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o feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) é uma leguminosa
cultivadaem quase todo o mundo, em diversas condições de ambiente
e em diferentes tipos de solo. Considerada cultura rústica, de ciclo
curto,pode ser cultivada em regiões de climas de altas temperaturas e
de baixa disponibilidade hídrica e em solos de baixa fertilidade. De
grandeimportância econômica, tem sido difundida principalmente nas
RegiõesNorte e Nordeste do Brasil. A produção nessas duas regiões é
desenvolvida por pequenos e médios produtores com adoção de baixo
níveltecnológico.

No Brasil, especialmente nas Regiões Norte e Nordeste, o caupi
é urna das principais alternativas sociais e econômicas de suprimento
alimentarpara as populações rurais (FREIRE FILHO et aI., 2005), visto
queé uma leguminosa com altos valores de proteínas, carboidratos, fibras
evitaminasessenciais ao crescimento do ser humano. Constitui, portanto,
umaboa opção para a melhoria da qualidade de vida especialmente da
população carente no meio rural. Além do mais, é uma cultura em
crescente desenvolvimento, que está ganhando espaço no cenário
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nacional em produção de grãos, em especial na Região Centro-Oeste,
onde médio e grandes produtores estão realizando o' plantio da cultura.
Nacionalmente, a cultura tem apresentado baixa produtividade de grãos,
dependendo da safra e do sistema agrícola, variando entre 300 e 900 kg
ha'. Todavia, isso se deve a vários fatores que influenciam diretamente
na baixa produtividade do feijão-caupi, como manejo fitossanitário
inadequado e controle de plantas daninhas ineficientes, distribuição
irregular das chuvas, uso de cultivares de baixa produtividade, não
inoculação com estirpes eficientes de rizóbio, ausência de práticas de
correção da fertilidade dos solos e adoção de espaçamentos e densidade
de plantio inadequados.

Em condições de elevada acidez do solo, a disponibilidade de
fósforo para as plantas é reduzida, devido ao processo de fixação, por meio
de reações de adsorção e precipitação com alumínio e ferro, ocasionando
decréscimo na produção (CARVALHO et al., 1995). A principal causa dos
solos ácidos deve-se à sua gênese e ao predomínio de elevadas
temperaturas e precipitação que lixiviam as bases, deixando elevada
concentração de AJ3+e H+(ESSINGTON, 2005).

Nos últimos anos, foram lançados diversos cultivares de feijão-
caupi no Brasil, com recomendações específicas para alguns estados,
conforme a adaptação e aceitação do produto pelo mercado. Estes
cultivares são importantes componentes de todos os sistemas de
produção prevalentes na agricultura familiar. Porém, estudos com o
objetivo de propor práticas de manejo, como calagem e adubação
adequadas para estes cultivares, não têm sido realizados para todas as
condições edafoclimáticas onde o feijão-caupi é cultivado. Dada a
inexistência de dados experimentais localmente obtidos, o que se tem
adotado para prescrição de calagem e adubação é a análise de solo,
conforme Embrapa (1997), seguida de interpretação com base no
manual de recomendação de um outro estado e na planilha do feijão-
comum, ou recomendação básica na impossibilidade de realização da
análise de solo (CAVALCANTE; GÓES, 2011).

No Brasil, a maioria dos solos são ácidos, apresentam os
elementos químicos tóxicos A13+ e H+, possuem baixa capacidade de
troca de cátions, baixa saturação por bases, baixa capacidade de
retenção de água e baixos teores de Ca2+e Mg2+, o que influenciam na
baixa produtividade das culturas (GAMA et al., 2007), sendo, portanto,
um dos fatores a serem corrigidos para a garantia de rendimento
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econômico das culturas. Na Amazônia isso é bem característico, em
virtude do material de origem dos solos e por ser uma região de clima
quente e úmido e com elevada precipitação. Entretanto, as ordens de
solos mais frequentes no Brasil são Argissolos, Latossolos e Neossolos
de baixa fertilidade, caracterizados por baixos valores de pH; altos
teores de AI, baixos teores (Ca2+, Mg2+); e baixa capacidade de troca de
cátions podem ser cultivados mediante as devidas correções de acidez
e, ou, fertilidade (MEDA et aI., 2002).

A prática da cal agem visa corrigir a acidez do solo e fornecer
nutrientes. A aplicação do calcário eleva o pH do solo para valores entre
5,5 e 6,5, faixa considerada adequada por possibilitar maior
disponibilidade de nutrientes no solo (OLIVEIRA et al., 2001); e reduz
o aluminio tóxico (Al+3) e, simultaneamente, fornece os macronu-
trientes cálcio e magnésio, melhorando consequentemente a fertilidade
do solo e proporcionando maior rendimento à cultura.

De fato, a calagem é considerada prática essencial, que
contribui para a produção agrícola, urna vez que neutraliza e corrige a
acidez, o que a torna um dos meios mais relevantes para incrementar a
produtividade no Brasil. Esta prática influencia diretamente no
desenvolvimento do sistema radicular das plantas e da atividade de
microrganismo no solo, proporcionando melhor absorção de nutrientes.
Além do calcário, podem-se utilizar outros produtos como corretivos,
desde que estes apresentem em sua composição elementos que
favoreçam a correção desses solos ácidos, como óxidos de cálcio e
óxido de magnésio.

