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RESUMO 

 
A olericultura está em constante desenvolvimento, e com isso a utilização de 
microrganismos é de suma importância para práticas orgânicas. A procura por 
alimentos seguros vem crescendo e os agricultores estão voltando a praticar 
manejos livres de insumos químicos. Os rizóbios são importantes para o 
desenvolvimento, crescimento, produção de hormônios, proteção contra fungos em 
plantas leguminosas e não leguminosas. Os rizóbios podem ser encontrados 
vivendo livremente no solo ou podem ser inoculados. O presente trabalho tem como 
objetivo avaliar a promoção de crescimento de alface (Lactuca sativa) por rizóbio 
previamente inoculado em ervilha (Pisum sativum). A nodulação e crescimento de 
plantas de ervilhas também foi avaliado. O crescimento das plantas de alface, com e 
sem inoculação de microrganismos foi outro parâmetro avaliado. O estudo foi 
realizado a campo durante o cultivo da ervilha e sucessivamente da alface, na área 
de um produtor rural do município de Cachoeira do Sul – Rio Grande do Sul. O 
delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com duas repetições, onde 
foi avaliada a utilização da inoculação com bactéria do gênero Rhizobium, estirpes 
de SEMIA 3007 e a não inoculação. Foram utilizados quatro canteiros, sendo dois 
com inoculação e dois sem inoculação. Com os resultados obtidos percebe-se que a 
utilização do inoculo de Rizobium leguminosarum bv. viceae SEMIA 3007 em 
plantas de ervilha não acrescentou no ganho de massa seca aérea, porém auxiliou 
no aumento da nodulação, da massa de grãos por planta e da produtividade. Nas 
plantas de alface o fator que mais demonstrou resultado positivo foi a palhada 
deixada das plantas de ervilha. Nos canteiros que não foram inoculados, as alfaces 
apresentaram resultados mais expressivos do que nos canteiros inoculados. 
 
 
Palavras-chave: Fixação biológica de nitrogênio, Inoculante, SEMIA 3007, 

Leguminosas, Inoculação de plantas não leguminosas. 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Olericulture growing is in constant development, and the use of microorganisms is of 
paramount importance for organic practices. The demand for safe food is growing 
and farmers are returning to practice handling free of chemical inputs. Rhizobia are 
important for the development, growth, hormones production and protection against 
fungi in leguminous and non-leguminous plants. Rhizobia can be found living freely in 
the soil or can be inoculated. This study aims to evaluate the growth promotion of 
lettuce (Lactuca sativa) by rhizobia previously inoculated in peas (Pisum sativum). 
The nodulation and growth of pea plants was also evaluated. The growth of lettuce 
plants, with and without inoculation of microorganisms, was another parameter 
evaluated. The study was carried out in the field during the cultivation of peas and 
successively lettuce, in the area of a rural producer in the city of Cachoeira do Sul - 
Rio Grande do Sul. The experimental design used was a randomized block with two 
replications, where the use of inoculation with bacteria of the genus Rhizobium, 
strains of SEMIA 3007 and non-inoculation. Four beds were used, two with 
inoculation and two without inoculation. With the results obtained it is clear that the 
use of the inoculum of Rizobium leguminosarum bv. viceae SEMIA 3007 in pea 
plants did not add to the aerial dry mass gain, but it did help to increase nodulation, 
grain mass per plant and productivity. In lettuce plants the factor that most 
demonstrated a positive result was the straw left by the pea plants. In the beds that 
were not inoculated, lettuces showed more expressive results than the inoculated 
beds. 
 
 
Key-words: Biological nitrogen fixation, Inoculant, SEMIA 3007, Leguminous, 
Inoculation of non-leguminous plants. 
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1 INTRODUÇÃO 

A olericultura, por se tratar de um cultivo intensivo, demanda de uma grande 

quantidade de insumos químicos, dos quais muitos são oriundos de fontes não 

renováveis. Assim, os custos de produção acabam sendo altos neste sistema de 

produção. Então, é um desafio buscar técnicas seguras e de baixo custo, como por 

exemplo, o uso de microrganismos para auxiliar no desenvolvimento das plantas. 

Dentre os microrganismos utilizados na agricultura encontram-se os rizóbios. 

