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RESUMO 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] é uma planta autógama, que 

apresenta cleistogamia, amplamente cultivado nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil. Sua rusticidade e plasticidade fenotípica permitem cultivá-lo em condições de 

clima e solo adversas e é capaz de estabelecer simbiose com rizóbios, ocorrendo a 

fixação biológica de nitrogênio (FBN). A FBN fixa o N2 atmosférico através de um 

complexo enzimático chamado nitrogenase. As estirpes de rizóbios, para fixar 

nitrogênio nas plantas, dependem de fatores intrínsecos do processo da simbiose 

bactéria-leguminosa e de fatores ambientais que afetam a sobrevivência da planta. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a compatibilidade simbiótica e a eficiência de 

isolados obtidos a partir de solos da região semiárida de Pernambuco e da estirpe 

recomendada BR 3262, e sua estabilidade simbiótica nas variedades BR 17-

Gurguéia, IPA 206 e BRS Novaera selecionadas para diferentes regiões do Brasil. 

Um experimento foi conduzido em casa de vegetação com as três variedades de 

caupi e 25 isolados, tratamentos sem inoculação com e sem N e inoculação com a 

estirpe referência BR 3262. A colheita foi aos 45 dias após a inoculação, 

determinando matérias secas da parte aérea, raiz e nódulos, número de nódulos, 

matéria seca de nódulos por número de nódulos, N acumulado na parte aérea pela 

matéria seca de nódulos, teor de N na parte aérea, acúmulo de N na parte aérea, 

eficiência relativa à estirpe recomendada baseada no acúmulo de nitrogênio, 

eficiência relativa à estirpe recomendada baseada na matéria seca da parte aérea. 

As plantas de todos os tratamentos inoculados nodularam.  Para matéria seca dos 

nódulos, 16 isolados não diferiram de BR 3262. Para a matéria seca de nódulos por 

número de nódulos, 20 isolados não diferiram da BR 3262, e 18 isolados não 

diferiram para nitrogênio acumulado na parte aérea pela matéria seca de nódulos. 

Os tratamentos com e sem N e sem inoculação estiveram entre as menores médias 

para teor de N na parte aérea e eficiência relativa à recomendada baseada no 

acúmulo de N em comparação com os tratamentos inoculados. As estirpes com 

melhor estabilidade e adaptabilidade a variedades com alto potencial para fixação 

biológica de nitrogênio são G7.85 e BR 3262. 

 

Palavras-chave : feijão-caupi, fixação biológica de nitrogênio, eficiência, 

estabilidade. 
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ABSTRACT  

The cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp] is a autogamous plant that presents 

cleistogamy, widely cultivated in the North and Northeast regions of Brazil. It’s 

rusticity and phenotypic plasticity allow it’s cultivation in adverse weather conditions 

and soil and it is capable of establishing symbiosis with rhizobia, with biological 

nitrogen fixation (BNF). BNF fixes atmospheric N2 by an enzymatic complex called 

nitrogenase. Rhizobia strains, to fix nitrogen with plants, depend on factors intrinsic 

to the bacteria-legume symbiosis process and on environmental factors that affect 

the survival of the plant. The objective was to evaluate symbiotic compatibility and 

efficiency of isolates obtained from the soils semi-arid region of Pernambuco and the 

recommended strain BR 3262, and its symbiotic stability in cultivars BR 17-Gurguéia, 

IPA 206 and BRS Novaera selected for different regions of Brazil. A greenhouse 

experiment was conducted with these cultivars, 25 isolates, the recommended strain 

and uninoculated treatments with and without N. Harvest was 45 days after 

inoculation and dry matter of shoots, roots and nodules, nodule number, dry weight 

of nodules by number of nodules, N accumulated in shoots dry matter by nodules, N 

content in the shoot, N accumulation in the shoots on the recommended efficiency 

strain based on the accumulation of nitrogen, on the recommended efficiency strain 

based on dry matter of shoots were determined. The plants of all inoculated 

treatments nodulated. Sixteen isolates did not differ from BR 3262 nodules dry 

matter. For dry weight of nodules by number of nodules, 20 isolates did not differ 

from BR 3262, and 18 isolates were similar to nitrogen accumulated in the shoot dry 

matter by the nodules. The nitrogen treatment with and without inoculation were 

among the lowest average for N content in shoot and relative efficiency of N 

accumulation compared to the inoculated treatments. The strains with improved 

stability and adaptability to cultivar with high potential for biological nitrogen fixation 

are G7.85 and BR 3262. 

 

Key words:  cowpea, biological nitrogen fixation, efficiency, stability. 
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1. Introdução Geral  

A família Fabaceae, conhecida comumente como leguminosa, é a segunda 

mais importante em termos agrícolas (Mun et al. 2006, Singh et al. 2007), ocupando 

aproximadamente 15 % das terras aráveis do planeta e respondendo por cerca de 

27 % da produção agrícola mundial (Tran and Nguyen 2009). No Brasil, as 

leguminosas ocupam posição de destaque, desempenhando importante papel 

socioeconômico, tanto no âmbito nacional quanto regional, com ênfase, entre outras, 

para o feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] (Dantas et al. 2002).  

O feijão-caupi é bastante consumido no Brasil, principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste, sendo utilizado principalmente como grãos secos ou verdes 

(Rocha 2009). Dados disponíveis na FAO (2009) sobre a produção mundial de 

feijão-caupi, no ano de 2007, indicam que a cultura atingiu 3,6 milhões de toneladas 

em 12,5 milhões de hectares.  

Sua rusticidade e plasticidade fenotípica permitem seu cultivo em condições 

adversas de clima e solo. Isso, associado ao seu potencial para fornecimento de 

grãos, decorrente de sua ampla variabilidade genética e boa capacidade de fixação 

de nitrogênio atmosférico, diminui a dependência quase que exclusiva do feijão-

comum para alimentação humana, conferindo ao feijão-caupi certo valor estratégico 

(Freire Filho et al. 2011). 

A grande importância da fixação biológica de nitrogênio (FBN) está 

relacionada às vantagens econômicas e ecológicas associadas ao processo, e o 

incremento na sua eficiência tem um impacto considerável no balanço global do 

nitrogênio, além do aumento na eficiência dos sistemas agrícolas (Costa et al. 2007). 

A FBN ocorre pela associação simbiótica de leguminosas com bactérias 

fixadoras de nitrogênio nodulíferas, os rizóbios, formando nódulos nas raízes ou 

caules de plantas, e utilizando o N2 atmosférico através de um complexo enzimático 

denominado nitrogenase, capaz de romper a tripla ligação do N2 e reduzir em 

amônia (NH3), que será assimilada em aminoácidos e proteínas utilizados pelas 

plantas (Bulgarelli et al. 2013). 

O processo de fixação biológica de nitrogênio é dividido em várias etapas: 

multiplicação do rizóbio no solo e nas raízes da planta, emissão de sinais 

quimiotáxicos entre bactéria e planta, reconhecimento do hospedeiro, formação do 
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cordão de infecção, desenvolvimento do nódulo, fixação do nitrogênio e remoção da 

NH3 fixada (Vargas and Hungria 1997, Mathesius, 2003). 

O feijão-caupi tem a capacidade de nodular com uma ampla faixa de rizóbios 

(Rumjanek et al. 2005), sendo provável que, em muitas situações, as estirpes 

nativas dos solos nodulem as plantas e formem simbiose eficiente (Silva et al., 

2008). Contudo, o desempenho da simbiose quanto à fixação biológica do 

nitrogênio (FBN) depende da interação entre planta e bactéria (Krasova-Wade et al. 

2003, Schulze 2004, Jemo et al. 2006). 

O levantamento contínuo de bactérias em culturas estratégicas como o 

feijão-caupi, deve ser considerado visando à seleção de associações mais eficientes 

e adaptáveis a situações amplas ou específicas para recomendar para fins 

biotecnológicos e ampliar a contribuição da FBN nos sistemas agrícolas (Martins et 

al. 2003, Chagas Junior et al. 2010).  

Nesse contexto, a introdução de novas técnicas e estudos que visam 

fornecer informações úteis para o aperfeiçoamento do processo de avaliação da 

estabilidade simbiótica e indicação de variedades adaptadas a ambientes diversos, 

poderá contribuir com maior segurança na recomendação de variedades e estirpes. 

O presente trabalho objetivou avaliar a compatibilidade simbiótica e a 

eficiência de isolados obtidos a partir de solos do semiárido pernambucano e da 

estirpe de Bradyrhizobium sp. BR 3262 recomendada para produção de inoculantes, 

e sua estabilidade simbiótica em três variedades de feijão-caupi cultivadas, 

tradicionalmente, em diferentes regiões do Brasil. 



AMANDA CORDEIRO DE MELO SOUZA 
Seleção de rizóbios e compatibilidade simbiótica em diferentes variedades de feijão-caupi (Vigna 

unguiculata (L.) Walp) 
  

15 

 

2. Revisão de Literatura  

 

2.1. Feijão-caupi: aspectos gerais  

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] comumente conhecido como 

feijão macassar, feijão-de-corda, feijão fradinho, feijão verde, feijão baiano, é uma 

planta autógama, que apresenta cleistogamia, pertencente à classe Magnoliopsida 

(Dicotyledoneae), família Fabaceae, sendo amplamente cultivado em regiões 

tropicais (Teófilo et al. 1999, Almeida et al. 2005, Apg III 2009, Brito et al. 2011, 

Freire Filho et al. 2011).  

O caupi tem provável centro de origem na África, tendo sido introduzido no 

Brasil na segunda metade do século XVI pelos colonizadores portugueses, no 

Estado da Bahia, de onde se expandiu por todo o País (Alves et al. 2009). É 

amplamente cultivado nas regiões Norte e Nordeste, e vem se expandindo para o 

Centro-Oeste (Freire Filho 2011, Oliveira et al. 2001).  