Embora o feijão-caupi seja uma cultura tolerante à acidez, a
saturação por AJ+3do complexo de troca e o teor de Al+3 não devem
ultrapassar 20% e 0,3 cmol, dm', respectivamente, para bons
rendimentos produtivos. Todavia, a necessidade de calagem e a
quantidade de calcário a ser aplicada variam de acordo com o solo e o
genótipo de interesse (FAGERIA, 2001). A aplicação de quantidades
inferiores à recomendada pode não trazer os benefícios esperados com
a correção do solo, no que se refere ao controle da acidez e à
disponibilização de nutrientes. A aplicação de quantidades superiores
pode favorecer o crescimento de microrganismos indesejáveis para
algumas culturas e ocasionar efeitos físicos prejudiciais à estruturação
do solo, como a dispersão de partículas. Com bastante frequência a
calagem excessiva, por exemplo, elevando o pH do solo para valores
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superiores a 7,0 ocasiona mais dano que beneficio, pois há perdas na
produtividade, em razão dos efeitos negativos da acidez no
desenvolvimento das plantas (QUAGGIO, 2000).

Correção da acidez do solo
Existem vários métodos para se determinar a necessidade de

calagem e a quantidade de calcário a ser aplicada. Os mais amplamente
adotados são o que se baseam nos teores de Al+3 e Ca+2+Mg+2 trocáveis
e o baseado na elevação da saturação de bases.

O método baseado nos teores de Al+3 e Ca+2 + Mg+2 trocáveis,
desenvolvido originalmente para o Estado de Minas Gerais e regiões
com bioma Cerrado, visa reduzir os teores de Al+3 e aumenta os teores
de Ca+2 + Mg+2, considerando o teor de argila do solo e a necessidade
(exigência) da cultura, da seguinte forma:

NC = Y * Al + [X - (Ca+2 + Mg+2)]

em que:

NC: Necessidade de calagem em toneladas por hectare (ton ha'),
calcário PRNT 100%, profundidade de aplicação 0-20 em
e superficie de cobertura ou aplicação de 100%.

Y: variável de acordo com o teor de argila - Adotar 1para solos
com teor de argila < 15%, 2 para solos com teor de argila
entre 15 e 35% e 3 com teor de argila> 35%.

X: variável em função da exigência da cultura - Adotar 2 para
culturas pouco exigentes, como o feijão-caupi, e 3 para
culturas exigentes, como o café.

O método baseado na elevação da saturação de bases,
desenvolvido originalmente para o Estado de São Paulo, mas
atualmente utilizado em vários estados brasileiros, visa elevar a
saturação de bases do solo para valores adequados para a cultura de
interesse econômico, da seguinte forma:

NC = T * (V2- V1).

100 '
T = SB + Al+3 + H+1
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V1 = C:)*100 e,

S8 = Ca+2 + Mg+2 + Na+1 + «+',
em que:

NC: Necessidade de calagem em toneladas por hectare (ton ha'),
calcário PRNT 100%, profundidade de aplicação 0-20 em
e superficie de cobertura ou aplicação de 100%.

T: Capacidade de troca de cátions CTC a pH 7,0.

V2: Saturação de bases desejada, variável de acordo com a
exigência da cultura - Adotar V2: 50% para culturas pouco
exigentes como o feijão-caupi, cacau e seringueira, V2:
60% para culturas de média exigência como cana-de-
açúcar e abacate; e V2: 70% para culturas muito exigentes
como café, hortaliças, mamão e maracujá.

V I: Saturação de bases do solo.

SB: Soma de bases.

Determinada a necessidade de cal agem, deve-se calcular a
quantidade de calcário a ser aplicada. Para isso, usa-se a seguinte
fórmula:

PRNT P SC
QC = NC *--*-* -100 20 100

em que:

QC: Quantidade de calcário a ser aplicada ao solo (ton ha').

NC: Necessidade de calagem em toneladas por hectare (ton ha'),
calcário PRNT 100%, profundidade de aplicação 0-20 em
e superficie de cobertura ou aplicação de 100%.

PRNT: Poder relativo de neutralização total do calcário a ser
utilizado.

p: Profundidade de aplicação/incorporação.

SC: Superficie de cobertura/aplicação do calcário (exemplo:
aplicação em área total usar 100%).
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Estes dois métodos (saturação por bases e Al1
3 e Cal2 + Mg+2)

são os mais utilizados por agricultores, técnicos extensionistas e
pesquisadores no Brasil. No entanto, vale ressaltar que existem outros
métodos disponíveis na literatura que podem ser aplicados em situações
específicas.

Geralmente, a quantidade de calcário a ser aplicada pode ser
calculada por vários métodos, em geral utilizam-se dois métodos para
uma mesma área optando-se pelo método que recomenda a maior
quantidade. Esta é uma orientação básica, mas o histórico de uso da área
deve ser levado em consideração neste momento. Caso seja a primeira
vez que a área receberá calcário, esta orientação geralmente é seguida.
No entanto, em se tratando de áreas onde já foi realizada calagem e, ou,
para culturas menos exigentes como o feijão-caupi e a cana-de-açúcar,
que toleram teores mais elevados de Al+3, bem como a rentabilidade e
a resposta da cultura à calagem, o método que recomendar a menor dose
também pode ser adotado.