Estes são bactérias diazotróficas, que possuem a enzima nitrogenase, está reduz 

nitrogênio atmosférico (N2) a amônia (NH3). Os rizóbios que vivem no solo podem 

ser encontrados livremente ou em simbiose com plantas leguminosas. Nestas, os 

rizóbios ficam localizados em nódulos nas raízes, onde realizam a fixação biológica 

de nitrogênio (FBN) e auxiliam no seu desenvolvimento vegetal. Além desse grupo 

de plantas, estudos recentes têm demonstrado que o crescimento e o 

desenvolvimento de plantas não-leguminosas podem ser estimulados com a 

inoculação de rizóbios. A inoculação de plantas não leguminosas auxilia na 

produção de hormônios vegetais, na solubilização de fosfatos e na proteção da 

planta contra fungos fito patógenos (OSORIO FILHO et al., 2015). 

Já existem inoculantes comerciais para plantas não-leguminosas como por 

exemplo estirpes de Azospirillum brasiliense utilizado para promover o crescimento 

de arroz, milho e trigo, entretanto não existe estirpe comercial de rizóbio para alface, 

por mais que já se tenha conhecimento da sua eficiência. Ressaltando a importância 

de cada estirpe ser utilizada para seu grupo de plantas, pois elas serão eficientes se 

utilizadas de forma correta.  

Segundo trabalho desenvolvido por Borges (2016), o Rizobium 

Leguminosarum bv Viceae SEMIA 3007, foi capaz de promover crescimento de 

alface em casa de vegetação e em canteiros, além de colonizar as raízes e parte 

aérea da planta. O desenvolvimento de estirpes para o crescimento de plantas não 

leguminosas poderia auxiliar no crescimento do ramo da olericultura, pois reduziria 

custos e aumentaria a qualidade dos produtos, assim agregando valor as hortaliças.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a promoção de crescimento de 

alface (Lactuca sativa) por rizóbio previamente inoculado em ervilha (Pisum 

sativum). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a nodulação, crescimento e produtividade de plantas de ervilhas 

inoculadas com rizóbio. 

 Avaliar o crescimento das plantas de alface, conduzidas em canteiros 

previamente cultivados com ervilha, inoculada ou não com rizóbio.  

 Verificar o efeito da palhada de ervilha no crescimento das plantas de alface.  

  



12 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Conforme Da Silva et al. (2011), com a evolução dos anos o acesso ao 

alimento passou a ser questionado, pois é necessário que seja um alimento seguro 

e nutritivo, não se deve garantir apenas quantidade, mas também qualidade de 

saúde aos consumidores. Em contrapartida, o uso de insumos químicos está cada 

vez maior com o decorrer dos anos. Segundo Pignati (2011) o Brasil é um dos 

maiores compradores de agrotóxico do mundo, em consequência a intoxicação de 

trabalhadores e consumidores destas hortaliças está em constante crescimento.  

De acordo com Borges (2016), entre os anos de 1997 até 2007, a produção 

de hortaliças no Brasil cresceu 33%, obteve uma redução de área de 5% e o 

aumento de produtividade foi de 38%, sendo as regiões que mais cultivam o sul e 

sudeste do país. Entretanto, os agricultores ainda necessitam de auxílio técnico em 

relação ao planejamento da produção. Segundo Bieger et al. (2012) em pesquisa 

realizada no noroeste do Rio Grande do Sul– RS, 70% dos produtores de hortaliças, 

entrevistados não possuem conhecimento dos custos dos produtos produzidos e 

apenas 30% dos agricultores relataram saber os custos da produção.  

 Os gastos devem ser planejados em todo o ciclo da cultura, para Trani et al. 

(2013) os custos com calcário, fertilizantes e sua aplicação no solo respondem por 

28,2% do custo de implementação, manejo e colheita da produção hortícola. O 

planejamento é uma etapa fundamental, pois assim os agricultores irão evitar gastos 

desnecessários e contaminação do ambiente.   

 

3.1 RIZOBIOS NA AGRICULTURA 

Os microrganismos apresentam atributos que auxiliam na proteção das 

plantas, seja pela presença de plantas hospedeiras, seja como agentes de 

biocontrole, além de auxiliar na promoção de crescimento vegetal (SOUZA, 2001). 

