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RESUMO 
 
 

Uso de diferentes doses de adubação nitrogenada no número de nódulos de Bradyrhizobium 
sp em raízes de feijão (Phaseolus vulgaris). A aplicação de adubos nitrogenados na cultura de 
leguminosas poderá inibir o desenvolvimento de bactéria do gênero Bradyrhizobium sp, que se 
associam ao sistema radicular do feijão (Phaseolus vulgaris) e com isso reduzir a eficiência da 
fixação de biológica do nitrogênio. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a 
nodulação de raízes do feijoeiro fertilizadas com doses crescentes de adubo nitrogenado. O 
experimento foi realizado a campo no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de 
Taubaté que esta situado na estrada Municipal Dr. Jose Luiz Cembranelli,nº5000 bairro do 
Itaim. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados contendo cinco tratamentos com 
diferentes doses de uréia e quatro repetições. As parcelas foram montadas com 5 m de largura 
e 6 m de comprimento e totalizando uma área de 30m² por parcela. A parcela constou de 11 
linhas de 6 m de comprimento, tendo como área útil as 6 linhas centrais. O espaçamento entre 
linhas foi de 0,5m e entre plantas foi 0,2m com 10 sementes por metro linear o que resultou em 
330 plantas por parcelas. As parcelas experimentais foram irrigadas diariamente e o controle 
de plantas invasoras foi realizado por meio de capina manual com auxílio de enxadas. Os 
tratamentos utilizados corresponderam as seguintes doses de uréia: T1 = 0; T2 = 50; T3 = 100; 
T4 = 150 e T5 = 200 kg de uréia ha-1. A uréia foi aplicada em cobertura 30 dias após o plantio 
do feijão e a amostragem para quantificar o número de nódulos foi realizada aos 40 dias após a 
aplicação da uréia. Para a contagem de nódulos foram coletadas 5 plantas na aérea útil das 
parcelas, depois as raízes foram lavadas cortadas para a retirada dos nódulos. Os nódulos 
foram colocados em estufa de ventilação forçada a temperatura de ± 60oC por 24 horas e 
depois foi realizada a determinação do peso da matéria seca dos nódulos. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância e à análise de regressão polinomial empregando-se o 
programa de análise estatística SAS. A aplicação de doses crescentes de uréia proporcionou 
uma redução significativa no número e peso de nódulos. O número e a massa dos nódulos 
apresentaram, no tratamento com 100 kg uréia ha-1, os valores máximos de 12 nódulos e 
102,60 mg de massa seca de nódulos. E os menores valores de 5 nódulos e 87 mg de massa 
foram constatados no tratamento com 200 kg uréia ha-1. Palavra chaves: uréia; 
Bradyrhizobium sp e Simbiose  