Borges et al. (2015) avaliaram a resposta do feijão-caupi
cultivar BRS Tumucumaque à cal agem, em condição de campo por
três anos, e observaram significativa melhoria nos parâmetros
químicos do solo, como redução dos teores de AI+3, aumento de pH e
dos teores de Ca+2 + Mg+2 e saturação de bases com a aplicação do
calcário. No entanto, os autores não notaram efeito significativo sobre
a produtividade (Tabela 5.1), exceto para o terceiro ano. Neste caso,
a área experimental já tinha sido utilizada para o cultivo do feijão-
caupi e que já havia recebido calcário em anos anteriores, muito
embora apresentasse pH baixo e saturação por AI+3 elevada. Este
resultado demostra que é extremante importante conhecer o histórico
de uso da área.
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Tabela 5.1 - Efeito da aplicação de diferentes doses de calcário sobre
rendimento de feijão-caupi ao longo de três anos de
cultivo

Dose de Produtividade kg ha"
ca1cáriokg ha' 2012 2013 2014

O 496,25 1.288,39 1.140,75

280 491,25 1.322,32 1.570,75

2.020 502,50 1.306,25 1.230,62

3.760 573,75 1.556,25 1.278,00
5.490 376,25 1.272,32 1.238,12

7.230 443,75 1.270,53 1.101,50

Média anual 480,62 b 1.336,01 a 1.259,95 a

Equação ns ns Y = 1.347,29 -0,027x

R2 23,73

CV(%) 36,54 14,71 14,33
Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si de acordo com o teste Tukey, a 5%
de probabilidade.

Fonte:BORGES et aI., 2015.

Adubação
Conforme mencionado, a prática da calagem visa corrigir a

acidez do solo, elevando o pH e reduzindo o AI+3 tóxico às culturas e
também fornecer os macronutrientes Ca+2 + Mg+2. Para o completo e
adequado desenvolvimento das culturas além da calagem, é necessária
a correção da fertilidade do solo, em especial dos teores de nitrogênio
(N), fósforo (P) e potássio (K). O nitrogênio, potássio e fósforo,
macronutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento das
plantas, são requeridos em maiores quantidades pelas plantas. A
demanda é elevada, porque o N é elemento constituinte de
macromoléculas importantes como os ácidos nucleicos (DNA e RNA),
proteínas e clorofila que é responsável pela captação da energia solar
para que ocorra a fotossíntese. O P é extremamente importante para os
processos energéticos pois é componente de trifosfato de adenosina
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(ATP), fosfato de adenosina (ADP) e pirofosfato (PPi) moléculas que
armazenam energia nas ligações fosfato. O K, embora não faça parte da
estrutura de macromoléculas celulares, é importante para os processos
que envolvem carregamento e descarregamento de fotoassimilados
(carboidratos) nos vasos condutores. Dessa forma, a deficiência de K
nos cultivos afeta negativamente as relações fonte/dreno na planta e
compromete o transporte de fotoassimilados das folhas para os grãos.

A correção da fertilidade do solo pode ser feita de diversas
maneiras, no entanto a forma mais usual é a aplicação de fontes solúveis
de N, P e K no momento do plantio e, ou, em cobertura. As principais
fontes solúveis utilizadas são as formulações NPK, por exemplo, NPK
4-14-8, NPK 20-10-10, entre outras, e os fertilizantes ureia, sulfato de
amônio, superfosfato simples, superfosfato triplo e cloreto de potássio.

O nitrogênio e o fósforo são os elementos minerais que mais
limitam o desenvolvimento das plantas. A aplicação de fontes de
fósforo tem proporcionado frequentes respostas e sua baixa
disponibilidade no solo afeta negativamente o crescimento das plantas
e sua produção (PASTORINI et aI., 2000). O fornecimento em doses
adequadas de fósforo estimula o desenvolvimento do sistema radicular,
logo na fase inicial, proporcionando condições às plantas de obterem os
demais nutrientes (RAIJ, 1991). Entretanto, a aplicação de adubos
fosfatados geralmente está associada a muitas perdas, devido à maioria
dos solos brasileiros serem ácidos, de baixa fertilidade natural, capazes
de reter o fósforo aplicado. Diante disso, é necessário haver maior
quantidade de fósforo do que é exigida pelas culturas, para suprir à
demanda desse nutriente, especialmente em áreas novas e solos pobres
(CARVALHO et al.,1995).

Visando um adequado manejo da correção da fertilidade do
solo, é importante levar em conta dois aspectos: a mobilidade dos Íons
no solo e os mecanismos de contato entre as raízes e os Íons no solo
(difusão, interceptação radicular e fluxo de massa), considerando os três
nutrientes mais absorvidos pelas plantas, N e K, dada a natureza
química dos íons monovalentes (K+!, NH/ e N03-) de elevadas
solubilidade e mobilidade no solo. Os Íons destes elementos geralmente
entram em contato com as raizes pelo fluxo de massa, onde o
movimento da água no solo os transporta até as raízes e, ou, por difusão,
onde eles deslocam no solo por meio da constituição de gradientes
químicos de concentração. O P, pela natureza química dos ânions de
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fosfato (HP04-2 e H2P04-1
), é considerado de baixa solubilidade e baixa

mobilidade no solo e geralmente entra em contato com as raízes por
meio da interceptação radicular. Neste caso, ao crescerem as raízes
interceptam os ânions de P em dada posição no solo. Assim, a
recomendação é de se fazer a adubação com fontes de P no plantio, de
forma localizada, ao lado e abaixo das sementes e com fontes de N e K,
sempre que possível, parceladas, sendo parte no plantio e parte em
cobertura. No caso da cultura do feijão-caupi, em que a maior parte dos
genótipos são de ciclo curto (inferior a 90 dias), as adubações de
cobertura devem ser realizadas até os 30 dias após plantio.

