade em torno de 60-70%, sendo 

comercializados na forma de vagens verdes ou grãos frescos debulhados, seu consumo é comum 

na região Nordeste compondo diversos pratos típicos (KBATOUNIAN, 1994; OLIVEIRA et 

al., 2001). 
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Devido à capacidade de fixar nitrogênio simbioticamente, o feijão-caupi pode suprir 

a demanda por esse nutriente e atingir altos índices de produção desde que apresente boa 

nodulação além de contribuir para a fertilidade do solo (RUMJANEK et al 2005; BOUKAR et 

al., 2016). Como observado por Gualter et al. (2011), a inoculação pode substituir a aplicação 

de ureia equivalente a uma dose de 80 kg ha-1 gerando um aumento de rendimento de 

aproximadamente 30% caso seja adotado uma estirpe eficiente. Além disso, o uso de 

microrganismos como promotores de crescimento traz benefícios ecológicos por reduzir o uso 

de fertilizantes químicos e dessa forma contribui para alcançar a sustentabilidade no setor 

agrícola (FIGUEIREDO et al., 2010). 

 

3.2 Importância econômica do feijão-caupi 

 

Dados de 2016 mostram uma área de aproximadamente 12,31 milhões de hectares 

e uma produção anual de aproximadamente 6,99 milhões de toneladas de grãos secos (Figura 

1) ao redor do mundo (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED 

NATIONS, 2018). No Brasil a produção do feijão-caupi é concentrada nas regiões Norte e 

Nordeste por se adaptar bem às condições de clima e solo, além de ter menor requerimento por 

nutrientes e baixo consumo de água comparado a outras leguminosas (SILVEIRA et al., 2001). 

Com o uso de cultivares modernas de elevado potencial produtivo, foi possível expandir seu 

cultivo para o Cerrado e regiões do oeste central, principalmente como cultura de safrinha 

(BEZERRA et al., 2017). Tradicionalmente o feijão-caupi é cultivado por pequenos produtores, 

com emprego de baixa tecnologia, entretanto, a partir de sua expansão para a região Centro-

Oeste no início de 2006, a produção passou a ser oriunda de médios e grandes produtores que 

praticam uma agricultura com altos níveis de tecnologia (FREIRE FILHO et al., 2011). Nessa 

região a produtividade estimada para o período de 2017/18 é de 1105 kg ha-¹ cultivado em uma 

área de 209 mil hectares enquanto que em toda região Nordeste a área total é de 1,106 mi 

hectares com produtividade média de 311 kg ha-¹ evidenciando a tamanha disparidade em 

eficiência (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2018). 

Dentre os segmentos da atividade agrícola, a agricultura familiar tem ampla 

relevância nacional, principalmente na produção de alimentos básicos consumidos pela 

população brasileira, sendo responsável por 45,6% do milho (Zea mays L) e 69,7% do feijão-

caupi produzidos no País (HOFFMANN, 2014). Para esses pequenos produtores o cultivo do 
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feijão consorciado com milho ou mandioca é muito comum, pois são culturas de importância e 

bastante beneficiadas por essa modalidade de cultivo (ALVES et al., 2009). 

Figura 1- Evolução da produção e área colhida de feijão-caupi no mundo. 

 

Adaptado, (FAOSTAT, 2018). 

 

As leguminosas são muito importantes na dieta humana, apresentam teores de 

proteínas significativamente superior aos cereais, além de serem ricas em fibra alimentar, 

amido, minerais, vitaminas e antioxidantes e o feijão-caupi apresenta 3 a 4 vezes mais proteínas 

que os cereais (TREHAN et al., 2015). Dentre as proteínas presente nos grãos, a maioria são 

globulinas, albuminas, gluteínas e prolaminas e seus teores não mudam em função do cultivar 

considerado (CARVALHO et al., 2012; KACHARE; CHAVAN; KADAN, 1988). A cultura 

fornece 53% do carboidrato, 2% de gorduras e 22 a 33% de proteínas, além de alto conteúdo 

do aminoácido lisina, essencial para o metabolismo humano (QUIN, 1997). Somando a esses 

benefícios, o feijão-caupi também apresenta efeito anti-inflamatório, mediado por perfis 

fenólicos e atividade antioxidante (OJWANG et al., 2015). 

 

3.3 Importância do nitrogênio na agricultura 

 

O nitrogênio (N) desempenha função em uma infinidade de processos biológicos 

tanto nas plantas como nas bactérias, tendo papel essencial no crescimento dos vegetais, 

principalmente na fase vegetativa, bem como na decomposição da matéria orgânica do solo. O 

nitrogênio também é componente essencial para as plantas, participando de diversas atividades 
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fisiológicas onde compõe aminoácidos, proteínas, ácidos nucléicos e metabólitos secundários. 

Embora as plantas necessitem de grandes quantidades desse nutriente, a porção presente nos 

solos são quase sempre limitadas (GAN et al., 2016). 

O N presente nos solos pode ser encontrado principalmente nas formas de nitrato e 

amônia, é um nutriente de alta mobilidade, porém as plantas são capazes de utilizar apenas 30 

a 40% do volume aplicado e o restante não usado é perdido por lixiviação ou outros processos 

naturais (RAUN; JOHNSON, 1999). 

Uma das principais formas de obtenção de nitrogênio para o uso agrícola é por meio 

do método de Haber-Bosch, um processo industrial de obtenção do nitrogênio, porém é um 

sistema de baixa eficiência e requer elevadas quantidades de energia para a quebra das ligações 

iônicas, por isso tem um alto custo de produção. No mundo, a quantidade de nitrogênio 

produzido pelo método industrial é de mais de 80 milhões de toneladas anuais (EPSTEIN; 

BLOOM, 2006). Além do gasto energético elevado, a aplicação dos adubos nitrogenados gera 

risco a saúde humana e ao ambiente devido a contaminação do lençol freático com nitratos 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Há dois estágios em que o nitrogênio é especialmente importante no ciclo de vida 

das plantas. Primeiro durante a formação da biomassa, em que há armazenamento e assimilação 

de N em aminoácidos e outros compostos nitrogenados. O segundo, é durante a partição dos 

fotoassimilados para a semente onde uma proporção do N é direcionada para as sementes 

resultando na produção final (KANT; BI; ROTHSTEIN, 2011). A escassez do N para as 

plantas, além de comprometer o crescimento da parte aérea, causa redução no crescimento das 

raízes, suprime a iniciação das raízes laterais, aumenta a relação C/N no interior da planta, reduz 

fotossíntese e provoca senescência foliar precoce (MALAMY, 2005; WINGLER et. al., 2006). 

Excesso de nitrogênio aplicado como fertilizante pode causar perdas econômicas pelo 

desperdício e danos ambientais, pois a lixiviação de nitratos pode contaminar mananciais de 

superfície comprometendo a potabilidade da água e ocasionar a eutrofização de rios e lagos 

(DAHAN et al., 2014). 

O nitrogênio também pode ser tóxico ao homem, as formas de nitrato quando 

presentes no solo podem trazer riscos de intoxicação tanto para a saúde humana como animal, 

além das formas de óxido nitroso ter importantes efeitos sobre os sistemas climáticos e a 

camada de ozônio (CAMARGO; ALONSO, 2006; WUEBBLES, 2009). Carnol; Ineson e 

Dickinson (1997) e Fluckiger e Brau (1998) observaram que em solos de florestas, a excessiva 

deposição de N causava além da lixiviação, eutrofização, acidificação, aumento da 
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solubilização e consequente potencial tóxico de elementos como alumínio (Al), ferro (Fe) e 

manganês (Mn). 

 

3.4 A fixação biológica de nitrogênio 

 

Os primeiros isolamentos de bactérias obtidas de nódulos de leguminosas foram 

realizados por Beijerinck em 1888, vindo a classificar as bactérias isoladas de Bacilus radicola 

que foi posteriormente alterado para Rhizobium leguminosarum (MOREIRA, 2008). Desde 

então muitos estudos têm sido feitos e diversas novas espécies foram identificadas ao longo do 

tempo. No Brasil os estudos mostram que as bactérias do gênero Bradyrhizobium são as 

predominantes no feijão-caupi (JARAMILLO et al., 2013). Solos agrícolas da Amazônia 

também têm mostrado predomínio deste gênero de bactéria (GUIMARÃES et al., 2012). 