Está relação entre planta e microrganismos, pode ser realizada com a utilização de 

rizóbios na agricultura. Segundo Silva et al (2006), as bactérias diazotróficas, 

também conhecidas como rizóbios, transformam o nitrogênio atmosférico em 
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amônia, assim pode ser utilizado pela planta como fonte de nitrogênio e 

posteriormente é transformado em elementos essenciais, como proteínas.  

O nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes para as culturas, pois o 

desenvolvimento das plantas sem este recurso fica limitado (CARVALHO et 

al.,2012). As aplicações químicas de nitrogênio no solo podem ser supridas pela 

fixação biológica de nitrogênio (FBN), pois fica disponível direta e indiretamente para 

as plantas e outros organismos vivos, além de ser economicamente viável e não 

poluir o ambiente (DE SOUZA; SOUSA, 2011). O nitrogênio tem relação direta com 

o teor de biomassa da planta, por sua função essencial ao protoplasma e às 

enzimas vitais da planta, por isso a nutrição da planta deve ser manejada, evitando 

que o excesso ou deficiência de nutrientes afetem sua produtividade (MAPELI et al., 

2005). 

A fixação biológica de nitrogênio tem papel fundamental na agricultura, pois é 

um processo bioquímico, natural e essencial realizado por bactérias diazotróficas 

que possuem a enzima nitrogenase e realizam a conversão de nitrogênio 

atmosférico (N2) em amônia (NH4
+), sendo incorporado pelas plantas (DE SOUZA; 

SOUSA, 2011). De acordo com os mesmos autores, estas bactérias podem viver de 

forma livre, associados ou em simbiose com as plantas (onde a planta fornece 

açúcar e a bactéria o nitrogênio) com outros organismos, além de poderem ser 

encontrados em diversos ambientes. 

Em plantas leguminosas, a presença de nódulos não representa 

necessariamente que a mesma esteja fixando nitrogênio de forma eficiente (LASTE, 

2008). A quantidade de N2 fixado e a eficiência da inoculação irão depender da 

estirpe de rizóbio utilizado e da planta, pois existem estirpes especificas para cada 

grupo de plantas (SIQUEIRA; FRANCO, 1988). Para a cultura da soja, por exemplo, 

existem quatro estirpes recomendadas e, independentemente da combinação de 

estirpes nos inoculantes, todos conseguem fornecer o N necessário para a cultura, 

assim está leguminosa dispensa a adubação nitrogenada (HUNGRIA et al., 2001).  

Para a comercialização de inoculantes é necessário que seja registrado no 

MAPA, pois os microrganismos irão apresentar resultados nas culturas utilizadas, 

por isso muitas vezes os agricultores não têm acesso a estas bactérias, logo as 
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biofábricas precisam produzir os inoculantes para poder ser comercializado 

(HUNGRIA et al., 2001). Existem casos em que a inoculação pode não apresentar 

resposta efetiva e isso pode ser resultado da baixa adaptabilidade da estirpe 

utilizada às condições edafoclimáticas do local ou a baixa capacidade de colonizar 

as raízes por existir outros rizóbios que vivem no solo (FERNANDES et al., 2003).

  

 O tratamento biológico de sementes com microrganismos está em 

crescimento na agricultura, pois além de proteger as sementes de fitopatógenos, 

pode auxiliar no seu crescimento, além de ser um manejo de baixo custo (DINIZ et 

al., 2006). Em áreas de primeiro plantio a inoculação pode não resultar incrementos 

de rendimento, mas irá se estabelecer no solo, o que pode auxiliar futuros cultivos 

(HUNGRIA et al., 2001). 

A inoculação é uma prática difundida, porém podem ocorrer casos de falha, 

principalmente em áreas que serão plantadas pela primeira vez, e isso pode 

ocasionar perca na produtividade dos grãos (ZILLI et al., 2008). A inoculação é uma 

técnica barata, sendo assim seu custo-benefício é de suma importância para os 

pequenos e médios agricultores (HUNGRIA et al., 2001). 

  

3.2 RIZÓBIOS EM ERVILHA 

 A ervilha forrageira (Pisum sativum) é uma leguminosa não oleaginosa, 

apresenta características agronômicas adaptadas à agricultura familiar, pois além de 

apresentar características de conservação e fertilidade do solo, a mesma é cultivada 

no inverno, período em que a grande maioria das áreas ficam sem uso (VIEIRA et 

al., 2003).  