Grande parte do fósforo aplicado via fertilizante fica retida no
solo, representando economicamente um custo significativo. Assim, é
necessário, para se obter alta produtividade, que em estudos
relacionados a solos seja avaliada a capacidade de retenção do fósforo,
a definição de doses mais adequadas para as culturas e que possibilitem
maiores retornos econômicos (FAGERIA, 1990). Dada a fixação do
fósforo na matriz do solo e sua baixa mobilidade, o efeito residual do
fósforo tem sido avaliado por diversos autores sobre o conteúdo de
fósforo, o rendimento de matéria seca e a produção nas culturas
subsequentes (MOREIRA et aI., 2002). O aumento da frequência e da
dosagem de aplicação de fósforo tem apresentado resultados
satisfatórios sobre a cultura do feijão-caupi, Dessa forma, o efeito da
aplicação de adubação fosfatada ao solo é imediato, mas pode aumentar
a disponibilidade desse macronutriente com sucessivas aplicações no
decorrer dos anos, aumentado a capacidade produtiva do solo
(AZEVEDO et aI., 2004).

A deficiência de fósforo é a principal limitação da fertilidade
do solo para o cultivo do feijão-caupi na região amazônica. Têm sido
constatadas respostas expressivas à adubação fosfatada nos mais
diversos tipos de solo onde o feijão-caupi é cultivado. Borges et aI.
(2015) observaram resposta positiva da cultura do feijão-caupi em
condição de campo. Neste estudo, a utilização de 80 kg ha' de P
proporcionou aumento de 153, 126 e 41% na produtividade do feijão-
caupi em relação ao tratamento-controle (Tabela 5.2), em três anos de
avaliação, respectivamente.



Dose de P20S Produtividade kg ha'
kg ha'

2012 2013 2014

O 372,92 359,79 694,58

40 558,33 739,47 779,89

80 942,71 812,29 984,47

120 972,92 804,79 977,71

Equação Y=384,06+5,46 x Y=467,92+3,52 x Y=701,07+2,63 x

CV(%) 27,36 25,08 24,42

R2 91,8 71,22 87,98

Fonte: BORGES et aI., 2015.
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Tabela 5.2 - Efeito da aplicação de diferentes doses de fósforo sobre
rendimento de feijão-caupi ao longo de três anos de
cultivo

A adubação potássica, com fonte mineral de potássio, é uma
das formas que os produtores utilizam para aumentar a disponibilidade
de K no solo, visando elevar a produção das culturas como o feijão-
caupi em solos de baixa fertilidade. Ao contrário do fósforo, o potássio
é um nutriente bastante móvel no solo, e um dos fatores relacionados à
baixa disponibilidade do potássio é a ocorrência de chuvas de alta
intensidade, ocasionando perdas por lixiviação. Dessa forma, é possível
observar essa carência em várias regiões do Brasil, uma vez que a maior
parte dos solos do país são altamente intemperizados (KAMINSKI et
al.,2007).

Embora o potássio seja um nutriente extraído e exportado pelo
feijão-caupi, a ausência de resposta do caupi a diferentes doses de Kjá
foi observada por diversos autores (MELO et al., 1996) e, segundo
Melo et al. (2005), raramente se observam respostas significativas à
aplicação de potássio. Em razão da maior quantidade de chuvas nas
Regiões Norte e Centro-Oeste, comparativamente à Região Nordeste, a
perda de potássio por lixiviação pode ser maior nestas regiões, o que
explica, em parte, a ausência de resposta das culturas à aplicação de
fontes de potássio (VILELA et al., 2004).
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o feijão-caupi é considerado cultura rústica, capaz de
produzir, embora com baixa produtividade, em solos pobres. Diversos
autores mencionam que o feijão-caupi pode se beneficiar do efeito
residual da adubação de culturas anteriores. Por ser uma leguminosa
capaz de receber nitrogênio via fixação biológica, não se recomenda
a aplicação de nitrogênio mineral. No entanto, para se alcançarem
produtividades elevadas com genótipos superiores e em áreas de
primeiro cultivo, a correção da deficiência de P e K é extremamente
importante. Assim, tal como mencionado para a correção da acidez do
solo, o conhecimento do histórico de uso da área é relevante para se
determinar a necessidade de aplicação de K, mesmo dispondo de
resultado de análise de solo.

