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RESUMO 

Os rizóbios realizam a fixação biológica do nitrogênio (FBN) dentro de nódulos 

formados nas raízes das leguminosas como o feijão-fava (Phaseolus lunatus L.). 

Além da FBN, os nódulos são sítios de processos bioquímicos que podem levar a 

formação de espécies reativas de oxigênio que, em excesso, podem diminuir a 

eficiência da simbiose rizóbio-leguminosa. O presente estudo objetivou avaliar o 

efeito da inoculação de plantas de feijão-fava com isolados rizobianos autóctones 

visando identificar o par simbiótico mais eficiente em termos de fixação biológica de 

nitrogênio, trocas gasosas, concentração de pigmentos fotossintéticos, solutos 

orgânicos e no metabolismo antioxidativo. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação com delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 7 x 2 x 

2 + 2 (sete isolados de rizóbio; duas variedades crioulas de feijão-fava; dois pontos 

de coleta; duas testemunhas [nitrogenada e absoluta]) com três repetições. 

Observaram-se alterações significativas nas variáveis analisadas quando as plantas 

foram inoculadas com os rizóbios nativos em relação às testemunhas. A amônia livre 

foi maior no enchimento de grãos, principalmente quando as plantas de feijão-fava 

crioula Branca foi inoculada com ISOL-01 e crioula Boca de Moça com ISOL-57. As 

plantas inoculadas com ISOL-56 e ISOL-57 exibiram as maiores concentrações de 

ureídeos. As plantas de feijão-fava inoculadas com ISOL-59 apresentaram maiores 

teores de leghemoglobina em relação aos demais tratamentos. O nitrogênio total foi 

superior nas plantas inoculadas com os ISOL-59 e ISOL-56 no florescimento e 

enchimento de grãos, respectivamente. Plantas de feijão-fava inoculadas com ISOL-

56 e ISOL-57 apresentaram maiores concentrações de clorofila. O nível de peróxido 

de hidrogênio nos nódulos das plantas inoculadas foi superior no enchimento de 

grãos em relação ao ponto de florescimento. A atividade de peroxidase de fenóis e 

superóxido dismutase foi maior nas plantas de feijão-fava inoculadas com ISOL-20 e 

ISOL-40 no florescimento, enquanto que a atividade de catalase foi aumentada nas 

plantas inoculadas com ISOL-01, ISOL-20 e ISOL-57. Os isolados nativos foram 

eficientes em formar nódulos radiculares ativos e realizar a FBN. Além disso, 

contribuíram positivamente para a manutenção metabólica de plantas de feijão-fava. 

 

Palavras-chave: Phaseolus lunatus L., simbiose rizóbio-leguminosa, solutos 

orgânicos, metabolismo antioxidativo.  
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ABSTRACT 

The rhizobia perform the biological nitrogen fixation (FBN) within nodules formed in 

the roots of legumes such a fava beans (Phaseolus lunatus L.). In addition to FBN, 

nodules are sites of biochemical processes that may lead to the formation of reactive 

oxygen species which, in excess, may decrease the efficiency of the rhizobia-legume 

symbiosis. The present study aimed to evaluate the effect of inoculation of bean 

bean plants with native rhizobial isolates to identify the most efficient symbiotic pair in 

terms of biological nitrogen fixation, gas exchange, concentration of photosynthetic 

pigments, organic solutes and antioxidative metabolism. The experiment was 

conducted in a greenhouse with a completely randomized design in a factorial 

scheme 7 x 2 x 2 + 2 (seven rhizobia isolates, two creole bean varieties, two 

collection points, two controls [nitrogen and absolute]) with three replicates. 

Significant changes were observed in the variables analyzed when the plants were 

inoculated with the native rhizobia in relation to the controls. The free ammonia was 

higher in the grain filling, especially when the white creole bean plants were 

inoculated with ISOL-01 and mouth with creole ISOL-57. Bean plants inoculated with 

ISOL-56 and ISOL-57 exhibited the highest concentrations of ureides. ISOL-59-

inoculated bean plants had higher levels of leg haemoglobin in relation to the other 

treatments. Total nitrogen was higher in plants inoculated with ISOL-59 and ISOL-56 

at flowering and grain filling, respectively. Beanbean plants inoculated with ISOL-56 

and ISOL-57 showed higher concentrations of chlorophyll. The level of hydrogen 

peroxide in the nodules of the inoculated plants was higher in the filling of grains with 

respect to the flowering point. The peroxidase activity of phenols and superoxide 

dismutase was higher in the bean plants inoculated with ISOL-20 and ISOL-40 at 

flowering, while catalase activity was increased in the plants inoculated with ISOL-01, 

ISOL-20 and ISOL -57. Native isolates were efficient in forming active root nodules 

and performing BNF. In addition, they contributed positively to the metabolic 

maintenance of bean-fava plants. 

 

Keywords: Phaseolus lunatus L., rhizobium-legume symbiosis, organic solutes, 

antioxidative metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) é uma leguminosa que apresenta grande 

importância econômica e se destaca por apresentar enorme relevância na 

alimentação humana e animal uma vez que seus grãos apresentam níveis de 

proteína superiores a 26% (OLIVEIRA et al., 2014; SILVA et al., 2014; LOPES et al., 

2015). Além de ser recomendado como alternativa ao consumo do feijão comum ou 

feijão-caupi, o feijão-fava pode ser utilizado como adubo verde ou em cobertura, 

aumentando a fertilidade e a proteção dos solos agrícolas (LOPES et al., 2015; 

COSTA NETO, et al., 2017). Sua produção está concentrada na região Nordeste do 

Brasil, a qual detém 95% da produção nacional, com destaque para as áreas 

semiáridas da região (IBGE, 2015), na qual, são registrados baixos índices de 

produtividade e grande variação na produção (SILVA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 

2014), em virtude do baixo nível tecnológico empregado no cultivo desta cultura e do 

elevado custo dos fertilizantes, principalmente os nitrogenados (FONSECA et al., 

2013; COSTA NETO et al., 2017). 

O feijão-fava possui a capacidade de estabelecer simbiose com rizóbios 

(SANTOS et al, 2009), possibilitando a formação de nódulos radiculares, que são 

estruturas especializadas onde ocorre a fixação biológica do nitrogênio (FBN), ou 

seja, a conversão do nitrogênio atmosférico (N2) em formas nitrogenadas 

assimiláveis (íons amônia) que são posteriormente convertidos em ureídeos 

(alantoína/ácido alantóico) e fornecidos à planta hospedeira (FIGUEIREDO et al., 

2016). Além da FBN, os nódulos são sítios de outros processos bioquímicos 

importantes, tais como a respiração celular, que pode levar a formação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), com destaque para oxigênio singleto (1O2), superóxido 

(O2
-), radical hidroxila (OH•) e peróxido de hidrogênio (H2O2) (RAMÍREZ et al., 2013; 

PUPPO et al., 2013; GARA; FOYER et al., 2017).  

As EROs possuem importante papel na simbiose rizóbio-leguminosa uma vez 

que são necessárias para o início e o funcionamento da relação simbiótica entre 

estes organismos (DAMIANI et al., 2016). Em níveis baixos, as EROs atuam em vias 

de sinalização de processos cruciais no desenvolvimento, como por exemplo o 

desenvolvimento de órgãos de percepção dos estresses bióticos e abióticos (GARA; 

FOYER et al., 2017). Os níveis de EROs devem ser rigorosamente controlados uma 
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vez que o excesso destas moléculas resulta em estresse oxidativo (MITTLER et al., 

2011). Neste sentido, os nódulos de leguminosas são dotados de um complexo 

sistema antioxidativo que substituem as EROs produzidas em excesso mantendo-as 

em níveis ideais (MATAMOROS et al., 2015). Este sistema antioxidativo inclui 

metabolitos não-enzimáticos, tais como ascorbato, glutationa e carotenoides e várias 

enzimas, com destaque para a dismutase do superóxido, a catalase, a peroxidase 

de fenóis, a peroxidase de ascorbato e a redutase da glutationa (GARA; FOYER et 

al., 2017). 

Tem sido crescente o interesse acerca dos processos envolvidos com o 

estabelecimento e a manutenção da simbiose entre rizóbios e plantas de feijão-fava 

(SANTOS et al., 2009, 2011; ANTUNES et al., 2011; ARAÚJO et al., 2015; COSTA 

et al., 2017; COSTA NETO et al., 2017), entretanto, poucas informações estão 

disponíveis na literatura sobre o potencial da fixação biológica de nitrogênio em 

plantas de feijão-fava inoculadas com rizóbios autóctones. Diante disso, fica 

evidente a importância de estudos que visem compreender os processos fisiológicos 

envolvidos com o estabelecimento da simbiose rizóbio-leguminosa e também de 

selecionar estipes de rizóbio que sejam eficientes na fixação de nitrogênio e alta 

habilidade competitiva na formação de nódulos ativos nas raízes de plantas de 

feijão-fava. Com isso, será possível recomendar novas estirpes capazes de 

estabelecer uma simbiose efetiva com plantas de feijão-fava visando aumentar a 

produtividade e, consequentemente, a comercialização desta leguminosa na região 

Nordeste e em outras regiões do Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Importância econômica e aspectos gerais da cultura do feijão-fava 

 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L) é a segunda espécie do gênero 

Phaseolus com importância econômica e social uma vez que pode ser consumida na 

alimentação humana e animal (MATSUBARA; ZÚÑIGA-DÁVILA, 2015). No Brasil, a 

produtividade média do feijão-fava é de 0,25 Mg ha-1, sendo a região Nordeste 

responsável por 98% da produção nacional (IBGE, 2016). Na região Nordeste, os 

estados da Paraíba e Ceará destacam-se com as maiores áreas plantadas (8.254 

ha-1 e 6.650 ha-1, respectivamente) e as maiores produções (4.421 Mg e 1.620 Mg, 

respectivamente). A produção de feijão-fava no Brasil ainda é relativamente limitada 

tendo em vista que seu cultivo é realizado por pequenos produtores, os quais não 

fazem o manejo correto da adubação e irrigação bem como não utilizam outras 

tecnologias de produção (LÓPEZ et al., 2013; MATSUBARA; ZÚÑIGA-DÁVILA, 

2015). Este cenário é fortemente agravado pela escassez de conhecimento das 

características agronômicas da cultura e pela falta de cultivares e variedades 

melhoradas (OLIVEIRA et al., 2014).  

Atualmente, o feijão-fava têm sido incluídos em várias pesquisas que visam 

caracterizá-lo de forma genética, agronômica e biologica (OLIVEIRA et al., 2014; 

BARREIRO NETO et al., 2015; LOPES et al., 2015), assim como caracterizar as 

estirpes rizobianas que o nodulam (ANTUNES et al., 2011; SANTOS et al., 2011). 

Além disso, os aspectos envolvidos no estabelecimento da simbiose entre estirpes 

de rizóbio e plantas de feijão-fava cultivadas na região Nordeste e a seleção de 

estirpes rizobianas eficientes em realizar a FBN quando combinadas com o seu 

simbionte, também têm sido estudados (SANTOS et al., 2009; ARAÚJO et al., 2015, 

COSTA et al., 2017; COSTA NETO et al., 2017).  

Santos et al. (2009), Antunes et al. (2011) selecionaram estirpes de rizóbios 

dos gêneros Bradyrhizobium e Rhizobium capazes de formarem nódulos em feijão-

fava. Costa et al. (2014) verificaram incremento significativo no rendimento de grãos 

de feijão-fava nodulado com rizóbios nativos em relação ao observado em feijão-

fava nodulado com estirpes recomendadas de feijão-caupi e feijão comum. Segundo 

Costa Neto et al. (2017), os rizóbios nativos de solos piauienses apresentam 
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interação simbiótica favorável com plantas de feijão-fava e, portanto, possuem 

grande potencial de utilização na formulação de inoculantes para aumentar o 

rendimento desta cultura. Apesar dos resultados promissores, mais estudos são 

necessários para formulação de inoculantes rizobianos específicos para a cultura do 

feijão-fava. 

 

2.2 Benefícios agronômicos e ambientais da fixação biológica do nitrogênio 

 

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) é o processo enzimático de conversão 

do nitrogênio atmosférico (N2) em formas nitrogenadas inorgânicas (íons amônia) 

úteis e assimiláveis pelas plantas e se inicia após o estabelecimento da simbiose 

entre rizóbios e leguminosas (FIGUEIREDO et al., 2016). Este processo natural é 

uma das vias de maior entrada de nitrogênio no solo (MARINHO et al., 2017) e pode 

contribuir com cerca de 200 milhões de megagramas de nitrogênio por ano 

(HUNGRIA et al., 2014). Segundo Figueiredo et al., 2016 e Marinho et al., 2017 a 

FBN promovida por rizóbios inoculados em sementes de leguminosas pode fornecer 

quantidades significativas de nitrogênio para o desenvolvimento vegetal. Um bom 

exemplo disso é a substituição da fertilização química pela inoculação com rizóbios 

no cultivo de plantas de soja que proporcionou uma economia de US$ 8,7 bilhões 

em fertilizantes nitrogenados na agricultura nacional na safra 2015/2016 (ZUFFO, 

2016).  

Diante dos seus efeitos benéficos e da necessidade de reduzir o uso de 

fertilizantes nitrogenados, a aplicação de inoculantes rizobianos em sementes de 

leguminosas visando o estabelecimento da simbiose e da FBN tem ganhado 

importância e aceitação mundial (RUFINI et al., 2014; FIGUEIREDO et al., 2016). A 

inoculação tem por objetivo fornecer número suficiente de rizóbios que sejam 

capazes de colonizar rapidamente a rizosfera, formar nódulos após a germinação 

das sementes inoculadas e realizar eficientemente a FBN (BOGINO et al., 2011; 

EGAMBERDIEVA et al., 2013). Esta tecnologia é amplamente utilizada no cultivo de 

várias leguminosas, tais como soja, feijão comum e feijão-caupi, que possuem 

inoculantes padronizados pelo Ministério da Agricultura (FARIAS et al., 2016). 

Entretanto, mesmo apresentando capacidade de serem noduladas, as plantas de 
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feijão-fava ainda não possuem estirpes reconhecidamente capazes de estabelecer 

simbiose eficiente com estas plantas.  

Para seleção de rizóbios eficientes em realizar a FBN é necessário levar em 

consideração não só a eficiência da estirpe, mas também sua habilidade de competir 

com outros microrganismos e de sobreviver no solo, assim como a capacidade de 

formar nódulos radiculares e estabilidade genética (FIGUEIREDO et al., 2000). Os 

rizóbios nativos são, em geral, altamente competitivos e capazes de formar simbiose 

com diferentes espécies, mas realizam a FBN com baixa eficiência e, portanto, 

fornecem quantidades variáveis de nitrogênio fixado (MARTINS et al., 2015). Por 

outro lado, tem sido relatado que rizóbios nativos de solos do semiárido brasileiro 

apresentam resultados promissores quanto a eficiência da FBN e, portanto, podem 

ser utilizados como alternativa de baixo custo e ecologicamente sustentável de 

fornecimento de nitrogênio às plantas cultivadas nestas regiões (MARINHO et al., 

2014).  