Nas bactérias simbióticas, a fixação biológica de nitrogênio acontece no interior 

dos nódulos das raízes das leguminosas, no qual é formada uma associação entre bactéria e 

planta hospedeira (GORDON et al., 2001). Espécies de leguminosas nativas podem obter até 

80% de sua demanda por nitrogênio suprida pela fixação simbiótica (FREITAS et al., 2010). O 

nitrogênio molecular (N2) é convertido em amônia, aumentando o crescimento da planta, em 

contrapartida a planta fornece ácido dicarboxílico, que são moléculas de carbono fixadas pela 

fotossíntese e consumidas pelo rizóbio como fonte de carbono, energia e redutores (PRELL; 

POOLE, 2006).  

O processo de conversão de N2 em NH3 é realizada pela enzima nitrogenase, que é 

um complexo heterodimérico composto por duas subunidades que catalisam a redução ATP-

dependente do N2 para NH3 com consumo de 16 moléculas de ATP (FALKOWSKI; 

FENCHEL; DELONG, 2008). A presença de amônio pode causar perda gradual da atividade 

da enzima já sintetizada ou inibir a síntese de novas unidades. Uma das explicações é que após 

adição da amônia pode ocorrer inibição na transferência de elétrons ou na geração de ATP 

causando inativação da enzima (RUDNICK et al., 1997). Em ambientes de vegetação não 

perturbada, existe pouco estímulo a FBN, pois a ciclagem eficiente garante o fornecimento 

adequado de nutrientes mantendo o crescimento dos vegetais. Já em áreas degradas com solos 

e substratos pobres o efeito é contrário, havendo maior estímulo (MOREIRA et al., 2010).  

Além da capacidade de fornecer N as leguminosas, os rizóbios são capazes de 

induzir a formação de fitormônios, aumentam a captação de nutrientes minerais e reduzem 

efeitos tóxicos dos metais pesados, contribuindo indiretamente para a promoção do crescimento 
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vegetal (KARTHIK et al., 2017). Para o feijão-caupi já existem estirpes recomendadas, no 

entanto, podem apresentar ampla gama de respostas conforme a cultivar e o ambiente em que 

houve o cultivo (SOARES, 2007). Outra dificuldade existente na associação dos rizóbios com 

o feijão-caupi é a promiscuidade da espécie que tem capacidade de estabelecer simbiose com 

uma variedade de bactérias noduladoras, entretanto isso pode resultar em uma resposta inferior 

da cultura quando inoculada com estirpes selecionadas em campo em função da competição 

exercida pelas estirpes nativas sobre a nova bactéria presente no solo (GUIMARÃES et al., 

2012; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

 

3.5 Fatores que interferem na fixação biológica de nitrogênio 

 

A interação dos rizóbios com as plantas depende de diversos fatores, sejam eles 

ligados ao clima e solo ou a interação com outros microrganismos, que podem modificar o 

processo de FBN causando redução ou inibição tanto por efeitos diretos sobre os rizóbios como 

substâncias tóxicas ou competição entre microrganismos, como por efeitos sobre as plantas com 

alterações osmóticas nas raízes, ou mesmo provocando mudanças fisiológicas na planta que 

venham a impactar sobre a simbiose. 

Os teores dos nutrientes disponíveis para as plantas trazem implicações sobre o seu 

crescimento, alterando processos fisiológicos da planta bem como os relacionados à FBN. A 

escassez de fósforo pode reduzir a capacidade de fixação dos rizóbios, atuando nos processos 

de metabolismo energético que controlam a conversão do N2 em NH3. Quando o fósforo é 

insuficiente, interfere na disponibilidade de ATP que é requerido para as funções celulares 

como atividade enzimática e transporte de membranas (VALENTINE; KLEINERT; 

BENEDITO, 2017). Geralmente a concentração de fósforo nos nódulos é três vezes superior a 

outras partes da planta (TSVETKOVA; GEORGIEV, 2003).  

O molibdênio (Mo) é um dos nutrientes mais importantes para plantas fixadoras de 

nitrogênio pois é usado pelos rizóbios como constituinte da enzima nitrogenase, de forma que 

todas as bactérias que fixam nitrogênio simbioticamente necessitam de molibdênio durante a 

fase de fixação do N2 (GAD; KANDIL, 2013). O molibdênio ainda desempenha função de 

cofator para a enzima nitrato redutase que participa do processo de assimilação do nitrogênio 

(HANSCH; MENDEL, 2009).  

A população de rizóbios nativos do solo tem grande impacto sobre a fixação 

biológica de nitrogênio e contribui para um maior crescimento das leguminosas. Em geral, essas 
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populações nativas tem menor eficiência se comparadas aos inoculantes comerciais e o seu 

desempenho está associado ao tamanho da população, taxa de sobrevivência, efetividade da 

infecção, maior mobilidade no solo, capacidade quimiotática para encontrar os exsudados das 

plantas e velocidade de infecção das raízes (HUNGRIA; VARGAS; ARAÚJO, 1997; 

SANGINGA et al., 1996).  

A nodulação em leguminosas sofre redução por uma variedade de situações de 

estresse, percebida principalmente a partir das raízes que é o órgão onde a nodulação acontece 

(LAHROUNI et al., 2016). Dentre esses estresses, o frio também pode causar redução na 

nodulação, quando houver (MISHRA et al., 2012). 

O estresse hídrico provoca restrições no crescimento das plantas provocando mais 

impacto sobre a FBN que a transpiração e fotossíntese (CEREZINI et al., 2014). Em tais 

condições, o metabolismo de N atua como regulador da FBN, quando as plantas se encontram 

sob restrição hídrica, a concentração de ureídeos é alterada em diversas partes da planta, 

especialmente nos nódulos, onde pode haver efeito negativo sobre a fixação de N. 

Os danos causados pela salinidade estão relacionados a mudanças no potencial 

osmótico, causando inibição no crescimento da planta e na multiplicação dos rizóbios por causa 

da alta concentração intracelular de solutos, e aliado a isso, alguns íons afetam o crescimento 

por inibição da atividade de enzimas específicas (ELSHEIKH, 1998; UYANÖZ; KARACA, 

2011). A salinidade pode causar inativação dos nódulos, constatado pela ausência da coloração 

rosa no interior dos nódulos (WIGNARAJAH, 1990). 

A acidez do solo afeta o crescimento dos rizóbios, pois estirpes de crescimento 

rápido, em meio de cultura são menos tolerantes ao pH baixo. Quando o pH dos solos se 

encontram baixos, e com elevados teores de Al e Mn aliados a baixos teores de Ca, Mg, P, e 

Mo, provocam redução no crescimento das plantas, sobrevivência e efetividade da simbiose de 

estirpes de Bradyrhizobium (INDRASUMUNAR; DART; MENZIES, 2011). Em adição, 

Norris (1965) sugere que a sobrevivência de rizóbios em solos ácidos tem relação inversa com 

a quantidade de ácido produzido pela bactéria, de forma que aqueles rizóbios que produzem 

menos ácido teriam melhor taxa de sobrevivência em solos mais ácidos. 

Metais pesados são grandes poluentes dos solos, muitas vezes provenientes de 

resíduos de indústrias e também de produtos agrícolas, como é o caso dos fertilizantes 

fosfatados que são a principal via de contaminação dos solos por cádmio, juntamente com as 

atividades de mineração (GARBISU; ALKORTA, 2001). 
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3.6 Diversidade de microrganismos fixadores de nitrogênio 

 

Existe uma grande quantidade de microrganismos que vivem na rizosfera das 

plantas. Muitos destes contribuem para o desenvolvimento vegetal, seja por meio de mecanismo 

como solubilização de fosfatos ou fixação biológica de nitrogênio. 

A distribuição e diversidade dos rizóbios sofre grande influência da localização 

geográfica e, por sua vez, determina a filogenia e realça sua origem evolucionária (KOSLEY 

et al., 2018). Também em um mesmo solo, espécies vegetais diferentes podem formar 

associações com populações de rizóbios distintas, sendo isto causado pela especificidade de 

algumas espécies vegetais (MISHRA et al., 2012). 