É possível, com base na análise de solo, de maneira .rápida
recomendar adubação por meio do método do manual. Este método
consiste na adoção de tabelas de recomendação. de adubação, que são
construídas por meio de curvas de resposta relativa, considerando o
nível do nutriente revelado na análise de solo por dado extrator, o nível
de nutriente aplicado ao solo e a resposta da cultura. Infelizmente,
manuais de adubação não estão disponíveis para todos os estados
brasileiros e também nem todos estes manuais contêm tabelas para a
cultura do feijão-caupi. Os Manuais de Adubação e Calagem para os
Estado do Rio de Janeiro (ALMEIDA et al., 1988) e da Bahia trazem
as seguintes recomendações de adubação fosfatada e potássica para a
cultura do feijão-caupi (Tabelas 5.3 e 5.4).

Tabela 5.3 - Recomendação de adubação para o feijão-caupi com base
no resultado da análise de solo

Teor de P no
solo ppm

Dose de P20S
kg ha'

Teor de Kno
solo ppm

Dose de K20
kg ha'

0-5
6-10

>10

60

30

0-45

>45

40

Fonte: ALMEIDA et al., 1988.
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Tabela 5.4 - Recomendação de adubação para o feijão-caupi com base
no resultado da análise de solo, para uma produtividade de
L200 kg ha" a L800 kg ha' de grãos

N P no solo mg dm" K no solo mg dm'

Época 0-8 9 -15 >15 0-40 - 80 > 80
kg ha' P20S kg ha' K20 kg ha'

Plantio 70 50 30 60 40 20
Cobertura 20

Fonte: eRA VO et aI., 2007.

Fixação simbiótica de nitrogênio
o nitrogênio (N) é um nutriente de importância fundamental

para todos os seres vivos, portanto pode ser tão limitante quanto a água
para o crescimento e produtividade das plantas. Na atmosfera terrestre,
78% da composição refere-se ao N, apesar da sua abundância encontra-
se na forma de gás (N2), que não é disponível para a maioria dos
vegetais. Dessa forma, grande parte das plantas depende do N presente
na matéria orgânica do solo ou da adição de fertilizantes nitrogenados
(SANTOS et al., 2008). A maioria dos solos das regiões tropicais, tanto
os cultivados como os sob vegetação nativa, é pobre em nitrogênio. Para
garantir a produtividade das plantas é necessário que esse nutriente seja
aportado ao sistema, por exemplo através da adição de estercos, restos
culturais, adubos verdes e fertilizantes químicos.

Processos industriais como o Haber-Bosch são capazes de
transformar o nitrogênio atmosférico em NH3. Para que seja rompida a
ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio na fixação industrial,
são necessárias altas temperaturas (>400°C) e pressões elevadas (>107

Pascal), que são obtidas por meio de grande consumo de energia, como
a de derivados de petróleo, sendo, portanto, um processo altamente
dispendioso (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).

O Brasil é um grande importador de fertilizantes e cerca de 70%
dos utilizados na agricultura nacional são provenientes de países como
China, Rússia, Ucrânia, que são grandes exploradores desses insumos,
destacando-se principalmente a ureia, um composto nitrogenado com
de 46% de nitrogênio (ANDA, 2011). O preço do fertilizante ureia está
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atrelado primeiramente à produção mundial e ao câmbio que é o dólar,
podendo ser também o euro, dependendo do local. Outras variáveis
relevantes para a formação do seu preço são os custos das matérias
primas, do transporte marítimo, custos portuários, tributos externos e
internos e de transporte até os centros consumidores (FINK et al.,
2011).

O N é um dos macronutrientes exigidos em maior quantidade
pelo feijão-caupi, que requer, para o seu desenvolvimento completo,
quantidade superior a 100 kg ha' considerando-se que a cultura exporta
quantidade expressiva de nitrogênio através dos grãos, os quais
possuem teor de proteína entre 20 e 30% (MARTINS et al., 2013).

Devido a associações com bactérias específicas (genericamente
denominadas rizóbios, termo consagrado pelo uso), relevante número
de espécies de leguminosas pode obter o nitrogênio diretamente do ar.
Esse processo é possível, porque essas bactérias possuem a enzima
nitrogenase, capaz de reduzir N2 a NH3, forma que pode ser utilizada
pelas plantas. O estabelecimento de simbiose mutualística implica troca
de beneficios entre os parceiros, além do NH3 fornecido pela bactéria
para a planta, o C02 fixado em carboidratos (fotossíntese) pela planta é
disponibilizado para a bactéria (MORElRA, 2008).

Estas bactérias invadem os pelos radiculares formando nódulos,
onde o nitrogênio livre no ar é convertido em nitrogênio fixado para
assimilação pela planta. Este processo simbiótico, denominado Fixação
Biológica de Nitrogênio (FBN), desempenha papel fundamental para a
vida na terra, sendo, após a fotossíntese, o mais importante processo
biológico do planeta (ZILLI et al., 2009a). Quando comparada ao uso
de fertilizantes nitrogenados, a fixação biológica apresenta vantagens
como baixo custo e abundância do nitrogênio na atmosfera
(NASCIMENTO et al., 2010), além de contribuir para reduzir o uso e
o consequente impacto dos agroquírnicos no meio ambiente
(ALCANTARA et al., 2014). Portanto, a agricultura brasileira tem se
responsabilizado pela emissão de gases de efeito estufa (GEE), em parte
pelo uso de adubos nitrogenados. A FBN é considerada uma das
estratégias por diminuir o consumo de N fertilizante na agricultura
(XAVIER; BARBOSA, 2015).