 

2.3 Fatores que influenciam a interação rizóbio-leguminosa 

 

A interação rizóbio-leguminosa é um processo complexo que envolve 

múltiplas etapas e um diálogo químico e molecular entre o hospedeiro e o seu 

simbionte (OLDROYD et al., 2011; BOGINO et al., 2015) e, para que a simbiose 

tenha sucesso, é vital que a estirpe de rizóbio seja hábil em nodular e fixar o 

nitrogênio atmosférico de maneira que satisfaça, totalmente ou em parte, as 

necessidades da espécie leguminosa hospedeira (FARIAS et al., 2016). Para o 

estabelecimento da associação rizóbio-leguminosa, é necessário que o rizóbio 

reconheça os exsudatos radiculares que a planta hospedeira libera na rizosfera e 

também a indução dos genes nod que estão envolvidos com o processo de 

nodulação (FIGUEIREDO et al., 2016). No entanto, alguns fatores que ocorrem na 

rizosfera, tais como a competitividade e o antagonismo entre microrganismos, 

podem limitar a nodulação e comprometer o estabelecimento da simbiose (BASHAN 

et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2016). 

Além de fatores bióticos, o estabelecimento da simbiose rizóbio-leguminosa 

pode ser afetado por vários fatores abióticos (FURLAN et al., 2017), esses fatores se 

relacionam com o solo e incluem; seca, salinidade, altas temperaturas da solo 
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umidade excessiva do solo, acidez do solo, deficiência de fósforo, excesso de 

nitrogênio do solo e deficiência de cálcio, molibdênio, cobalto e boro (CHALK et al., 

2010; ABUBAKARI;ABUBAKARI, 2015). A umidade excessiva interfere na difusão 

do oxigênio no sistema radicular das leguminosas evitando o desenvolvimento 

adequado dos pêlos radiculares e dos locais de nodulação (BEEBE et al., 2012). 

Durante a condição de seca ocorre redução no número de rizóbios viáveis nos solos, 

inibindo a nodulação e a fixação do nitrogênio (ANGLADE et al., 2015). O baixo pH 

do solo e os problemas relacionados com a toxicidade do manganês e a deficiência 

de cálcio e alumínio são conhecidos por afetar negativamente a nodulação, a fixação 

do nitrogênio, o crescimento e o desenvolvimento das plantas (ANDRADE et al., 

2002). Uma faixa de pH do solo de 6,0 a 7,0 é considerada ótima para o crescimento 

da rizóbios e qualquer valor de pH inferior a este intervalo pode afetar 

negativamente a relação simbiótica entre rizóbio e o hospedeiro (FAORO et al., 

2010). 

Neste sentido, algumas pesquisas têm demonstrado que rizóbios tolerantes a 

solos ácidos existem naturalmente no solo e, portanto, podem ser identificados e 

utilizados na inoculação de leguminosas, particularmente em áreas onde o solo é 

ácido (ADNAN et al., 2014). A salinidade do solo provoca redução na nodulação, na 

atividade da nitrogenase e no conteúdo de nitrogênio na parte aérea de leguminosas 

em simbiose com rizóbios (FHMIR et al., 2011). As altas temperaturas do solo 

também podem limitar a FBN uma vez que a comunicação entre os pares 

simbióticos e a formação dos nódulos é inibida em temperaturas superiores a 38°C 

(HUNGRIA et al., 2014).  

A disponibilidade de nutrientes no solo está relacionada diretamente com a 

eficiência da fixação de nitrogênio, uma vez que podem limitar o estabelecimento de 

uma simbiose eficiente (SILVA et al., 2012). Os teores excessivos de nitrogênio 

mineral no solo inibiram o processo de infecção por espécies de rizóbios e, portanto, 

inibir a fixação de nitrogênio, isso provavelmente ocorre devido ao comprometimento 

do processo de reconhecimento causado pelos nitratos e também como resultado do 

desvio de fotossínteses para a assimilação de nitratos (GICHARU et al., 2013). 

Baixas concentrações de fósforo limitam a eficiência da fixação do nitrogênio, uma 

vez que tem influência na iniciação da simbiose, crescimento e atividade dos 

nódulos, a deficiência deste nutriente no solo pode afetar a sobrevivência do rizóbio, 
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todos os estágios de formação dos nódulos e a atividade das enzimas relacionadas 

com a FBN (CHALK et al., 2010; CHAGAS JUNIOR et al., 2010).  

Neste sentido, a seleção de estirpes adaptadas a condições edafoclimáticas 

tropicais, competitivas por sítios de infecção e eficientes em fixar N2 pode fornecer 

estratégia importante para mitigar os efeitos deletérios dos estresses bióticos e 

abióticos sob culturas agrícolas (FERREIRA et al., 2012; RUFINI et al., 2014). 

 

2.4 O metabolismo antioxidativo em nódulos de leguminosas 

 

Os nódulos resultantes da efetiva associação simbiótica leguminosa-rizóbio 

são ambientes altamente redutores uma vez que são sítios de importantes 

processos bioquímicos de oxidação-redução, com destaque para a FBN e a 

respiração celular.  Estes processos podem levar a formação de espécies reativas 

de oxigênio (EROs), com destaque para o oxigênio singleto (1O2), superóxido (O2
-) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2) (PUPPO et al., 2013; GARA; FOYER et al., 2017). As 

EROs são necessárias para o início e o funcionamento da relação simbiótica entre o 

rizóbio e a leguminosa e, portanto, possuem importante papel na simbiose entre 

estes organismos (DAMIANI et al., 2016). Em níveis baixos, as EROs podem atuar 

como mensageiros secundários sinalizando processos vitais do desenvolvimento, 

tais como o desenvolvimento de órgãos e a percepção dos estresses bióticos e 

abióticos (SILVEIRA et al., 2011; MATAMOROS et al., 2015; GARA; FOYER et al., 

2017).  

Embora sejam moléculas importantes, a concentração de EROs deve ser 

rigorosamente controlada uma vez que o excesso destas moléculas resulta em 

danos oxidativos aos lipídios, proteínas e outros compostos orgânicos podendo 

diminuir a eficiência da FBN (MITTLER et al., 2011; RAMÍREZ et al., 2013). Assim, a 

ação coordenada de um complexo sistema antioxidativo formado por metabolitos e 

enzimas torna-se imprescindível para o sucesso da FBN uma vez que estas 

moléculas conferem proteção contra danos oxidativos (MATAMOROS et al., 2015). 

O ascorbato e a glutationa são as principais moléculas orgânicas hidrofílicas que 

atuam como antioxidantes nos nódulos (GARA; FOYER et al., 2017). Estas 

moléculas, juntamente com as enzimas antioxidantivas, com destaque para 

dismutase de superóxido, catalase, peroxidase de ascorbato e redutase de 
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glutationa, atuam controlando os níveis de EROs e, portanto, evitando o estresse 

oxidativo nos nódulos de leguminosas (SILVEIRA et al., 2011). Assim, considerando 

a importância das EROs, estudos visando o entendimento das respostas 

antioxidativas em nódulos de leguminosas mostram-se importantes. 
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CAPITULO I 

Compatibilidade simbiótica e fixação biológica do nitrogênio em feijão-fava 

nodulado por bactérias diazotróficas nativas de solos piauienses 
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RESUMO 

 

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) é considerada o segundo processo de maior 

importância para a vida no planeta, sendo realizada principalmente por bactérias 

diazotróficas, que estabelecem simbiose com leguminosas que recebem nitrogênio 

na forma amoniacal. Esta simbiose pode aumentar a produtividade acelerar o 

florescimento, amadurecimento de frutos e contribuir para a melhoria do balanço de 

nitrogênio do solo, além de reduzir a dependência de fertilizantes nitrogenados na 

agricultura. O presente estudo teve como objetivo avaliar a inoculação de rizóbios 

autóctones em plantas de feijão-fava, visando detectar associações capazes de 

otimizar a fixação biológica do nitrogênio, assim como mensurar concentração de 

solutos orgânicos referentes ao metabolismo do nitrogênio nos nódulos. O 

experimento foi conduzido em casa de vegetação com delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 7 x 2 x 2 + 2 (sete isolados de rizóbio; duas 

variedades crioulas de feijão-fava; dois pontos de coleta; duas testemunhas 

[nitrogenada e absoluta]) com três repetições. Observaram-se incrementos 

significativos nas variáveis analisadas quando as plantas foram inoculadas com os 

rizóbios nativos em relação às testemunhas. A amônia livre foi maior no ponto de 

enchimento de grãos, principalmente quando as plantas foram inoculadas com 

ISOL-01 ou ISOL-57. As plantas de feijão-fava inoculadas com o isolado ISOL-59 

apresentaram teores elevados de leghemoglobina em relação aos demais 

tratamentos. O nitrogênio total foi superior nas plantas de feijão-fava inoculadas com 

ISOL-59 e ISOL-56 no florescimento e enchimento de grãos, respectivamente. A 

concentração de proteínas solúveis nos nódulos das plantas inoculadas com ISOL-

38 e ISOL-57 foram superiores no ponto de florescimento em relação ao ponto de 

enchimento de grãos. Os níveis de ureídeos foram maiores nas plantas de feijão-

fava inoculadas com ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59 nos pontos avaliados, enquanto 

que a prolina foi maior no enchimento de grãos em relação ao florescimento. Os 

rizóbios nativos foram eficientes em estabelecer a simbiose e realizar a FBN. Além 

disso, contribuíram para aumento de solutos orgânicos em nódulos de plantas de 

feijão-fava. 

 

Palavras chave: Phaseolus lunatus, simbiose, eficiência da fixação de nitrogênio  
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ABSTRACT 

 

Biological nitrogen fixation (BNF) is considered to be the second most important 

process for life on the planet, being carried out mainly by diazotrophic bacteria, which 

establish symbiosis with legumes to which they receive nitrogen in the ammoniacal 

form. This symbiosis can increase productivity, accelerate flowering, ripen fruits and 

contribute to the improvement of soil nitrogen balance, as well as reducing the 

dependence of nitrogen fertilizers on agriculture. The present study aimed to 

evaluate the inoculation of native rhizobia in bean plants, in order to detect 

associations capable of optimizing the biological fixation of nitrogen, as well as to 

measure the concentration of organic solutes related to the nitrogen metabolism in 

the nodules. The experiment was conducted in a greenhouse with a completely 

randomized design in a factorial scheme 7 x 2 x 2 + 2 (seven rhizobia isolates, two 

varieties of fava beans, two collection points, two controls [nitrogen and absolute]) 

with three repetitions. Significant increases were observed in the variables analyzed 

when the plants were inoculated with the native rhizobia in relation to the controls. 

Free ammonia was higher at the grain filling point, especially when the plants were 

inoculated with ISOL-01 or ISOL-57. Bean plants inoculated with rhizobia ISOL-59 

presented high levels of leghemoglobin in relation to the other treatments. Total 

nitrogen was higher in bean plants inoculated with ISOL-59 and ISOL-56 in flowering 

and grain filling, respectively. The concentration of soluble proteins in plant nodules 

inoculated with ISOL-38 and ISOL-57 were higher at flowering than the grain filling 

point. The levels of ureides were higher in the bean plants inoculated with ISOL-56 

ISOL-57 and ISOL-59 at the evaluated points, while the proline was higher in the 

filling of grains in relation to the flowering. The native rhizobia were efficient in 

establishing the symbiosis and performing the BNF. In addition, they contributed to 

the increase of organic solutes in nodules of bean plants. 

 

Keywords: Phaseolus lunatus, Symbiosis, Nitrogen fixation efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para suprir a demanda da planta por nitrogênio, algumas espécies vegetais, 

como as leguminosas, possuem a capacidade de converter o nitrogênio atmosférico 

em amônia nos nódulos radiculares, através da associação simbiótica com bactérias 

fixadoras de nitrogênio, processo que ocorre após estas se modificarem a bacteróide 

(FIGUEIREDO et al., 2008; OUFDOU et al.,2014). Os bacteróides dentro das células 

da raiz infectada são cercados por uma membrana peribacteróide de origem vegetal 

que efetivamente segrega os bacteróides do citoplasma da planta e determina o tipo 

e a quantidade de compostos que passam entre os simbiontes, sendo de grande 

importância na regulação da fixação de N2 e na manutenção da simbiose (SILVA et 

al., 2012; CARTER; TEGEDER, 2016).  

A amônia (NH4
+) é o primeiro produto estável resultante da fixação biológica 

de nitrogênio (FBN), que é incorporado em aminoácidos pelas enzimas glutamina 

sintetase (GS) e glutamato sintase (GOGAT), formando glutamina (GLN), glutamato 

(GLU) e outros aminoácidos utilizados em diversos eventos metabólitos (SANTOS et 

al., 2018). Em leguminosas tropicais, como a soja (Glycine max), o feijoeiro (Vigna 

unguiculata L), o feijão-fava (Phaseolus lunatus L) e o amendoim (Arachis repens), 

estes compostos nitrogenados são translocados para a parte aérea, principalmente 

na forma de aspargina e ureídeos (alantoína e ácido alantoico) (KOJIMA et al., 2014; 

LOPES et al., 2016). Os ureídeos são produtos quase exclusivos da fixação 

simbiótica de nitrogênio de espécies noduladoras (COLLIER; TEGEDER, 2012). O 

interesse em estudar o acúmulo deste e outros compostos orgânicos em nódulos de 

leguminosas culminou com a proposta de que os seus teores nos nódulos poderiam 

ser usados para avaliar a eficiência da fixação de N2 e consequentemente ser 

utilizado como parâmetro para avaliar o grau de nodulação e eficiência dos nódulos. 

Assim estudos que visam avaliar os processos envolvidos na nodulação e na 

eficiência da fixação biológica do nitrogênio são de fundamental importância para 

reduzir a dependência de fertilizantes nitrogenados e contribuir para uma agricultura 

ambientalmente segura, além do aumento da produtividade de várias espécies 

leguminosas (RODRIGUES et al., 2013; FIGUEIREDO et al. 2016). Embora a 

fixação biológica de nitrogênio seja um processo reconhecido em leguminosas como 

feijão comum, soja e feijão-caupi (SABOYA et al., 2013; MULAS et al., 2015), em 



 

33 
 

feijão-fava os estudos ainda são incipientes, principalmente relacionados a avaliação 

da eficiência de isolados nativos na FBN (COSTA NETO et al., 2017). Desta forma, 

nota-se que a inoculação de leguminosas com estirpes de rizóbios eficientes em 

fixar o nitrogênio atmosférico pode promover incrementos significativos na 

produtividade vegetal (BUCHI et al., 2015). Neste contexto o presente estudo 

objetivou avaliar parâmetros relacionados à fixação biológica do nitrogênio em 

plantas de feijão-fava inoculadas com diferentes rizóbios autóctones de áreas 

produtores de feijão-fava do estado do Piauí. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Obtenção dos microrganismos e preparo dos inoculantes 

 

Para o presente estudo, foram selecionados sete isolados (ISOL-01, ISOL-20, 

ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59) previamente isolados por Antunes 

et al. (2011) (Tabela 01), os quais, encontram-se depositados na Coleção de 

Microrganismos do Laboratório de Análise de solo (LASO) do Centro de Ciências 

Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Inicialmente, estes 

isolados foram transferidos para placas de Petri contendo meio de cultura YMA 

(Extrato de levedura, Manitol e Ágar) contendo indicador vermelho congo a 0,25% 

visando à purificação das colônias. Para o preparo do inoculante, depois de 

purificados, os isolados foram transferidos para Erlenmeyers contendo meio de 

cultura líquido YM (Manitol e Extrato de levedura) e incubados em agitador rotatório 

(220 rpm; 28 °C) por 72 h. 

