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RESUMO 
 

As leguminosas constituem uma das mais importantes famílias da 

caatinga. Uma característica de grande importância ecológica apresentada por 

algumas espécies desta família é a fixação biológica do nitrogênio (FBN), 

realizada através da simbiose com bactérias radiculares genericamente 

denominadas de rizóbios. No presente trabalho, foi avaliada a capacidade de 

nodulação de leguminosas nativas da caatinga, isolados e caracterizados 

morfologicamente rizóbios associadas aos nódulos destas leguminosas, 

determinada a abundância natural de 15N em campo das mesmas e avaliada a 

diversidade de rizóbios nativos de três fragmentos preservados da caatinga. 

Amorosa, jurema branca, jurema preta, mulungu, sabiá, unha de gato, angico, 

canafístula, cumaru, mororó e espinheiro foram cultivados por 120 dias em 

vasos contendo solos coletados nos municípios de Remígio e Santa Teresinha, 

na Paraíba, e Serra Talhada, em Pernambuco, para observação da nodulação 

natural. As leguminosas que se revelaram nodulantes foram: amorosa, angico, 

jurema branca, jurema preta, mulungu, sabiá e unha de gato. As não 

nodulantes foram: canafístula, cumaru, espinheiro e mororó. Os resultados de 

nodulação foram confirmados pelos sinais de 15N. Foram selecionados os 

vintes maiores nódulos, de cada planta nodulante (exceto angico), que gerou 

uma coleção de 264 isolados de rizóbios, que foram caracterizados 

fenotipicamente em meio de cultura YMA (Yeast Mannitol Agar). Com os dados 

foram construídos uma matriz e um dendrograma, utilizando o algoritmo 

UPGMA, o Coeficiente de Jaccard e o programa estatístico NTSYS-PC. Foram 

gerados 36 grupos fenotípicos com 70% de similaridade entre isolados. Índices 

de diversidades foram usados para avaliar a variabilidade e equabilidade dos 

rizóbios nas três áreas amostradas e identificar possíveis gradientes de 

diversidade. Os índices para Serra Talhada, Remígio e Santa Teresinha foram, 

respectivamente: Shannon-Wiener - 4,39, 3,25 e 3,69; Margalef - 5,85, 3,25 e 

4,77; Simpson - 0,06, 0,12 e 0,11; e Pielou - 3,03, 2,57 e 2,71. Os maiores 

valores de Serra Talhada indicam maior diversidade e representatividade de 

grupos fenotípicos. Os mesmos índices foram aplicados as seis leguminosas, 

verificando-se que jurema preta e mulungu apresentaram as maiores 
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diversidades e representatividades de grupos fenotípicos. Por outro lado, unha 

de gato foi a menos representativa e Sabiá apresentou baixa uniformidade na 

distribuição dos grupos. 

 

 

Palavras chave: rizóbio, nodulação, diversidade. 
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ABSTRACT 

 

 Legumes are one of the most important families in the caatinga. An 

ecologically important characteristic of some species belonging to this family is 

biological nitrogen fixation (BNF), mediated by symbiosis with root bacteria 

generally designated as rhizobia. The nodulating capacity, the phenotypic 

diversity of diazothrophic bacteria associated to nodules and the natural 

abundance of 15N in the field of native caatinga legumes were evaluated. 

Amorosa, jurema branca, jurema preta, mulungu, sabiá, unha de gato, angico, 

canafístula, cumaru, mororó and espinheiro were cultivated for 120 days in pots 

with soils collected from Remigio and Santa Teresinha (PB) and Serra Talhada 

(PE) municipalities, to allow observation of their natural nodulation. The 

nodulating species were: amorosa, angico, jurema branca, jurema preta, 

mulungu, sabiá and unha de gato. The non-nodulating ones were: canafístula, 

cumaru, espinheiro and mororó. The nodulation results were confirmed by their 

15N signals in the field, typical of fixing and non-fixing species, respectively. The 

twenty largest nodules of each nodulating species (except angico) were 

selected to generate a collection of 264 rhizobia isolates which were 

phenotypically characterized in YMA culture medium. The data were used to 

generate a matrix which was used in a cluster analysis that separated 36 

groups with 70% of similarity, with the NTSYS-PC program. Similarity indices 

were used to evaluate the variability and equability among isolates from the 

three areas and the six species. Serra Talhada, Remígio and Santa Teresinha 

índices were: Shannon-Wiener – 4.39, 3.25 and 3.69; Margalef – 5.85, 3.25 and 

4.77; Simpson – 0.06, 0.12 and 0.11; and Pielou – 3.03, 2.57 and 2.71. . The 

highest values from Serra Talhada and from jurema preta and mulungu indicate 

greater diversity and representativity of phenotypical groups.  . Unha de gato, 

on the other hand, was the least represented and sabiá had a low uniformity of 

group distribution. 

 

 

Key-words: Rhizobia, Nodulating, Diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Várias pesquisas têm comprovado, ao longo das seis últimas décadas, a 

capacidade de alguns microrganismos, denominados diazotróficos (fixadores 

de nitrogênio), de realizar associações simbióticas com determinadas famílias 

de plantas, beneficiando-as à medida que retiram o nitrogênio (N) do ar e o 

disponibilizam para a necessidade nutritiva das mesmas. Sendo o nitrogênio 

um dos macronutrientes essenciais às plantas, essa capacidade de simbiose 

com bactérias fixadoras de N, também denominada fixação biológica de 

nitrogênio (FBN), tem despertado cada vez mais o interesse dos 

pesquisadores, sobretudo pelo fato desse processo ter um forte impacto 

positivo na sustentabilidade do meio ambiente, devido à possibilidade de 

redução de aplicações de fertilizantes nitrogenados sintéticos extraídos de 

recursos naturais não renováveis, comumente empregados em larga escala em 

grandes culturas agrícolas. 