Os rizóbios têm grande valor agrícola devido, principalmente,
à necessidade na redução do uso de fertilizantes nitrogenados, além de
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desempenharem papel importante na melhoria da fertilidade do solo em
sistemas agrícolas, A inoculação de leguminosas com estirpes
eficientes de rizóbio apresenta beneficios econômicos e ecológicos
significativos, O interesse no uso de rizóbios como biofertilizantes
desencadeou diversos estudos sobre sua diversidade e descrição de
grande número de espécies.

A eficiência de uso do nitrogênio no campo é em média de 33%
e uma proporção substancial, em tomo de 67%, é perdida por diversos
processos de perda de N no solo, como lixiviação, desnitrificação e
volatilização de NH3. A lixiviação pode resultar no acúmulo de formas
nitrogenadas, particularmente nitrato, causando inúmeros danos ao
meio ambiente pela poluição dos mananciais hídricos (JADOSKI et al.,
2010). Além disso, a desnitrificação, ou seja, as transformações do
nitrato proveniente do fertilizante em formas gasosas como o óxido
nitroso e o óxido nítrico, contribui para a degradação da camada de
ozônio (EMBRAP A, 1999).

No Brasil, devido à utilização da FBN na cultura da soja não há
necessidade de adubos nitrogenados. O custo por hectare da inoculação
da soja é R$ 8,00 o que resulta em uma economia de R$ 660,00 ha'.
Considerando-se a área plantada com soja no Brasil, a economia
proporcionada pela não utilização de adubos nitrogenados é da ordem
de US$9,8 bilhões/ano (REIS JÚNIOR et al., 2011). Para a agricultura
familiar, o fertilizante nitrogenado pode ser indisponível, enquadrando-
se nesse modelo a FBN como alternativa viável de custo acessível.

Estirpes de bactérias e espécies de plantas variam de acordo
com o estabelecimento e a função da sua simbiose, isto é, desde
altamente específicas, sendo portanto capazes de formar simbiose com
um pequeno número de espécies, a altamente promíscuas, quando são
capazes de estabelecer simbiose com grande número de espécies. O
comportamento de espécies promíscuas (baixa especificidade),
conhecidas como Vigna unguiculata, Phaseolus vulgaris, Leucaena
leucocephala e Macroptilium atropurpureum, tem sido considerado
amplamente na avaliação da diversidade de bactérias que nodulam
leguminosas (MOREIRA, 2008).

A FBN é reconhecidamente eficiente em feijão-caupi, através
da simbiose com bactérias do gênero Bradyrhizobium, que se
caracteriza principalmente por estirpes de rizóbio que exibem
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crescimento lento. Embora se observe a capacidade do feijão-caupi em
nodular facilmente com bactérias do grupo rizóbio no solo, estas podem
apresentar baixa eficiência, sendo necessária a inoculação para eficiente
uso do processo de FBN (ZILLI et aI., 2009a).

A seleção de estirpes nativas é a melhor forma para aumentar a
contribuição da FBN para o feijão-caupi, por serem mais adaptadas e
eficientes na fixação de N2. Em trabalhos coordenados pela Embrapa
Agrobiologia, a seleção de estirpes eficientes e adaptadas às condições
regionais culminou com o lançamento da estirpe BR 3267, que
possibilitou incrementos de produtividade de até 40% em condições
experimentais e de até 52% nas áreas de agricultores experimentadores
(XAVIER; BARBOSA, 2015).

As instituições responsáveis pela coleção de culturas e
distribuição de estirpes para produção de inoculantes são a
Fepagro/UFRGS, Rio Grande do Sul (estirpes prefixo SEMIA),
Embrapa-Agrobiologia, Rio de Janeiro (estirpes prefixo BR),
Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais (estirpes prefixo UFLA)
e Instituto Agronômico de Campinas, São Paulo (estirpes prefixo IAC).
Para a recomendação de estirpes e de inoculantes, é necessária a
aprovação pela Rede de laboratórios, a fim de padronizar e difundir a
tecnologia de inoculantes microbiológicos de interesse agrícola-
RELARE, que foi criada pelo Decreto n? 75583 (9 de abril, 1975). Os
participantes da RELARE são pesquisadores de diversas instituições
brasileiras, representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e das indústrias privadas que produzem
inoculantes comerciais (MOREIRA, 2008).

As estirpes disponíveis no mercado recomendadas para a
cultura do feijão-caupi são a UFLA 3-84 (SEMIA 6461), BR 3267
(SEMIA 6462), INPA 03-11B (SEMIA 6463) e a BR 3262 (SEMIA
6464). Segundo a Associação Nacional dos Produtores e Importadores
de Inoculantes (ANPII), foram comercializadas mais de 230 mil doses
para a cultura em 2014. As estimativas da contribuição da FBN no
suprimento de N para a planta estão na ordem de US$ 13 milhões por
ano, somente para a Região Nordeste brasileira (RUMJANEK et aI.,
2005).

A inoculação é um procedimento simples e deve ser feito à
sombra, nas horas mais frescas do dia (pela manhã ou à noite). Devem-
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se seguir as recomendações de dosagem e aplicação fornecidas pelo
fabricante do inocu1ante. Em solos de primeiro ano de plantio, a dose
recomendada é o dobro da normal. Sementes bem inoculadas ficam
recobertas por uma camada fina e uniforme de inoculante. Após a
inoculação, estas devem ser secas à sombra e semeadas em, no máximo,
24 horas, desde que protegidas do sol e da umidade.