A ervilha é uma planta leguminosa e com isso pode associar-se 

simbioticamente com estirpes de rizóbio, fazendo a utilização de nitrogênio 

atmosférico em forma de amônia. Assim reduzindo os custos com adubação 

nitrogenada e auxiliando no desenvolvimento da planta, além de diminuir os riscos 

de contaminação e poluição do ambiente (AZEVEDO et al., 2002).  
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 As bactérias do gênero Rhizobium auxiliam as plantas leguminosas, 

aumentando a germinação e o vigor das sementes, assim a qualidade das mudas 

será maior, a produção de hormônio vegetal e do ácido indol-acético (AIA), promove 

o crescimento de plantas de alface (SILVA, 2013). A SEMIA 3007 é liberada, pelo 

ministério da agricultura, pecuária e abastecimento, para inoculação de plantas de 

ervilha, é uma estirpe que pertence à espécie Rizobium leguminosarum bv. viceae 

(BORGES, 2016). 

 

3.3 RIZÓBIO EM ALFACE 

 A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta pertencente à família Asteraceae, 

anual e originaria de clima temperado (HENZ; SUINAGA,2011). Existem cultivares 

de verão e de inverno que se adaptam a diferentes faixas de temperatura, por isso é 

uma das hortaliças, mais consumidas no Brasil e no mundo (HENZ; 

SUINAGA,2009). 

Alguns trabalhos têm demonstrado que a alface pode se beneficiar com o uso 

de rizóbios. Em estudo realizado por Borges (2016), a estirpe de Rizobium 

leguminosarum bv. viceae SEMIA 3007 auxiliou no desenvolvimento das plantas de 

alface, beterraba, couve e salsa. Neste estudo, a inoculação com Rizobium 

leguminosarum bv. viceae SEMIA 3007 foi capaz de produzir a maior concentração 

de ácido indolacético (AIA) em meio de cultura, sendo este regulador do crescimento 

das plantas, aumentou de 20 a 30% a taxa de germinação de sementes de alface e  

apresentou bom desempenho em casa de vegetação e a campo.  

Segundo o trabalho desenvolvido por Kozusny-Andreani; Andreani Junior 

(2014), pode-se perceber que as estirpes utilizadas colonizaram as três cultivares do 

estudo, na região do colo e ao longo das raízes.  Segundo os mesmos autores, as 

bactérias usadas para o desenvolvimento do estudo colonizam de forma diferente a 

rizosfera das plantas de alface.  

 Além da alface, existem diversas outras plantas não leguminosas que 

demonstram resultados em relação a inoculação, como por exemplo o arroz. 

Segundo Yanni et al. (2001) em plantas de arroz os rizóbios podem acelerar a 
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germinação das sementes, estimular o crescimento das raízes, auxiliar na absorção 

dos nutrientes, estimular o crescimento da parte aérea e aumentar o rendimento de 

grãos. 

 

3.4 COBERTURA MORTA 

 

 A cobertura morta no solo em hortaliças auxilia na manutenção da 

temperatura, no controle da umidade em níveis adequados para o desenvolvimento 

das plantas, além de evitar erosão, degradação do solo e redução das plantas 

daninhas (Muller, 1991). Na olericultura o plantio direto está em constante 

desenvolvimento. Podemos observar no trabalho desenvolvido por Carvalho et al. 

(2005), que a cobertura do solo com capim, palhada de arroz, palha de café e 

serragem contribuíram para um ambiente favorável no desenvolvimento de plantas 

de alface 

 Neste mesmo trabalho, pode-se analisar que nos tratamentos sem cobertura 

do solo as plantas de alface não se desenvolveram, pois foram privadas pelas 

plantas daninhas. O que demonstra a importância da cobertura morta no solo, 

também chamado de plantio direto.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

O experimento foi realizado no período de 22/06/2019 a 30/01/2020 

contemplando assim uma safra na propriedade particular de um agricultor no 

município de Cachoeira do Sul (latitude 30° 23'13.0"S, longitude 52°57'13.7"O com 

cerca de 212 metros de altitude) Rio Grande do Sul, Brasil. O clima do local é 

classificado como subtropical úmido (tipo Cfa na classificação köppen). A 

precipitação média do município é de 1.416mm ano, com temperatura média de 

19.4°C sendo o solo classificado como argissolo. 

Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Sul, com marcação do local de desenvolvimento 

do projeto. 

Fonte: Google Earth (2021) 
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Figura 2 – Vista aérea da propriedade onde o projeto foi implementado. 

Fonte: Google Earth (2021) 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS UTILIZADOS 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso. Para a ervilha 

foram utilizados quatro canteiros (duas repetições), com dimensões de 8 x 1 m cada, 

sendo dois com inoculação das ervilhas com Rizobium leguminosarum bv. Viceae 

SEMIA 3007 e dois apenas com aplicação de meio de cultura nutritivo líquido para 

proporcionar as mesmas condições nutricionais. Foi produzido em laboratório 1 litro 

do meio levedura manitol, onde foi utilizado 0,5g de K2HPO4, 0,2g de Mg SO4- 7H2O, 

0,1g de Na Cl, 10g de manitol e 0,4g extrato de levedura, onde o pH foi ajustado em 

6,8. 
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Após o ciclo de desenvolvimento da ervilha, foi implementada a alface, da 

variedade batavia. Para o desenvolvimento da alface também foi utilizado os quatro 

canteiros. Sendo que nos canteiros que foi inoculada a ervilha, um foi deixada a 

palhada da leguminosa e o outro foi limpo com capina manual. E nos canteiros sem 

inoculação ocorreu o mesmo processo, em um foi deixada a palhada e o outro foi 

limpo com capina.  

 

4.3 PREPARO DO INOCULO E INOCULAÇAO DAS PLANTAS 

 As bactérias utilizadas no experimento estavam armazenadas em tubos 

Falcon contendo meio de cultura levedura manitol (LM), sobre refrigeração. Estes 

tubos estavam acondicionados no laboratório didático da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul, unidade de Cachoeira do Sul. Foi realizada uma repicagem 

bacteriana para frasco de erlenmeyer contendo LM estéril líquido, e em seguida o 

frasco foi levado para o agitador, por 9 dias, a 150 RPM, para o crescimento das 

bactérias. 

Para realização deste estudo foi utilizada a ervilha de vagem da cultivar 

Canoa. Por serem de sementes tratadas, a inoculação foi realizada após a 

semeadura, a fim de evitar perdas. A dose de inoculação foi de 1 ml de caldo à base 

de LM, contendo as bactérias multiplicadas, para cada planta germinada. 

 

4.4 SEMEADURA E MANEJO DA CULTURA DA ERVILHA  

 O preparo do solo inicialmente foi realizado por meio de gradagens, sendo 

que a época de plantio foi realizada dentro do zoneamento agrícola da região. O 

inoculo à base de Rizobium leguminosarum bv. viceae SEMIA 3007 produzido em 

laboratório foi aplicado diretamente na parte aérea das plantas de ervilha 

germinadas, 28 dias após a semeadura.  

 A semeadura foi realizada manualmente com espaçamento de 30 x 40 cm e 

colocado galhos de árvore para tutorar as mudas. Com o estabelecimento das 

culturas, a limpeza da área ocorreu por meio de capina manual, realizada 
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semanalmente. Não foram utilizados fertilizantes e insumos químicos durante o 

desenvolvimento da cultura.  

 Para a colheita da ervilha foi utilizada uma pá, possibilitando assim a retira da 

raiz inteira. As plantas foram colhidas com 117 dias e foram utilizadas cinco plantas 

por canteiro.  

 

4.5 TRANSPLANTE E MANEJO DA CULTURA DA ALFACE 

 Em torno de 45 dias após a colheita da ervilha as alfaces foram 

transplantadas. As mudas de alface foram adquiridas no comércio local, e 

apresentavam de 3 a 4 folhas definitivas. O plantio foi realizado manualmente com 

espaçamento de 30 x 40 cm, assim cada canteiro recebeu 24 mudas.  

O manejo utilizado foi capina manual, que era realizada semanalmente. A 

alface foi colhida com 47 dias, com auxílio de uma pá e para avaliação foi utilizada 

10 plantas por canteiro. 