 

2.2 Seleção e preparo das sementes 

 

Grãos de feijão-fava das variedades crioulas Boca de Moça e Branca, 

adquiridas diretamente de produtores do município de Novo Oriente-PI, foram 

utilizadas no presente estudo. As sementes foram pré-selecionadas quanto ao 

tamanho e integridade do tegumento externo e, então, desinfestadas 

superficialmente com hipoclorito de sódio a 2,0% e álcool etílico a 70% (Hungria e 

Araújo, 1994). Após este procedimento, as sementes foram dispostas em folhas de 
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papel toalha autoclavado e mantidas em câmara de fluxo laminar até o momento do 

semeio.  

 

Tabela 1. Rizóbios isolados de amostras de solo em áreas produtoras de feijão-fava 

(Antunes et al., 2011). 

Isolado 

(ISOL) 
Espécie/Gênero bacteriano 

Cultivar 

Hospedeira 

Tempo de 

crescimento 
Povoados 

ISOL-01 Burkholderia cenocepacia Boca de Moça Intermediário Nova Esperança/PI 

ISOL-20 Bradyrhizobium sp. Fava Miúda Intermediário Santa Rita/PI 

ISOL-38 Rhizobium sp. Fava Miúda Rápido Nova Esperança/PI 

ISOL-40 Mesorhizobium loti Fava Miúda Rápido Nova Esperança/PI 

ISOL-56 Bacillus Megaterium Boca de Moça Rápido Nova Esperança/PI 

ISOL-57 Bacillus Aryabhuttai Fava Miúda Rápido Santa Rita/PI 

ISOL-59 Bradyrhizobium sp. Fava Miúda Intermediário Nova Esperança/PI 

Espécie bacteriana identificada por alinhamento com as sequências contidas na base de dados do 6 
GenBank - National Center for Biotechnology Information (NCBI). 

 

2.3 Inoculação e condução do experimento 

 

O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação do 

Programa de Melhoramento Genético de cana-de-açucar da UFPI, localizado no 

departamento de Fitotécnia do Centro de Ciências Agrárias, no Campus Ministro 

Petrônio Portella em Teresina-PI. Foram utilizadas cinco sementes de feijão-fava 

(variedades Crioulas Boca de Moça e Branca), por vaso, desinfestados, contendo 

3,5 kg de solo autoclavado (1 h; 120 °C; 101 kPa) (Tabela 02) e, simultaneamente, 

inoculadas com os isolados rizobianos. A inoculação foi realizada adicionando-se 1,0 

mL do meio de cultura YM contendo o isolado na concentração de 108 UFC mL-1 à 

superfície da semente. 

 

Tabela 2. Análises químicas do solo utilizado para o cultivo de feijão-fava. 

Características químicas do solo 

Profundidade pH  N  P K  Na Ca Mg Al H+AL  MO 
(H2O)  dag/kg  (mg dm-3)  (cmolc dm-3)  dag/kg 

0 - 20 7,31  0,08  11,08 0,22  0,51 1,08 0,86 0 5,26  1,01 
20 - 40 7,36  0,07  11,46 0,31  0,54 1,15 0,88 0 5,06  0,90 
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O solo utilizado nos vasos foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo 

de textura franco argilosa, no qual se efetuou a irrigação com água destilada de 

acordo com a necessidade da planta. Após sete dias de semeadas, realizou-se o 

desbaste mantendo duas plantas por vaso (unidade experimental) e iniciou-se a 

irrigação com 2,0 mL por kg de solo solução nutritiva isenta de nitrogênio (pH 6,8) de 

Hoagland e Arnon (1950) modificada por Silveira et al., (1998). Além das plantas 

inoculadas, utilizou-se a testemunha absoluta (plantas de feijão-fava não inoculadas 

e irrigadas com solução nutritiva isenta de nitrogênio); e a testemunha nitrogenada 

(plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio mineral (30 kg de N), ou 

seja (95 kg/ha de sulfato de amônio) aos 7, 14 e 21 dias após a germinação) 

Baseadas na Analise de solo. Metade do estande foi coletada aos 63 dias após 

semeadura (florescimento), enquanto que a outra metade foi coletada aos 78 dias 

após semeadura (enchimento de grãos). Por ocasião da coleta, as plantas foram 

particionadas em parte aérea, raízes e nódulos e pesadas em balança de precisão, 

posteriormente congeladas em N2 líquido e então armazenadas em freezer -20 °C 

até o momento das análises bioquímicas. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 7 x 2 x 2 + 2, sendo sete bactérias, duas variedades crioulas de 

feijão-fava (Boca de Moça e Branca), dois pontos de coleta (florescimento e 

enchimento das vagens) e duas testemunhas (nitrogenada e absoluta), com três 

repetições. 

  

2.4 Variáveis analisadas 

 

Em cada coleta, foram mensuradas as seguintes variáveis relacionadas a 

FBN: concentração de amônia (Weatherburn, 1967), proteínas solúveis (Bradford, 

1976), ureídeos (Young; Conway, 1942), prolina livre (Bates et al., 1973), 

leghemoglobina (Smagghe et al., 2009) e nitrogênio total na parte aérea das plantas 

de feijão-fava conforme Baethgen e Alley (1989). 

 

2.5 Análise estatística 
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Os dados obtidos foram analisados quanto à normalidade utilizando o teste de 

Shapiro-Wilk (alfa de 5%). Posteriormente, realizou-se a análise de variância 

(ANOVA), precedido pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, e as médias entre os 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade utilizando o programa estatístico ASSISTAT 7.7 (versão beta).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A concentração de amônia nos nódulos de plantas de feijão-fava variou 

significativamente nos dois pontos avaliados. No florescimento, as plantas de feijão-

fava var. crioula Boca de Moça inoculadas com isolado ISO-57 apresentaram 

incremento de 22% na concentração de amônia em relação às plantas de feijão-fava 

var. crioula Branca inoculadas com este mesmo microrganismo, ao passo que com o 

isolado ISOL-59 inoculado nesta mesma variedade a concentração foi 45% superior 

ao obtido na var. crioula Boca de Moça. As plantas feijão-fava var. crioula Branca 

inoculadas com isolado ISOL-01 foi 66% inferior quando comparado ao isolado 

ISOL-59 inoculado na variedade citada (Figura 1A). As maiores concentrações de 

amônia apresentadas pelas plantas de feijão-fava inoculadas com os isolados ISOL-

57 e ISOL-59. 

 

 
Figura 1. Concentração de amônia em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e 

Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, 

ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 

minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 

enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 

variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 

probabilidade. 



 

37 
 

 

No ponto de enchimento de grãos, plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 

Moça inoculadas com o isolado ISOL-57 apresentaram maior concentração de 

amônia nos nódulos, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos, enquanto 

que esta mesma variedade inoculada com isolado ISOL-38 apresentou menor 

concentração de amônia. Nas plantas feijão-fava var. crioula Branca, a inoculação 

com o isolado ISOL-01 resultou em aumento de 43% na concentração de amônia 

em relação a var. crioula Boca de Moça, ao mesmo tempo que as plantas feijão-fava 

var. crioula Branca inoculadas com os isolados ISOL-57 e ISOL-40 obtiverem as 

menores concentrações de amônia, sendo 44 e 40% respectivamente inferiores a 

var. crioula Branca inoculada com isolado ISOL-01 (Figura 1B).  

O presente estudo demonstrou que alguns pares simbióticos foram eficientes 

em fixar N2, indicando que estes têm maior capacidade de fornecer compostos 

nitrogenados às plantas de feijão-fava. Porém, observou-se redução na 

concentração de amônia nos nódulos de algumas plantas de feijão-fava. Estes 

resultados podem sugerir que fixação biológica de nitrogênio varia com tipo de 

isolado de rizóbio inoculado. Os bacteróides convertem o nitrogênio atmosférico (N2) 

em amônia (NH3), e esta é liberada e incorporada a aminas ou em ureídeos para 

então ser exportada para a planta hospedeira (LADRERA et al., 2007; FIGUEIREDO 

et al., 2008). 

As concentrações de amônia livre seguiram tendências semelhantes às 

concentrações de ureídeos e de nitrogênio total nas plantas de feijão-fava. A 

acumulação de amônia pode ser reflexo da rotação frequente de proteína, que 

proporciona reutilização de aminoácidos e mantém o metabolismo adequado dos 

nódulos (CHENG et al., 2010). Carter e Tegeder (2016) verificaram que as maiores 

concentrações de amônia encontradas em nódulos de soja estão relacionadas as 

maiores taxas de fixação de N2. Por outro lado, Ladrera et al., (2007) relataram que 

os níveis aumentados de compostos inorgânicos de nitrogênio em nódulos podem 

funcionar como indicador de declínio da fixação de N2. Rodrigues et al. (2013) 

verificaram que plantas inoculadas com o Bradyrhizobium sp. e BPCPs (Bacterias 

Promotoras de Crescimento de Plantas) apresentaram maior concentração de 

amônia livre nos nódulos do que aquelas inoculadas apenas com Bradyrhizobium 

sp.na floração. Ao contrário do observado no presente estudo, Rodrigues et al., 
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(2013) verificaram que no início da senescência, plantas inoculadas apenas com 

Bradyrhizobium sp. exibiram menor acumulo de amônia em seus nódulos do que 

aquelas plantas coinoculadas com Bradyrhizobium sp.  e BPCPs. 

Para proteína solúvel, no ponto de florescimento, as plantas de feijão-fava 

inoculadas com os isolados ISOL-38 e ISOL-57 não diferenciaram estatisticamente e 

apresentaram as maiores concentrações de proteínas solúveis em relação aos 

demais tratamentos (Figura 2A). As plantas da var. crioula Boca de Moça inoculadas 

com os isolados ISOL-38 e ISOL-57 exibiram concentrações de proteínas solúveis 

31 e 33%, respectivamente maiores que as plantas inoculadas com isolado ISOL-40 

que apresentaram menor concentração de proteínas, porém quando inoculados em 

plantas de var. crioula Branca, estas apresentaram concentrações de proteínas 

solúveis 39% maiores do que as plantas desta mesma variedade inoculadas com 

isolado ISOL-56 que exibiu menor concentração. 

 

 

Figura 2. Proteína solúvel em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca 
inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, ISOL-
59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas 
iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as 
letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-
fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade 

 
Não houve diferença significativa entre as plantas de feijão-fava var. crioula 

Boca de Moça inoculadas com os isolados ISOL-01 e ISOL-56, no qual exibiram 

concentração de proteínas solúveis 13% menor que as plantas de feijão-fava 

inoculadas com isolado ISOL-57, ao passo que as plantas de feijão-fava var. crioula 

Branca inoculadas com os isolados ISOL-56 e ISOL-59 resultaram numa redução de 

40% na concentração de proteínas solúveis, comparados ao ISOL-38. Para um 



 

39 
 

adequado funcionamento dos nódulos, é necessário um teor de proteína satisfatório, 

sendo esta síntese de proteínas aumentada graças à necessidade de proteínas 

específicas que participam da interação entre a planta e as bactérias 

(LUGTENBERG; KAMILOVA, 2009; CHENG et al., 2010). 

No ponto de enchimento de grãos foi observado redução na proteína solúvel 

nos nódulos (Figura 2B). Os valores de concentração de proteínas solúveis foram 

maiores nas plantas variedade crioula Boca de Moça inoculadas com os isolados 

ISOL-56 e ISOL-57 na qual não houve diferença estatistica, entretanto, as plantas 

variedade crioula Branca inoculadas com isolado ISOL-57 apresentaram redução de 

12% em relação a este mesma variedade inoculada com isolado ISOL-56, dado que, 

este par simbiótico demonstrou concentração de proteínas solúveis superior aos 

demais pares simbióticos.  

As plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com os isolados 

ISOL-01, ISOL-20 e ISOL-59 não diferiram estatisticamente entre se e apresentaram 

concentrações 17% superiores aos obtidos com o isolado ISOL-38, no qual produziu 

menor concentração de proteínas solúveis (Figura 2B). Neste estudo, a inoculação 

com estirpes nativas de rizóbio favoreceram respostas positivas nos níveis de 

proteínas solúveis nos nódulos de plantas de feijão-fava. De acordo com estudo 

realizado por Santos et al., (2018) as plantas de feijão-caupi inoculadas com o 

Bradyrhizobium sp e cultivadas em condição controle (sem estresse salino) 

apresentaram maior teor de proteínas solúveis, quando comparadas as plantas 

inoculadas com o Bradyrhizobium sp. Para Compant et al., (2010) o aumento da 

síntese de proteínas é importante para o estabelecimento da simbiose entre plantas 

e rizóbios. 

No presente estudo foi observado menores concentrações de ureídeos nos 

nódulos para as duas variedade de plantas de feijão-fava inoculadas com os 

isolados ISOL-01, ISOL-20 e ISOL-40 no ponto de florescimento (Figura 3A). Esta 

redução também foi verificada somente quando as plantas de feijão-fava var. crioula 

Boca de Moça foram inoculadas com isolados ISOL-38. Para o mesmo ponto de 

coleta não houve diferença estatística entre plantas de feijão-fava var. crioula Branca 

inoculadas com os isolados ISOL-38, ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59, na qual exibiram 

concentrações de ureídeos nos nódulos significativamente maiores em relação aos 

demais tratamentos, o que pode ser resultado de uma nodulação efetiva e de 
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eficiente fixação de nitrogênio. Coleto et al. (2014) relataram que não houve 

acumulação de ureídeos nos nódulos, apenas nas hastes e folhas de feijão comum 

submetidos a estresse hídrico, indicando que a acumulação nas hastes e folhas não 

inibiu a fixação de nitrogênio. 

 

 

Figura 3. Concentração de Ureídeos em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça 
e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-
57, ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade 

 
No enchimento de grãos, notou-se que as plantas de feijão-fava inoculadas 

com isolado ISOL-56 não diferiram estatisticamente e apresentaram maiores 

concentrações de ureídeos nos nódulos (Figura 3B). As plantas de feijão-fava var. 

crioula Boca de Moça inoculadas com os isolados ISOL-01, ISOL-38, ISOL-40 e 

ISOL-57 e resultaram em níveis de ureídeos 37% inferior a variedade crioula Boca 

de Moça inoculada com isolado ISOL-56. Similarmente as plantas de feijão-fava var. 

crioula Branca inoculadas com os isolados ISOL-20 ISOL-40 e ISOL-59 

apresentaram concentrações 30% inferiores aos exibidos pelas mesmas var. crioula 

inoculada com isolado ISOL-56. 

Segundo Larrainzar et al. (2009), altas concentrações de alguns compostos 

nitrogenados em nódulos, como aminoácidos e ureídeos, podem funcionar como um 

indicador de declínio da FBN. Embora haja varias discurssões sobre a relação entre 

os níveis de ureídeos nos nódulos e a fixação de N2, algumas evidências sustentam 

que a acumulação de ureídeos em nódulos está relacionada à inibição da fixação de 

N2 (COLLIER; TEGEDER, 2012). Outros trabalhos mais recentes questionam o 
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acúmulo de ureídeos em respostas negativas ao declínio da fixação de N2 (GIL-

QUINTANA et al., 2013).  