O agronegócio do feijão-caupi é uma atividade fundamental no Brasil, 

especialmente no Nordeste, pela possibilidade de fornecer alimentação humana e 

animal (Vieira et al. 2010), sendo também utilizada como forragem, adubo verde, 

cobertura do solo, e sua comercialização realizada na forma de vagens verdes, 

sementes, farinha para acarajé, e produtos pré-cozidos e congelados (Andrade 

Júnior et al. 2002). Suas sementes são fontes de proteínas e aminoácidos, como a 

tiamina e a niacina, além de fibras dietéticas, sendo consumidas na forma de grãos 

secos e de grãos verdes, bastante apreciados por seu gosto e cozimento fácil, 

utilizados em pratos típicos da região nordestina (Correa et al. 2012). 

Parâmetros socioeconômicos associados à cultura do feijão-caupi, entre os 

anos 2005 e 2009, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

revelaram mais de um milhão de empregos em sua cadeia produtiva, tendo o valor 

da produção alcançado cerca de 700 milhões de reais. Estatísticas mais recentes, 

infelizmente, não são possíveis, pois atualmente não há separação da produção de 

feijão-caupi com a de feijão comum, sendo estes englobados como feijões. No 

Brasil, há cerca de 63 cultivares comerciais de feijão-caupi, como BR 17-Gurguéia, 

BRS Novaera, BRS Paraguaçu, BRS Guariba, Miranda IPA 207, entre outras (Freire 

Filho et al. 2011, Marsaro Júnior and Vilarinho 2011, Ageitec 2011). 
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A rusticidade e plasticidade fenotípica do feijão-caupi permitem cultivá-lo em 

condições edafoclimáticas adversas, contribuindo para diminuir a dependência do 

feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.), principal feijão consumindo no Brasil, mas que 

não se desenvolve bem nas áreas de poucas chuvas e temperaturas elevadas, o 

que confere ao feijão-caupi certo valor estratégico (Freire Filho et al. 2011). Em 

estudo realizado no Quênia, envolvendo tolerância a altas temperaturas em regiões 

semiáridas, Hornetz et al. (2001) observaram maior adaptabilidade do gênero Vigna 

em relação ao Phaseolus. 

Além de ser uma cultura rústica e que tolera considerável deficiência hídrica, 

uma característica importante do caupi é a capacidade de estabelecer simbiose com 

rizóbios, realizando a fixação biológica do N2 (FBN), uma das formas de aumentar a 

produtividade de leguminosas e substituir os adubos nitrogenados minerais (Franco 

et al. 2002, Martins et al. 2003). A FBN é reconhecidamente eficiente em feijão-caupi 

que, quando bem nodulado, pode atingir altos níveis de produtividade (Rumjanek et 

al. 2005).  

 

2.2. Fixação Biológica de Nitrogênio 

A fixação biológica de nitrogênio (FBN) é feita por uma série de procariotos, 

conhecidos como bactérias fixadoras de nitrogênio (Ahmad et al. 2008). Em 

leguminosas, os rizóbios ou bactérias fixadoras de nitrogênio nodulíferas, se 

associam com o sistema radicular da planta hospedeira por meio do 

desenvolvimento de estruturas denominadas nódulos, onde ocorre a fixação de 

nitrogênio atmosférico. Essa associação é caracterizada como simbiose leguminosa-

rizóbio que é de grande importância econômica e ambiental (Fagan et al. 2007, 

Santos and Reis 2008, Moreira et al. 2010). 

A maioria das leguminosas de importância econômica é capaz de nodular e 

fixar N2, e dessa forma o processo pode aumentar a produtividade das culturas, 

reduzir o uso da adubação nitrogenada, economizar combustíveis fósseis, reduzir o 

custo da produção, suprimento de nitrogênio para o desenvolvimento das plantas, 

aumentar o sequestro de carbono no solo e diminuir a poluição ao meio ambiente 

(Graham and Vance 2003, Franco and Campello, 2005, Pereira et al. 2006, Fornara 

2011, Silva et al. 2011, Stephen 2012). 
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A FBN é um processo simbiótico complexo, que envolve várias etapas, 

incluindo modificações fisiológicas e morfológicas, tanto na planta hospedeira como 

na bactéria. As bactérias diferenciam-se em bacteróides nos nódulos da planta 

hospedeira, fixando nitrogênio pela redução de enzimas do nitrogênio atmosférico à 

amônia. Em troca, a planta supre a bactéria com fontes de energia e carbono para 

sua manutenção (Azevedo et al. 2002,  Mercante et al. 2002).  

O N2 é reduzido, por meio do complexo enzimático da nitrogenase. Esta é 

formada por duas unidades protéicas, a Ferro-proteína (Fe-proteína) e a Molibdênio-

Ferro-proteína (MoFeproteína) as quais são responsáveis pela fixação de nitrogênio 

no nódulo. A Feproteína funciona como doadora de elétrons para a MoFe-proteína, 

em um processo dependente de hidrólise (Teixeira et al. 1998, Marin et al. 1999, 

Cichelero et al. 2012, Lorenzatto et al. 2013).  

O primeiro produto estável contendo o N2 fixado é a amônia. Esta é conduzida 

para fora do bacteróide e é incorporada ao ácido glutâmico, que é exportado para a 

parte aérea das plantas, em espécies como a soja e o feijoeiro, na forma de 

ureídeos (alantoína e ácido alantóico). Em outras leguminosas, como a alfafa e a 

ervilha, os produtos intermediários formados são as amidas (glutamina e 

asparagina); tanto os ureídeos quanto as amidas são transportados para as folhas 

das plantas pelo xilema e degradados nelas em amônia para formar aminoácidos e 

proteínas (Crawford and Glass 1998). 

 

2. 3. Fatores que afetam a FBN 

As estirpes de rizóbios, para expressar sua capacidade de fixação de 

nitrogênio nas plantas, dependem de fatores intrínsecos do processo da simbiose 

bactéria-leguminosa e de fatores ambientais que afetam a sobrevivência da planta 

(Kahindi et al. 1997). Dentre os fatores mais relevantes, destacam-se os que estão 

relacionados às condições de clima e solo do local, às variabilidades genéticas das 

cultivares de leguminosa e das estirpes de rizóbios (Silva et al. 2008) 

2.3.1. Fatores abióticos  

Dentre os principais fatores abióticos que interferem na fixação biológica de 

nitrogênio estão: acidez do solo, salinidade, temperatura e estresse hídrico (Hungria 

et al. 1985, Martínez-Romero et al. 1991, Figueiredo et al. 2008). 
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No caso de solos ácidos, podem afetar significativamente a planta, bactéria 

e simbiose, sendo o microssimbionte o mais afetado. Tal fato pode ocasionar a 

redução da nodulação (Kahindi et al. 1997, Zahran 1999, Mothapo et al. 2013). Essa 

condição, além de limitar o crescimento e a produtividade da cultura, origina 

interações negativas com nutrientes como cálcio, fósforo e molibdênio, que 

interferem no crescimento tanto da planta quanto dos rizóbios (Straliotto and 

Rumjanek 1999).  

Em solos salinos, originam-se condições de estresse hídrico que afetam a 

taxa de fotossíntese da planta e o metabolismo do nódulo (Bottomley 1991). O 

estresse hídrico também influencia na eficiência do estabelecimento dos pares 

simbiontes, na manutenção e funções dos nódulos, e na síntese de leghemoglobina 

(Júnior and Reis 2008). 

A temperatura é outro fator que limita a FBN. Elevadas temperaturas afetam 

a sobrevivência do rizóbio no solo, o processo de infecção, a formação dos nódulos 

e ainda a atividade da fixação biológica, tornando-se um problema para a produção 

agrícola e colonização bacteriana (Silva et al. 2008).  

 

2.3.2. Fatores bióticos 

Dentre os fatores bióticos encontram-se a presença de antagonistas como 

fungos, bactérias, protozoários predadores de nódulos, alta densidade populacional, 

competitividade de rizóbios nativos e características genotípicas dos simbiontes 

(Kahindi et al.1997, Xavier et al. 2006). 

A presença de uma grande gama de antagonistas de nódulos, a alta 

densidade populacional e a competitividade de rizóbios nativos constituem uma 

verdadeira barreira contra a inoculação, uma vez que competem pela ocupação dos 

sítios de infecção nas raízes das plantas hospedeiras (Santos et al. 2007, Medeiros 

et al. 2009). 

A promiscuidade é outro fator intrínseco que afeta o processo de simbiose, 

já que uma variedade de espécies de rizóbios nodula o caupi. Normalmente, quanto 

maior a população nativa de rizóbios, mais difícil é a introdução com sucesso da 

estirpe inoculante (Xavier et al. 2006). A observação de características relativas à 
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especificidade é importante na seleção de estirpes para a obtenção de um 

inoculante que apresente maior afinidade com a planta hospedeira e que seja capaz 

de colonizar as raízes mais eficientemente do que as estirpes nativas (Rumjanek et 

al. 2005), já que o estabelecimento e efetividade da simbiose dependem das 

características genéticas da planta e da bactéria e da interação com fatores 

edafoclimáticos (Kahindi et al 1997). 

O processo que determina o sucesso de uma estirpe em ocupar grande 

parte dos sítios de nodulação das raízes de uma leguminosa é afetado por fatores 

ambientais e características intrínsecas da estirpe (Freire Filho et al. 2005). Assim é 

importante o estudo da resposta de diferentes variedades quando inoculadas com 

estirpes de ambientes diferentes. 

 

2.4. Compatibilidade simbiótica 

O feijão-caupi tem a capacidade de nodular com uma ampla faixa de 

rizóbios (Rumjanek et al. 2005), sendo provável que as estirpes nativas dos solos 

nodulem as plantas e formem simbiose eficiente (Silva et al. 2008). Contudo, o 

desempenho da simbiose quanto à FBN depende da interação entre planta e 

bactéria (Souza et al. 1999, Krasova-Wade et al. 2003, Schulze 2004, Lima et al. 

2005). 

O estabelecimento da interação simbiótica exige o prévio e mútuo 

reconhecimento entre planta hospedeira e bactéria, que ocorre por meio de trocas 

de sinais bioquímicos específicos. A especificidade pode ocorrer tanto nas fases 

iniciais da interação, que estão associadas com a infecção bacteriana e a formação 

de nódulos, como nas fases tardias que estão relacionadas à fixação de nitrogênio 

(Lieven-Antoniou and Whittan 1997).  