Melloni et al., 2006, ao estudarem solos de mineração de bauxita em reabilitação, 

observaram baixa diversidade de rizóbios nativos, enquanto que as áreas com cobertura vegetal 

tiveram maior diversidade, principalmente com o uso de leguminosas para a cobertura vegetal, 

mostrando a relação da presença de vegetação com a diversidade de microrganismos nos solos. 

Tradicionalmente os rizóbios são representados por bactérias pertencentes ao grupo 

das alfaproteobacterias que incluem os gêneros Rhizobium, Allorhizobium, Sinorhizobium e 

Mesorhizobium, que apresentam crescimento rápido a moderado, além do Bradyrhizobium que 

compreende estirpes de crescimento lento. Posteriormente, outros rizóbios não clássicos foram 

relatados e vindo a ser denominados de Betaproteobactéria, a exemplo das estirpes 

Burkholderia plymatum, B. tuberum e Cupriavidus taiwanensis, sendo este último o primeiro 

rizóbio pertencente a sub-classe Beta a ser sequenciado, permitindo sua comparação com 

rizóbios da classe alfa (AMADOU et al., 2008). 

Os rizóbios de cada gênero, em geral, são conhecidos por fixar nitrogênio com um 

grupo específico de leguminosas. O gênero Rhizobium é amplamente associado com o feijão 

comum (Phaseolus vulgaris L.) e com o grão-de-bico (Cicer arietinum L.) (KOSLEY et al., 

2018). Dentre os fixadores de nitrogênio que se associam ao feijão-caupi, as bactérias do gênero 

Bradyrhizobium são as principais, havendo diversas espécies citadas como: Bradyrhizobium 

japonicum, Bradyrhizobium liaoningense, Bradyrhizobium yuanmingense e Bradyrhizobium 

pachyrhizi entre outras (BEJARANO, et al., 2014; LEITE et al., 2017; SARR et al., 2009). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Preparado de nódulos  

 

Para preparação do preparado de nódulos, foram coletadas amostras compostas de 

solo na profundidade de 0-20 cm, no local de implantação do experimento. As amostras foram 

levadas para casa de vegetação, onde procedeu-se o preparo dos vasos. Foram adicionados dois 

litros do solo em cada vaso. Sementes de feijão-caupi cv. Setentão foram semeadas e após 8 

dias após o plantio foi realizado o desbaste, permanecendo apenas uma planta. Diariamente 

eram realizados a irrigação dos vasos e o acompanhamento das plantas. Após 35 dias, as raízes 

foram retiradas, lavadas e os nódulos destacados e colocados em um recipiente graduado. Em 

seguida, iniciou-se o preparo para a inoculação com a maceração dos nódulos, depois foi 

adicionado água até atingir o dobro do volume inicial dos nódulos. Posteriormente foi 

adicionado goma de amido (fécula de mandioca) com o objetivo de aumentar a aderência do 

extrato sobre a superfície das sementes. Por fim, a suspensão foi homogeneizada em 

liquidificador. 

 

4.2 Avaliação inicial do inoculante 

 

Foi realizado um ensaio de campo no perímetro irrigado do Baixo Acaraú, 

município de Marco-CE, de coordenadas 3°04'01.0"S 40°04'02.4"W, no período de março a 

maio de 2015, onde foram testados três cultivares de feijão-caupi: Setentão, Sempre verde e 

BRS Guariba e quatro fontes de N, compostas pelo extrato de nódulos (contendo goma de 

amido), inoculante comercial, testemunha nitrogenada (aplicação de ureia 20 kg ha-¹) e 

testemunha absoluta (ausência de inoculante e nitrogênio). Adotou-se o delineamento em 

blocos casualizados com quatro repetições e esquema fatorial, sendo o primeiro fator composto 

pelas cultivares e o segundo pelas fontes de N. 

Foi coletada uma amostra composta de solo na profundidade de 0-20 cm com intuito 

de avaliar a fertilidade do solo para realizar a adubação. O ensaio seguiu o delineamento em 

blocos casualizados com quatro repetições, as parcelas experimentais foram compostas por seis 

linhas com 4,2 m de comprimento e espaçamento de 0,8 m conferindo uma área de 20,16 m², 

cada linha foi espaçada em 0,30 m e os blocos foram constituídos de 12 parcelas. 
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A aplicação dos inoculante nos respectivos tratamentos foi feita no dia anterior ao 

plantio. As sementes foram adicionadas a um recipiente juntamente com o preparado de nódulos 

permanecendo em repouso por 10 minutos. Em seguida, o líquido foi drenado e as sementes 

foram mantidas sobre uma superfície plana para secagem a sombra. O inoculante comercial 

turfoso foi preparado foi dissolvido em água para em seguida realizar a mistura com as sementes 

seguindo a proporção de 100g de inoculante: 200 mL de água: 10 kg de sementes. As sementes 

ficaram imersas nesta suspensão por 10 minutos, em seguida foi drenado o excesso da 

suspensão e as sementes ficaram secando a sombra. Esse procedimento foi realizado na noite 

anterior ao plantio, de modo que o tempo entre inoculação e plantio não supere as 24 hs para 

manter a viabilidade das bactérias até o momento da semeadura. 

Para o plantio, foi feita a semeadura de três sementes por cova e posteriormente 

houve desbaste aos 15 dias após o plantio (DAP) deixando apenas uma planta por cova. Para 

os tratamentos adubados foram aplicados 20 kg ha-¹ de N em cobertura aos 21 DAP. Todos os 

tratamentos receberam aplicação de fósforo e potássio, tendo como fontes P2O5 e KCl 

respectivamente, as doses seguiram as recomendações da análise de solo. 

Aos 35 DAP, foram avaliadas as seguintes variáveis: Altura de planta (ALT); massa 

seca da parte aérea (MSPA); massa seca de raiz (MSR); número de nódulos (NN); massa seca 

de nódulos (NSN). Após a colheita também foram analisados comprimento de vagem 

(COMPV) e produtividade (PROD). 

As análises estatísticas foram realizadas usando o software estatístico GENES, onde 

foi feita análise de variância e as médias avaliadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

4.3 Avaliação de trocas gasosas 

 

Um segundo experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao 

Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará (UFC) com o propósito de 

avaliar o comportamento fotossintético das plantas. O preparado de nódulos foi obtido por meio 

do cultivo de planta isca (feijão-caupi cv. Setentão) em vasos contendo solo proveniente de 

propriedade agrícola no perímetro Irrigado do Baixo Acaraú, Marco-CE. Trinta dias após a 

emergência das plantas, os nódulos foram retirados e lavados. Para o preparo do extrato, os 

nódulos foram macerados e depois recebeu adição de água equivalente a duas vezes o volume 

dos nódulos, em seguida essa suspenção foi misturada as sementes em volume equivalente a 10 
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vezes o dos nódulos (Proporção 1:2:10 de nódulos, água e sementes). O experimento foi 

conduzido em vasos contendo substrato autoclavado, composto por areia e vermiculita (3:1), 

depois foram desinfestados por imersão em hipoclorito de sódio (0,5%) por 24h. Após o 

preenchimento dos vasos com o substrato, foram semeadas três sementes por vaso. 

O experimento foi realizado seguindo o delineamento inteiramente casualizado com 

quatro repetições e cinco tratamentos: T0- testemunha absoluta, livre de N e inoculante; TN – 

testemunha nitrogenada, recebeu apenas N mineral; IC – inoculante comercial; TPN10 – 

preparado de nódulos na proporção de 10%; TPN20 – preparado de nódulos na proporção de 

20%. 

Com 7 DAP foi realizado o desbaste das plantas, mantendo-se apenas uma planta 

por vaso, semanalmente foi aplicado em todos os tratamentos a solução nutritiva de Norris 

(NORRIS; DATE, 1976), sem nitrogênio, enquanto que a testemunha nitrogenada foi adubada 

com N recebendo dosagem equivalente a 50 kg ha-¹ na forma de ureia, aplicada de forma 

parcelada semanalmente. Durante 35 dias as plantas foram acompanhadas. Ao final do período, 

antes da retirada das plantas foi medido a Taxa fotossintética (A), Condutância estomática (gs) 

e Concentração interna de CO2 (ci), relação da concentração interna e ambiental de CO2 (ci/ca), 

transpiração (E). Depois foi medido o comprimento da parte aérea, massa seca da parte aérea, 

massa seca de raízes, número de nódulos e massa seca de nódulos. 