Os resultados encontrados em nosso estudo indicam que os ureídeos dos 

nódulos não inibiram a fixação de N2 e, portanto, não fornecem evidências de que 

ureídeos de nódulos sejam os compostos que induzem a diminuição da fixação de 

N2, uma vez que os maiores níveis de ureídeos foram associados à maior 

concentração de amônia e N-total nas plantas de feijão-fava inoculadas com os 

isolados ISOL-38, ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59, indicando maior capacidade de 

fixação de nitrogênio por estes pares simbióticos. Carter e Tegeder, (2016) mostram 

que a elevação da exportação de ureídeos a partir de nódulos não só resultou em 

aumento da fixação de nitrogênio e assimilação de nitrogênio, mas também em 

níveis elevados de ureídeos total em nódulo, incluindo a alantoína e o ácido 

alantóico. 

Com relação à concentração de prolina livre, houve interação significativa 

entre os isolados inoculados nas plantas de feijão-fava em ambos os pontos 

avaliados (Figura 4A). No ponto de florescimento observou-se aumento na 

concentração de prolina nas plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça em 

relação a var. crioula Branca inoculadas com os isolados ISOL-01 e ISOL-40, porém 

as maiores concentrações de prolina livre foram observados nas plantas da 

variedade Boca de Moça inoculadas com isolado ISOL-20, sendo este 28% superior 

às plantas inoculadas com isolado ISOL-57. Em muitas plantas, a prolina livre se 

acumula em resposta a uma ampla exposição aos estresses bióticos e abióticos, 

além disso, esse acúmulo pode servir como fonte de carbono e nitrogênio para 

crescimento após alívio do estresse (REJEB et al., 2014). A prolina tem múltiplas 

funções na proteção contra o estresse oxidativo, uma vez que protege a integridade 

das proteínas, melhora as atividades das enzimas, incluindo enzimas antioxidantes, 

e ainda facilita a absorção de água e a manutenção do equilíbrio osmótico das 

plantas (SIGNORELLI et al., 2014; IQBAL et al., 2015). 

Houve acréscimo na concentração de prolina nos nódulos das plantas de 

feijão-fava no ponto de enchimento de grãos (Figura 4B). No enchimento de grãos, 

similarmente ao registrado no florescimento, plantas de feijão-fava var. crioula Boca 

de Moça inoculadas com os isolados ISOL-01 e ISOL-20 exibiram concentrações de 

prolina livre 16 e 12%, respectivamente superiores à variedade crioula Branca, 
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enquanto que estas inoculadas com ISOL-56 apresentaram maiores concentrações 

de prolina livre. O aumento na concentração de solutos compatíveis, tais como a 

prolina livre, mostra-se relacionada à maior assimilação de nitrogênio e a tolerância 

aos estresses ambientais (IQBAL et al., 2015). Neste estudo, plantas de feijão-fava 

que apresentaram elevado acúmulo de prolina, podem ter utilizado mecanismo de 

ajustamento para conferir tolerância a algum estresse abiótico. Santos et al., (2018) 

observou elevada na concentração de prolina nos nódulos das plantas de feijão-

caupi inoculadas Bradyrhizobiumsp. em situação controle (sem estresse salino).  

 

 
Figura 4. Concentração de Prolina livre em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 
Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, 
ISOL-57, ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade 

 
A concentração de leghemoglobina foi maior nas plantas de feijão-fava var. 

crioula Boca de Moça inoculadas com o isolado ISOL-59 no ponto de florescimento, 

enquanto que as plantas inoculadas com os isolados ISOL-40 e ISOL-56 

apresentaram os menores valores desta variável (Figura 5A). As plantas da 

variedade crioula Boca de Moça inoculadas com o isolado ISOL-40 e ISOL-56 

apresentaram redução de 55% na concentração de leghemoglobina em relação às 

plantas inoculadas com o isolado ISOL-59, que exibiu a menor concentração de 

leghemoglobina. No florescimento, notou-se que as plantas da variedade crioula 

Branca inoculadas com ISOL-01 e ISOL-59 não diferiram estatisticamente entre se e 

exibiram concentrações de leghemoglobina 40% superior ao registrado nas plantas 

inoculadas com o ISOL-38. Neste estudo foi observado indícios de uma forte relação 
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entre a concentração de leghemoglobina e o teor de nitrogênio total das plantas de 

feijão-fava, estes achados evidenciam a importância destes parâmetros como 

medida do potencial da fixação de nitrogênio destas plantas inoculadas com 

isolados. 

 

 
Figura 5. Concentração de leghemoglobina em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 
Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, 
ISOL-57, ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 

probabilidade. 

 
No enchimento de grãos foram observadas reduções na concentração de 

leghemoglobina em relação ao florescimento. Segundo Rodrigues et al. (2013), as 

concentrações de leghemoglobina podem ser reduzidas durante a senescência pela 

ação de compostos relacionados ao estresse oxidativo. Neste estudo a 

concentração de leghemoglobina foi superior em plantas de feijão-fava var. crioula 

Boca de Moça inoculadas com o isolado ISOL-40. As plantas de feijão-fava var. 

crioula Branca apresentaram maiores concentrações de leghemoglobina quando 

inoculadas com isolados ISOL-59, entretanto, não houve diferença estatística 

quando comparada com a var. crioula Boca de Moça. Estes resultados mostram que 

a interação simbiótica entre o feijão-fava e isolado ISOL-59 resultou no aumento da 

concentração de leghemoglobina nos dois pontos estudados. Segundo Bogino et al., 

(2011) a maior concentração de leghemoglobina em nódulos de leguminosas 

aumenta a eficiência destas plantas em fixar o nitrogênio atmosférico. 

A leghemoglobina é uma proteína presente nos nódulos de leguminosas, com 

a função de transportar oxigênio para manter o metabolismo aeróbio dos bacteróides 
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sem inibir a atividade da nitrogenase (NAVASCUÉS et al., 2012). Assim, a 

leghemoglobina é essencial para a fixação simbiótica de nitrogênio em nódulos de 

raízes de leguminosas (MARINO et al 2013; FURLAN et al., 2014). Moraes et al., 

(2016) observaram incremento de 60% na concentração de leghemoglobina em 

plantas de feijão-caupi inoculadas com Bradyrhizobium sp. submetidas a doses 

crescentes de lodo de curtume compostado, em relação as plantas não inoculadas. 

Santos et al., (2018) observou que a inoculação do feijão-caupi com Bradyrhizobium 

sp. proporcionou aumento significativo no número de nódulos, no teor de nitrogênio 

na parte aérea, na concentração de leghemoglobina e nos níveis de prolina 

independente das condições de cultivo. 

Em relação ao nitrogênio total foram registradas diferenças significativas entre 

as plantas de feijão-fava nos dois pontos de avaliação. No ponto de florescimento a 

inoculação das plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça com os isolados 

nativos apresentaram os maiores valores de nitrogênio total quando comparadas a 

testemunha nitrogenada e testemunha absoluta, com destaque para o isolado ISOL- 

59 que proporcionou incremento de 22 e 58% no nitrogênio total, respectivamente, 

porém quando estes isolados foram inoculados em plantas de feijão-fava var. crioula 

Branca não se diferenciaram estatisticamente da testemunha nitrogenada (Figura 

6A). 

As plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com os isolados 

bacterianos exibiram em média aumentos de 16% de nitrogênio total em relação à 

testemunha nitrogenada e 56% superior a testemunha absoluta, exceto quando 

foram inoculadas com isolado ISOL-59 (Figura 6A). Segundo Costa Neto et al., 2017 

a inoculação de plantas de feijão-fava com Bradyrhizobium sp. resultou em teores de 

nitrogênio estatisticamente superiores às plantas cultivadas com suplementação de 

nitrogênio mineral. A acumulo de nitrogênio total  em leguminosas como o feijão-

comum é um dos melhores parâmetros que indicam a quantidade de nitrogênio 

fixado em condições controladas (ANGLADE et al., 2015). No presente estudo as 

plantas inoculadas apresentaram valores de nitrogênio total 42% superiores à 

testemunha absoluta nos dois pontos avaliados. Estes resultados indicam que as 

plantas inoculadas com rizóbios acumularam mais nitrogênio em comparação com 

as não inoculadas e que o nitrogênio acumulado na parte aérea das plantas foi 

proveniente da FBN. 
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Figura 6. Nitrogênio total de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca inoculadas 
com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, ISOL-59),  
testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio  e coletados nos pontos de 
florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não houve 
diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam 
que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 
No enchimento de grãos, as plantas de feijão-fava var. Branca e Boca de 

Moça inoculadas com ISOL-56 apresentaram maiores valores de nitrogênio total 

(Figura 6B). De acordo com Gualter et al. (2011), as bactérias fixadoras de 

nitrogênio contribuem de forma significativa com o incremento de nitrogênio e, 

portanto, com o aumento de massa seca da parte aérea das plantas. Kabahuma 

(2013) relataram incremento de 2,3 vezes no nitrogênio total nas linhagens de feijão-

comum noduladas em relação às linhagens não noduladas e atribuíram este 

resultado, principalmente, a maior concentração e acúmulo de nitrogênio na 

biomassa foliar. Gilbert, (2016) observou que plantas de feijão-comum inoculadas 

com isolados nativos, apresentaram maior acúmulo de nitrogênio e eficiência 

simbiótica em comparação à estirpe comercial Biofix-CIAT 899 (Rhizobium tropici). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os rizóbios nativos foram eficientes em estabelecer simbiose e eficazes em 

realizar a FBN, principalmente os isolados ISOL-57 e ISOL-59. Além disso, 

contribuíram para aumento de solutos orgânicos em nódulos de plantas de feijão-

fava. 
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CAPITULO II 

Trocas gasosas e pigmentos fotossintéticos em feijão-fava nodulados por 

rizóbios nativos de solos do Piauí 
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RESUMO 

 

O nitrogênio é o elemento mais abundante na atmosfera terrestre e sua deficiência 

nas plantas, pode reduzir a taxa fotossintética, condutância estomática e influenciar 

negativamente o metabolismo carbono-nitrogênio. No presente estudo objetivou-se 

avaliar a inoculação de isolados rizobianos autóctones em plantas de feijão-fava e 

seus efeitos sobre as trocas gasosas e as concentrações de pigmentos 

fotossintéticos. O experimento foi conduzido em casa de vegetação com 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 7 x 2 x  2 + 2 (sete 

isolados de rizóbio; duas variedades de feijão-fava; dois pontos de coleta; duas 

testemunhas [nitrogenada e absoluta]) com três repetições. Houve incremento 

significativo nas variáveis analisadas nas plantas inoculadas com os isolados 

autóctones em relação às testemunhas. A taxa fotossintética, transpiração e 

eficiência de carboxilação nas plantas inoculadas com rizóbio foram superiores no 

ponto de enchimento de grãos em relação ao ponto de florescimento. A condutância 

estomática foi maior nas plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com 

os isolados ISOL-38, ISOL-56 e ISOL-57. As plantas de feijão var. crioula Boca de 

Moça exibiram maior eficiência no uso da água que as plantas de feijão-fava var. 

crioula Branca. As plantas de feijão-fava var. crioulas Boca de Moça e Branca 

inoculadas com os isolados ISOL-20 e ISOL-57 apresentaram as maiores 

concentrações de clorofila a, b e total em relação aos demais tratamentos. A 

concentração de carotenoides foi mais elevada nas plantas de feijão-fava inoculadas 

com isolado ISOL-20 e ISOL-57 no ponto de florescimento. A testemunha 

nitrogenada apresentou elevadas concentrações de antocianinas no ponto de 

florescimento, enquanto que no ponto de enchimento de grãos as plantas de feijão-

fava inoculadas com o isolado ISOL-56 exibiram as maiores concentrações desse 

pigmento. A inoculação com rizóbios nativos elevou a taxa fotossintética das plantas 

de feijão-fava e melhora a eficiência no uso da água, principalmente quando 

inoculadas com ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59. 

 

Palavras-chave: Clorofila, Eficiência fotossintética, Fotossíntese. 
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ABSTRACT 

 

Nitrogen is the most abundant element in the terrestrial atmosphere and its 

deficiency in plants, can reduce the photosynthetic rate, stomatal conductance and 

negatively influence the carbon-nitrogen metabolism. The present study aimed to 

evaluate the inoculation of autochthonous rhizobian isolates in bean bean plants and 

their effects on gas exchange and concentrations of photosynthetic pigments. The 

experiment was conducted in a greenhouse with a completely randomized design in 

a factorial scheme 7 x 2 x 2 + 2 (seven rhizobia isolates, two varieties of fava beans, 

two collection points, two controls [nitrogen and absolute]) with three repetitions. 

There was a significant increase in the variables analyzed in the plants inoculated 

with the native isolates in relation to the controls. The photosynthetic rate, 

transpiration and carboxylation efficiency in plants inoculated with rhizobia were 

higher at the point of filling of grains with respect to the flowering point. Stomatal 

conductance was higher in var. bean plants. Creole White inoculated with isolates 

ISOL-38, ISOL-56 and ISOL-57. The bean plants var. Crela Mouth of Moça showed 

greater efficiency in the use of water than the plants of bean-fava var. White creole. 

The bean plants var. Molluscs and White creoles inoculated with the isolates ISOL-

20 and ISOL-57 presented the highest concentrations of chlorophyll a, b and total in 

relation to the other treatments. The concentration of carotenoids was higher in the 

bean plants inoculated with ISOL-20 and ISOL-57 isolates at the flowering point. The 

nitrogen control showed high concentrations of anthocyanins at the flowering point, 

while at the grain filling point, the bean plants inoculated with the ISOL-56 isolate 

exhibited the highest concentrations of this pigment. The inoculation with native 

rhizobia increases the photosynthetic rate of the bean plants and improves water use 

efficiency, especially when inoculated with ISOL-56, ISOL-57 and ISOL-59. 

 

Keywords: Chlorophyll. Photochemical efficiency. Photosynthesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fornecimento de nitrogênio é importante para o crescimento das plantas, 

uma vez que está envolvido em diversos processos fisiológicos, tais como 

fotossíntese, respiração, desenvolvimento e atividade das raízes, absorção iônica de 

outros nutrientes, diferenciação celular e genética, além de fazer parte da estrutura 

da clorofila, de enzimas e proteínas (MARSCHNER, 2012; TAIZ; ZEIGER, 2017). 

Quantidades inadequadas deste nutriente podem causar reduções significativas na 

taxa assimilatória de CO2, no conteúdo de clorofila, na atividade de enzimas do 

metabolismo do carbono e do nitrogênio, na condutância estomática e 

consequentemente, na taxa de fotossíntese (SILVA et al., 2010). Como leguminosa 

o feijão-fava possui metabolismo C3 de assimilação de carbono e, portanto, baixa 

eficiência fotossintética em relação às plantas C4.  

A capacidade fotossintética varia ao longo das fases de crescimento da planta 

e entre diferentes espécies no mesmo ambiente, podendo aumentar em relação à 

capacidade de aquisição de luz e ao teor de clorofila das folhas (DEMMING-ADAMS 

et al., 2017). Uma estratégia para melhorar a fixação biológica de nitrogênio, seria o 

aumento da capacidade fotossintética e o prolongamento do período de atividade 

fixadora, através da interação simbiótica entre rizóbio/planta capazes de realizar 

uma nodulação efetiva e manter os nódulos em atividade por mais tempo 

(GONZALEZ et al., 2015). No entanto, o processo de fixação do nitrogênio exige 

maior consumo de CO2, estimado em torno de 20%, devido à maior necessidade de 

produção de adenosina trifosfato (ATP) pela planta, para que ocorra por meio da 

nitrogenase a quebra da tripla ligação do nitrogênio atmosférico pelas bactérias 

(KASCHUK et al., 2009). 