Quando os nódulos estão em plena atividade apresentam, em
sua parte interna, coloração rósea intensa, devido à atividade da leg-
hemoglobina, cuja função é a mesma da hemoglobina do sangue
humano, ou seja, o transporte do oxigênio, essencial às funções vitais
desses microrganismos. Nódulos sem leg-hemoglobina, portanto, são
brancos e não fixam nitrogênio (MOREIRA, 2008).

Estudos mostram que a inoculação do feijão-caupi com rizóbio
pode gerar incrementos de produção, assemelhando-se ao uso de
adubação nitrogenada. O incremento de produtividade de grãos de
feijão-caupi BR 17 Gurguéia foi observado por Costa et aI. (2011), no
polo produtivo de Bom Jesus (PI), quando inoculado com a estirpe
INPA3-11B, recomendada pelo MAPA, e com a estirpe UFLA 3-154,
que geraram produção de 1.223kg ha' e 1.016 kg ha" respectivamente,
sendo este próximo ao tratamento nitrogenado (70 kg ha') com
produção de 1.605 kg ha'. Dessa forma, a fixação biológica de
nitrogênio é uma alternativa de baixo custo, podendo ser utilizada por
pequenos produtores.

Entre julho e setembro de 2005 e 2006, Zilli et aI. (2009b)
conduziram em Roraima quatro experimentos de campo, avaliando:
sementes de feijão-caupi (cv BRS Mazagão) inoculadas com estirpes
INPA 03-1lB, UFLA 3-84, BR3267, a estirpe BR3299 e BR3262, duas
doses de nitrogênio mineral (50 e 80 kg ha' de N) e também um
controle. Em relação à produtividade de grãos, as estirpes BR3267 e
INP A 03-11B apresentaram melhores resultados comparadas à UFLA
3-84, entretanto apenas a estirpe BR3262 proporcionou rendimento de
grãos (na média geral cerca de 1.700 kg ha') igual à dose de 50 kg ha'
de N e superior ao controle em três dos quatro experimentos
conduzidos, mostrando ser a mais indicada para a inoculação do feijão-
caupi em Roraima.

O rizóbio vive saprofiticamente no solo e pode utilizar como
fonte de energia açúcares e compostos fenólicos. Dessa forma, tanto
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características bióticas como abióticas do solo refletem diretamente na
sobrevivência e na capacidade competitiva da comunidade nativa e das
estirpes de rizóbio introduzidas (RUMJANEK et al., 2005).

A eficiência da associação rizóbio-leguminosa é condicionada
não somente à combinação da estirpe bacteriana e à variedade cultivada,
mas também às condições ambientais em que a simbiose ocorre
(FERREIRA et al., 2012). Os solos cultivados com o feijão-caupi
podem apresentar limitações referentes à salinidade, acidez e
fertilidade, fatores que afetam diretamente a simbiose, bem como a
temperaturas elevadas, níveis tóxicos de alumínio e presença de
antibióticos produzidos por outros microrganismos do solo, por
exemplo as actinobactérias (SOUSA et al., 2013; FERNANDES et al.,
20l3).

A salinidade é um dos principais fatores adversos que podem
ser encontrados nos solos de regiões semiáridas. Seus efeitos podem se
manifestar como inibição do processo de nodulação, diminuindo a
colonização nas raízes das leguminosas. O estresse salino, além de
afetar diretamente o crescimento da bactéria, pode reduzir a nodulação
por meio de inibição na planta hospedeira, pois, sob condições de
estresse, as plantas produzem grandes níveis de etileno, hormônio
gasoso envolvido em diferentes respostas aos estresses. Em várias
espécies de plantas o etileno funciona como regulador negativo da
nodulação (VENTORINO et al., 2012).

A acidez é uma das características principais dos solos
tropicais. As estirpes de solos ácidos geralmente apresentam maior
tolerância ao pH ácido que outras estirpes obtidas de solos alcalinos,
mostrando correlação entre a origem dos isolados e sua tolerância à
acidez (MOREIRA, 1994). O pH do solo, por sua vez, também constitui
fator limitante à simbiose rizóbio-leguminosa, pois afeta a
multiplicação, a sobrevivência dos rizóbios e também a nodulação e a
fixação de nitrogênio (RUIZ-DÍEZ et al., 2012).

A temperatura ideal para o crescimento de rizóbios é em torno
de 28 "C. Em condições em que esta é elevada, pode prejudicar a
nodulação. Além disso, pode afetar a concentração de leg-hemoglobina,
comprometendo a sobrevivência e o estabelecimento da bactéria. Há
relatos de que bactérias isoladas de regiões semiáridas são mais
tolerantes a estresses térmicos (XA VIER et al., 2007). Segundo dados,
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os rizóbios podem ter bom desenvolvimento até aproximadamente
40°C. Temperaturas superiores podem reduzir drasticamente sua
capacidade de crescimento (SINGH et aI., 2013). Esta resposta
diferencial mostra que a resistência à temperatura está ligada à
adaptação dos rizóbios locais aos níveis térmicos encontrados nas
regiões em que estes são isolados.