 

4.4 Avaliações de produtividade dos preparados de nódulos  

 

Para melhor avaliar o comportamento dos extratos de nódulos em condição de 

campo, foram realizados dois experimentos. O primeiro em Crato-CE, situado na região do 

Cariri cearense (07°14’08.8”S 39°22’09.8”W), no período de fevereiro a maio de 2017 e o 

segundo realizado de março a junho de 2017 em Madalena-CE, sertão cearense (4°47’15.3”S 

39°40’16.4”W). Para análise de fertilidade, foram coletadas amostras compostas de solo nos 

locais de montagem dos experimentos na profundidade de 0 – 20 cm (Tabela 1). 

Tabela 1 - Análise de fertilidade dos solos onde foram realizados os experimentos de campo. 
LOCAL 

 

pH 

(água) 

Ca 

(cmolc/kg) 

Mg 

(cmolc/kg) 

K 

(cmolc/kg) 

P 

(mg/kg) 

M.O. 

(g/kg) 

Textura 

 

CRATO 5,2 0,5 0,4 0,13 2 4,76 arenosa 

MADALENA 5,4 2,4 1,9 0,31 5 9,41 média 

Para inoculação das sementes foi obtido o preparado de nódulos a partir de nódulos 

de raízes de feijão-caupi cultivado diretamente no campo. Para isso, o feijão-caupi cv. Setentão 
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foi semeado em uma área de 5 X 25 m, composta por seis linhas de 25 m de comprimento, 0,8 

m entre linhas e 0,25 m entre plantas, compreendendo uma área de aproximadamente 125 m². 

Como planta isca foram usadas sementes do cultivar setentão, semeando três sementes por cova. 

Após oito dias houve o desbaste mantendo apenas uma planta por cova. Após 35 dias do cultivo 

as plantas foram coletadas, a parte aérea foi cortada, as raízes noduladas foram lavadas e os 

nódulos destacados das raízes foram acondicionados em um Becker para realizar a inoculação 

(Figura 2). Os nódulos inicialmente foram macerados usando graal e pistilo, em seguida foram 

diluídos de água filtrada, logo após o preparado foi misturado as sementes, respeitando a 

proporção de uma parte de nódulos, duas partes de água e 10 partes de sementes. As sementes 

permaneceram 10 minutos imersas na solução, sendo depois descartado o excesso. Por fim, as 

sementes secaram a sombra e depois foram embaladas para o plantio no dia seguinte, não 

podendo ultrapassar o tempo de 24 hs entre inoculação e plantio. 

Os experimentos foram montados seguindo-se delineamento em blocos 

casualizados em esquema fatorial 3 X 4 e quatro repetições. O primeiro fator foi constituído 

pelas seguintes cultivares de feijão-caupi: Sempre Verde, Setentão e BRS Guariba. O segundo 

fator foi composto por quatro fontes de N: preparado de nódulos (TPN), inoculante comercial 

(IC), testemunha nitrogenada (TN) que recebeu apenas a adubação química de 50 kg ha-¹ de N 

na forma de ureia e a testemunha absoluta (T0), livre de adição de N e inoculante. 

A área foi previamente preparada com realização de aração e gradagem. Cada bloco 

foi constituído por 12 parcelas, cada uma medindo 5 m de comprimento por 3,2 m de largura e 

contendo seis linhas com espaçamento de 0,8 m entre linhas e 0,30 m entre plantas. Cada bloco 

apresentava comprimento aproximado de 58 m e eram espaçados entre si por 1,5 m. 

No plantio foram semeadas três sementes por cova permanecendo apenas uma 

planta após o desbaste, realizado aos 14 DAP. As parcelas foram adubadas apenas com K2O na 

forma de KCl e P2O5 na forma de superfosfato simples, apenas o controle positivo recebeu 

aplicação de ureia. As plantas foram acompanhadas semanalmente e quando necessário foi 

realizado controle fitossanitário e capinas para controle de pragas e plantas daninhas, 

respectivamente. 
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Figura 2 - Raízes noduladas e inoculação de sementes de feijão com um 

preparado de nódulos em Crato - CE. 

 

   

   
Fonte: O autor. 

Legenda: A – Coleta das plantas de feijão-caupi; B - raízes noduladas; C – 

recipiente com sementes cobertas pelo preparado de nódulos; D – sementes 

já inoculadas. 

 

Aos 35 DAP foram coletadas duas plantas na área útil da parcela para análise de 

massa seca de raiz e parte aérea. As plantas foram retiradas cuidadosamente cavando ao redor 

para ter o mínimo de perdas de nódulos. Depois as raízes foram lavadas, a parte aérea cortada 

na altura do colo das plantas, as duas partes foram acondicionadas separadamente em sacos de 

papel. Em seguida foram levadas à estufa, mantida a 65º C por 72 horas.  

Foram analisadas as variáveis: massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca de 

raíz (MSR), comprimento de vagem (COMPV), número de vagens por planta (NVP), número 

A B 

C D 
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de grãos por vagem (NGV), peso de vagem (PV), peso de grãos por vagem (PGV), 

produtividade (PROD) e peso de 100 sementes (P100). 

Os resultados foram submetidos a análise de variância e posteriormente as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância, sendo as análises 

realizadas pelo software GENES (CRUZ, 2013). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Avaliação inicial do extrato de nódulos 

 

O preparado de nódulos com a goma de amido exibiu pouca diferença sob as 

condições apresentadas. Não foram observados efeitos de interação entre os cultivares e as 

fontes de nitrogênio, embora o inoculante comercial também estivesse sob avaliação (Tabela 

2).  

O comprimento de vagem apresentou médias superiores no cultivar (cv.) BRS 

Guariba, obtendo o valor de 19,62 cm (Tabela 2) enquanto que o cv. Setentão teve a menor 

média (16,63 cm). Os tratamentos referentes às fontes de nitrogênio tiveram variação menos 

significativa, com valores situados no intervalo de 17,84 cm (TPN) até 18,17 cm (T0). Em geral 

essa variável tem uma boa estabilidade frente aos fatores ambientais indicando que as 

diferenças observadas entre as cultivares devem ser uma resposta a característica própria das 

cultivares (OLIVEIRA et al., 2015). A altura de plantas (ALT) teve o menor valor apresentado 

pelo cv. Sempre Verde com média de 16,8 cm enquanto que o cv. Setentão foi 

significativamente superior, com média de 19,41 cm. Para as fontes de nitrogênio, o TN e IC 

exibiram médias acima dos demais obtendo 19,54 e 19,14 cm respectivamente. O extrato de 

nódulos foi responsável por exibir a menor média (16,54 cm). 

A MSPA seguiu o mesmo comportamento apresentado na variável anterior, onde a 

cv. Setentão foi superior as demais cultivares com média 8,18 g pl-¹. Uma biomassa 20% 

superior ao cv. Sempre Verde que manteve a menor média (6,80 g pl-¹). Conforme foi 

observado, essas diferenças se dão principalmente em função das características intrínsecas das 

cultivares de feijão-caupi que apresentam porte, massa e dimensão de vagens diferentes. 

O IC proporcionou a maior MSPA com 8,45 g pl-¹, esse valor é 10,4% maior que a 

testemunha absoluta e 36,5% superior ao TPN que mais uma vez exibiu uma média menor que 

os demais tratamentos. Muitas vezes a população nativa de rizóbios pode impedir que as 

diferenças entre os tratamentos sejam marcantes, pois ainda contribuem para o 

desenvolvimento das plantas. Soares et al. (2014) observaram resposta semelhante ao verificar 

o acúmulo de MSPA em feijão-caupi BR-17 Gurguéia, em que o tratamento contendo amostra 

de solo não estéril obteve média idêntica ao controle com fertilizante nitrogenado por ação das 

populações nativas de rizóbios. 
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A MSR do cv. Sempre Verde foi menor que as demais cultivares, porém sem 

diferença significativa, sendo que o mesmo resultado foi observado em MSPA e ALT. Não 

foram observadas mudanças significativas em MSR entre os tratamentos inoculados e as 

testemunhas. As médias variaram de 0,74 g (TPN) a 0,88 g (T0). A raiz é responsável por dar 

suporte a planta, pela captação de água e nutrientes minerais, além de ser a estrutura de 

estabelecimento dos nódulos (LOPES; LIMA, 2015). Diferenças nas quantidades de raízes 

podem revelar uma maior ou menor busca por nutrientes, bem como a ausência de mudanças 

pode indicar pouca alteração na demanda de água ou nutrientes. 