Portanto, conhecer o comportamento fisiológico de plantas de feijão-fava 

inoculadas com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico é importante para 

gerar subsídios que possibilitem melhorias na capacidade fotossintética e na fixação 

biológica do nitrogênio (FBN), com consequente redução nos custos com insumos 

agrícolas e aumento do rendimento de grãos da cultura (MAO et al., 2014). Nesse 

sentido, estudos sobre as interações rizóbios/feijão-fava necessitam de mais 

esclarecimentos que possam esclarecer os efeitos dessa interação em relação aos 

processos fisiológicos e bioquímicos das plantas. Assim, o presente estudo, 
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objetivou avaliar a inoculação de isolados rizobianos autóctones em plantas de 

feijão-fava e seus efeitos sobre as trocas gasosas e as concentrações de pigmentos 

fotossintéticos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Obtenção dos microrganismos e preparo dos inoculantes 

 

Para o presente estudo, foram selecionados sete isolados (ISOL-01, ISOL-20, 

ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59) previamente isolados por Antunes 

et al. (2011), os quais, encontram-se depositados na Coleção de Microrganismos do 

Laboratório de Microbiologia do Solo (LAMIS) pertencente ao Centro de Ciências 

Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Inicialmente, estes 

isolados foram transferidos para placas de Petri contendo meio de cultura YMA 

(Extrato de levedura, Manitol e Ágar) contendo indicador vermelho congo a 0,25% 

visando à purificação das colônias. Para o preparo do inoculante, depois de 

purificados, os isolados de rizóbio foram transferidos para Erlenmeyers contendo 

meio de cultura líquido YM (Manitol e Extrato de levedura) e incubados em agitador 

rotatório (220 rpm; 28 °C) por 72 h. 

 

2.2 Seleção e preparo das sementes 

 

Sementes de feijão-fava das variedades crioulas Boca de Moça e Branca, 

adquiridas diretamente de produtores do município de Novo Oriente-PI, foram 

utilizadas no presente estudo. As sementes de feijão-fava foram pré-selecionadas 

quanto ao tamanho e integridade do tegumento externo e, então, desinfestadas com 

hipoclorito de sódio a 2,0% e álcool etílico a 70% (Hungria e Araújo, 1994). Após 

este procedimento, as sementes foram dispostas em folhas de papel toalha 

autoclavado e mantidas em câmara de fluxo laminar até o momento do semeio. 

 

 

2.3 Inoculação e condução do experimento 
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O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação do 

Programa de Melhoramento Genético de cana-de-açucar da UFPI, localizado no 

departamento de Fitotécnia do Centro de Ciências Agrárias, no Campus Ministro 

Petrônio Portella em Teresina-PI. Foram utilizadas cinco sementes de feijão-fava 

(variedades Crioulas Boca de Moça e Branca), por vaso, desinfestados, contendo 

3,5 kg de solo autoclavado (1 h; 120 °C; 101 kPa) (Tabela 02) e, simultaneamente, 

inoculadas com os isolados. A inoculação foi realizada adicionando-se 1,0 mL por 

semente do meio de cultura YM contendo o isolado na concentração de 108 UFC 

mL-1 à superfície da semente. 

O solo utilizado nos vasos foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo 

de textura franco argilosa, na qual se efetuou a irrigação com água destilada a cada 

três dias. Após sete dias de semeadas, realizou-se o desbaste para manter duas 

plantas por vaso (unidade experimental) e iniciou-se a irrigação com solução 

nutritiva (pH 6,8) de Hoagland e Arnon (1950) isenta de nitrogênio (2,0 mL por kg de 

solo) (Silveira et al., 1998). Além das plantas inoculadas, utilizou-se a testemunha 

absoluta (plantas de feijão-fava não inoculadas e isenta de nitrogênio); e a 

testemunha nitrogenada (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio 

mineral (95 kg/ha de sulfato de amônio) aos 7, 14 e 21 dias após a germinação). 

Metade do estande de feijão-fava foi coletada aos 63 dias após a semeadura 

(florescimento), enquanto que a outra foi coletada aos 78 dias após a semeadura 

(enchimento de grãos). Por ocasião da coleta, as plantas foram particionadas em 

parte aérea, raízes e nódulos e pesadas em balança de precisão, posteriormente 

congeladas em N2 líquido e então armazenadas em freezer -20 °C até o momento 

das análises bioquímicas. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 7 x 2 x 2 + 2, sendo sete isolados, duas variedades de feijão-fava 

(Boca de Moça e Branca), dois pontos de coleta (florescimento e enchimento das 

vagens) e duas testemunhas (nitrogenada e absoluta), com três repetições. 
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2.4 Variáveis analisadas 

2.4.1 Trocas gasosas 

 

Para a determinação das trocas gasosas utilizou-se o equipamento IRGA 

(Infra Red Gas Analyser) modelo LI- 6400XT (Licor Inc. Lincoln, NE). As leituras 

foram realizadas entre 07h00 min e 10h00 min, em dias de céu aberto, amostrando 

duas folhas completamente expandidas, fotossinteticamente ativas e sem lesões 

localizadas no terço médio da planta. Determinou-se a taxa fotossintética (A), taxa 

de transpiração (E), condutância estomática (gs), concentração interna de CO2(Ci), e 

com base nestes dados calculou-se a eficiência do uso de água (A/E); eficiência 

intrínseca do uso de água (A/gs) e eficiência instantânea de carboxilação (A/Ci) 

(ZHANG et al., 2016). 

 

2.4.2 Pigmentos fotossintéticos 

 

Amostras foliares frescas (~100 mg) foram utilizadas para quantificar as 

concentrações de clorofila a, b e total e de carotenoides utilizando a metodologia 

proposta por Lichtenthaler e Wellburn (1983). Para determinar a concentração de 

antocianinas foi seguido o método proposto por Gitelson et al., (2001). 

 

2.5 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados quanto à normalidade utilizando o teste de 

Shapiro-Wilk (alfa de 5%). Posteriormente, realizou-se a análise de variância 

(ANOVA), precedido pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, e as médias entre os 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa 

estatístico ASSISTAT 7.7 (versão beta). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Trocas gasosas 

 

Houve incremento significativo na taxa fotossintética nas plantas de feijão-

fava inoculadas com os isolados autóctones em relação às testemunhas 

nitrogenadas e absolutas, no ponto de florescimento (Figura 4A). Foi observado 

decréscimo na taxa fotossintética no ponto de florescimento em relação ao ponto de 

enchimento de grãos.  As plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça 

inoculadas com isolado ISOL-57 e ISOL-59 apresentaram as maiores taxas 

fotossintéticas, e foram 42% superiores a testemunha absoluta e estatisticamente 

similar à testemunha nitrogenada no ponto de florescimento (Figura 4A). A menor 

taxa fotossintética foi observada nas plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 

Moça inoculada com isolado ISOL-38, no entanto as plantas de feijão fava var. 

crioula Branca inoculadas com isolado ISOL-38 exibram aumentos na taxa 

fotossintética de 56% em relação a testemunha absoluta no ponto de florescimento. 

Menores taxas fotossintéticas podem restringir o fornecimento de carbono aos 

nódulos e, consequentemente, prejudicar a eficiência da fixação do nitrogênio pelos 

rizóbios. 

 
Figura 1. Taxa fotossintética em plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca 
inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, ISOL-
59),  testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio mineral)  
e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio  e coletados nos pontos 
de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não houve 
diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam 
que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade 
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A inoculação com isolados de rizóbios proporcionou incremento na taxa 

fotossintética no ponto de enchimento de grãos, com destaque para os isolados 

ISOL-20 e ISOL-56. As plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculadas 

com os isolados ISOL-20 e ISOL-56 apresentaram aumento de 85% na taxa 

fotossintética, seguidos pelas plantas inoculadas com o isolado ISOL-40 que 

proporcionou aumento de 82% em relação à testemunha absoluta, enquanto que 

plantas de feijão-fava inoculadas com os isolados ISOL-01 e ISOL-57 exibiram 

menor taxa fotossintética, sendo 47 e 52% inferior a testemunha nitrogedada, 

respectivamente. As plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculada com o 

isolado ISOL-57 apresentou maiores taxas fotossintéticas e exibiram incremento de 

80% em relação ao observado para as plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 

Moça inoculadas com o mesmo microrganismo (figura 1B).  

Os resultados podem significar que ocorreu maior oferta de carbono orgânico 

para os nódulos de feijão-fava, melhorando a fixação do nitrogênio no ponto de 

enchimento de grãos. Os resultados encontrados neste estudo indicam que no ponto 

de florescimento a demanda fotossintética das plantas de feijão-fava var. crioula 

Branca foi menor. Mesmo com menor atividade, o desenvolvimento do feijão-fava 

não foi comprometido. Os valores da taxa fotossintética registrados neste estudo são 

inferiores aos relatados por Kaschuk et al. (2009) com plantas de soja inoculadas 

com Bradyrhizobium sp. 

O mecanismo de entrada e saída de CO2 e água nas folhas são regulados 

pela abertura e fechamento dos estômatos que pode ser quantificado pela 

mensuração da condutância estomática, sendo a via por onde ocorrem as trocas 

gasosas entre a planta e a atmosfera (SOUZA, 2011). No presente estudo, foi 

observado efeito significativo entre os tratamentos avaliados. No ponto de 

florescimento as plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculada com o isolado 

ISOL-38 exibiu aumento de 72% na condutância estomática em relação à var. 

crioula Boca de Moça, no entanto, quando comparada às testemunhas nitrogenada 

e absoluta o aumento na condutância estomática foi de 16 e 28%, respectivamente. 

Já as plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculadas com isolado ISOL-

57 apresentaram condutância estomática superior aos demais tratamentos, 



 

60 
 

proporcionando incremento de 28% em relação às plantas da var. crioula Branca 

inoculadas com o mesmo isolado (figura 2B) . 

 

Figura 2. Condutância estomática de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca 
inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, ISOL-
59),  testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio mineral)  
e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio  e coletados nos pontos 
de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não houve 
diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam 
que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 
Houve aumentos na condutância estomática, principalmente em plantas de 

feijão-fava inoculadas com os isolados ISOL-38 e ISOL-57. Além disso, promoveram 

melhorias na capacidade fotossintética destas plantas. Tais melhorias podem estar 

relacionadas à abertura dos estômatos por mais tempo, associado ao efeito positivo 

da interação feijão-fava/rizóbio. Bulegon et al., (2008) observaram que plantas de 

soja inoculadas com Bradyrhizobium sp. apresentaram maior condutância 

estomática e estas se mativeram fotossinteticamente ativas por maior período de 

tempo. 

No ponto de enchimento de grãos, as plantas de feijão-fava var. crioula 

Branca inoculada com o isolado ISOL-57 exibiram maiores valores de condutância 

estomática, entretanto observou-se um decréscimo na condutância estomática 

quando este mesmo isolado foi inoculado na var. crioula Boca de Moça. As plantas 

de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca inoculadas com o isolado ISOL-56 

apresentaram incrementos na condutância estomática de 46 e 36% 

respectivamente, em relação à testemunha nitrogenada. Esse fato indica que estas 

plantas foram capazes de manter seus estômatos abertos durante maior período de 

tempo, e consequentemente obtiveram maiores atividades fotossintéticas. As 



 

61 
 

plantas de feijão-fava var. crioulas Boca de moça e Branca inoculadas com os 

isolados ISOL-01 e ISOL-59 exibiram redução na condutância estomática em 

relação à testemunha absoluta, o mesmo foi observado nas plantas de feijão-fava 

var. crioula Boca de Moça inoculadas com os isolados ISOL-38 e ISOL-57 e na var. 

crioula Branca inoculada com o isolado ISOL-40.  

Santos et al., (2018)  observou redução da condutância estomática em virtude 

do fechamento dos estômatos durante acentuada deficiência de água no solo. 

Todavia, quando o estômato se fecha para proteger a planta da perda de água, ele, 

simultaneamente, restringe a difusão do CO2 atmosférico e, consequentemente, 

provoca queda na taxa fotossintética e no crescimento das plantas (DAMATTA, 

2003). Nesse trabalho, o efeito da inoculação pode ter ocasionado aumento da 

condutância estomática e como resultado, houve aumento da taxa fotossintética e 

da transpiração durante todo período de crescimento das plantas de feijão-fava. No 

entanto, de acordo com Yan et al. (2012) estes parâmetros não são suficientes para 

confirmar que apenas fatores estomáticos aumentam ou inibem a capacidade 

fotossintética da planta. 

Sabe-se que a transpiração é necessária ao crescimento e desenvolvimento 

das plantas, e nesse momento também ocorre à absorção de CO2 (PINTO et al., 

2014). No ponto de florescimento as plantas feijão-fava var. crioula Boca de Moça 

inoculadas com os isolados ISOL-01 e ISOL-57 não diferenciaram estatisticamente e 

apresentaram as maiores taxas de transpiração, sendo 23% superior a variedade 

crioula Branca (Figura 3A). Quando esta mesma variedade foi inoculada com o 

isolado ISOL-38 exibiram as maiores taxas de transpiração. Durante o experimento 

não houve limitação de água e as plantas puderam expressar a máxima demanda 

transpiratória, tendo maior capacidade em absorção de água do solo, mantendo 

seus estômatos abertos por mais tempo, possibilitando a entrada de CO2 e 

manutenção da fotossíntese. 

No ponto de enchimento de grãos, observaram-se aumentos significativos da 

taxa de transpiração em relação ao ponto de florescimento, principalmente nas 

plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculada com os isolados ISOL-20, ISOL-

38, ISOL-57, ISOL-59 e testemunha nitrogenada, com destaque para o isolado 

ISOL-57 que apresentou incremento de 84% sobre a var. crioula Boca de Moça, 

porém quando comparado ao ponto de florescimento o incremento foi de 67% 
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(Figura 3B). O mesmo comportamento foi observado nas plantas de feijão-fava 

inoculadas com isolado ISOL-56 que proporcionou ganhos de 74 a 80% na taxa de 

transpiração em relação ao ponto de florescimento em ambas as variedades crioulas 

de feijão-fava. Nas plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça a maior taxa de 

transpiração foi observada quando estas foram inoculadas com isolado ISOL-40, na 

qual exibiram incremento de 63% sobre a var. crioula Branca. 

 
Figura 3. Taxa de transpiração de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca 
inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, ISOL-
59), testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio mineral) 
e testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio  e coletados nos pontos de 
florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não houve 
diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam 
que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

As plantas de feijão-fava inoculadas com isolado ISOL-01 igualaram-se 

estatisticamente a testemunha absoluta exibindo as menores taxas de transpiração 

no ponto de enchimento de grãos. Os resultados encontrados para taxa de 

transpiração mostraram comportamento semelhante aos resultados obtidos na 

condutância estomática e na taxa fotossintética, indicando a ocorrência de uma 

estreita relação entre essas variáveis. De acordo com Brito (2016), em estudo com 

genótipos de amendoim irrigado, verificou que plantas inoculadas com 

Bradyrhizobium, obtiveram aumentos na condutância estomática e na taxa de 

transpiração em relação às plantas não inoculadas e adubadas com nitrogênio, 

contudo, observou-se também que os tratamentos com rizóbios proporcionaram 

aumentos nas raízes de amendoim. Dados similares aos de Brito (2016) foram 

observados na maioria dos tratamentos deste trabalho. 