A simbiose bactéria-planta começa pela produção de alguns compostos 

exsudados pela planta hospedeira, como aminoácidos, açúcares, ácidos 

carboxílicos, polifenóis (flavonóides) e betaínas, cuja função é promover a 

quimiotaxia, atraindo o rizóbio e favorecendo a adesão da bactéria à superfície dos 

pêlos radiculares, desencadeando a expressão coordenada de uma série de genes 

da nodulação, nod /nol/ noe, referidos coletivamente como genes nod; que são 

essenciais para a infecção da raiz do hospedeiro e o estabelecimento do nódulo 
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(Mercante et al. 2002, Taíz and Zieger 2004).  

Após serem expressos, estes genes induzem a bactéria a sintetizar um sinal 

de reconhecimento pelo hospedeiro, os fatores Nod ou lipoquitooligossacarídeos 

(LCO). Uma vez liberados estes compostos, se houver um reconhecimento pela 

planta, inicia-se o encurvamento do pelo radicular, seguida da formação dos 

nódulos. Assim, o processo de nodulação tende a ser específico (Madigan et al. 

2004). 

O fator Nod é fundamental para que se estabeleça uma relação simbiótica, 

e pode ser suficiente para ativar precocemente respostas na planta hospedeira. 

Contudo, não é o único sinal bacteriano requerido para o sucesso da simbiose. 

Exopolissacarídeos (EPSs) e lipopolissacarídeos (LPSs) são importantes para a 

simbiose, assim como moléculas sinalizadoras e componentes estruturais, uma vez 

que estão ligados ao desenvolvimento nodular (Mathis et al. 2005).  

Com a ativação dos genes nod dos rizóbios, ocorre uma troca de sinais 

moleculares, onde as bactérias emitem sinais específicos para o hospedeiro, que 

induz modificações radiculares, como a deformação e o aumento no número dos 

pêlos radiculares, levando à formação de nódulos. Após as modificações 

radiculares, ocorre a dissolução das paredes celulares, formando um cordão de 

infecção que propicia a entrada das bactérias nos nódulos, as quais se diferenciam, 

transformando-se em bacteróides. Atuam, então, as enzimas relacionadas com a 

quebra da tripla ligação do N2 e com a assimilação do nitrogênio fixado (Crawford 

and Glass 1998). 

Assim, podem ser avaliadas respostas diferenciadas quanto à capacidade 

de fixar nitrogênio e eficiência simbiótica entre variedades e estirpes diferentes 

(Mandal et al. 1999).  

 

2.5. Adaptabilidade e estabilidade como técnica par a estudar a estabilidade da 

simbiose 

As análises de adaptabilidade e estabilidade são procedimentos estatísticos 

que permitem identificar tratamentos de comportamento mais estável que 

respondem às variações ambientais, em condições específicas ou amplas (Polizel et 
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al. 2013). Diversos métodos são propostos para estimar parâmetros de 

adaptabilidade e estabilidade, todos fundamentados na interação genótipo x 

ambiente. Esses métodos diferenciam-se quanto aos parâmetros utilizados, na 

definição de adaptabilidade e estabilidade ou na análise estatística (Cruz and 

Carneiro 2003). 

O ambiente para o melhoramento pode ser definido como uma série de 

condições sob as quais as plantas crescem, podendo envolver locais, anos, épocas, 

regiões, práticas culturais ou de manejo, entre outros. Para estudos de estabilidade 

fenotípica, a combinação “local x ano” representando um ambiente é uma das mais 

utilizadas (Gauch 1988, Zobel et al. 1988).  

Finlay and Wilkinson (1963) desenvolveram uma metodologia para avaliar o 

desempenho genotípico para cada genótipo, sendo ajustada uma regressão linear 

simples da variável dependente em relação ao índice ambiental. Esta difere da 

metodologia de Eberhart and Russell (1966), pois estes ampliaram o modelo, 

considerando também o desvio da regressão para a estimativa da estabilidade. Esse 

desvio estima a estabilidade de produção, entendida como a previsibilidade do 

genótipo sob estímulo ambiental. A média da variável dependente fornece um índice 

ambiental, usado na avaliação do ambiente (Cruz and Carneiro 2003). Na 

metodologia de Verma et al. (1978), a cultivar ideal é aquela com alta capacidade 

produtiva e alta estabilidade em ambientes desfavoráveis, mas capaz de responder 

à melhoria do ambiente. Cruz et al. (1989) modificaram essa técnica, tornando-a 

mais simples e com propriedades estatísticas mais adequadas ao melhoramento, 

possibilitando estimar os parâmetros de adaptabilidade desprovidos de correlações 

residuais indesejadas. A metodologia de Wricke (1965) identifica a cultivar de 

desempenho superior, considerando sua média geral, e aquela de comportamento 

mais previsível, em função das variações temporárias proporcionadas pelo 

ambiente. Na metodologia de Lin and Binns (1988), a medida para estimar a 

estabilidade e adaptabilidade é o quadrado médio da distância entre a média da 

cultivar e a resposta média máxima obtida no ambiente.  

Entre as metodologias utilizadas para avaliar adaptabilidade e estabilidade, 

o modelo proposto por Eberhart and Russell (1966) é uma das mais difundidas, e já 

tem possibilitado a identificação de variedades de feijão comum com comportamento 

previsível em diferentes regiões do Brasil (Ribeiro et al. 2004). No método proposto 
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por Eberhart and Russell (1966), para cada genótipo é computada uma regressão 

linear simples da variável dependente, em relação a um índice ambiental (diferença 

entre a média de cada ambiente e a de todos os ambientes), em que os valores do 

coeficiente de regressão podem ser positivos ou negativos. Os positivos indicam os 

ambientes favoráveis, relacionados às regiões com condições climáticas e edáficas 

apropriadas a capacidade da cultura. Os negativos referem-se aos ambientes 

desfavoráveis, indicando regiões com condições edáficas e climáticas adversas 

(Peluzio et al. 2010).  

Estudos de adaptabilidade e estabilidade têm sido realizados em várias 

espécies, como o arroz (Cargnin et al. 2008), algodão (Suinaga et al. 2006) e milho 

(Costa et al. 1999). As informações obtidas nestes estudos classificaram as 

variedades quanto à adaptabilidade e estabilidade, identificando as mais apropriadas 

para determinada condição ambiental ou região. Pacheco et al. (1999) demonstrou 

também a associação entre adaptabilidade e estabilidade e a metodologia de análise 

dialélica, que foi realizada para desenvolver estudos de herança de adaptabilidade e 

estabilidade de produção, sendo utilizado em um conjunto de híbridos de milho. 

Para a estabilidade da simbiose, a avaliação de Eberhart and Russel (1966) 

pode ser entendida pela interação variedade x isolado, em que há possibilidades de 

uma estirpe ser superior em uma determinada variedade, mas não ser em outra, e 

vice-versa. Alguns trabalhos mostram outros usos da técnica, como a interação 

tratamento x corte com forrageiras, em que se utiliza a análise de regressão da 

produção contra um índice de crescimento relacionado à colheita (Lira et al. 1994); 

análise de estabilidade da produção de forragem empregando nitrogênio percentual 

das folhas e produção de matéria seca de N-total das cultivares de capim-elefante 

(Xavier et al. 1998). 
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  RESUMO 

O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp] pode ser cultivado em condições 

adversas de clima e solo é capaz de nodular e fixar nitrogênio com uma ampla faixa 

de rizóbios. O levantamento contínuo de bactérias é importante visando a seleção 

de associações mais eficientes e adaptáveis, e a melhor avaliação da estabilidade 

simbiótica poderá contribuir para a recomendação de estirpes. Assim, foram 

avaliadas a compatibilidade simbiótica e a eficiência de isolados obtidos a partir de 

solos da região semiárida de Pernambuco e da estirpe recomendada BR 3262, e 

sua estabilidade simbiótica nas variedades BR 17-Gurguéia, IPA 206 e BRS 

Novaera selecionadas para diferentes regiões do Brasil. Um experimento foi 

conduzido em casa de vegetação com as três variedades de caupi e 25 isolados, 

tratamentos sem inoculação com e sem N e inoculação com a estirpe referência BR 

3262. A colheita foi aos 45 dias após a inoculação, determinando  matérias secas da 

parte aérea, raiz e nódulos, número de nódulos, matéria seca de nódulos por 

número de nódulos, N acumulado na parte aérea pela matéria seca de nódulos, teor 

de N na parte aérea, acúmulo de N na parte aérea, eficiência relativa com base no 

acúmulo de nitrogênio, eficiência relativa à estirpe recomendada baseada na matéria 

seca da parte aérea. As plantas de todos os tratamentos inoculados nodularam.  

Para matéria seca dos nódulos, 16 isolados não diferiram de BR 3262. Para a 

matéria seca de nódulos por número de nódulos, 20 isolados não diferiram da BR 

3262, e 18 isolados não diferiram para nitrogênio acumulado na parte aérea pela 

matéria seca de nódulos. Os tratamentos G1.2 e G7.102 se destacaram para teor e 

acúmulo de nitrogênio na parte aérea. O tratamento com N esteve entre as menores 

médias para teor de N na parte aérea e eficiência relativa do acúmulo de N em 

comparação com os tratamentos inoculados. As estirpes com melhor estabilidade e 

adaptabilidade a variedades com alto potencial para fixação biológica de nitrogênio 

são G7.85 e BR 3262. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata L., fixação biológica de nitrogênio, 

compatibilidade. 
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ABSTRACT  

Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp] may be cultivated under adverse soil and 

climate conditions, and may nodulate and fix nitrogen with a wide range of rhizobia. A 

continual search for new bacterial strains is important to select more efficient and 

adaptable associations, and a better evaluation of symbiotic stability may contribute 

to strain recommendation. The symbiotic compatibility and efficiency of strains 

isolated from soils of the semiarid region of Pernambuco, and the recommended 

strain BR 3262, and their symbiotic stability with BR 17-Gurguéia, IPA 206 and BRS 

Novaera cultivars, recommended for different regions of Brazil, were estimated. A 

greenhouse experiment was conducted with these cultivars, 25 isolates, the 

recommended strain and uninoculated treatments with and without N. Harvest was 

45 days after inoculation and dry matter of shoots, roots and nodules, nodule 

number, dry weight of nodules by number of nodules, N accumulated in shoot dry 

matter by nodules, N content in the shoot N accumulation in the shoots on efficiency 

based on the accumulation of nitrogen on the recommended efficiency strain based 

on dry matter of shoots were determined. The plants of all inoculated treatments 

nodulated. Sixteen isolates did not differ from BR 3262 for  nodules dry matter. For 

nodules dry weight by number of nodules, 20 isolates did not differ from BR 3262, 

and 18 isolates were similar to nitrogen accumulated in the shoot dry matter by  

nodule dry matter. The G1.2 and G7.102 treatments stood out for content and 

nitrogen accumulation in the shoot. The nitrogen supplied was among the lowest 

average for N content in shoot and relative efficiency of N accumulation compared to 

the inoculated treatments. The strains with improved stability and adaptability to 

cultivar with high potential for biological nitrogen fixation are G7.85 and BR 3262. 