 

Tabela 2 - Valores médios para variáveis avaliadas em diferentes cultivares e fontes de N em 

Baixo Acaraú, Marco-CE. 

GENÓTIPOS COMPV ALT MSPA MSR NN MSN PROD 

 (cm) (cm) (g) (g) (unid) (g) (kg ha-¹) 

BRS GUARIBA 19,62 a 18,94 a 7,39 a 0,90 a 12,51 c 0,096 a 855,09 a 

SETENTÃO 16,63 b 19,41 a 8,18 a 0,84 a 18,64 a 0,082 a 754,45 a 

SEMPRE VERDE 17,83 b 16,80 b 6,80 a 0,74 a 15,61 b 0,078 a 682,32 a 

TRATAMENTOS COMPV ALT MSPA MSR NN MSN PROD 

T0 18,17 a 18,31 a 7,65 a 0,88 a 16,10 a 0,097 a 683,26 a 

TN 18,00 a 19,54 a 7,52 a 0,86 a 14,17 a 0,065 a 799,84 a 

IC 18,09 a 19,14 a 8,45 a 0,82 a 15,17 a 0,096 a 754,82 a 

TPN 17,84 a 16,54 a 6,21 a 0,74 a 16,91 a 0,084 a 817,90 a 

CV 3,88 18,56 31,21 23,12 16,35** 4,40 * 36,82 

Médias seguidas pela mesma letra minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. Legenda: testemunha absoluta (T0), testemunha nitrogenada (TN), inoculante 

comercial (IC), preparado de nódulos (TPN), comprimento de vagem (COMPV), altura de planta (ALT), 

massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca de raiz (MSR), número de nódulos (NN), massa seca de 

nódulos (MSN), produtividade (PROD). *Dados transformados para 1/X+K e ** transformados para 

raiz de X+K. 

 

O cv. Setentão exibiu o maior número de nódulos NN (18,64 unid.), enquanto que 

a MSN foi a segunda maior média (0,082 g), em contrapartida o cv. BRS Guariba que 

apresentou menor quantidade de nódulos (12,51 g pl-¹), teve o acúmulo de MSN superior aos 

demais, indicando que BRS Guariba pode produzir nódulos maiores que o Setentão. 

A fonte de N que produziu o maior NN foi o TPN com 16,91 unidades. Esse valor 

ficou muito próximo a testemunha absoluta com 16,10 unidades. Em geral, o número de 

nódulos em trabalhos com rizóbios nativos, é indicador de capacidade de fixação de N dessa 

população nativa (ALMEIDA et al., 2010). Observou-se também que a TN teve a menor média 

quanto a essa variável em comparação as demais. Marinho et al. (2017) obtiveram elevada 
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nodulação com a estirpe BR 3267 em casa de vegetação, atingindo 132 nódulos por planta, 

entretanto ao realizar o mesmo teste em campo a nodulação foi bastante inferior, obtendo no 

máximo 25 nódulos por planta. Geralmente em teste de campo a nodulação muitas vezes 

apresenta valores baixos quando comparados a ensaios de casa de vegetação, a competição 

pelos sítios de ligação nas raízes, e outros fatores ligados ao solo como pH, temperatura, estresse 

hídrico podem interferir com esse resultado (CEREZINI et al., 2014; INDRASUMUNAR; 

DART; MENZIES, 2011). 

Quanto à produtividade de grãos, a BRS Guariba apresentou o maior valor com 

855,09 kg ha-¹ enquanto que dentre as fontes de N o TPN proporcionou o maior incremento, 

produzindo 817,90 kg ha-¹, valor muito próximo do obtido com a TN (799,84 kg ha-¹). O 

aumento de produção proporcionado pelo TPN sobre a T0 foi de 19,7%. No presente trabalho, 

o inoculante comercial teve uma produção 754,8 kg ha-¹, ficando abaixo do preparado de 

nódulos, porém acima da T0. Rufini et al. (2014) em ensaios de campo observaram a ausência 

de ganhos significativos ao comparar três inoculantes para feijão-caupi em relação a testemunha 

absoluta, sendo que o melhor inoculante (BR 3267) foi apenas 8,8 % melhor que a testemunha 

absoluta. 

Os resultados indicaram que os ganhos proporcionados pelos tratamentos testados 

em comparação a T0 foram baixos, fato constatado pela ausência de significância estatística 

nos tratamentos, porém o feijão-caupi não apresenta respostas elevadas em condições de campo 

quando inoculados, mesmo com estirpes selecionadas, a nodulação com os rizóbios nativos 

dificulta a obtenção de melhores respostas (MARTINS et al., 2003). Entretanto o preparado de 

nódulos busca explorar esse potencial natural, gerando incrementos de produção na cultura do 

feijão-caupi por intermédio de um inoculante alternativo e de baixo custo para o pequeno 

agricultor. Esse pequeno acréscimo de produção pode ser o diferencial para o pequeno 

agricultor que não tem condições de aplicar adubos em suas áreas e não conhece ou não tem 

acesso ao inoculante comercial que é produzido com bactérias selecionadas, como as estirpes 

UFLA 3-84, BR 3267 e BR 3262, as quais tem reconhecida capacidade simbiótica (MARINHO 

et al., 2014; SOARES et al., 2006; ZILLI et al., 2009). 

 

5.2 Avaliação de crescimento e trocas gasosas 
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Na avaliação das plantas de feijão-caupi inoculadas foi possível observar pouca 

variação entre os extratos de nódulos, com mudanças mais notórias em relação às testemunhas. 

A altura das plantas (ALT) só diferiu da testemunha nitrogenada, que apresentou o menor valor. 

O inoculante comercial, o preparado de nódulos a 10% e o preparado de nódulos a 20% 

exibiram respostas semelhantes, variando de 23,5 (TPN20) a 25,2 cm (IC) (Figura 3). 

 

Figura 3 – Parâmetros biométricos de plantas de feijão-caupi avaliadas com um 

preparado de nódulos em casa de vegetação, avaliadas aos 35 dias do plantio. 

  

  

  

Legenda: ALT – altura de planta; MSPA- massa seca da parte aérea; MSR – massa 

seca de raiz; NN – número de nódulos; MSN – massa seca de nódulos. 
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A MSPA apresentou médias que variaram de 0,43 g até 0,96 g pl-¹ (Figura 3) nos 

tratamentos com TPN20, da mesma forma que a variável anterior, a MSR apresentou a maior 

média associada ao TPN20 (0,39 g) e o TPN10 obteve valor muito próximo, com média de 0,34 

g. Na figura 3 são mostrados os efeitos dos tratamentos referentes aos extratos de nódulos 

comparados a testemunha sem nenhuma fonte de N e a testemunha que recebem aplicação de 

50 kg ha-¹. 

O NN e MSN tiveram comportamento semelhantes, como já era esperado devido a 

relação direta entre ambos, com relação a resposta aos tratamentos o TPN20 produziu 23,8% 

mais nódulos que o inoculante comercial e 33,3% mais nódulos que o TPN10. Provavelmente 

consequência da aplicação de extrato de nódulos em maior concentração. A testemunha 

nitrogenada produziu aproximadamente 4 nódulos por planta, correspondendo a apenas 36% da 

quantidade produzida pelo TPN20. O processo de nodulação nas plantas é um fenômeno 

complexo, pois depende de parâmetros do solo como características genéticas associadas ao 

rizóbio e o hospedeiro (AUNG et al., 2013). 