 

4.6 AVALIAÇÕES A CAMPO E EM LABORATÓRIO 

 Os parâmetros agronômicos avaliados nas ervilhas foram: número de 

nódulos, massa seca dos nódulos, massa seca da parte aérea e massa de grãos por 

planta. As plantas de ervilha foram colhidas e transportadas para o laboratório 

didático da UERGS para a realização das análises.  

Nas plantas de alface foram avaliados: a campo, o comprimento de raiz, 

diâmetro da parte aérea, número de folhas e massa fresca da parte aérea, em 

laboratório foi avaliada o peso da raiz, massa seca da raiz e o volume da raiz.  

Os dados de massa de nódulos, de sementes, peso da raiz e massa fresca da 

parte aérea foram obtidos atrás de balança de precisão. Para os dados de secagem 

da parte aérea e matéria seca da raiz foi utilizado micro-ondas do laboratório da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). A metodologia de secagem 

no micro-ondas foi desenvolvida pela Embrapa, e consiste em colocar um Becker 
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com água dentro do forno, pesar o material que deseja secar e colocar por 1 minuto, 

após devesse pesar e levar ao forno novamente, repetir o processo por três vezes e 

após diminuir o tempo para 30 segundos até obter peso constante.  Os dados do 

sistema radicular foram obtidos com auxílio de uma proveta determinando seu 

volume em (ml), já para determinar o diâmetro das alfaces foi utilizado trena e teve 

seus dados tabulados em (cm) os outros dados obtidos foram através de contagem 

de unidades. A massa seca dos nódulos foi obtida por meia de estufa de secagem, 

utilizada a 65º C por 48 horas, também no laboratório da Uergs.  

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram tabulados através de planilhas do excel e submetidos 

a análise da variância utilizando-se o programa estatístico Sisvar. As médias foram 

analisadas através do teste t a 5% de probabilidade de erro. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As massas secas da parte aérea das plantas de ervilha não apresentaram 

diferenças significativas nos tratamentos com e sem inoculação (Tabela 1). O 

número de nódulos (NN) por planta apresentou diferença significativa. Nas plantas 

inoculadas com a estirpe do Rizobium leguminosarum bv. viceae SEMIA 3007 o NN 

por planta foi mais expressivo do que nas plantas não inoculadas. Em trabalho 

desenvolvido por Costa et al. (2006) foi observado o crescimento do número de 

nódulos sete dias após a emergência (fase inicial da nodulação), e com 56 dias 

analisou-se a diminuição do NN em virtude do ciclo de desenvolvimento da planta.  

 

Tabela 1 - Massa seca da parte aérea (MSPA), número de nódulos (NN), massa 

seca de nódulos (MN), massa de grãos por planta (MGP) e produtividade de ervilha 

com e sem inoculação com Rizobium leguminosarum bv. Viceae SEMIA 3007. 

Tratamento NN 
MN 

(mg planta-1) 

MSPA 

(mg 

planta-1) 

MGP 

(g planta-1) 

Produtividade*** 

(kg ha-1) 

Sem inoculação 28,7 ** 40,0 ** 10,8 * 0,493 ** 36,51 

Com inoculação 80,8 181,3 14,6 5,535 410,0 

* diferenças não significativas pelo teste t a 5% de probabilidade de erro; 

**diferenças significativas pelo teste t a 5%; *** produtividade estimada. 

 

A massa seca dos nódulos (MN) e a massa de grãos por planta (MGP) 

também apresentaram diferenças significativas em relação aos tratamentos sem e 

com inoculação. No tratamento sem inoculação pode-se perceber a presença de 

nódulos, isso ocorre pois existem rizóbios nativos, porém a inoculação é importante 

para aumentar a nodulação. Segundo Fernandes et al. (2003) estirpes de rizóbios 

nativos são capazes de estabelecer uma simbiose com plantas leguminosas.  