 

Key words:  Vigna unguiculata L., biological fixation nitrogen, compatibility.
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INTRODUÇÃO 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), também conhecido como 

feijão-de-corda, feijão macassar ou feijão fradinho (Correa et al. 2012) é uma 

leguminosa cultivada nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, e no Brasil 

principalmente nas regiões Nordeste, Norte e com recente expansão no Centro-

Oeste (Correa et al. 2012, Silva et al. 2013).  

Essa espécie é de grande interesse agronômico em condições 

edafoclimáticas adversas, devido à sua rusticidade, apresentando tolerância à seca 

e altas temperaturas, bem como o estabelecimento da simbiose com bactérias 

fixadoras de nitrogênio (Tagliaferre et al. 2013, Silva et al. 2013, Bejarano et al. 

2014). 

A fixação biológica do nitrogênio permite um melhor desenvolvimento 

vegetativo e produtivo do caupi, contribuindo para redução do uso de fertilizantes 

nitrogenados em diferentes regiões de cultivo (Nascimento et al. 2010, Zilli et al. 

2011, Chagas Júnior et al. 2010). A eficiência de fixação biológica depende 

principalmente da compatibilidade mútua dos parceiros simbióticos, sendo 

influenciada por fatores abióticos e bióticos (Binjola et al. 2013). 

A obtenção contínua de novas estirpes rizobianas em culturas como o feijão-

caupi é necessária para selecionar associações mais eficientes e adaptáveis a 

situações amplas ou específicas para recomendar para fins biotecnológicos e 

ampliar a contribuição da FBN nos sistemas agrícolas (Martins et al. 2003, Chagas 

Júnior et al. 2010). 

 A FBN é bastante variável dependendo da variedade e tem sido observado 

grande potencial para aumento da contribuição desta, por meio do melhoramento 

genético (Alcantara et al.  2014). Esta variabilidade permite estudos de microbiologia 

para encontrar, avaliar e identificar estirpes com maior potencial para FBN, assim 

como outras características úteis, como indicação de estirpes adaptadas a diferentes 

ambientes. Este potencial vantajoso só pode ser atingido ao continuar a pesquisa e 

avaliação de diferentes estirpes, resultando em semelhanças entre a busca contínua 

por novas bactérias e melhoramento genético convencional. Neste caso, é 
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importante o uso de técnicas de avaliação da estabilidade simbiótica, como o 

método de Eberhart and Russel (1966). 

O presente trabalho objetivou avaliar a compatibilidade simbiótica e a 

eficiência de isolados obtidos a partir de solos do semiárido pernambucano e da 

estirpe de Bradyrhizobium sp. BR 3262 recomendada para produção de inoculantes, 

e sua estabilidade simbiótica em três variedades de feijão-caupi cultivadas em 

diferentes regiões do Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Em trabalho prévio, Lira (2014) isolou, caracterizou  e selecionou 25 isolados 

rizobianos, a partir de solos da região semiárida de Pernambuco. Os isolados e a 

estirpe de Bradyrhizobium sp. BR 3262 (Zilli et al. 2008) recomendada para 

produção de inoculante (Brasil 2011) foram cultivados em meio YM líquido (extrato 

de levedura e manitol) (Vincent 1970), com pH ajustado para 6.8, em erlenmeyers 

de 125 mL com 25 mL do meio de cultura colocados em agitador rotatório a 150 rpm 

e submetidos a uma temperatura de 30°C por 72 horas para posterior inoculação. 

Para avaliar o crescimento da população bacteriana foi utilizado o método da gota. 

As populações foram de pelo menos 10-8 ufc/ml (unidades formadoras de colônias), 

e foram contadas após a inoculação (Miles and Misra 1938, França et al.  2013).  

Foram utilizadas as variedades de feijão-caupi IPA-206, BRS Novaera e BR 

17-Gurguéia. A IPA-206 é indicada para o cultivo no Estado de Pernambuco e 

desenvolvida pelo IPA (Ipa 1989); BRS Novaera, lançada pela Embrapa Meio-

Norte e indicada principalmente para o cultivo na região Norte (Vilarinho 2007; 

Gonçalves 2012); e BR 17-Gurguéia também lançada pela Embrapa Meio-Norte, 

indicada para o cultivo especialmente no Piauí (Freire Filho 2011). 

O delineamento experimental foi blocos ao acaso, em arranjo fatorial 3 x 28, 

sendo três variedades de caupi e vinte e cinco isolados de rizóbios nativos do solo 

da região semiárida e três tratamentos controles, a estirpe recomendada BR 3262  

(Zilli et al. 2008), um tratamento sem inoculação e com adubação nitrogenada e 

outro sem inoculação e sem adubação nitrogenada. Utilizaram-se 4 repetições por 

tratamento, totalizando 336 unidades experimentais. 
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Foram utilizados vasos de Leonard modificados (Vincent 1970), em que 

sacos de polietileno foram preenchidos com mistura de areia lavada e vermiculita 

(proporção 2:1), ambas previamente autoclavadas. Na base foram utilizadas 

bandejas de isopor onde se depositava a solução nutritiva (Calheiros et al. 2013).  

Antes do plantio, as sementes passaram por desinfecção, por imersão por 1 

minuto em álcool etílico a 70%, em seguida, por 2 minutos em hipoclorito de sódio 

a 1%, e, por último, foram realizadas lavagens sucessivas com água destilada até 

não se sentir mais o odor do hipoclorito de sódio. A semeadura foi realizada 

utilizando-se duas sementes por vaso, com posterior desbaste após emergência, 

mantendo-se uma planta por vaso, recebendo solução nutritiva de Hoagland sem 

nitrogênio, que foi autoclavada por 1 hora, à pressão de 1 atm a 120° C (Hoagland 

and Arnon 1950). A solução nos sacos foi completada periodicamente com água 

destilada, para que as plantas não sofressem deficiência hídrica. 

Para os vasos que receberam a adubação nitrogenada foi aplicado o 

equivalente a 90 kg. ha-1 de N, na forma de uréia, parcelada em três doses iguais, 

com a primeira fornecida aos sete dias após a germinação, e as doses seguintes 

aplicadas em intervalos de quinze dias. Para o tratamento sem adubação foi 

adicionada solução nutritiva de Hoagland isenta de N (Hoagland and Arnon 1950). 

Para a inoculação, foram utilizados os 25 isolados selecionados por Lira 

(2014) e a estirpe BR 3262 (Zilli et al. 2008). Após sete dias da germinação, as 

plântulas foram inoculadas com 1 ml / plântula com o caldo bacteriano da crescido 

em meio YM líquido (Vincent 1970). 

As plantas foram colhidas aos 45 dias após a inoculação. As raízes 

coletadas de cada vaso foram separadas da parte aérea e lavadas em água 

corrente. Os nódulos foram destacados das raízes e contados. A parte aérea, 

raízes e nódulos (quando ocorreram) de cada planta, foram acondicionados 

separadamente em sacos de papel, identificados e levados para secagem em 

estufa com circulação de ar, a 65°C até massa seca constante. Após a 

estabilização do peso, a matéria seca dos nódulos (MSN), do sistema radicular 

(MSSR) e parte aérea (MSPA) foram determinadas. 

Em seguida, a parte aérea foi moída para a determinação do teor de nitrogênio. 

O teor de N (TNPA) foi quantificado pelo método semimicro Kjeldhal. O N acumulado 
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na parte aérea (ANPA) foi calculado multiplicando-se as respectivas massas secas 

pelos teores de N (Tedesco et al. 1995, Bezerro Neto and Barreto 2004).   

Foram avaliados a matéria seca de nódulos por número de nódulos (MSNN), 

nitrogênio acumulado na parte aérea pela matéria seca de nódulos (ANPAMSN), 

eficiência relativa à recomenda baseada no acúmulo de nitrogênio (ERRN) e a 

eficiência relativa à recomendada baseada na matéria seca da parte aérea (ERR). A 

MSNN é a massa seca de nódulos, ou seja, a soma de todos os nódulos. Por 

exemplo, pode-se ter 100 mg de MSN em um nódulo ou em 100 nódulos, contudo 

um nódulo de 100 mg será mais eficiente do que 100 nódulos de 1 mg. A ANPAMSN 

é a razão entre o nitrogênio total da planta e a massa de nódulos, ou seja, 

aproximadamente quando de N foi fixado por cada mg de nódulo. Foram calculadas 

as seguintes expressões: 

MSNN = �MSN
NN � 

ANPAMSN = �ANPA
MSN � 

ERR = �MSPA inoculada
MSPA BR 3262 � 

 

ERRN = �ANPA inoculada
ANPA BR 3262 � 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância, utilizando o SAS (Sas 

Institute, 1999). As médias foram comparadas pelo teste de Dunnet a 5%, adotando 

o tratamento estirpe recomendada BR 3262 como controle para o efeito principal de 

estirpes, enquanto as interações foram avaliadas pelo teste de Tukey ao mesmo 

nível de significância. 