Quanto as variáveis fisiológicas das plantas de feijão-caupi, a taxa fotossintética 

(A) (Figura 4) apresentou valores semelhantes para os tratamentos inoculados (IC, TPN10 e 

TPN20) obtendo as maiores médias em comparação com a testemunha absoluta e nitrogenada 

que exibiram as menores médias, tendo a testemunha nitrogenada a menor média para a 

variável. O ganho de TPN10, que teve o menor valor entre os inoculantes, sobre a testemunha 

zero foi de 38,8%, ou seja, a assimilação de carbono foi significativamente superior nos 

tratamentos com inoculantes. Comportamento idêntico foi observado para condutância 

estomática (gs), em que os três inoculantes mantiveram médias superiores às testemunhas 

variando de 0,244 a 0,295 mol m-² s-¹. Em geral, uma redução da condutância estomática está 

associada e redução da fotossíntese, sendo que a abertura ou fechamento dos estômatos reduz 

a difusão do CO2 e por consequência há menor concentração interna de CO2 (OLIVEIRA et al., 

2017). 

Dentre as variáveis, a transpiração (E) apresentou a maior variação, com médias 

entre 1,57 mmol m-² s -¹ referente a testemunha nitrogenada até 5,77 mmol m-² s -¹ referente ao 

TPN10. Geralmente essas variáveis tem forte relação com a condutância estomática (gs), visto 

que quanto maior for à abertura estomática maior será a difusão de CO2 para o interior da 

câmara subestomática (NASCIMENTO, 2009). O mesmo comportamento acontece com a 

transpiração que tende a aumentar de acordo com a abertura dos estômatos. 
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Figura 4 - Parâmetros de trocas gasosas em plantas de feijão-caupi avaliadas com 

um preparado de nódulos em casa de vegetação, avaliadas aos 35 dias do plantio. 

  

  

Legenda: A – taxa fotossintética; gs – condutância estomática; E – transpiração; 

Ci/Ca – relação concentração intercelular de CO2 e concentração ambiental de 

CO2. 

 

A relação Ci/Ca teve pequena amplitude, sendo o menor valor (0,6) referente ao 

ENOD20 enquanto que o maior valor (0,72) foi obtido por ENOD10. Alta relação Ci/Ca indica 

maior presença de CO2 no interior das células e que vai acumulando, entretanto não está 

havendo fixação na fase de carboxilação da ribulose 1,5 bifosfato carboxilase-oxigenase 

(rubisco), a provável explicação seria um dano causado à enzima resultando em redução na taxa 

fotossintética (TATAGIBA et al., 2014). 

Os resultados indicam que a adoção do preparado de nódulos apresenta impacto 

positivo sobre as variáveis fisiológicas, uma vez que não diferiu do inoculante comercial e foi 

superior ao tratamento nitrogenado para A, gs e E. Ainda foi possível observar diferença 

estatística em relação a testemunha zero na fotossíntese. Bactérias do mesmo solo de cultivo 

são bem adaptadas ao ambiente em que estão inseridas. O uso da concentração maior do extrato 

(TPN20) mostrou pouca vantagem em relação ao TPN10, assim a manutenção da menor 

proporção do extrato de nódulos reduz o trabalho e otimiza a área de plantio para preparo do 

preparado. 
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5.3 Experimentos com preparado de nódulos 

 

Os resultados mostraram que os tratamentos pouco diferiram em relação à maioria 

das variáveis, pois não houve diferenças significativas, as parcelas inoculadas com o preparado 

de nódulos foram idênticas às testemunhas, tanto para o experimento realizado no Crato como 

para o experimento realizado em Madalena. As variáveis que exibiram interação entre as 

cultivares e as fontes de N foram apenas MSPA e MSR em Crato-CE (Tabela 2). Nesse 

experimento, o cv. Setentão com o tratamento nitrogenado exibiu o maior valor de MSPA 

(27,48 g pl-1). O segundo maior valor foi observado com o tratamento inoculado com preparado 

de nódulos, com 24,52 g pl-¹. No segundo local (Madalena-CE) os resultados para essas 

variáveis seguiram comportamento idêntico, entretanto, com médias inferiores (Tabela 4). 

A MSPA do experimento conduzido em Crato exibiu diferenças entre as cultivares 

comparadas dentro do tratamento adubado com N e também no tratamento inoculado com o 

preparado de nódulos, sendo que o cv. Setentão foi superior ao Sempre Verde (Tabela 2). 

Quando comparamos as fontes de N não houve diferenças dentro do cultivar Setentão e BRS 

Guariba, mas apenas para o cultivar Sempre Verde. 

No experimento realizado em Madalena, observa-se a ausência de diferenças 

significativas entre os cultivares e entre as fontes de N (Tabela 3), embora o inoculante 

comercial tenha exibido superioridade aos demais tratamentos ao ser aplicado no cv. Sempre 

Verde. O mesmo foi observado com o cv. Setentão, quando recebeu adubação com nitrogênio 

(TN), e no caso do cv. BRS Guariba houve um incremento de 42% na parcela com aplicação 

de preparado de nódulos em comparação a T0, atingindo o valor de 9,52 g planta-¹. Nesse 

sentido, observa-se que as médias para essa variável dentro do ambiente de Madalena foram 

inferiores, indicando menor crescimento das plantas, provavelmente em respostas aos índices 

pluviométricos observados nos dois locais. A média de chuvas para a cidade de Crato foi de 

440 mm durante o período de condução do experimento, enquanto em Madalena foram 

observadas médias pluviométricas menores, em torno de 280 mm (FUNDAÇÃO CEARENSE 

DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS, 2017). 

A MSR no experimento do Crato (Tabela 3), assim com a variável MSPA, exibiram 

pouca variação, com diferenças mais notórias dentro do cv. Setentão, onde o tratamento 

nitrogenado foi superior ao inoculante comercial, com médias de 4,21 e 3,25 g de raiz por 

planta, respectivamente. O preparado de nódulos teve um valor intermediário (3,5 g de raiz), 
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sendo observadas diferenças entre os cultivares de feijão dentro do tratamento com N, ficando 

o cultivar Setentão acima dos cultivares BRS Guariba e Sempre Verde. Já em relação ao 

experimento de Madalena houve variação significativa apenas entre os cultivares no tratamento 

com preparado de nódulos, sendo que a maior MSR foi observada no cv. BRS Guariba (1,98 g 

de raiz), significativamente superior ao cultivar Sempre verde com 1,34 g de raiz (Tabela 4). 

Tabela 3 - Média das variáveis produtivas avaliadas para três cultivares de feijão-caupi sob 

diferentes fontes de N em Crato - CE. 

  MSPA (g)     MSR (g) 

TRAT SVERDE SETENTÃO BRS GUA   TRAT SVERDE SETENTÃO BRS GUA 

T0 25,06 Aa 21,01 Aa 22,00 Aa  T0 3,66 Aa 3,32 Aab 3,61 Aa 

TN 20,91 Bab 27,47 Aa 22,88 ABa  TN 3,27 Ba 4,21 Aa 3,79 ABa 

IC 17,38 Ab 21,72 Aa 21,44 Aa  IC 3,00 Aa 3,25 Ab 3,51 Aa 

TPN 17,77 Bb 24,25 Aa 23,41 ABa  TPN 3,18 Aa 3,50 Aab 3,54 Aa 

CV 16,04             CV 14,13           

  NVP (Unid.)     PGV (g) 

T0 11,75 Aa 10,50 Aa 9,38 Aa  T0 2,70 Aa 2,51 Aa 2,59 Aa 

TN 11,63 Aa 14,25 Aa 10,38 Aa  TN 2,58 Aa 2,84 Aa 2,97 Aa 

IC 11,63 Aa 12,38 Aa 7,75 Aa  IC 2,79 Aa 2,67 Aa 2,66 Aa 

TPN 11,50 ABa 12,63 Aa 7,75 Ba  TPN 2,60 Aa 2,58 Aa 2,36 Aa 

CV 24,00             CV 14,08           

  COMPV (cm)     P100 (g) 