Além dos estresses abióticos, os rizóbios competem com
grande diversidade de microrganismos no solo, para obtenção de
recursos e superação das relações antagônicas, onde uma gama de
antibióticos está envolvida. O estudo da resistência a antibióticos é
amplamente usado como parâmetro de classificação dos rizóbios, além
de servir como indicador para a presença de actinobactérias no solo
onde foram isolados os rizóbios (MARTINS et aI., 1997).
Actinobactérias oriundas de solos de cerrado foram capazes de causar
antagonismo em algumas estirpes de rizóbios para soja, chegando a
20,3% a porcentagem destes sobre a estirpe de Bradyrhizobium BR 33
e valores menores para outras estirpes (PEREIRA et aI., 1999). Tal
comportamento mostra a importância da avaliação da resistência dos
rizóbios aos antibióticos, tendo em vista a capacidade das
actinobactérias de o produzirem naturalmente, o que pode impedir uma
estirpe produtiva e competitiva, de obter êxito em dada região. A
capacidade de alguns rizóbios de crescerem na presença de uma
variedade de antibióticos proporciona vantagens adaptativas
favorecendo competição local na rizosfera e, portanto, colonização das
raízes de leguminosas, impedindo o estabelecimento de
microrganismos fitopatogênicos.

Os dados da literatura fornecem informações sobre a
importância das avaliações de estirpes de rizóbio, em razão de
diferentes faixas de pH's, tolerância a diversas concentrações salinas,
temperaturas elevadas, resistência intrínseca a antibióticos e utilização
de fontes de carbono. Portanto, são adotadas como critérios de seleção
de estirpes promissoras para futuros inoculantes (HERNÁNDEZ et al.,
2012).

A FBN pode ser afetada pela disponibilidade de nutrientes
como o fósforo, potássio e molibdênio. O fósforo (P) pode proporcionar
aumento no número de pelos radiculares, consequentemente ampliando
o número de sítios de infecção, além de auxiliar na nodulação pela
transferência de energia na forma de ATP. Como o processo de FBN é
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altamente dependente dos níveis de P, é comum encontrar leguminosas
associadas com os fungos micorrízicos arbusculares. Essa associação é
capaz de aumentar a capacidade de absorção de P no solo (RUMJANEK
et al., 2005). Em um experimento de campo realizado em Macapá por
Borges et al. (2015), a utilização de 80 kg ha' de fósforo na forma de
superfosfato simples (18% de P20S) proporcionou aumento de 72% no
número de grãos por planta, 81% na massa de grãos por planta e de
153% na produtividade do feijão-caupi cultivar BRS Tumucumaque,
em relação ao tratamento-controle.

Quanto ao potássio, a deficiência pode comprometer o
fornecimento de fotossintatos da planta para a bactéria. O molibdênio
destaca-se por ser cofator integrante nas enzimas relacionadas ao
metabolismo do N, a nitrogenase e a nitrato redutase, além de estar
relacionado com o transporte de elétrons durante as reações
bioquímicas. Portanto, a fertilização com nutrientes, exceto o N, é
recomendada para evitar limitações nutricionais à nodulação. O excesso
de nitrogênio no solo inibe a fixação de N2, enquanto sua depleção
estimula a FBN (MOREIRA, 2008).

O aumento dos níveis de alumínio em solos ácidos influencia
negativamente o desenvolvimento do rizóbio em fase de divisão celular,
ampliando o seu tempo de geração, o que contribui para a redução
significativa da população (RUMJANEK et al., 2005).

O sucesso da FBN na cultura do feijão-caupi envolve vários
aspectos, pelo potencial da tecnologia que reflete diretamente em
ganhos ambientais e econômicos. Portanto, estudos que envolvam
novos cultivares e estirpes oriundos das diversas regiões do país são de
suma importância.

Considerações fina is
Uma vez que a espécie Vigna unguiculata é uma leguminosa de

origem africana, apresenta tolerância a condições climáticas e edáficas
desfavoráveis, e, com isso, a adaptação e vinculação à Região Nordeste
do Brasil foram facilitadas. A expansão para outras regiões brasileiras
sempre esteve associada à agricultura familiar por ser, no contexto do
Brasil, sistema de baixa utilização de recursos e tecnologias. Mais
recentemente, a cultura tem-se tomado importante para médios e
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grandes produtores no Centro-Oeste brasileiro. Com relação ao manejo
de solo, é importante que sejam feitos correção da acidez e
fornecimento de nutrientes. Atualmente, o produtor tem disponível
diversos materiais genéticos, com diferentes níveis de produtividade e
demandas de nutrientes. Vale mencionar que a cultura do feijão-caupi
é considerada rústica, é tolerante ao pH baixo e à presença, em baixos
níveis, de Al+3; pouco responsiva à aplicação de potássio (K); e a maior
parte dos genótipos são responsáveis pela fixação biológica de
nitrogênio. Para boa parte destes, em dadas condições, a aplicação de
N-mineral não apresenta resultados significativos, podendo, assim, ser
susbtituída por inoculação com rizóbios eficientes ou por manejo de
solo que permita aumento da população de rizóbio nativa do solo, a fim
de se conseguir eficiente nodulação.
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