A análise de adaptabilidade e estabilidade, de acordo com Eberhart and 

Russell (1966), foi realizada quando houve interação entre variedade e estirpe, 

desconsiderando os tratamentos não inoculados, e considerando estirpes como 

ambientes para variedades e vice-versa. A metodologia se baseia no modelo de 

regressão linear Yij = µi + βiIj + δij, em que: 
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 Yij - média do genótipo i no ambiente j; 

 µi - média do genótipo i em todos os ambientes;  

βi - coeficiente de regressão linear da resposta do genótipo i a todos os 

ambientes;  

I j - índice ambiental;  

δij - desvio de regressão do genótipo i no ambiente j.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, com relação à matéria seca do 

sistema radicular (MSSR), 15 isolados proporcionaram matéria seca da raiz de 

feijão-caupi, semelhante ao da estirpe recomendada. Os isolados G7.14, G7.99 e 

G7,68 obtiveram médias iguais em relação a BR 3262  (Tabela 1). 

Semelhantemente, Chagas Júnior et al. (2010) constataram para experimento em 

campo em Tocantins, em que foram avaliadas três variedades de feijão-caupi, que 

para a variedade Novaera, a estirpe BR 3262 se mostrou superior aos controles sem 

inoculação com e sem N quanto à MSSR. Por outro lado, a estirpe recomendada 

também obteve maior média em relação aos demais tratamentos inoculados.  

Avaliando-se a matéria seca dos nódulos (MSN), 16 isolados foram 

semelhantes à estirpe recomendada, com maiores valores médios observados na 

estirpe BR 3262 e nos isolados G7.32, G7.77, G7.109, G7.14, G7.68 e G1.2. No 

controle sem nitrogênio não foram encontrados nódulos, indicando que não houve 

contaminação no experimento (Tabela 1). Diferentemente, resultados obtidos por 

Melo and Zilli (2009) e Zilli et al. (2008), ao estudar a fixação biológica de nitrogênio 

em cultivares de feijão-caupi recomendadas para diferentes condições ambientais 

em Roraima, revelaram que a BR 3262 proporcionou maior incremento na massa da 

matéria seca de nódulos, em comparação aos demais tratamentos.  
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Tabela 1. Valores médios da matéria seca do sistema radicular (MSSR), matéria seca dos nódulos 

(MSN), número de nódulos (NN), matéria seca de nódulos por número de nódulos (MSNN) e 

nitrogênio acumulado na parte aérea pela matéria seca de nódulos (ANPAMSN) de isolados de 

rizóbios. 

Na coluna média seguida por mesma letra não diferem estatisticamente (P<0,05) pelo teste de Dunnett.; CV = Coeficiente de 

Variância. 

  

 

Tratamento 
MSSR 

(g/planta) 

MSN 

(mg/planta) 
NN 

MSNN 

(mg/nódulo) 

ANPAMSN 

(mg/planta) 

G7.14 0,5a 118,6a 57,9a 1,9a 0,2b 

G7.118 0,4a 86,4a 45,8a 1,6a 0,3b 

G7.18 0,2b 5,6b 1,9b 0,7a 0,5b 

G7.79 0,2b 1,0b 0,6b 0,2b 0,9a 

G7.99 0,5a 91,6a 54,5a 1,7a 0,4b 

G7.12 0,4a 41,9a 25,2a 1,2a 0,4b 

G7.68 0,5a 108,7a 53,5a 2,0a 0,2b 

G7.45 0,2b 0,9b 0,4b 0,2b 0,8a 

G7.103 0,2b 9,6b 5,6b 0,7a 0,5b 

G1.62 0,1b 1,4b 1,1b 0,3b 0,7a 

G7.77 0,4a 142,9a 54,5a 2,4a 0,3b 

G7.102 0,4a 76,7a 81,8a 1,1a 0,3b 

G1.1 0,2b 8,9b 5,5b 0,5a 0,6a 

G7.32 0,4a 145,8a 75,0a 1,9a 0,3b 

G7.109 0,4a 119,9a 77,9a 1,5a 0,3b 

G7.64 0,3a 25,3a 14,4a 1,1a 0,4b 

G7.85 0,3a 91,6a 56,7a 1,6a 0,3b 

G7.25 0,1b 1,0b 0,6b 0,2b 0,7a 

G7.7 0,3a 91,7a 44,6a 1,9a 0,2b 

G7.23 0,3a 58,6a 40,5a 1,2a 0,4b 

G7.13 0,3a 95,2a 55,9a 1,6a 0,3b 

G1.99 0,2b 9,9b 5,6b 0,7a 0,5b 

G1.2 0,4a 108,7a 62,5a 1,6a 0,2b 

G7.69 0,1b 2,1b 2,2b 0,2a 0,7a 

G7.3 0,2b 2,9b 1,6b 0,4b 0,7a 

BR3262  0,5a 146,4a 64,2a 2,1a 0,2b 

0N.SI 0,1b 0b 0b 0b - 

CN.SI 0,2b 0b 0b 0b - 

CV (%) 16,5 49,3 45,2 36,1 26,3 
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Quanto ao número de nódulos (NN), 15 isolados não diferiram da BR 3262, 

com maiores valores médios para G7. 102, G7.109, G7.32, seguido da estirpe BR 

3262 (Tabela 1). Esses resultados concordam com os obtidos por Lira (2014), 

indicando que estes isolados são pelo menos tão eficientes quanto à estirpe 

recomendada (Tabela 1). Almeida et al. (2010), observaram resultado diferente para 

a estirpe BR 3262, que obteve menor número de nódulos em relação aos demais 

tratamentos inoculados para a variedade BR 17-Gurguéia no Piauí. Pode-se também 

constatar que mesmo os isolados G7.102, G7.109 e G7.32 que obtiveram maior 

número de nódulos, apresentaram menor massa seca dos nódulos do que a estirpe 

recomendada, o que pode indicar que sejam menos eficientes. De acordo com 

Hansen et al. (1993), para a maior fixação de nitrogênio são necessários muitos 

nódulos, nódulos grandes e com maior eficiência relativa. Assim, a avaliação do 

tamanho dos nódulos é importante para uma estimativa da eficiência das bactérias 

associadas às leguminosas (Atkins 1984).  

As plantas de todos os tratamentos inoculados apresentaram nódulos 

radiculares, mostrando que em termos de capacidade para nodulação, todos os 

rizóbios estudados foram compatíveis com variedades selecionadas para diferentes 

ambientes, apesar dos isolados rizobianos serem nativos da região semiárida 

pernambucana. 

Para a matéria seca de nódulos por número de nódulos (MSNN), 20 isolados 

não diferem da BR 3262, sendo observados maiores valores médios para G7.77 (2,4 

mg/nódulo), a estirpe BR 3262 (2,1 mg/nódulo), seguido do isolado G7.68 (2,0 

mg/nódulo) (Tabela 1).  

Para o nitrogênio acumulado na parte aérea pela matéria seca de nódulos 

(ANPAMSN) 18 isolados não diferiram da estirpe referência (Tabela 1). Foi 

evidenciado que nódulos maiores tendem a ser mais eficientes na fixação de N, 

enquanto que nódulos menores são menos eficientes ou ineficientes (Döbereiner et 

al. 1966, Xavier et al. 2007). 
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A massa seca de nódulo e o número de nódulos são variáveis importantes 

na avaliação da eficiência simbiótica de estirpes de rizóbios (Campo and Hungria 

2007). A estirpe recomendada BR 3262 apresentou bom desempenho para as 

variáveis, justificando a sua utilização em teste de eficiência agronômica em 

diversas condições edafoclimáticas (Zilli et al. 2011, Costa et al. 2011, Saboya et al. 

2013). 

Para os resultados relacionados à matéria seca da parte aérea (MSPA), a 

variedade BR 17-Gurguéia apresentou 17 tratamentos que não diferiram do 

tratamento BR 3262. Para variedade IPA-206 foram observados 16 tratamentos que 

não diferiram da recomendada. Na variedade BRS Novaera, 15 tratamentos não 

diferiram da BR 3262 (Tabela 2). Resultados diferentes foram obtidos em 

experimentos de campo no Maranhão e Roraima, em que a estirpe BR 3262 foi a 

que permitiu maior MSPA (Gualter et al. 2011, Zilli et al. 2011). O mesmo resultado 

favorável foi encontrado por Zilli et al. (2006), observando que o acúmulo de MSPA 

pela estirpe foi superior ao dos quatro diferentes tratamentos com inoculação, além 

do tratamento nitrogenado. 
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Tabela 2. Valores médios da matéria seca da parte aérea (MSPA) de isolados de rizóbios inoculados 

nas variedades BR 17-Gurguéia, IPA-206 e BRS Novaera de feijão-caupi. 

Tratamento 

MSPA 

(g/plana) 

BR 17-Gurguéia IPA-206 BRS Novaera 

G7.14 4,34aA 4,64aA 4,59aA 

G7.118 3,96aA 5,35aA 3,44abA 

G7.18 0,79cdeA 0,22eA 0,89cdA 

G7.79 0,48eA 0,54deA 0,73cdA 

G7.99 3,79abA 3,89abA 4,28abA 

G7.12 3,48abcA 3,15abcA 1,97abcdA 

G7.68 3,38abcA 4,03aA 4,25abA 

G7.45 0,27eA 0,42eA 0,70dA 

G7.103 2,05abcdeA 0,79cdeA 1,89abcdA 

G1.62 0,45eA 0,38eA 1,20bcdA 

G7.77 4,01aA 4,03aA 3,90abA 

G7.102 3,83abA 4,11aA 4,38abA 

G1.1 1,67abcdeA 0,96bcdeA 0,73cdA 

G7.32 4,17aA 2,90abcA 4,13abA 

G7.109 4,06aA 4,69aA 3,38abcA 

G7.64 3,09abcdA 2,75abcdA 1,02bcdA 

G7.85 4,25aA 3,67abA 2,14abcdA 

G7.25 0,28eA 0,43eA 0,65dA 

G7.7 3,20abcdA 3,68abA 3,31abcA 

G7.23 3,85abA 3,83abA 3,29abcA 

G7.13 3,27abcdA 3,66abA 2,71abcdA 

G1.99 0,72deA 2,50abcdA 1,06bcdA 

G1.2 3,47abcA 4,30aA 4,24abA 

G7.69 0,83bcdeA 0,57deA 0,90cdA 

G7.3 0,40eA 0,76cdeA 0,88cdA 

BR3262 4,21aA 3,65abA 4,62aA 

0N.SI 0,25eA 0,30eA 1,02bcdA 

CN.SI 0,38eA 0,65cdeA 1,60abcdA 
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna entre os isolados, e maiúscula na linha para as variedades não 

diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Com relação ao teor de nitrogênio na parte aérea (TNPA), a variedade BR 

17-Gurguéia apresentou 25 tratamentos que não diferiram de BR 3262. Para a 

variedade IPA-206, 23 tratamentos não diferiram da estirpe BR 3262. Para a 

variedade BRS Novaera, 25 tratamentos inoculados com isolados não diferiram do 

tratamento com BR 3262 (Tabela 3). Para a variável TNPA todos os tratamentos 

inoculados, exceto G7.45 na variedade IPA-206, apresentaram teores acima dos 

valores indicados como adequados para a cultura, entre 1,8 a 2,2% (Malavolta et al. 

