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RESUMO 
O grão-de-bico é uma das principais fontes de proteína vegetal do mundo. Essa leguminosa apresenta 
também propriedades medicinais na prevenção do câncer e diminuição do colesterol. O objetivo do trabalho 
foi selecionar estirpes de rizóbio para grão-de-bico. Os tratamentos foram 10 estirpes de rizóbio 
recomendadas para cultura pelo Mircen e uma testemunha com adição de nitrogênio. Os resultados 
demonstraram que nenhuma das estirpes de rizóbio testadas apresentou fixação biológica de nitrogênio 
superior a testemunha com nitrogênio mineral. Conclui-se que deve-se continuar os ensaios de seleção a fim 
de obter estirpes que permitam a eliminação da adubação nitrogenada na cultura de grão-de-bico. 
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INTRODUÇÃO 
O grão-de-bico (Cicer arietinum L.) é uma das principais fontes de proteína vegetal do mundo (Figura 1). 

A sua produção está concentrada na Índia e nos países asiáticos. No Brasil a cultura é praticamente 
inexistente e a demanda de consumo vem sendo atendida através de importações do Chile, México e Turquia 
(BRAGA & VIEIRA, 1998). O grão-de-bico tem grande potencial nutricional em função de seus teores de 
aminoácidos e ferro (FERREIRA et al., 2006). Outro fator importante é a presença de altos de teores de 
ácidos graxo linoléico e oléico, que são importantes na prevenção de doenças como câncer e no mecanismo 
de controle do colesterol (FERREIRA et al., 2006; GAZOLLA et al., 2010).  

Os estudos de seleção de isolados de rizóbio de grão-de-bico com alta capacidade de fixação biológica de 
nitrogênio têm sido realizados em países mediterrâneos como França, Itália e Síria. A inoculação de isolados 
de rizóbio selecionados apresentou um aumento de até 27 %  na produção de grãos de grão-de-bico, em 
comparação com a adubação nitrogenada (CLEYET-MAREL et al., 1990). No Brasil os estudos realizados 
comparam o efeito da inoculação na produção de grãos junto com a utilização de adubação nitrogenada e 
fosfatada, mas não há referências aos isolados utilizados (BRAGA & VIEIRA, 1998; VOSS et al., 1998) 

A cultura do grão-de-bico para se tornar viável no Brasil necessita da seleção de rizóbios eficientes na 
fixação biológica de nitrogênio. Assim, o objetivo deste trabalho foi selecionar as estirpes de rizóbio mais 
eficazes na simbiose com grão-de-bico em casa-de-vegetação.     

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Os isolados de rizóbio provenientes da coleção de rizóbio do MIRCEN (Microbial Resources Center) 

foram testados nas plantas hospedeiras de grão-de-bico cultivadas em vasos com areia e vermiculita estéril 
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(2:1 v/v) e solução nutritiva de Hoagland (TEIZ & ZEIGER, 2004). A solução nutritiva foi modificada nos 
tratamentos inoculados a fim de reduzir o fornecimento de nitrogênio. No início do experimento, cada vaso 
foi regado com 200 ml desta solução nutritiva e após quatro semanas foram adicionados mais 100 ml desta 
mesma solução por vaso. A inoculação das plantas foi realizada com as bactérias provenientes do meio AML 
(Ágar-Manitol-Levedura)  incubadas em tubos a uma temperatura de 28 oC (VINCENT, 1975). Depois do 
crescimento, cada cultura foi suspensa em água destilada estéril. Desta suspensão foi inoculado um ml por 
vaso contendo três plantas germinadas com altura aproximada de 10 cm. Os dez isolados da coleção foram 
testados com relação a eficiência na produção de massa seca da parte aérea, número de nódulos e massa seca 
de nódulos. O experimento foi conduzido com delineamento completamente casualizado com cinco 
repetições e avaliado após 54 dias de sua implantação. Os resultados obtidos foram analisados 
estatisticamente com o auxílio do programa Assistat v. 7.5. Para análise de variância e separação de médias, 
os dados foram transformados através da macro Box-Cox. A eficiência foi determinada conforme a fórmula 
de Date e Norris (1979): 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     Os resultados obtidos demonstraram que a estirpe USDA 202-13 induziu a maior produção de massa seca 
da parte aérea em grão de bico do que as demais estirpes (Tabela 1).  A massa seca da parte aérea é uma das 
principais variáveis monitoradas na seleção de estirpes de rizóbio como observado em outros trabalhos com 
diferentes leguminosas como ervilha e lentilha (BROSE & MUNIZ, 2008; MUNIZ & BROSE, 2008; 
SOUZA et al. 2008 ).Em termos de eficiência observou-se que todas as estirpes inoculadas foram inferiores 
ao tratamento com nitrogênio. De acordo com Mullen et al. (1998), a eficiência necessária para 
recomendação de uma estirpe é de no mínimo 80%. 

    As estirpes USDA 202-13, SEMIA 396, USDA 202-3, USDA 202-20, SEMIA 3001, SEMIA 3000 foram 
as que induziram a maior formação e massa seca de nódulos nas plantas de grão de bico (Tabela 1). A massa 
seca de nódulos é um dos parâmetros mínimos para avaliação da fixação biológica de nitrogênio em 
leguminosas como a soja (SOUZA et al., 2008). Os resultados demonstraram que nenhuma estirpe de rizóbio 
apresentou fixação biológica de nitrogênio superior a testemunha com nitrogênio mineral. 
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Tabela 1. Massa seca da parte aérea, número e peso de nódulos de grão-de-bico com estirpes de rizóbio em 
casa de vegetação e condições hidropônicas.  

Estirpe Matéria Seca da 
Parte Aérea (mg) 

Número de 
Nódulos 

Massa Seca de 
Nódulos (mg) 

Eficiência  (%) 

TEST+N 1410,00 a 0,00 c 0,00 b 100,00 

USDA 202-13 1079,62 b 23,12 a 86,62 a 76,57 

SEMIA 396 1050,00 c 20,62 a 49,75 a 74,47 

SEMIA 3002 1040,00 c 12,77 b 20,37 a 73,76 

USDA 202-3 1009,62 d 14,25 a 33,25 a 71,60 

USDA 202-20 999,88 d 16,75 a 33,86 a 70,91 

USDA 202-18 970,00 e 0,00 c 0,00 b 68,79 

SEMIA 3001 970,00 e 21,36 a 39,37 a 68,79 

USDA 202-12 910,25 f 0,00 c 0,00 b 64,56 

SEMIA 3000 860,00 g 20,00 a 21,00 a 60,99 

USDA 202-10 850,00 h 0,00 c 0,00 b 60,28 

*Para o cálculo da variância os dados foram transformados pela ferramenta Box-cox. As médias seguidas da mesma 
letra não diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5%. 

 

CONCLUSÕES 
Conclui-se que deve-se continuar os ensaios de seleção a fim de obter estirpes que permitam a eliminação 

da adubação nitrogenada na cultura de grão-de-bico 
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