T0 20,23 Aa 17,50 Ba 17,60 Ba  T0 20,62 Aa 19,55 Aa 18,58 Aa 

TN 20,10 Aa 17,33 Ba 18,88 ABa  TN 20,27 ABa 22,12 Aa 19,29 Ba 

IC 20,25 Aa 17,38 Ba 18,00 Ba  IC 21,60 Aa 20,78 Aa 18,05 Ba 

TPN 19,80 Aa 16,95 Ba 17,78 Ba  TPN 20,38 Aa 20,64 Aa 17,13 Ba 

CV 4,85             CV 7,77           

  NGV (Unid.)     PV (g) 

T0 13,10 Aa 12,75 Aa 13,95 Aa  T0 3,33 Aa 3,61 Aa 3,29 Aa 

TN 12,75 Aa 12,90 Aa 15,40 Aa  TN 5,26 Aa 3,83 Aa 3,89 Aa 

IC 12,90 Aa 12,80 Aa 14,75 Aa  IC 3,54 Aa 3,67 Aa 3,44 Aa 

TPN 12,75 Aa 12,60 Aa 13,50 Aa   TPN 3,22 Aa 3,44 Aa 3,19 Aa 

CV 11,93             CV 51,51           

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Legenda: massa seca da parte aérea (MSPA), 

massa seca de raiz (MSR), número de vagens por planta (NVP), peso de grãos por vagem (PGV), 

comprimento de vagem (COMPV), peso de 100 sementes (P100), número de grãos por vagem (NGV) 

e peso de vagem (PV). 

 

Em relação ao NVP para o experimento no Crato só foram encontradas diferenças 

significativas entre os cultivares que receberam o extrato de nódulos, sendo que o Setentão 

exibiu média de 12,63 unidades sendo superior a BRS Guariba. Entretanto o maior valor 
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observado para essa variável foi 14,25 referente ao cv. Setentão adubada com N mineral (Tabela 

3), não sendo observadas diferenças estatísticas. Quando analisamos os resultados de Madalena, 

observa-se ausência de diferenças significativas ficando as médias situadas no intervalo de 7,88 

(cv. Setentão e extrato de nódulos) até 13,25 (adubação nitrogenada e o cv. Sempre Verde) 

(Tabela 4). Tais valores ficaram próximos aos observados por Matos Filho et al. (2009) que 

obtiveram valores entre 8,43 e 12,13 cm referentes a diversas progênies e linhagens de feijão-

caupi. 

 

Tabela 4 - Média das variáveis produtivas avaliadas para três cultivares de feijão-caupi sob 

diferentes fontes de N em Madalena - CE. 

  MSPA (g)     MSR (g) 

TRAT SVERDE SETENTÃO BRS GUA  TRAT SVERDE SETENTÃO BRS GUA 

T0 5,68 Aa 6,71 Aa 6,69 Aa  T0 1,19 Aa 1,28 Aa 1,45 Aa 

TN 6,90 Aa 10,31 Aa 7,82 Aa  TN 1,49 Aa 1,82 Aa 1,40 Aa 

IC 10,06 Aa 6,59 Aa 7,35 Aa  IC 1,65 Aa 1,33 Aa 1,45 Aa 

TPN 6,39 Aa 7,07 Aa 9,52 Aa  TPN 1,34 Ba 1,51 ABa 1,98 Aa 

CV 30,46            CV 23,46           

  NVP    PGV (g) 

T0 9,38 Aa 11,88 Aa 9,50 Aa  T0 2,68 Aa 2,99 Aa 2,57 Aa 

TN 13,25 Aa 12,63 Aa 10,88 Aa  TN 2,69 Aa 2,64 Aa 2,72 Aa 

IC 12,25 Aa 11,75 Aa 10,38 Aa  IC 2,67 Aa 2,68 Aa 2,44 Aa 

TPN 11,88 Aa 7,88 Aa 12,75 Aa   TPN 2,54 Aa 2,63 Aa 2,56 Aa 

CV 49,01            CV 10,63           

  COMPV (cm)    P100 (g) 

T0 20,40 Aa 16,98 Ba 17,88 Ba  T0 21,56 Aa 22,71 Aa 17,39 Ba 

TN 20,63 Aa 16,88 Ba 18,05 Ba  TN 21,58 Aa 20,60 Aa 18,53 Aa 

IC 19,85 Aa 17,05 Ba 18,03 Ba  IC 21,41 Aa 20,89 ABa 17,55 Ba 

TPN 20,18 Aa 16,80 Ba 18,10 Ba   TPN 20,37 Aa 20,01 ABa 16,94 Ba 

CV 4,12            CV 16,05           

  NGV     PV (g) 

T0 12,45 Ba 13,30 ABa 14,80 Aa  T0 3,37 Aa 3,53 Aa 3,26 Aa 

TN 12,45 Ba 12,85 Ba 14,70 Aa  TN 3,34 Aa 3,45 Aa 3,49 Aa 

IC 12,45 Aa 12,85 Aa 13,90 Aa  IC 3,33 Aa 3,59 Aa 3,14 Aa 

TPN 12,45 Ba 13,05 Ba 15,10 Aa  TPN 3,20 Aa 3,43 Aa 3,23 Aa 

CV 7,73             CV 9,02           

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e pela mesma letra minúscula na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Legenda: massa seca da parte aérea (MSPA), 

massa seca de raiz (MSR), número de vagens por planta (NVP), peso de grãos por vagem (PGV), 

comprimento de vagem (COMPV), peso de 100 sementes (P100), número de grãos por vagem (NGV) 

e peso de vagem (PV). 
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A variável COMPV foi bastante influenciada pelo cultivar, onde o Sempre Verde 

foi superior às demais em ambos os locais, mostrando que essa resposta está muito ligada a 

escolha do cultivar. O tamanho médio das vagens para o cv. Sempre verde foi de 

aproximadamente 20 cm, estando inserido dentro do padrão comercial (SILVA; NEVES, 

2011).  

Embora o cv. Sempre Verde tenha exibido vagens de tamanho maior, esta variável 

não apresentou uma correlação positiva com NGV, mais sim um efeito contrário, com média 

inferior a 13 grãos por vagem. O cultivar BRS Guariba, por sua vez, indicou ter maiores valores 

para essa variável em ambos os locais, variando de 13,5 a 15,4 grãos em Crato (Tabela 3) e 13,9 

a 15,1 grãos em Madalena (Tabela 4). Essa diferença observada, principalmente entre Sempre 

Verde e BRS Guariba pode ser constatada quando observamos o P100 em que o cv. BRS 

Guariba apresenta médias inferiores se comparado às demais cultivares, em ambos os locais de 

avaliação. 

Em relação à produção de grãos, a média de produtividade dos dois ambientes foi 

de 579 kg ha-¹ no Crato e de 526 kg ha-¹ em Madalena, enquanto que comparando as fontes de 

nitrogênio e as cultivares, não foi constatado diferenças estatísticas. Independente disso, os dois 

maiores valores obtidos para o experimento do Crato foram de 628,9 kg ha-¹ (Figura 5A) quando 

inoculado com o preparado de nódulos e 644,6 kg ha-¹ (Figura 5C) referente a cv. Setentão 

nesse mesmo local. As baixas médias de produtividade (inferiores a outros trabalhos como Zilli 

et al. 2009) se devem a menor população de plantas adotadas no atual experimento, de 

aproximadamente 41.600 plantas enquanto que alguns trabalhos como de Silva et al. (2016) e 

Souza et al. (2017) são adotados mais de 100.000 plantas ha-¹ atingindo índices de produção de 

1.200 e 1.400 kg ha-¹ respectivamente, sob irrigação que naturalmente resultaria em maior 

produtividade.  

Ainda assim as médias dos experimentos são superiores a nacional que foi 506 kg 

ha-¹ na safra 2016/2017 (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2018). Outro 

fator que contribuiu para a baixa produtividade foi o regime hídrico, com volume abaixo da 

média (800 mm anuais) para o estado do Ceará e a irregularidade das chuvas, com períodos 

sem chuva superiores a sete dias.  
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Figura 5 – Produtividade obtida para experimento em Crato – CE e Madalena – CE, 

considerando as fontes de N e as cultivares. (A) Fontes de N em Crato-CE; (B) Fontes de N em 

Madalena – CE; (C) cultivares de feijão-caupi em Crato – CE; (D) cultivares de feijão-caupi 

em Madalena – CE. 