1997), indicando que a FBN foi suficientemente eficiente.  

Para acúmulo de nitrogênio na parte aérea (ANPA), a variedade BR 17-

Gurguéia, apresentou a estirpe referência BR 3262 com maior valor absoluto, mas 

17 tratamentos não diferiram do tratamento BR 3262. Para variedade IPA-206, 15 

tratamentos não diferiram do tratamento BR 3262. Na variedade BRS Novaera foram 

observados 23 tratamentos inoculados que não diferem de BR 3262 (Tabela 3). 

Quanto ao acúmulo de nitrogênio por planta, os valores obtidos dos isolados 

superaram os valores obtidos com as testemunhas sem inoculação com e sem 

nitrogênio, confirmando que a FBN é uma fonte alternativa de nitrogênio que pode 

suprir as plantas de feijão-caupi em quantidade condizente com sua necessidade 

(Martins et al. 2003, Morgado et al. 2006).  

A estirpe BR 3262 esteve entre as melhores médias dos tratamentos e foi 

superior às testemunhas 0N.SI e CN.SI, confirmando resultados de outros trabalhos 

em que já foi testada e apresentou bom desempenho, tanto de eficiência quanto 

competitividade, especialmente em experimentos de casa de vegetação (Zilli et al. 

2004,  Zilli et al. 2006). De acordo com esses resultados pode-se dizer que as 

variedades de feijão-caupi avaliadas, responderam de forma diferenciada à 

inoculação com estirpes de rizóbios, e apresentaram diferentes potenciais na FBN, 

como ocorreu em outros trabalhos (Xavier et al. 2006, Belane and Dakora 2009, 

Vieira et al. 2010). 
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Tabela 3. Valores médios do teor de nitrogênio na parte aérea (TNPA) e acúmulo de nitrogênio na 

parte aérea (ANPA) de isolados de rizóbios inoculados nas variedadesBR 17- Gurguéia, IPA-206 e 

BRS Novaera de feijão-caupi. 

Tratamento 

TNPA ANPA 

(%) (mg/planta) 

BR 17-
Gurguéia IPA-206 BRS 

Novaera 
BR 17-

Gurguéia IPA-206 BRS 
Novaera 

G7.14 3,66abcA 3,09abA 3,02abA 107,56aA 99,89bA 97,85abA 

G7.118 3,91abA 3,55abA 4,10aA 105,54aA 83,45bcA 100,93abA 

G7.18 2,57abcA 3,09abA 4,31aA 14,40bcdA 11,67defA 26,03abcA 

G7.79 2,65abcA 2,23bA 3,71abA 9,38dA 8,12efA 18,83bcA 

G7.99 3,25abcA 3,60abA 3,65abA 85,68abA 97,99bA 71,33abcA 

G7.12 3,88abA 3,60abA 3,40abA 95,61abA 79,41bcdA 44,88abcA 

G7.68 4,12aA 3,48abA 3,11abA 96,14aA 98,36bA 90,07abcA 

G7.45 3,01abcA 1,71bA 3,70abA 5,72dA 6,96fA 17,78bcA 

G7.103 3,64abcA 3,00abA 3,47abA 52,18abcdA 16,33cdefA 46,13abcA 

G1.62 3,07abcA 2,85abA 4,24aA 9,70cdA 7,59efA 34,66abcA 

G7.77 2,82abcA 3,60abA 3,39abA 78,62abcA 101,39abA 91,84abcA 

G7.102 4,16aA 3,10abA 3,86aA 109,81aA 88,46bA 117,96aA 

G1.1 3,73abA 3,60abA 4,18aA 43,78abcdA 23,58cdefA 19,84abcA 

G7.32 3,98aA 3,26abA 3,83aA 114,64aA 64,00bcdefA 109,64aA 

G7.109 4,11aA 2,87abA 3,03abA 114,60aA 92,90bA 73,92abcA 

G7.64 4,10aA 2,56abA 3,29abA 87,41abA 45,08cdefA 23,34abcA 

G7.85 4,04aA 3,43abA 3,17abA 118,35aA 87,26bcA 48,26abcA 

G7.25 3,73abA 3,43abA 3,32abA 7,36dA 10,50efA 15,04cA 

G7.7 4,14aA 2,76abA 3.61abA  91,05abA 72,85bcdeA 83,12abcA 

G7.23 3,98aA 2,95abA 3,82aA 69,70abcdA 79,98bcdA 87,35abcA 

G7.13 3,76abA 3,47abA 3,12abA 85,62abcA  88,76bA 59,66abcA 

G1.99 2,88abcA 3,66abA 3,70abA 14,62bcdA 63,78bcdefA 26,03abcA 

G1.2 4,26aA 3,88abA 4,00aA 100,41aA 114,41aA 117,19aA 

G7.69 2,58abcA 4,91aA 3,51abA 15,51bcdA 14,65cdefA 21,62abcA 

G7.3 3,18abcA 3,60abA 4,02aA 8,87dA 18,66bA 24,51abcA 

BR3262 4,15aA 3,06abA 3,41abA 118,59aA 77,89bcdA 111,40aA 

0N.SI 1,19bc 1,45bA 1,37bA 2,18dA 2,86fA 10,50cA 

CN.SI 1,59cA 1,83bA 2,97abA 4,32dA 8,90efA 33,57abcA 
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna entre os isolados, e maiúscula na linha para as variedades não 

diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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Na tabela 4, são observados resultados referentes à eficiência relativa à 

recomendada baseada no acúmulo de nitrogênio (ERRN). Para a variedade BR 17-

Gurguéia, foram observados 17 tratamentos que não diferem de BR 3262. Na 

variedade IPA-206, 17 tratamentos não diferem do tratamento com a estirpe 

referência. Para a variedade BRS Novaera, 25 tratamentos inoculados não diferiram 

de BR 3262. Os resultados da ERRN, de maneira geral, apresentaram para as três 

variedades que o nitrogênio proveniente da simbiose foi suficiente para suprir as 

necessidades da planta durante o seu desenvolvimento. Quanto maior a eficiência 

do isolado, maior a quantidade de nitrogênio presente na planta (Vieira et al., 2010). 

Para eficiência relativa à recomendada baseada na matéria seca da parte 

aérea (ERR), a variedade BR 17-Gurguéia apresentou 17 tratamentos que não 

diferiram de BR 3262. Para a variedade IPA-206, 16 tratamentos não diferiram do 

tratamento com a estirpe recomendada. Enquanto que para a variedade BRS 

Novaera, 18 tratamentos com inoculação não diferiram de BR 3262 (Tabela 4). 

Resultado semelhante foi constatado em experimento de eficiência simbiótica em 

Tocantins com o cultivo de três variedades de feijão-caupi (BRS Novaera, BRS 

Pujante e Vinagre), entre as estirpes testadas a BR 3262 apresentou um dos 

melhores desempenhos, com eficiência relativa para a variedade BRS Novaera 

próxima a 100%, para a variedade BRS Pujante com valor próximo a 80%, e para a 

variedade Vinagre, um valor próximo a 140% (Chagas Júnior et al. 2010).  

A maior parte dos isolados apresentaram grande eficiência na fixação de 

nitrogênio, similar à observada para a estirpe BR 3262, indicando a existência de 

rizóbios eficientes em plantas de feijão-caupi. Esses resultados comprovam a 

resposta positiva das variedades à estirpe e aos isolados, evidenciando eficiência na 

capacidade de assimilação do nitrogênio atmosférico. Os isolados que apresentaram 

baixa eficiência são aqueles menos eficientes (Chagas Júnior et al. 2010, 

Nascimento et al. 2010). 
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Tabela 4. Valores médios da eficiência relativa à recomendada baseada no acúmulo de nitrogênio 

(ERRN) e eficiência relativa à recomendada baseada na matéria seca da parte aérea (ERR) de 

isolados de rizóbios inoculados nas variedades BR 17-Gurguéia, IPA-206 e BRS Novaera de feijão-

caupi. 