A inoculação da ervilha apresentou efeito negativo na cultura da alface, este 

fator pode ser justificado pelos rizóbios nativos que existem no solo, pois podem 

limitar o estabelecimento da estirpe inoculada. Resultado semelhante foi observado 

por Ferreira et al. 2000 em estirpes de Rhizobium tropici na inoculação do feijoeiro. 
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Tabela 2 - Volume de raiz (VR), comprimento da raiz (CR), diâmetro da parte aérea 

(DA), número de folhas (NF), massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa seca de 

raiz (MSR) de plantas de alface plantadas na presença e na ausência de palha de 

ervilha e inoculadas e não inoculados com SEMIA 3007. 

Tratamento 

VR  

(ml planta-1) 

CR  

(cm) 

DA  

(cm) 

NF 

 

MFPA  

(mg planta-1) 

MSR  

(mg planta-1) 

Com palha 14,75* 21,37* 33,65* 26,7* 140,2* 6,3* 

Sem palha 10,25 17,22 29,85 22,4 91,45 4,7 

Com inoculação 10,5* 17,95* 28,8* 22,3* 81,95* 4,6* 

Sem inoculação 14,5 20,65 34,7 26,8 149,7 6,4 

* diferenças significativas pelo teste t a 5% 

  

 Em relação às plantas de alface que foram plantadas sobre a palhada de 

ervilha previamente inoculadas na safra anterior, pode-se observar que o volume de 

raiz (VR), comprimento da raiz (CR), diâmetro da parte aérea (DA), número de folhas 

(NF), massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa seca de raiz (MSR) 

apresentaram diferenças significativas (Tabela 2). De acordo com Carvalho et al. 

(2004), a adição de adubos verdes no solo contribui com a conservação do solo e da 

água, auxiliando a melhoria na estrutura que favorecendo a aeração e a infiltração 

de água no solo. Sendo assim observasse que a palhada apresentou efeito positivo 

nas plantas de alface, este fator tem relação com a temperatura do solo, pois a 

palhada auxilia na conservação do solo e assim estabelece um ambiente propício 

para o desenvolvimento das plantas  

 A cobertura verde deixada sobre o solo auxilia na mineralização do nitrogênio, 

que é a conversão do nitrogênio orgânico (N-org) na sua forma inorgânica (Ni). 
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Conforme Leal (2016), os fatores que afetam a mineralização do nitrogênio (N), são 

a umidade do solo, temperatura e atividade microbiana. 

 Verifica-se na Figura 3 o efeito da palha de ervilha e da inoculação nas 

plantas de alface. A inoculação não apresentou resultado satisfatório em relação as 

plantas de alface. Porém a palhada deixada sobre o solo proporcionou um ambiente 

favorável para o desenvolvimento da alface. Observa-se em trabalho desenvolvido 

por Hirata et al. (2014), que a palhada de leguminosas e as plantas de alface 

apresentaram interação positiva, para as variáveis diâmetro da cabeça e 

comprimento do caule.  

 Uma hipótese para o efeito negativo da inoculação nas plantas de alface é 

que a semia 3007 produz a auxinas, que é o hormônio vegetal responsável pelo 

crescimento do caule e das raízes das plantas, porém a concentração de bactérias 

no meio nutritivo liquido pode ter ocasionado um excesso deste hormônio, e com 

isso pode ocorrer das plantas de alface não terem se desenvolvido. Conforme 

Mercier (2012) auxinas sintéticas quando utilizadas em altas doses podem ser 

fitotóxicas, e também podem ser utilizadas como herbicidas em gramíneas. 

Figura 3 - Efeito da palha de ervilha e da inoculação com Rizobium leguminosarum 

bv. viceaeSEMIA 3007 no volume de raiz (VR), comprimento da raiz (CR), diâmetro 

da parte aérea (DA), número de folhas (NF), massa fresca da parte aérea (MFPA) e 

massa seca de raiz (MSR) de plantas de alface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2021) 
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6 CONCLUSÕES 

 

A inoculação das plantas de ervilha com a estirpe Rizobium leguminosarum 

bv. viceae SEMIA 3007, não proporcionou ganhos na massa seca da parte aérea, 

entretanto  aumentou a nodulação, a massa de grãos por planta e na produtividade. 

A palhada da ervilha deixada sobre o solo para plantio de alface, 

proporcionou aumentos em todos os critérios avaliados. Porém a inoculação de 

alface com a estirpe Rizobium leguminosarum bv. viceae SEMIA 3007 não 

proporcionou efeitos positivos quanto à promoção de crescimento. 
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