  

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: T0 – testemunha absoluta, isenta de inoculante e de adubo com N; TN – testemunha 

nitrogenada; IC – inoculante comercial; TPN – preparado de nódulos; SVERDE – cultivar 

Sempre Verde; cultivar Setentão; BRS GUA – cultivar BRS Guariba. 

 

O preparado de nódulos mostrou pouco efeito sobre as condições apresentadas, 

tanto em relação ao tratamento com inoculante comercial quanto em relação a testemunha 

absoluta, em ambos os locais. O inoculante comercial também não foi capaz de proporcionar 

grande incremento sobre as variáveis, sempre mantendo sua média muito próxima ao preparado 

de nódulos e ao tratamento nitrogenado, mas sem haver diferenças estatísticas da testemunha 

absoluta. No trabalho de Rocha (2013) foram observados ganhos de 32% com o extrato de 

nódulos sobre o controle absoluto avaliando plantas de feijão-caupi com 28 dias, em casa de 

vegetação. Porém, aos 35 dias, os ganhos foram de apenas 15%. Isso mostra como as respostas 

podem mudar de acordo com as condições como idade da planta e, principalmente, quando os 
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tratamentos e cultivares são avaliados em condições de cultivo em campo, pois existe a ação da 

comunidade microbiana do solo que interagem entre si promovendo o crescimento vegetal e 

aumentando a fertilidade do solo através da solubilização de fosfatos e também da fixação 

biológica de nitrogênio (COSTA; MELO 2012; RYAN et al., 2007). Além do mais, em ambos 

os locais havia histórico de cultivo do feijão-caupi, reforçando a ideia de comunidade 

microbiana de fixadores N bem estabelecida. 

Em adição a isso, os aumentos da concentração de células bacterianas na superfície 

da semente incrementam a população de rizóbios que ocupam os sítios de nodulação na raiz da 

planta (SILVA JÚNIOR et al., 2014), enquanto que a baixa densidade de células de rizóbios 

aliadas a baixa especificidade do feijão-caupi pode ser uma das justificativas para a baixa 

resposta da planta a inoculação. Com relação ao extrato de nódulos, a quantidade de células que 

são aplicadas na superfície das sementes ainda pode ser pouca, necessitando aumentar a 

concentração do inoculante, e por consequência, elevando a necessidade de nódulos e de área 

para o cultivo prévio do feijão-caupi para o preparo do inoculante, podendo inviabilizar a 

utilização do preparado de nódulos. 

Ao analisar os custos de produção e a rentabilidade dos cultivos foi observado 

ganhos com a adoção da inoculação no ensaio conduzido no Crato-CE enquanto que em 

Madalena, as médias permaneceram quase estáveis, com leve tendência a redução. 

Considerando que o preço médio da saca de sementes de 60 kg no Ceará é 160 reais (CEASA, 

2018), a receita bruta obtida com a venda do feijão-caupi inoculado com o extrato de nódulos 

é de R$ 1.674,00 ha-¹ (Tabela 5). Esse valor é 16% superior a receita do cultivo sem inoculante 

e sem N. O ganho referente ao extrato de nódulos foi de R$ 232,00 ha-¹, com o mínimo de custo 

ao produtor. 

Nas pequenas propriedades que os agricultores realizam os cultivos, os custos de 

produção são basicamente oriundos da aquisição de sementes, preparo do solo, tratos culturais 

e eventualmente algum controle fitossanitário. No caso de maiores propriedades, com emprego 

de mão de obra com remuneração formal, os custos sobem de forma acentuada, podendo chegar 

a mais de R$ 2500,00 por hectare em decorrência da mecanização, emprego de grandes 

quantidades de fertilizantes e defensivos agrícolas (RICHETTI; MELO, 2013). 
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Tabela 5 – Análise econômica de custos e receitas para produção do feijão-caupi entre as 

diferentes fontes de N. 

  CRATO 

 T0 TN IC TPN 

PROD (kg.ha-¹) 541 615 530 628 

CUSTOS (R$.ha-1) R$    994,56 R$  1.077,36 R$  1.004,56 R$    994,56 

RECEITAS (R$.ha-1)  R$ 1.442,67  R$ 1.640,00   R$ 1.413,33   R$ 1.674,67  

LUCRO (R$.ha-1)  R$    448,11   R$    562,64   R$    408,77   R$    680,11  

B/C  1,45   1,52   1,41   1,68  

  MADALENA 

PROD (kg.ha-¹) 526 538 527 514 

CUSTOS (R$.ha-1) R$    994,56 R$  1.077,36 R$  1.004,56 R$    994,56 

RECEITAS (R$.ha-1)  R$ 1.402,67   R$ 1.434,67   R$ 1.405,33   R$ 1.370,67  

LUCRO (R$.ha-1)  R$    408,11   R$    357,31   R$    400,77   R$    376,11  

B/C  1,41   1,33   1,40   1,38  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Legenda: T0 – testemunha absoluta isenta de inoculante e de adubo com N; TN – testemunha 

nitrogenada; IC – inoculante comercial; TPN – preparado de nódulos; SVERDE – cultivar 

Sempre Verde; SETENTAO - cultivar Setentão; BRS GUA – cultivar BRS Guariba; B/C – 

relação benefício/custo. 

 

Em todas as situações apresentadas, a relação benefício/custo (B/C) foi superior a 

1 (um), mostrando haver lucratividade para os cultivos. No caso do experimento conduzido no 

Crato, o preparado de nódulos teve a melhor relação B/C, com 1,68. Isto significa que para cada 

R$ 1,00 gasto foi ganho R$ 1,68. Vale ressaltar que essa taxa de rentabilidade, numa condição 

real pode variar em função dos custos e da produção atingida em cada local.  

No segundo local (Madalena), as médias são ligeiramente inferiores resultando em 

uma relação B/C menor que no experimento anterior, sendo que o maior valor foi 1,41, referente 

a testemunha absoluta, valor quase igual ao inoculante comercial (1,40).  

O preparado de nódulos como inoculante de baixo custo tem capacidade de 

promover ganhos de produção, embora sejam menores que os adubos químicos. Todavia, são 

recursos muitas vezes inviáveis para agricultores que plantam para subsistência, então, por 

pequeno que seja o ganho promovido pelo preparado de nódulos, ainda é bastante significativo, 

tendo em vista que o custo para preparo é pequeno, demandando um espaço na área de cultivo 

e uma pequena quantidade de sementes para a produção dos nódulos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O uso do extrato de nódulos no feijão-caupi não interferiu nos processos 

fotossintéticos da planta. 

As condições climáticas de Crato e Madalena influenciaram na resposta à utilização 

do preparado de nódulos. 

A maior produtividade tanto em Crato como em Madalena foi com a cultivar 

Setentão. 

Em condições de campo, o extrato de nódulos gerou uma média de produtividade 

superior à média nacional. 

O extrato de nódulos contribui para o incremento de rentabilidade da cultura, 

aumentando o retorno econômico do pequeno agricultor. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das dificuldades enfrentadas pelos pequenos agricultores, no que tange a 

baixa produtividade das culturas, o preparado de nódulos é uma alternativa de baixo custo e 

promissora. É capaz de promover o aumento de produção sob condições de escassez de 

recursos, entretanto vale observar que é um ganho pequeno, frente aos fertilizantes químicos 

ou mesmo o inoculante comercial que adota bactérias selecionadas e em alta concentração. As 

condições de fertilidade do solo antes de plantio é um fator que influência o comportamento 

das plantas perante o preparado de nódulos. Solos mais ricos nutricionalmente, como exemplo, 

aquele com altos teores de matéria orgânica tem um ganho menor que um solo pobre em 

nutrientes.  

Estudos complementares se fazem necessários para avaliar as melhores densidades 

de plantio para obtenção de maior quantidade de nódulos para o preparo desse inoculante 

alternativo, visando ocupar a menor área e reduzindo o trabalho do agricultor. O 

armazenamento dos nódulos em freezer de uma safra para outra é algo a ser estudado, pois 

permitiria ao agricultor iniciar o cultivo antecipadamente caso tivesse os nódulos já coletados 

em um ano anterior. 
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