Tratamento  

ERRN  ERR  

%  %  

BR 17-
Gurguéia IPA-206 BRS 

Novaera 
BR 17-

Gurguéia IPA-206 BRS 
Novaera 

G7.14 55,81aA 80,19aA 51,15abA 100,80aA 128,68aA 93,48aA 

G7.118 54,76aA 66,99abcA 52,88abA 91,00aA 149,65aA 42,13abcA 

G7.18 7,47cdefA 9,36cA 13,61abcA 17,08bcdA 4,44eA 16,61bcA 

G7.79 4,87efA 6,52cA 9,84abcA 9,17cdA 11,75deA 12,12cA 

G7.99 44,46abcdA 78,66aA 37,29abcA 87,22abA 105,91abA 57,86abcA 

G7.12 49,72abA 63,75abcA 23,46abcA 78,55abA 86,06abcdA 40,00abcA 

G7.68 49,88abA 78,96aA 47,09abA 76,74abA 109,75aA 86,03abA 

G7.45 2,97fA 5,59cA 9,30abcA 4,62dA 8,91eA 11,63cA 

G7.103 27,08abcdeA 13,11cA 24,12abcA 44,68abcdA 20,77cdeA 37,95abcA 

G1.62 5,03dcefA 6,10cA 18,12abcA 8,25cdA 8,20eA 21,27abcA 

G7.77 40,79abcde 81,39aA 48,01abA 92,59aA 110,13aA 80,38abA 

G7.102 56,98aA 71,02abA 61,61aA 88,15abA 112,66aA 88,76abA 

G1.1 22,71abcdeA 18,93abcA 10,37abcA 35,44abcdA 24,35bcdeA 12,30bcA 

G7.32 59,48aA 51,38abcA 57,32abA 96,69aA 77,12abcdA 83,77abA 

G7.109 59,46aA 74,58abA 38,64abcA 93,53aA 130,16aA 68,47abcA 

G7.64 45,35abcA 36,19abcA 12,20abcA 69,00abcA 75,89abcdA 17,76bcA 

G7.85 61,41aA 70,05abA 25,23abcA 99,39aA 99,85abA 41,11abcA 

G7.25 3,82efA 8,43cA 7,86bcA 5,00dA 9,44eA 10,63cA 

G7.7 47,24abcA 58,48abcA 43,45abA 72,80abA 100,89abA 65,03abcA 

G7.23 36,17abcdeA 64,20abcA 45,66abA 60,40abcA 103,51abA 64,47abcA 

G7.13 44,43abcdA 71,25abA 31,19abcA 74,32abA 98,74abcA 53,32abcA 

G1.99 7,59cdefA 52,10abcA 13,61abcA 14,69bcdA 67,95abcdeA 20,14abcA 

G1.2 52,10aA 91,84aA 61,26abA 78,49abA 118,44aA 86,34abA 

G7.69 8,05bcdefa 11,76cA 11,30abcA 16,64bcdA 12,90deA 15,82bcA 

G7.3 4,60efA 14,98bcA 12,81abcA 7,07cdA 17,72deA 15,41bcA 

BR3262 61,53aA 62,53abcA 58,24abA 97,99aA 98,77abcA 95,36aA 

0N.SI 1,13fA 2,30cA 5,49cA 4,28dA 6,25eA 18,18bcA 

CN.SI 2,24fA 7,14cA 17,55abcA 6,78cdA 14,57deA 29,38abcA 
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna entre os isolados, e maiúscula na linha para as variedades não 

diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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De maneira geral, o tratamento com N e sem inoculação estieve entre as 

menores médias para TNPA e ERRN em comparação com os tratamentos 

inoculados. Semelhantemente, Melo and Zilli (2009) observaram em trabalho em 

casa de vegetação com 5 variedades de caupi, que para a variável N total, os 

tratamentos inoculados  apresentaram valores maiores, seguidos do tratamento com 

N e sem inoculação e do tratamento sem N e sem inoculação, confirmando a alta 

eficiência das estirpes em fixar o nitrogênio. Da mesma forma, Rufini et al. (2014) 

constataram em trabalho com estirpes de Bradyrhizobium em simbiose com 

guandu-anão em casa de vegetação e no campo, que os  tratamentos que 

receberam inoculação foram superiores às testemunhas quanto ao teor de N na 

parte aérea. Também já foram relatados tratamentos inoculados com valores acima 

do tratamento adubado com N, por Zilli et al. (2006) para ANPA, e MSPA por 

Nascimento et al. (2010). 

O tratamento sem N e sem inoculação apresentou os menores valores 

médios, assim como em outros trabalhos, demonstrando que as plantas inoculadas 

com estirpes eficientes, seguido do tratamento nitrogenado e sem inoculação é 

superior ao das plantas sem inoculação e tem origem na fixação biológica de 

nitrogênio (Fernandes et al. 2003, Santos et al. 2005, Soares et al. 2006, Brito et al. 

2009).  

Para as variáveis MSPA, TNPA, ANPA, ERRN e ERR são apresentadas as 

estimativas de adaptabilidade e estabilidade das variedades BR 17-Gurguéia, IPA-

206 e BRS Novaera nos diferentes tratamentos de inoculação, considerados como 

ambientes. Na tabela 5, foi constatado para a matéria seca da parte aérea da planta 

(MSPA) que as variedades IPA-206 e BRS Novaera apresentaram maiores médias 

que a geral, e apenas a BRS Novaera apresentou coeficiente de regressão (ß1i) 

maior que um (ß1i>1), indicando adaptabilidade a ambientes favoráveis, ou seja, 

quanto maior eficiência do isolado, maior incremento da matéria seca da parte 

aérea. Enquanto que apenas a variedade BR 17-Gurguéia apresentou estabilidade 

(σ2
di=0). 
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Tabela 5. Estimativa dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade da matéria seca da parte aérea 

(MSPA), teor de nitrogênio na parte aérea (TNPA), acúmulo de nitrogênio na parte aérea (ANPA), 

eficiência relativa à recomendada baseada no acúmulo de nitrogênio (ERRN) e eficiência relativa à 

recomendada baseada na matéria seca da parte aérea (ERR) de três variedades de feijão-caupi nos 

diferentes tratamentos de inoculação, considerados como ambientes, segundo a metodologia de 

Eberhart and Russel (1966). 

Variedades Média 
MSPA 

ß1i σ²di 

BR 17-Gurguéia 2,37 -0,94* 0,00* 

IPA-206 7,63 -0,72* 0,50ns 

BRS Novaera 6,29 0,34* 0,71ns 

Média geral 3,10   

Variedades Média 
TNPA 

ß1i σ²di 

BR 17-Gurguéia 2,22 -0,99* 0,02* 

IPA-206 7,64 -1,00* 0,22* 

BRS Novaera 6,89 -0,88* 0,21* 

Média geral 3,48   

Variedades Média 
ANPA 

ß1i σ²di 

BR 17-Gurguéia 109,22 0,00* 0,00* 

IPA-206 109,22 0,00* 0,00* 

BRS Novaera 109,22 0,00* 0,00* 

Média geral 109,22   

Variedades Média 
ERRN 

ß1i σ²di 

BR 17-Gurguéia 51,26 -0,37* 0,11ns 

IPA-206 86,31 0,36ns 2,73* 

BRS Novaera 54,91 -11,64* 4,73* 

Média geral 63,44   

Variedades Média 
ERR 

ß1i σ²di 

BR 17-Gurguéia 54,48 0,05* 0,19ns 

IPA-206 79,51 0,64* 3,01ns 

BRS Novaera 53,87 -10,32ns 4,88* 

Média geral 61,86   
ns - não significativo. * significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t para ß1i (adaptabilidade), e pelo teste F para σ²di 

(estabilidade). 
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De acordo com o teor de nitrogênio na parte aérea da planta (TNPA), foram 

observadas maiores médias que a geral para as variedades IPA-206 e BRS 

Novaera, e em todas as variedades foram observadas adaptabilidade a ambientes 

desfavoráveis e baixa estabilidade (σ2
di≠0), com BRS Novaera próxima à 

estabilidade (Tabela 5). Com relação ao acúmulo de nitrogênio na parte aérea da 

planta (ANPA), todas as variedades mantiveram a média igual à geral, se 

apresentando adaptadas a ambientes desfavoráveis (ß1i<1) e com estabilidade. Foi 

observado para a variável eficiência relativa com base no acúmulo de nitrogênio 

(ERRN), que apenas a variedade IPA-206 apresentou coeficiente de regressão (ß1i) 

maior que um (ß1i>1) e média maior que a geral, indicando adaptabilidade a 

ambientes favoráveis, com baixa estabilidade (Tabela 5). Assim, quanto maior a 

eficiência do isolado, mais esta variedade responderá (Caierão et al. 2006). Para 

eficiência relativa à estirpe recomendada baseada na matéria seca da parte aérea 

(ERR), a variedade IPA-206 também apresentou a maior média e adaptabilidade a 

ambientes favoráveis, ou seja, isolados com baixa eficiência simbiótica, além de 

baixa estabilidade. Todas as variedades apresentaram baixa estabilidade (σ2
di≠0), 

exceto para ANPA, e a variedade BR 17-Gurguéia para MSPA (Tabela 5). 

De acordo com a metodologia de Eberhart and Russell (1966), o genótipo 

ideal é aquele que apresenta maior média geral, resposta positiva à melhoria das 

condições ambientais (ß1i > 1) e comportamento previsível (σ²d = 0). Conforme a 

MSPA, a BRS Novaera tem destaque, uma vez que apresentou maior média e se 

mostrou adaptada a ambientes favoráveis. Porém sua desvantagem é de não ter 

estabilidade. Para ANPA, todas as variedades possuem médias iguais a geral e se 

destacam por serem estáveis, mas são adaptadas a ambientes desfavoráveis, logo 

não se pode esperar respostas positivas destas variedades à inoculação com 

estirpes mais eficientes. Na ERRN e ERR pode ser considerada promissora a 

variedade IPA-206, com maior média que a geral e adaptabilidade a ambientes 

favoráveis, não apresentando estabilidade.  

Alguns trabalhos observaram grande variabilidade de respostas quanto ao 

TNPA e ANPA em diferentes variedades de feijão-caupi associadas com estirpes 

selecionadas. Devido à relação desses fatores com a eficiência da FBN, é 

recomendada a identificação de associações simbióticas promissoras (Stamford and 

Neptune 1979, Vieira et al. 2010).  
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A estimativa de adaptabilidade e estabilidade da MSPA dos 25 isolados e da 

estirpe recomendada BR 3262, avaliados sobre as três variedades consideradas 

como ambientes, apresentaram 20 médias superiores à média geral, com 

adaptabilidade a ambientes desfavoráveis. Os isolados e a BR 3262 estiveram 

próximos a alta estabilidade (Tabela 6). 

Para TNPA, foi observado que todos os isolados e a estirpe BR 3262 

apresentaram médias superiores à média geral, exceto G7.45. De maneira geral, os 

isolados apresentaram adaptabilidade a condições ambientais desfavoráveis e 

estiveram próximos a estabilidade, ou seja, a variedades com menor potencial para 

FBN (Tabela 6). 

