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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a 
produtividade na cultura do feijão (Phaseolus vulgaris) na 
cultivar BRS Esteio, do grupo preto, e a severidade de 
antracnose (Colletotrichum lindemuthianum) sob manejos 
de coinoculação de bactérias Rhizobium tropici e 
Azospirillum brasilense, em casa de vegetação e a 
campo. Os experimentos foram conduzidos em 
delineamento blocos casualizados, com tratamentos: 
testemunha; inoculação de sementes com R. tropici; 
inoculação de sementes com A. brasilense; coinoculação 
de sementes com R. tropici e A. brasilense, com 4 
repetições em casa de vegetação e 5 repetições em 
campo. A inoculação com A. brasilense interferiu no 
número de sementes germinadas em casa de vegetação 
e a coinoculação interferiu no número de plantas por 
metro e na severidade de antracnose, mas não afetou a 
produtividade. 

Introdução  

Entre os fatores que afetam a produtividade da cultura do 
feijão (Phaseolus vulgaris L.) estão as condições do solo, 
associado ao fornecimento de nitrogênio (PEREIRA, 
2015) e a ocorrência de doenças, como a antracnose 
(Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magn.)). A 
coinoculação com bactérias do gênero Rhizobium spp. 
utilizadas nas sementes de feijão, com bactérias do 
gênero Azospirillum spp. utilizadas na inoculação de 
gramíneas, é uma das alternativas para a fixação 
biológica de nitrogênio, representando incremento na 
produtividade (JASTROMBEK, 2016), além de diminuir 
os riscos para o meio ambiente e os gastos com 
fertilizantes nitrogenados (De SOUZA, 2015). Sendo 
assim, objetivou-se avaliar a produtividade e a 
severidade de antracnose na cultura do feijão (Phaseolus 
vulgaris) na cultivar BRS Esteio, sob manejos de 
coinoculação de bactérias Rhizobium tropici e 
Azospirillum brasilense. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em casa de vegetação e a 
campo, em delineamento experimental blocos 
casualizados, com 4 e 5 repetições, respectivamente. Os 
tratamentos foram: testemunha; inoculação de sementes 
com R. tropici (dose de 8g/24 mL de água, para 4 kg de 
sementes); inoculação de sementes com A. brasilense 
(dose de 16 mL, para 4 kg de sementes); coinoculação 
com Rhizobium tropici + Azospirillum brasilense com as 
doses acima citadas. Em casa de vegetação, o 
experimento foi conduzido em bandejas de isopor com 
128 células, foi avaliado número de sementes 
germinadas, altura de plantas e fitotoxicidade. A campo  

 
foram avaliados os parâmetros: emergência, plantas por 
metro, severidade de antracnose, peso de mil grãos, 
número de vagens e grãos por planta e produtividade. 
Foi realizada a análise de variância (ANOVA) e as 
médias foram comparadas pelo Teste de Tukey com 
auxílio do software SASM-Agri (CANTERI et al., 2001). 

Resultados e Discussão 

Para as variáveis: altura de plantas (em casa de 
vegetação), emergência, peso de mil grãos, número de 
vagens e grãos por planta e produtividade (a campo), 
não houve diferenças significativas entre os tratamentos. 
Observou-se diferenças significativas entre os 
tratamentos para as variáveis germinação (%), plantas 
por metro e severidade de antracnose (Tabela 1). A 
coinoculação, muitas vezes, resulta em uma fixação 
biológica do nitrogênio mais eficiente, assim as plantas 
alcançam um maior vigor, melhorando seu 
desenvolvimento e resistência a ataque de patógenos.  
 
Tabela 1. Germinação de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris) 
em casa de vegetação, número de plantas por metro, severidade 
de antracnose (%) no estádio reprodutivo (R5) conduzido a 
campo, submetidas a manejo de inoculação e coinoculação com 
bactérias. Ponta Grossa – PR, 2018. 

 

 

Conclusão  

A inoculação com A. brasilense interferiu no número de 
sementes germinadas em casa de vegetação e a campo 
a coinoculação interferiu no número de plantas por metro 
e na severidade de antracnose, mas não afetou a 
produtividade. 
___________________ 
CANTERI, M. G. et al. SASM – Agri: Sistema para análise e separação 
de médias em experimentos agrícolas pelos método Scott – Knott, 
Tukey e Duncan. Revista Brasileira de Agrocomputação. v.1, n.2, 
p.18-24, 2001. 
DE SOUZA, J. E. B. Co-inoculação de Rhizobium tropici e 
Azospirillum brasilense no feijoeiro-comum visando aumento de 
produtividade e redução do custo de produção. 2015, 85 f. 
(Mestrado em Agronomia), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 
2015.  
JASTROMBEK, J. M. Crescimento de cultivares de feijão comum 
com o uso de produtos alternativos. 2016, 33 p. Trabalho de 
Conclusão de Curso – Agronomia, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Curitibanos, 2016. 
PEREIRA, L. B. et al. Manejo da adubação na cultura do feijão em 
sistema de produção orgânico. Pesquisa Agropecuária Tropical, 
Goiânia, v. 45, n. 1, p.29-38, abr. 2015. 