Os maiores valores de eficiência da carboxilação durante o ponto de 

florescimento foram observados nas plantas de feijão-fava var. crioula Branca 
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inoculadas com os isolados ISOL-38 e ISOL-20 na qual exibiram incremento de 41 e 

28%, respectivamente em relação à var. crioula Boca de Moça. As plantas feijão-

fava var. crioula Branca inoculadas com os isolados ISOL-56 e ISOL-57 não 

diferiram estatisticamente da testemunha absoluta e apresentaram menores valores 

de eficiência de carboxilação. No entanto, as plantas de feijão-fava var. crioula Boca 

de Moça inoculadas com os isolados ISOL-56, ISOL-57 ou ISOL-59 promoveram 

acréscimo de 16 a 27% na eficiência de carboxilação sobre a variedade crioula 

Branca, porém estes não diferenciaram da testemunha nitrogenada. 

Os menores valores de eficiência da carboxilação durante o ponto de 

florescimento pode ser uma consequência da diminuição da condutância estomática, 

fato esse esperado, pois, o fechamento estomático é considerado o maior fator 

limitante da fotossíntese, devido restringir a entrada de CO2 e reduzir os valores de 

carbono interno, limitando a eficiência de carboxilação da Rubisco (FERRAZ et al., 

2012; BRITO, 2016). 

 
Figura 4. Eficiência de carboxilação de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca 
inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, ISOL-
59), testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio mineral)  
e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio  e coletados nos pontos 
de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não houve 
diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam 
que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

No ponto de enchimento de grãos observou-se aumento substancial da 

eficiência de carboxilação em relação ao ponto de florescimento. As plantas de 

feijão-fava var. crioula Branca apresentaram maior eficiência de carboxilação, 

principalmente quando inoculadas com isolado ISOL-57 que exibiu acréscimo de 

79% em relação à var. crioula Boca de Moça. O mesmo foi observado nas plantas 
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de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com os isolados ISOL-56, ISOL-38 e 

ISOL-01 que apresentaram eficiência de 21, 36, e 75%, respectivamente superior a 

variedade crioula Boca de Moça, porém esta variedade inoculada com os isolados 

ISOL-20 e ISOL-40 proporcionaram maior eficiência de carboxilação em relação à 

var. crioula Branca. Neste sentido, o aumento observado na eficiência de 

carboxilação no ponto de enchimento de grãos, deve-se, sobre tudo, aos ganhos 

registrados na taxa fotossintética das plantas de feijão-fava neste mesmo ponto de 

coleta. Segundo Bulegon et al., (2016) a inoculação da soja com Azospirillum 

brasilense promove melhor eficiência de carboxilação. 

A eficiência de uso da água e eficiência intrínseca de uso da água são dois 

componentes importantes na quantificação da adaptação das plantas ao ambiente 

de cultivo a qual foi submetida, uma vez que suas características demonstram o 

quanto à planta consegue utilizar de água absorvida por biomassa vegetal 

acumulada (BULEGON et al., 2016). A eficiência de uso da água pelas plantas de 

feijão-fava diferiu estatisticamente entre os tratamentos avaliados em ambos os 

pontos de avaliação (Figura 8A). No ponto de florescimento, a inoculação das 

plantas de feijão-fava var. crioula Branca com o isolado ISOL-20 promoveu aumento 

na eficiência de uso da água entre 36 e 57% em relação a variedade Boca de Moça 

e a testemunha nitrogenada.  

As plantas de feijão-fava crioula Boca de Moça inoculadas com o isolado 

ISOL-56 e o ISOL-59 foram eficientes no uso da água no ponto de florescimento. A 

eficiência no uso da água indica a relação entre a fotossíntese e a transpiração, em 

que os valores observados estão relacionados à quantidade de carbono que a planta 

fixa, por cada unidade de água que a planta perde (JAIMEZ et al., 2005). Neste 

sentido, decréscimos observados nas plantas de feijão-fava inoculadas com o 

isolado ISOL-01, ISOL-38 ou ISOL-57 e nas testemunhas, nitrogenada e absoluta, 

são reflexos dos aumentos observados na taxa fotossintética e na transpiração das 

plantas de feijão-fava. Shimazaki et al. (2007) reportaram que a assimilação de CO2 

promove perda de água e que a diminuição desta perda também restringe a entrada 

de CO2. 
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Figura 5. Eficiência no uso da água de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca 
inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, ISOL-
59), testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio mineral)  
e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio  e coletados nos pontos 
de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não houve 
diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam 
que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

No ponto de enchimento de grãos, as plantas de feijão-fava var. crioula Boca 

de Moça inoculadas com os isolados ISOL-20 e ISOL-59 não diferiram 

estatisticamente entre se e apresentaram maior eficiência de uso da água, com 

ganhos de 61 e 79%, respectivamente em relação a var. crioula Branca e 52% 

acima da testemunha nitrogenada. As plantas de feijão fava var. crioula Branca 

inoculadas com os isolados ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59 igualaram-se 

estatisticamente à testemunha absoluta. (Figura 5B). Entretanto, quando esta 

mesma variedade foi inoculada com o isolado ISOL-01 apresentou a maior eficiência 

de uso da água, sendo 41% mais eficiente que a testemunha nitrogenada. Alguns 

autores sugerem que o declínio na eficiência no uso da água, decorre da diminuição 

na condutância estomática, a qual afeta com maior intensidade a taxa fotossintética 

do que a taxa transpiratória da folha (PINTO et al., 2014). 
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Figura 6. Eficiência Intrínseca de uso da água de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e 
Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, 
ISOL-59), testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio 
mineral)  e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio  e coletados nos 
pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não 
houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais 
indicam que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram 
comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

A eficiência intrínseca de uso da água foi maior em plantas de feijão-fava var. 

crioula Boca de Moça inoculadas com os isolados ISOL-56 e ISOL-59 não 

diferenciaram estatisticamente da testemunha nitrogenada, no entanto apresentaram 

eficiência intrínseca de uso da água 60% superior à testemunha absoluta no ponto 

de florescimento (Figura 6A). Mesmo com elevada taxa fotossintética as plantas de 

feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca inoculadas com isolado ISOL-57 

exibiram menor eficiência intrínseca do uso da água, enquanto que as plantas de 

feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com o isolado ISOL-20 apresentaram 

maior eficiência intrínseca do uso da água em relação aos demais tratamentos. 

Esses resultados indicam que houve maior proporção taxa 

fotossintética/condutância estomática, visto que estas plantas mostraram alta 

capacidade de assimilação de CO2 e baixa condutância estomática. 

De modo geral, a eficiência intriseca de uso da água foi superior no ponto de 

enchimento de grãos em relação ao ponto de florescimento. As plantas de feijão-

fava var. crioula Boca de Moça e Branca inoculadas com isolado ISOL-59 exibiram 

aumento considerável na eficiência intriseca de uso da água, sendo 80% superior a 

testemunha nitrogenada. Estas respostas podem estar relacionadas à menor 

condutância estomática observado nestes tratamentos. O mesmo comportamento foi 
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observado nas plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculada com os 

isolado ISOL-20 e ISOL-38 que exibiram incrementos de 60 e 72%, respectivamente 

sobre a var. crioula Branca e em media 65 a 80% sobre a testemunha nitrogenada, 

respectivamente (Figura 6B). 

 

3.2 Pigmentos fotossintéticos 

 

Não houve interação significativa entre os pares simbióticos (rizóbio/planta) 

avaliados em ambos os pontos para a concentração de clorofila a (Figura 7A). No 

ponto de florescimento, as plantas de feijão-fava inoculadas com os isolados foram 

superiores a testemunha absoluta, com destaque para as plantas de feijão-fava 

inoculadas com os isolados ISOL-20 e ISOL-57 que apresentaram aumento de 33% 

na concentração de clorofila a em comparação à testemunha absoluta, porém não 

se diferenciaram estatisticamente da testemunha nitrogenada. Segundo Zhang et al. 

(2016), o aumento da concentração de clorofila nas folhas está positivamente 

relacionado à maior taxa de fixação do nitrogênio proporcionado pela inoculação de 

plantas com rizóbios. O aumento da concentração de clorofila a foi uma resposta 

das plantas de feijão-fava às mudanças na disponibilidade de nitrogênio 

proporcionado pela inoculação com os isolados de rizóbios, através da fixação 

simbiótica. 

 
Figura 7. Concentração de clorofila a nas folhas de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e 
Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, 
ISOL-59), testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio 
mineral) e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio e coletados nos 
pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não 
houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais 
indicam que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram 
comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 
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Os resultados obtidos no ponto de enchimento de grãos foram similares aos 

encontrados no ponto de florescimento, o qual as plantas de feijão-fava noduladas 

mantiveram altas concentrações de clorofila a, com destaque para as plantas 

inoculadas com os isolados ISOL-20, ISOL-40 e ISOL-56 que induziram incremento 

de 37% na clorofila a em relação à testemunha absoluta.  Os teores de clorofila b 

(Figura 8A) e clorofila total (Figura 9A) diferenciaram significativamente entre os 

tratamentos e observou-se que as plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e 

Branca foram influenciadas positivamente pela inoculação com os isolados nos 

pontos de florescimento e enchimento de grãos.  

Todos os isolados estudados exibiram concentrações de clorofila b e clorofila 

total superiores à testemunha absoluta. As plantas de feijão-fava var. crioula Boca 

de Moça inoculadas com os isolados ISOL-20 e ISOL-57 igualaram-se 

estatisticamente à testemunha nitrogenada e apresentaram concentrações 

superiores à testemunha absoluta na proporção de 63% para clorofila b (Figura 8A) 

e 33% para clorofila total  (Figura 9A). Por outro lado, as plantas feijão-fava var. 

crioula Branca inoculadas com isolados se diferenciaram estatisticamente da 

testemunha nitrogenada e apresentou às maiores concentrações de clorofila b e 

clorofila total no ponto de florescimento, com destaque para as plantas inoculadas 

com o isolado ISOL-57 que foi 18% superior à testemunha nitrogenada e 36% 

superior a testemunha absoluta. Estes resultados podem estar relacionados à maior 

eficiência dos isolados em fornecer nitrogênio para a planta, a qual tem a demanda 

por nitrogênio é aumentada de acordo com seu estágio de desenvolvimento 

(AMBROSINI et al., 2015). 
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Figura 8. Concentração de clorofila b nas folhas de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e 
Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, 
ISOL-59), testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com nitrogênio 
mineral) e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio e coletados nos 
pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não 
houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais 
indicam que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As medias foram 
comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

No ponto de enchimento de grãos, verificou-se que a concentração de 

clorofila b e clorofila total manteve-se elevadas em ambas as variedades crioulas de 

feijão-fava inoculadas (Figura 8B e 9B). Observou-se que a inoculação das plantas 

de feijão-fava var. crioula Boca de Moça com o isolado ISOL-56 resultou em maior 

concentração de clorofila b no ponto de enchimento de grãos, que apresentou 

incrementos de 37% em relação à testemunha absoluta. Já esta mesma variedade 

inoculada com os isolados ISOL-01, ISOL-57 e ISOL-59 exibiram em média 

concentrações 32% superiores à testemunha absoluta, no entanto, não diferiram 

estatisticamente da testemunha nitrogenada. 

Em relação à clorofila total, foi possível observar que não houve diferença 

significativa entre as plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculadas e a 

testemunha nitrogenada, exceto as plantas inoculadas com isolado ISOL-56 que 

apresentaram concentração de clorofila total superior aos demais tratamentos. As 

plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com os isolados ISOL-01, 

ISOL-20 ISOL-40 e ISOL-57 exibiram elevadas concentrações de clorofila total, 

entretanto não se diferenciaram estatisticamente da testemunha nitrogenada. Lima 

et al., (2016) observaram aumentos significativos na clorofila total de plantas de 

feijão-fava inoculadas com Bacillus sp., quando comparados as testemunhas 

nitrogenada e absoluta. Uma interação planta-bactéria adequada pode desencadear 



 

70 
 

um aumento na síntese de clorofila e, assim, levar a um aumento da fotossíntese 

(KANG et al., 2014). 

 

Figura 9. Concentração de clorofila total nas folhas de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 
Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, 
ISOL-57, ISOL-59), testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com 
nitrogênio mineral) e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio e 
coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais 
indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras 
maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As 

medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 
Foram observadas alterações significativas na concentração de carotenoides 

nas plantas de feijão-fava inoculadas com os isolados de rizóbios nos dois pontos 

avaliados (Figura 10). No ponto de florescimento, todos os tratamentos 

apresentaram concentrações de carotenoides superiores à testemunha absoluta 

(Figura 10A). Porém não foram observadas diferenças significativas entre as plantas 

de feijão-fava inoculadas com os isolados ISOL-01, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56 e 

ISOL-59 que apresentaram em média concentrações 50% superiores à testemunha 

absoluta. Observou-se aumento na concentração de carotenoides nas plantas de 

feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculadas com isolado ISOL-20 no ponto de 

florescimento e estas plantas apresentaram incrementos de 16% em relação à 

testemunha nitrogenada e de 74% quando comparada à testemunha absoluta. Ainda 

no ponto de florescimento as plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas 

com o isolado ISOL-57 e ISOL-20 foram superiores às testemunhas (absoluta e 

nitrogenada), com destaque para o ISOL-57 que exibiu as maiores concentrações de 

carotenoides em relação aos demais tratamentos. 
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Figura 10. Concentração de carotenóides nas folhas de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 
Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, 
ISOL-57, ISOL-59), utilizou-se, testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e 
suplementadas com nitrogênio mineral) e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta 
de nitrogênio e coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 

 

De maneira geral, houve decréscimo das concentrações de carotenoides em 

ambas as variedades crioulas de feijão-fava no ponto de enchimento de grãos. 

Porém as plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculadas com o isolado 

ISOL-56 e ISOL-57 proporcionaram incrementos nas concentrações de carotenoides 

de 50 e 44%, respectivamente, em relação à testemunha absoluta. Já as plantas 

inoculadas com os isolados ISOL-20 e ISOL-59 se igualaram estatisticamente a 

testemunha nitrogenada. As plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas 

com isolado ISOL-40 se destacaram em relação aos demais tratamentos no ponto 

de enchimento de grãos, sendo superiores à testemunha absoluta em 40%. As 

plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com os isolados ISOL-01, 

ISOL-20, ISOL-57 não diferenciaram estatisticamente da testemunha nitrogenada, 

entretanto foram superiores a testemunha absoluta (Figura 10B).  

Os carotenoides são uma classe de pigmentos solúveis encontrados em 

plantas, algas e bactérias fotossintéticas, onde desempenham papel importante no 

processo fotossintético. No entanto, são afetados por condições edafoclimáticas 

desfavoráveis que provocam diferenças nas concentrações de pigmentos 

fotossintéticos (clorofila a, b e carotenoides) (TAIZ e ZEIGER, 2017). A maior 

concentração de pigmentos fotossintéticos encontrados nas plantas de feijão-fava 

está relacionada positivamente ao fornecimento de nitrogênio proporcionado pelos 
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isolados rizobianos. Esta afirmativa baseia-se no aumento das concentrações de 

clorofila e carotenoides exibidas pelas plantas de feijão-fava inoculadas com 

isolados rizobianos em relação a plantas não inoculadas. 