Com relação ao ANPA, os isolados observados mostraram adaptabilidade a 

ambientes desfavoráveis, exceto G7.12, G7.68, G7.102, G7.32, G7.85, G7.7, G7.13, 

G7.23, e a estirpe BR 3262, todos com médias acima da média geral. Assim, quanto 

maior a o potencial para FBN da variedade, mais a estirpe responderá, ou seja, os 

desempenhos destas estirpes melhoram em resposta a variedades com maior 

potencial. Todas os isolados mostraram significância dos desvios de regressão (σ2
di 

≠ 0), ou seja, baixa estabilidade quanto às respostas às diferentes variedades 

(Tabela 6). Assim, os isolados responderão positivamente a variedades com maior 

potencial para FBN. 

A estirpe BR 3262 pode ser considerada a melhor estirpe por apresentar 

maior média entre os rizóbios em relação à média geral, adaptada a ambientes 

favoráveis e ser próxima a estabilidade. Assim, confirmam-se resultados 

apresentados em diversos trabalhos realizados em campo com a BR 3262, o que é 

muito importante para o método de estabilidade, além de apresentar eficiência na 

FBN na cultura do feijão-caupi (Zilli et al. 2011, Silva et al. 2011, Bastos et al. 2012). 
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Tabela 6. Estimativa dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade de matéria seca da parte aérea 

(MSPA), teor de nitrogênio na parte aérea (TNPA) e acúmulo de nitrogênio na parte aérea (ANPA) 

dos diferentes tratamentos de inoculação sobre as três variedades consideradas como ambientes, 

segundo a metodologia de Eberhart and Russel (1966). 

Isolados 
MSPA TNPA ANPA 

Média ß1i σ²di Média ß1i σ²di Média ß1i σ²di 

G7.14 5,88 -1,04* 0,07* 3,92 -0,93* 0,04* 168,34 -0,77* 0,63ns 

G7.118 4,80 -1,06* 0,08* 4,46 -0,95* 0,04* 167,39 -1,64* 1,16ns 

G7.18 1,40 -0,92* 0,06* 3,98 -1,10* 0,05* 43,11 -0,57* 0,57ns 

G7.79 1,44 -0,99* 0,01* 3,55 -0,99* 0,06* 26,60 -0,82* 0,13* 

G7.99 4,92 -1,03* 0,06* 4,14 -1,00* 0,04* 150,11 -1,65* 1,50ns 

G7.12 4,96 -0,98* 0,14* 4,25 -0,97* 0,03* 129,84 2,01* 3,05ns 

G7.68 5,13 -1,11* 0,06* 4,20 -0,93* 0,03* 156,54 0,25* 0,67ns 

G7.45 1,31 -1,01* 0,01* 3,26 -0,94* 0,07* 23,74 -0,88* 0,14* 

G7.103 2,81 -0,96* 0,10* 4,02 -0,97* 0,04* 75,86 -1,78* 1,59ns 

G1.62 1,54 -1,01* 0,03* 4,04 -1,02* 0,06* 34,29 -0,78* 0,33* 

G7.77 5,36 -1,04* 0,09* 3,93 -1,03* 0,04* 155,81 -2,00* 1,38ns 

G7.102 5,10 -1,07* 0,06* 4,33 -0,95* 0,03* 171,97 0,72* 0,55ns 

G1.1 2,09 -0,97* 0,05* 4,45 -1,03* 0,06* 55,25 -2,55* 0,54* 

G7.32 5,03 -0,92* 0,10* 4,31 -0,97* 0,03* 161,76 0,29* 1,28ns 

G7.109 5,39 -1,02* 0,08* 3,99 -0,91* 0,05* 163,22 -0,01* 1,16ns 

G7.64 3,41 -0,93* 0,10* 3,97 0,90* 0,05* 90,40 -1,65* 2,55ns 

G7.85 4,63 -0,91* 0,11* 4,18 -0,93* 0,04* 150,60 2,64* 1,78ns 

G7.25 1,31 -1,01* 0,01* 4,13 -0,93* 0,03* 24,48 -0,86* 0,10* 

G7.7 4,63 -1,08* 0,08* 4,14 -0,93* 0,05* 143,06 2,36* 1,64ns 

G7.23 5,60 -1,02* 0,08* 4,22 -0,94* 0,03* 141,82 1,98* 1,79ns 

G7.13 4,41 -1,04* 0,08* 4,09 -0,97* 0,03* 132,48 1,62* 1,82ns 

G1.99 2,62 -1,12* 0,10* 4,06 -1,05* 0,05* 70,05 -0,71* 1,59ns 

G1.2 5,30 -1,10* 0,08* 4,64 -0,99* 0,03* 185,96 -0,94* 0,80* 

G7.69 1,68 -0,96* 0,03* 3,84 -1,13* 0,05* 35,66 -0,71* 0,25* 

G7.3 1,56 -1,04* 0,02* 4,23 -1,06* 0,03* 34,14 -0,95* 0,25* 

BR3262 4,90 -0,95* 0,12* 3,54 -0,94* 0,04* 174,91 0,11* 1,13ns 

Média 
geral 

3,10   3,48   109,22   

ns - não significativo. * significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t para ß1i (adaptabilidade), e pelo teste F para σ²di 

(estabilidade). 
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Para ERN, todos os isolados mostraram baixa estabilidade, e adaptabilidade 

aos ambientes desfavoráveis (ß1i < 1), exceto para G7.85, que se mostrou acima da 

média geral (Tabela 7).  Assim, G7.85 indica uma adaptabilidade específica a 

ambientes favoráveis, respondendo de maneira positiva à medida que ocorre a 

melhoria do ambiente (Pelúzio et al. 2010). 

Na tabela 7, são apresentados os resultados referentes à ERR, sendo 

observada adaptabilidade a ambientes favoráveis apenas para o isolado G7.85, 

assim como na ERRN, com média acima da média geral, e baixa estabilidade para 

todos os isolados e a estirpe recomendada. Os desempenhos destes isolados 

melhoram em resposta às condições a ambientais favoráveis (Pereira et al. 2009). 

Pela metodologia de Eberhart and Russel (1966), o isolado G7.85 que 

apresentou  maior média que a média geral em todas as variáveis e coeficiente de 

regressão estatisticamente maior que um (adaptabilidade a ambientes favoráveis), 

exceto para MSPA e TNPA, pode ser indicado para as três variedades, desde que 

com o uso de tecnologia, nos quais as plantas terão condições ótimas para 

expressar o seu potencial. 
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Tabela 7. Estimativa dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade da eficiência relativa à 

recomendada baseada no acúmulo de nitrogênio (ERRN) e eficiência relativa à recomendada 

baseada na matéria seca da parte aérea (ERR), dos diferentes tratamentos de inoculação sobre as 

três variedades consideradas como ambientes, segundo a metodologia de Eberhart and Russel 

(1966). 

Isolados 
ERRN ERR 

Média ß1i σ²di Média ß1i σ²di 

G7.14 98,18 -1,66ns 0,82* 105,57 -1,16* 0,63ns 

G7.118 98,26 -2,27ns 1,31* 90,57 -1,36* 1,44ns 

G7.18 24,68 -0,68ns 0,55ns 21,20 -0,54* 0,42ns 

G7.79 15,17 -0,85* 0,10* 16,45 -0,85* 0,10* 

G7.99 89,34 -2,61* 1,46ns 85,67 -0,72* 1,13ns 

G7.12 78,77 -0,99ns 2,59ns 73,65 -0,39* 2,38ns 

G7.68 92,21 -1,30ns 1,05* 90,16 -1,30* 0,77ns 

G7.45 13,69 -0,91* 0,12* 13,76 -0,93* 0,08* 

G7.103 41,25 -1,46ns 1,09ns 42,53 -1,15* 1,19ns 

G1.62 18,98 -0,86* 0,26ns 17,86 -0,84* 0,19* 

G7.77 92,93 -2,91* 1,46ns 94,93 -0,66* 0,88ns 

G7.102 98,90 -0,53ns 0,62ns 95,55 -0,96* 0,74ns 

G1.1 31,85 -2,07* 0,57* 30,07 -1,76* 0,51* 

G7.32 89,12 -0,47* 1,00ns 86,80 -0,37* 1,09ns 

G7.109 95,76 -1,15ns 1,39ns 97,01 -1,45* 0,90ns 

G7.64 52,62 -1,13* 2,04ns 58,39 -0,66* 2,35ns 

G7.85 88,97 0,35* 2,03ns 82,00 1,15* 1,50ns 

G7.25 14,52 -0,89ns 0,11ns 13,88 -0,91* 0,09* 

G7.7 82,23 -0,35* 1,73ns 81,19 -0,99* 1,40ns 

G7.23 82,01 -0,83ns 1,61ns 79,42 -0,69* 1,49ns 

G7.13 78,99 -1,42ns 1,79ns 77,06 -0,84* 1,43ns 

G1.99 46,38 -2,03* 2,24ns 42,20 -1,46* 1,69ns 

G1.2 109,23 -1,77* 0,89ns 93,91 -1,93* 0,87* 

G7.69 20,92 -0,78* 0,28* 21,05 -0,68* 0,22* 

G7.3 20,31 -1,01* 0,24* 18,87 -1,02* 0,19* 

BR3262 96,39 -0,75ns 0,82* 96,65 -1,25* 0,81ns 

Média 
geral 

63,44   61,86   

ns - não significativo. * significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t para ß1i (adaptabilidade), e pelo teste F para σ²di 

(estabilidade). 
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CONCLUSÕES GERAIS  

Todos os isolados rizobianos obtidos do semiárido pernambucano foram 

compatíveis com variedades selecionadas para diferentes ambientes. 

Os isolados de rizóbios nativos do solo da região semiárida de Pernambuco 

permitiram desenvolvimento do feijão-caupi equivalente ao das plantas inoculadas 

com a estirpe recomendada. 

A análise de adaptabilidade e estabilidade é uma ferramenta importante para 

compreender a interação entre variedade e estirpe, sendo útil para recomendações 

futuras de estirpes.
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