No ponto de florescimento a testemunha nitrogenada obteve concentrações 

superiores de antocianinas em relação aos tratamentos inoculados em ambas as 

variedades crioulas de feijão-fava. Dentre os tratamentos inoculados os que mais se 

destacaram foram as plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculadas 

com isolado ISOL-38 e var. crioula Branca inoculada com isolado ISOL-40, as quais, 

exibiram concentrações de antocianinas 41% e 35% superiores a testemunha 

absoluta, respectivamente (Figura 11A). As plantas de feijão-fava var. crioula Boca 

de Moça inoculadas com os isolados ISOL-01 ou ISOL-57 não diferiram 

estatisticamente da testemunha absoluta, entretanto quando inoculados em plantas 

de feijão-fava var. crioula Branca estes isolados (ISOL-01 e ISOL-57) não diferiram 

estatisticamente dos isolados ISOL-20, ISOL-38, ISOL-56, e ISOL-59 e 

apresentaram aumento de 17 a 37% em relação à testemunha absoluta no ponto de 

florescimento. 

 

Figura 11. Concentrações de Antocianinas nas folhas de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 
Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, 
ISOL-57, ISOL-59), testemunha nitrogenada (TN) (plantas não inoculadas e suplementadas com 
nitrogênio mineral) e  testemunha absoluta (TA) (plantas não inoculadas e isenta de nitrogênio e 
coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas iguais 
indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as letras 
maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. As 
medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 
 

No ponto de enchimento de grãos observou-se aumento na concentração de 

antocianinas nas plantas de feijão-fava inoculadas com isolados de rizobianos, com 

destaque para plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculadas com os 

isolados ISOL-01 e ISOL-57, os quais exibiram aumento de 58% na concentração de 
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antocianinas em relação à testemunha absoluta. As plantas de feijão-fava var. 

Crioula Branca inoculadas com isolado ISOL-56, ISOL-38 ou ISOL-40 se 

destacaram em relação aos demais tratamentos, e exibiram incrementos na 

concentração de antocianinas que variaram de 25 a 46% em relação à testemunha 

nitrogenada (Figura 3B). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A inoculação de plantas de feijão-fava com isolados autóctones ISOL-20, 

ISOL-56, ISOL-57 melhorou as trocas gasosas e aumentaram a concentração de 

clorofila. 
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CAPITULO III 

Metabolismo antioxidativo em nódulos de feijão-fava inoculadas por bactérias 

nodulíferas 
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RESUMO 

 

Fatores bióticos e abióticos podem influenciar negativamente o metabolismo vegetal, 

induzindo a formação de espécies reativas de oxigênio que, em excesso, podem 

diminuir a eficiência da simbiose rizóbio-leguminosas e da fixação biológica do 

nitrogênio. O presente estudo teve como objetivo a avaliação do metabolismo 

antioxidativo em nódulos de plantas de feijão-fava inoculadas com rizóbios isolados 

de solos da microrregião do Médio Parnaíba Piauiense. O experimento foi conduzido 

em casa de vegetação com delineamento inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 7 x 2 x 2 + 2 (sete isolados de rizóbio; duas variedades de feijão-fava; dois 

pontos de coleta; duas testemunhas [nitrogenada e absoluta]) com três repetições. 

Após a coleta, os nódulos foram excisados e determinou-se a concentração de 

leghemoglobina (LHb); os níveis de peróxido de hidrogênio e do ascorbato total, 

reduzido e oxidado; a peroxidação lipídica; e a atividade das enzimas catalase 

(CAT), dismutase do superóxido (SOD) e peroxidase de fenóis (POX). O nível de 

peróxido de hidrogênio nos nódulos das plantas inoculadas com rizóbios foi superior 

no enchimento de grãos em relação ao ponto de florescimento. Houve uma redução 

nos níveis de peroxidação lipídica no enchimento de grãos em relação ao 

florescimento, nas plantas de feijão fava crioula Boca de Moça inoculadas com 

ISOL-57 e ISOL-59. A atividade de POX e SOD foi maior nas plantas de feijão-fava 

inoculadas com ISOL-20 e ISOL-40 no florescimento, enquanto que a atividade de 

CAT foi aumentada nas plantas de feijão-fava inoculadas com ISOL-01, ISOL-20 e 

ISOL-57 durante o enchimento de grãos. Os níveis de ascorbato total, oxidado e 

reduzido foram maiores nas plantas inoculadas com ISOL-59 no florescimento, 

enquanto que no enchimento de grãos esses níveis foram aumentados nas plantas 

inoculadas com ISOL-01, ISOL-20 e ISOL-59. Concluiu-se que os rizóbios nativos 

foram eficientes no controle de espécies reativas de oxigênio (EROs) e promoveram 

proteção oxidativa nos nódulos das plantas de feijão-fava. 

 

Palavras chave: Phaseolus lunatus L, Rizóbios, Espécies reativas de oxigênio, 

Enzimas antioxidantes. 
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ABSTRACT 

 

Biotic and abiotic factors may negatively influence plant metabolism, inducing the 

formation of reactive oxygen species which, in excess, may decrease the efficiency 

of rhizobia-leguminous symbiosis and biological nitrogen fixation. The objective of 

this study was to evaluate the antioxidative metabolism in nodules of bean plants 

inoculated with rhizobia isolated from soils of the Middle Parnaíba Piauiense micro-

region. The experiment was conducted in a greenhouse with a completely 

randomized design in a factorial scheme 7 x 2 x 2 + 2 (seven rhizobia isolates, two 

creole bean varieties, two collection points, two controls [nitrogen and absolute]) with 

three replicates. After collection, the nodules were excised and the concentration of 

leghemoglobin (LHb) was determined; the levels of hydrogen peroxide and total, 

reduced and oxidized ascorbate; lipid peroxidation; and the activity of the enzymes 

catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and peroxidase of phenols (POX). The 

level of hydrogen peroxide in the nodules of the plants inoculated with rhizobia was 

higher in the filling of grains with respect to the flowering point. There was a reduction 

in the levels of lipid peroxidation at the filling point of grains in relation to the flowering 

point in the plants of bean fava crema inoculated with ISOL-57 and ISOL-59. The 

activity of POX and SOD was higher in the bean plants inoculated with ISOL-20 and 

ISOL-40 at the flowering point, while CAT activity was increased in bean plants 

inoculated with ISOL-01, ISOL- 20 and ISOL-57 in grain filling. The levels of total, 

oxidized and reduced ascorbate were higher in plants inoculated with ISOL-59 at 

flowering, whereas in grain filling these levels were increased in plants inoculated 

with ISOL-01, ISOL-20 and ISOL-59. The results allowed to conclude that the native 

rhizobia were efficient in the control of reactive oxygen species (ROS) and promoted 

oxidative protection in the nodules of bean plants. 

 

Key words: Phaseolus lunatus L, rhizobia, Reactive oxygen species, Antioxidant 

enzymes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) são moléculas produzidas 

continuamente em diferentes compartimentos celulares como subprodutos de várias 

vias metabólicas e também como resposta às flutuações ambientais (SAXENA et al. 

2016). O peróxido de hidrogênio (H2O2), radical superóxido (O2●-), oxigênio singleto 

(1O2) e o radical hidroxila (OH●) são as EROs mais comuns nos compartimentos 

subcelulares (GARA e FOYER, 2017) e a superprodução destas moléculas pode 

causar danos às membranas e outros componentes celulares e, consequentemente, 

induzir complexos efeitos negativos sobre o metabolismo de plantas e nódulos 

(BARBOSA et al., 2014). Além de atuar na resposta aos estresses, as EROs 

também atuam como moléculas de sinalização e regulam vários processos 

celulares, com destaque para a interação leguminosa-rizóbio e a fixação biológica do 

nitrogênio (FBN) (BECANA et al., 2014; NATH et al., 2016) 

A fixação biológica do nitrogênio é iniciada após o estabelecimento da 

interação simbiótica entre leguminosas e rizóbios – bactérias do solo capazes de 

fixar nitrogênio atmosférico – e representa uma importante fonte de nitrogênio em 

sistemas agrícolas (PUPPO et al., 2013). Este processo ocorre em nódulos, que são 

estruturas mantidas em condição microanaeróbica reguladas pela leghemoglobina, 

que é uma proteína responsável por carrear o oxigênio atmosférico necessário para 

a ação da nitrogenase (BRUNING et al., 2013). Juntamente com a FBN, reações 

oxidativas naturais do metabolismo nodulífero levam a produção de EROs (BECANA 

et al., 2014). Diante disso, os nódulos desenvolveram um sistema de defesa 

composto de antioxidantes enzimáticos, com destaque para as enzimas dismutase 

do superóxido, catalase, peroxidase do ascorbato, da glutationae de fenóis, e de 

antioxidantes não enzimáticos, tais como ascorbato, glutationa e flavonoides 

(KAPOOR et al, 2015). 

O aumento das reações oxidativas pode ocasionar a senescência dos 

nódulos radiculares de leguminosas e, consequentemente, o declínio da FBN 

(RODRIGUES et al., 2013). Porém, as plantas desenvolveram a capacidade de 

acionar mecanismos de defesa antioxidantes, que visa superar os efeitos do 

estresse oxidativo e minimizam os danos à FBN. Diante do exposto, este trabalho 

teve como objetivo a avaliação do metabolismo antioxidativo em nódulos de plantas 



 

81 
 

de feijão-fava inoculadas com diferentes isolados de rizóbios nativos de áreas 

produtores de feijão-fava do estado do Piauí. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Obtenção dos microrganismos e preparo dos inoculantes 

 

Para o presente estudo, foram selecionados sete rizóbios (ISOL-01, ISOL-20, 

ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59) previamente isolados por Antunes 

et al. (2011), e que, encontram-se depositados na Coleção de Microrganismos do 

Laboratório de Análise de solo (LASO) do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI). Inicialmente, estes isolados foram transferidos 

para placas de Petri contendo meio de cultura YMA (Extrato de levedura, Manitol e 

Ágar) contendo indicador vermelho Congo a 0,25% visando a purificação das 

colônias. Para o preparo do inoculante, após a purificação, os isolados de rizóbio 

foram transferidos para Erlenmeyers contendo meio de cultura líquido YM (Manitol e 

Extrato de levedura) e incubados em agitador rotatório (220 rpm; 28 °C) por 72 h. 

 

2.2 Seleção e preparo das sementes 

 

As sementes de feijão-fava das variedades crioula Boca de Moça e Branca 

utilizadas no presente estudo foram adquiridas diretamente de produtores do 

município de Novo Oriente-PI. As sementes foram pré-selecionadas quanto ao 

tamanho e integridade do tegumento externo e, então, desinfestadas com hipoclorito 

de sódio a 2,0% e álcool etílico a 70% (HUNGRIA e ARAÚJO, 1994). Após este 

procedimento, as sementes foram dispostas em folhas de papel toalha autoclavado 

e mantidas em câmara de fluxo laminar até o momento do semeio.  

 

2.3 Inoculação e condução do experimento 

 

O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação do 

Programa de Melhoramento Genético de cana-de-açucar da UFPI, localizado no 

departamento de Fitotécnia do Centro de Ciências Agrárias, no Campus Ministro 
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Petrônio Portella em Teresina-PI. Foram utilizadas cinco sementes de feijão-fava 

(variedades Crioulas Boca de Moça e Branca), por vaso, desinfestados, contendo 

3,5 kg de solo autoclavado (1 h; 120 °C; 101 kPa) (Tabela 02) e, simultaneamente, 

inoculadas com os isolados. A inoculação foi realizada adicionando-se 1,0 mL por 

semente do meio de cultura YM contendo o isolado na concentração de 108 UFC 

mL-1 à superfície da semente. 

O solo utilizado nos vasos foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo 

de textura franco argilosa, no qual se efetuou a irrigação com água destilada a cada 

três dias. Após sete dias da semeadura, realizou-se o desbaste para manter duas 

plantas por vaso (unidade experimental) e iniciou-se a irrigação com 2,0 mL por kg 

de solo de solução nutritiva (pH 6,8) isenta de nitrogênio (Hoagland e Arnon, 1950) 

modificada por Silveira et al., (1998). Além das plantas inoculadas, utilizou-se a 

testemunha absoluta (plantas não inoculadas e irrigadas com solução nutritiva isenta 

de nitrogênio); e a testemunha nitrogenada (plantas não inoculadas e 

suplementadas com nitrogênio mineral (95 kg ha-1 de sulfato de amônio) aos 7, 14 e 

21 dias após a germinação). Metade do estande foi coletado aos 63 dias após 

semeadura (florescimento), enquanto que a outra metade do estande foi coletada 

aos 78 dias após semeadura (enchimento de grãos). Por ocasião da coleta, as 

plantas foram particionadas em parte aérea, raízes e nódulos e pesadas em balança 

de precisão, congeladas em N2 líquido e então armazenadas em freezer -20 °C até o 

momento das análises bioquímicas. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 7 x 2 x 2 + 2, sendo sete isolados de rizóbio, duas variedades 

crioulas de feijão-fava (Boca de Moça e Branca), dois pontos de coleta 

(florescimento e enchimento das vagens) e duas testemunhas (nitrogenada e 

absoluta), com três repetições. 

 

2.4 Determinações bioquímicas 

 

As análises dos compostos indicadores de estresse oxidativo foram: 

concentração de peróxido de hidrogênio (BRENNAN; FRENKEL, 1977), níveis de 

peroxidação lipídica (HEATH; PACKER, 1968), bem como análises de atividade 

enzimática, atividade de superóxido dismutase (SOD) (GIANNOPOLITIS e RIES, 
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1977), atividade de peroxidase de fenóis (POX)(AMAKO et al., 1994), atividade de 

catalase (CAT) (HAVIR; MCHALE, 1987), ascorbato total, reduzido e oxidado 

(KAMPFENKKEL et al., 1995). 

 

2.5 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados quanto à normalidade utilizando o teste de 

Shapiro-Wilk (alfa de 5%). Posteriormente, realizou-se a análise de variância 

(ANOVA), precedido pelo teste F a 1% e 5% de probabilidade, e as médias entre os 

tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa 

estatístico ASSISTAT 7.7 (versão beta).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente estudo observou-se uma estabilidade nas concentrações de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) nos nódulos das plantas de feijão-fava inoculadas 

com rizóbios nativos em ambos os pontos avaliados. No ponto de florescimento não 

foi observado diferença estatística entre as plantas de feijão-fava var. crioula Boca 

de Moça inoculadas com os isolados ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38 e ISOL-59 (Figura 

1A). Por outro lado, as plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com 

esses mesmos  isolados exibiram as menores concentrações de H2O2, indicando 

melhor controle nos teores desta espécie reativa de oxigênio. Segundo Moraes et al. 

(2016) as altas concentrações de H2O2 podem sinalizar condições de estresse no 

interior celular e causar danos oxidativos em proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos, 

caracterizando o estresse oxidativo secundário. As espécies reativas de oxigênio 

(EROs) são produzidas continuamente em diferentes compartimentos celulares 

como subprodutos de várias vias metabólicas, como respiração e fotossíntese 

(SAXENA et al., 2016). 

No ponto de enchimento de grãos, em geral, foi observado um acréscimo nas 

concentrações de H2O2 nas plantas de feijão-fava crioulas inoculadas em relação ao 

ponto de florescimento (Figura 1B). As plantas de feijão-fava inoculadas com os 

isolados ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38 e ISOL-59 não diferenciaram estatisticamente 
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entre se e apresentaram concentração de H2O2 mais elevados do que os outros 

tratamentos no ponto de enchimento de grãos. Rodrigues et al. (2013) encontraram 

menores teores de H2O2 em nódulos de plantas de feijão-caupi co-inoculadas com 

Bradyrhizobium sp. e BPCP (bactérias promotoras de crescimento de plantas) do 

que em plantas inoculadas unicamente com Bradyrhizobium sp. no ponto de 

floração. No início da senescência observaram um aumento nos níveis de H2O2 nas 

plantas inoculadas unicamente com Bradyrhizobium sp. Os resultados encontrados 

no presente estudo indicara que os isolados nativos foram capazes de promover um 

controle adequado dos teores de H2O2, principalmente no ponto de enchimento de 

grãos, cuja produção naturalmente aumenta. 

 

 

Figura 1. Peróxido de Hidrogênio em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e 
Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, 
ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras minúsculas 
iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, enquanto que as 
letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre variedades de feijão-fava. 
As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 
Neste estudo as plantas de feijão-fava apresentaram elevados níveis de 

peroxidação lipídica nos dois pontos avaliados. A peroxidação lipídica é um 

processo que ocorre através de reações em cadeia iniciadas pela superprodução de 

EROs, afetando rapidamente muitas moléculas lipídicas resultando em danos às 

estruturas celulares (SALAVATI et al., 2011). No ponto de florescimento não foi 

observada interação significativa entre as cultivares. Contudo a peroxidação lipídica 

foi maior nas plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca inoculadas 

com isolado ISOL-57, seguidos pelas plantas inoculadas com os isolados ISOL-40 e 

ISOL-59 (Figura 2A). 
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As plantas de feijão-fava inoculadas com isolado ISOL-38 exibiram os 

menores níveis de peroxidação lipídica, entretanto não diferenciaram 

estatisticamente das plantas de feijão-fava inoculadas com os isolados ISOL-01 

ISOL-20 e ISOL-56 que apresentaram valor 13% inferior em relação ao isolado 

ISOL-57. Santos et al., (2018) observou elevados níveis de peroxidação de lipídeos 

nos nódulos das plantas de feijão-caupi, indicando que o estresse oxidativo 

provocou maior degradação lipídica nos nódulos de feijão-caupi coinoculadas com 

Bradyrhizobium sp. e Actinomadura sp. e Bradyrhizobium sp. e Streptomyces sp. As 

plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com isolado ISOL-57 e ISOL-

59, exibiram aumento de 10 e 18% respectivamente, nos níveis de peroxidação de 

lipídica em comparação a var. crioula Boca de Moça no ponto de enchimento de 

grãos (Figura 2B).  

 

 

Figura 2. Peroxidação de Lipídeos em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e 
Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, 
ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 

 
Em plantas de feijão-fava crioula Boca de Moça, os níveis de peroxidação de 

lipídeos não diferiram estatisticamente entre si, quando estas plantas foram 

inoculadas com os isolados ISOL-01, ISOL-20, ISOL-40 e ISOL-57 e apresentaram 

os maiores níveis de peroxidação de lipídeos em relação aos demais tratamentos 

(figura 2B). O mesmo foi constatado por Rodrigues et al., (2013), que observaram 

nível superior de peroxidação lipídica em plantas de feijão-caupi inoculadas com 

Bradyrhizobium sp. (BR 3267), tanto no ponto de floração como no ponto de 
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senescência. No geral, neste estudo, verificou-se que os níveis de peroxidação 

lipídica mantiveram-se estáveis nas plantas de feijão-fava durante os dois pontos 

avaliados, indicando que a manutenção dos níveis de peroxidação de lipídeos pode 

estar associada ao aumento da atividade de POX, SOD e Ascorbato, sugerindo que 

a inoculação tenha estimulado o aumento da atividade destas enzimas, conferindo 

proteção oxidativa. 

As plantas de feijão-fava exibiram diferentes respostas para a atividade de 

catalase (CAT) nos pontos avaliados conforme mostrado na Figura 3A. No ponto de 

florescimento foi observado maior atividade da enzima CAT nas plantas de feijão-

fava var. crioula Boca de Moça inoculada com isolado ISOL-57, sendo 50% superior 

ao isolado ISOL-01 que apresentou menor atividade desta enzima, enquanto que, as 

plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculadas com os isolados ISOL-38, 

ISOL-56 e ISOL-57 exibiram elevada atividade de CAT nos nódulos em relação aos 

demais tratamentos avaliados. O aumento na atividade da enzima catalase sugere 

uma forte capacidade de desintoxicação do excesso de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) (WANG et al., 2016). 

A atividade da enzima CAT aumentou no ponto de enchimento de grãos, na 

qual a maior atividade foi observada em plantas de feijão-fava var. crioula Branca 

inoculadas com os isolados ISOL-01 e ISOL-20, que exibiram em média atividade 18 

a 54% superiores aos demais isolados estudados (Figura 3B). Nas plantas de feijão-

fava var. crioula Boca de Moça ocorreu maior atividade de CAT, quando inoculadas 

com isolado ISOL-57. Semelhante a estes resultados, Moraes et al., (2016) 

observaram maior atividade de catalase em nódulos de plantas de feijão-caupi 

inoculadas com BR 3267 no ponto de emissão das vagens. Neste trabalho, no ponto 

de enchimento de grãos, notou-se redução acentuada da atividade de CAT em 

plantas de feijão-fava inoculadas com isolado ISOL-40.  
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Figura 3. Atividade da enzima Catalase em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 
Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, 
ISOL-57, ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 

 

No presente trabalho, verificou-se que os isolados inoculados nas duas 

variedades crioulas de feijão-fava promoveram aumento significativo na atividade de 

peroxidase de fenóis (POX) nos dois pontos de avaliação com destaque para as 

plantas inoculadas com o isolado ISOL-20 que apresentaram em média atividade de 

POX 13% superior aos demais tratamentos, exceto ao tratamento com isolado ISOL-

01 inoculado em plantas de feijão-fava var. crioula Branca que apresentou maior 

atividade de POX no ponto de florescimento (Figura 4A).  

No ponto de enchimento de grãos a atividade de POX se manteve elevada, 

principalmente nas plantas de feijão-fava inoculadas com os isolados ISOL-56 e 

ISOL-57 (Figura 4B). As plantas de feijão-fava var. crioula Branca inoculada com o 

isolado ISOL-40 exibiu crescimento na atividade de POX em relação à variedade 

Boca de Moça, entretanto, essa não diferenciou estatisticamente das plantas 

inoculadas com os isolados ISOL-56 e ISOL-57. Assim como a catalase, a 

peroxidase de fenóis é uma enzima que pode atuar de forma efetiva no controle dos 

níveis de peróxido de hidrogênio H2O2 (BEN SALAH et al., 2011). Neste estudo ficou 

evidenciado que rizóbios inoculados em feijão-fava contribuíram para o aumento da 

atividade de POX em ambos os pontos de avaliação. 

 



 

88 
 

 

Figura 4. Atividade da enzima Peroxidase de Fenóis em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula 
Boca de Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, 
ISOL-56, ISOL-57, ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos 
(B). Letras minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de 
rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 

 

Houve diferença significativa pelo teste de Scott-Knot (p<0,05) entre os 

tratamentos utilizados para atividade da dismutase de superóxido (SOD) nas plantas 

de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e Branca nos dois pontos de avaliação. Na 

(Figura 5A) é possível verificar elevada atividade da SOD, sobretudo em plantas de 

feijão-fava var. crioulas Boca de Moça inoculadas com os isolados ISOL-40 que 

apresentaram incremento de 28% na atividade de SOD em relação a variedade 

Branca. As plantas de feijão-fava var. Crioula Boca de Moça inoculadas com os 

isolados ISOL-01, ISOL-38, ISOL-56, ISOL-57 e ISOL-59 não diferiram 

estatisticamente entre si, no entanto exibiram, no ponto de florescimento, atividade 

de SOD superior as encontradas nas plantas de feijão-fava var. crioulas Branca, 

exceto o isolado ISOL-01. 
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Figura 5. Atividade da enzima Dismutase do superóxido em nódulos de plantas de feijão-fava var. 
crioula Boca de Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, 
ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de 
grãos (B). Letras minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de 
rizóbio, enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 

 
Os resultados observados na figura 5B demonstraram que houve aumento da 

atividade de SOD em plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça inoculadas 

com isolado ISOL-01, enquanto que as plantas de feijão-fava inoculadas com 

isolados ISOL-56 e ISOL-57 apresentaram uma redução de 25% na atividade de 

SOD em relação ao ISOL-01 no ponto de enchimento de grãos. Neste mesmo ponto, 

foi observado que não houve diferenças significativas entre as plantas de feijão-fava 

var. Crioula Branca, no entanto, notou-se que essa mesma variedade exibiu 

incremento de 10% na atividade de SOD em relação a variedade Boca de Moça. A 

SOD é uma das enzimas antioxidantes mais eficazes na proteção contra espécies 

reativas de oxigênio, considerada a primeira linha de defesa contra o radical 

superóxido (O2•-) (GILL e TUTEJA, 2010), realizando a dismutação do radical 

superóxido, gerando H2O2 e oxigênio (O2) (MOLLER et al., 2007; BARBOSA et al., 

2014). 

O ascorbato é um antioxidante que proporciona proteção da membrana por 

meio da reação com O2•-, tendo papel fundamental na remoção de H2O2. O excesso 

deste é reduzido à água e oxigênio molecular, pela ação da enzima peroxidase do 

ascorbato (APX), que utiliza o ascorbato reduzido (ASC) como doador de elétrons, 

gerando o ascorbato oxidado (dehidroascórbico - DHA). Este é rapidamente 

reduzido a ascorbato pelo ciclo ascorbato-glutationa (DINAKAR et al., 2012; 
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SHARMA et al., 2012). Neste estudo, não houve diferença significativa entre as 

variedades de feijão-fava avaliadas no ponto de florescimento. Porém as plantas de 

feijão-fava var. crioulas Boca de Moça e Branca apresentaram maiores teores de 

ascorbato total quando inoculadas com o isolado ISOL-59, e menor teor quando 

inoculado com isolado ISOL-40, no qual não se diferenciou estatisticamente dos das 

plantas inoculadas com os isolados ISOL-38 e ISOL-56 (figura 6A). 

 

 

Figura 6. Teores de ascorbato total em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de Moça e 
Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, ISOL-57, 
ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 
 

Estes resultados indicam que a inoculação das plantas de feijão-fava com 

rizóbios nativos foram eficientes na remoção do H2O2, principalmente quando 

inoculadas com os isolados ISOL-01, ISOL-20 e ISOL-59. No ponto de enchimento 

de grãos observou-se incremento nos teores de ascorbato total nas plantas de 

feijão-fava inoculadas com os isolados ISOL-01, ISOL-20 e ISOL-59. As plantas de 

feijão fava var. crioula Branca inoculadas com o isolado ISOL-40 exibiu teores de 

ascorbato total 28% inferiores aos encontrados nos isolados ISOL-20 e ISOL-59, 

nesta mesma variedade (figura 6B). Recentemente, Santos et al., 2018 observaram 

maiores teores de ascorbato total quando as plantas cultivadas sob estresse salino 

foram inoculadas apenas com Bradyrhizobium sp. indicando que sob estresse salino 

a inoculação permitiu maior remoção de H2O2 do que plantas coinoculadas.  
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O teor de ascorbato oxidado no ponto de florescimento foi maior nas plantas 

de feijão-fava var. crioula Branca, exceto quando estas foram inoculadas com rizóbio 

ISOL-59. As plantas de feijão-fava var. crioulas Branca inoculadas com os isolados 

ISOL-56 e ISOL-57 promoveram incremento nos teores de ascorbato oxidado de 

32% e 18% respectivamente, em relação à var. cioula Boca de Moça. Porém esta 

última inoculada com os isolados ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40 e ISOL-56 

apresentaram os menores teores de ascorbato oxidado (figura 7A) 

 

 

Figura 7. Teores de ascorbato oxidado em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 
Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, 
ISOL-57, ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 

 
No ponto de enchimento de grãos observou-se aumento significativo nos 

teores de ascorbato oxidado nas plantas de feijão-fava inoculadas com isolado 

ISOL-20, enquanto que os demais tratamentos exibiram redução nos teores de 

ascorbato oxidado quando comparados ao ponto de florescimento (Figura 7B). Isto 

mostra que nem todos os pares simbióticos que removeram o H2O2 nos nódulos de 

feijão-fava na ponto de florescimento, foram capazes de manter a proteção contra 

estresse oxidativo no ponto de enchimento de grãos, sendo as plantas inoculadas 

com isolado ISOL-20, o único que é capaz de manter esta proteção oxidativa. 

O teor de ascorbato reduzido foi maior nos nódulos das plantas de feijão-fava 

crioula Boca de Moça, especialmente quando estas foram inoculadas com o isolado 

ISOL-01, na qual apresentou incremento de 16% em relação à variedade Branca no 

ponto de florescimento. A forma reduzida do ascorbato é comum quando as plantas 
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estão submetidas a condições fisiológicas normais, o estado redox do ascorbato, 

representa a fração do ascorbato efetivamente capaz de atuar na proteção oxidativa 

(CONKLIN; BARTH, 2004). Não houve diferença estatística para os teores de 

ascorbato reduzido entre os isolados ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56 e ISOL-57 

inoculados em plantas de feijão-fava var. crioula Boca de moça e Branca. No 

entanto estas variedades crioulas diferenciaram estatisticamente entre se, apenas 

quando inoculadas com os isolados ISOL-01 e ISOL-38 (Figura 8A).  

 

 

Figura 8. Teores de ascorbato reduzido em nódulos de plantas de feijão-fava var. crioula Boca de 
Moça e Branca inoculadas com isolados de rizóbio (ISOL-01, ISOL-20, ISOL-38, ISOL-40, ISOL-56, 
ISOL-57, ISOL-59), coletados nos pontos de florescimento (A) e de enchimento de grãos (B). Letras 
minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre os isolados de rizóbio, 
enquanto que as letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa entre 
variedades de feijão-fava. As medias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 
probabilidade. 

 
No ponto de enchimento de grãos, as plantas feijão-fava var. crioula Branca 

inoculadas com isolado ISOL-40, ISOL-56 e ISOL-57 não diferiram estatisticamente 

entre si e apresentaram os menores teores de ascorbato reduzido, no entanto 

quando esta mesma variedade crioula foi inoculada com os isolados ISOL-01 e 

ISOL-38 exibiram os maiores teores de ascorbato reduzido, proporcionando 

aumento de 12% em relação a var. crioula Boca de Moça. Porém a var. crioula Boca 

de Moça inoculada com o isolado ISOL-01 apresentou teor de ascorbato reduzido 

superior a var. crioula Branca inoculada com este mesmo isolado figura (7B). Estes 

resultados mostram que todos os pares simbióticos foram capazes de remover o 

H2O2 e manter a proteção oxidativa ao longo do desenvolvimento fisiológico das 

plantas de feijão-fava, sendo a inoculação com isolados ISOL-01 e ISOL-59 mais 

eficientes contra o estresse oxidativo que os demais isolados. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os isolados de rizóbios nativos foram eficientes no controle de EROs, 

principalmente o isolados ISOL-20 e ISOL-57, que promoveram proteção oxidativa 

em nódulos de feijão-fava.  
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