Estudos relativos às associações de plantas leguminosas com bactérias 

diazotróficas (rizóbios) têm sido bastante divulgados. Segundo Lewis et al. 

(2005) há mais de 19 mil espécies de leguminosas conhecidas em todo mundo. 

O interesse por este tema é devido, entre outros fatores, à importância 

alimentícia dos grãos de algumas espécies da família Leguminosae e ao amplo 

emprego de inoculantes na produção da soja no Centro-Oeste brasileiro. 

De acordo com Araújo et al. (2002), as leguminosas ocorrem 

abundantemente na caatinga sendo bem representadas tanto nos estratos 

arbóreo e arbustivo, como no herbáceo, o que realça sua elevada importância 

ecológica. É uma das famílias mais importantes do bioma, estando 

representada por 86 gêneros e 320 espécies (Queiroz, 2009), com um alto grau 

de endemismo (Queiroz, 2002). Entretanto, a capacidade de formar nódulos 

simbióticos ainda é desconhecida para grande parte destas espécies. Por outro 

lado, a capacidade fisiológica das leguminosas de formar nódulos não 

comprova a ocorrência de fixação no ambiente natural. 

Embora seja um pré-requisito a associação com rizóbios para fixação de 

N2 atmosférico pelas leguminosas, apenas cerca de cinqüenta espécies de 

rizóbios foram descobertas até o momento. Esta discrepância surpreende, uma 

vez que muitas espécies de rizóbio têm seu círculo de hospedeiras bastante 
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restritas e é, certamente, o reflexo do limitado número de espécies de 

leguminosas estudadas quanto à associação (HAUKKA, 1996). Isto remete à 

importância de reforçar estudos sobre biodiversidade de bactérias diazotróficas 

nodulantes, tanto em termos de manejo cultural, visando implementar a 

sobrevivência de populações mais eficientes e mesmo mais específicas, 

quanto a obtenção de germoplasma mais adaptado aos diferentes tipos de solo 

e variedades de plantas. Cabe salientar o fato de que a maioria dos estudos de 

biodiversidade tem sido conduzida em solos de regiões de clima temperado, 

sob condições completamente diferentes das de regiôes tropicais. 

Técnicas isotópicas, como abundância natural de 15N e diluição 

isotópica, vêm sendo usadas nas pesquisas para obtenção da FBN de muitas 

espécies de plantas fixadoras de nitrogênio. Nesse trabalho foi utilizada a 

técnica da abundância natural de 15N a partir de amostras de folhas de 

leguminosas nativas da caatinga.  

Estudos de diversidades de espécies de bactérias simbiônticas têm sido 

muito discutidos pela questão da sustentabilidade ecológica. Índices como os 

de Shannon-Wiener, Simpson, Margalef e Pielou vêm sendo utilizados em 

estudos desta natureza com bastante eficiência para análises de diversidades 

quantitativas e qualitativas de plantas, animais e microrganismos de solo em 

ecossistemas diversos. Na literatura existem dezenas de índices de 

diversidade (MARGURRAN, 2004). 

Este trabalho teve por objetivo determinar a capacidade de nodulação de 

onze espécies de leguminosas arbóreas da caatinga, determinar suas 

abundâncias naturais de 15N em campo, caracterizar fenotipicamente isolados 

de rizóbios obtidos das leguminosas nodulantes e fazer uma analise de 

diversidade quantitativa das bactérias nativas de solos de diferentes 

fragmentos de caatinga capazes de nodular as leguminosas. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Importância das leguminosas arbóreas 

 

A família das leguminosas é a terceira maior família de plantas, tem 

distribuição cosmopolita e inclui 727 gêneros e 19.327 espécies (LEWIS, 2005). 

Em importância econômica é superada apenas por Poaceae e em número de 

espécies apenas por Orchidaceae e Asteraceae. Compreende árvores, 

arbustos, ervas e lianas, com folhas geralmente alternadas e compostas, flores 

com estrutura variada, de acordo com a subfamília, e fruto característico em 

forma de vagem. Convencionalmente esta família é dividida em três 

subfamílias claramente distintas por suas estruturas florais: Mimosoideae, 

Papilonoideae e Caesalpinoideae.  

A importância das leguminosas arbóreas em sistemas produtivos tem 

sido bem revisada e discutida na literatura, sendo importantes os trabalhos de 

Dakora e Keya (1997), Franco e Faria (1997); Kass et al.(1997), Sprent e 

Parsons (2000), onde são mencionados gêneros como Acacia, Albizia, 

Anadenanthera, Calliandra, Erythrina, Gliricidia, Leucaena, Melanoxylon, 

Mimosa, Parkea, Prosopis, Pterocarpus, Samanca e Sesbania. Em diversos 

levantamentos florísticos de áreas de caatinga, alguns destes gêneros são 

bastante citados (FERRAZ et al., 1998; PEREIRA et al., 2002). Esta inserção 

de leguminosas relaciona-se com a manutenção da produtividade dos 

sistemas, que para isto devem ser manejados como um sistema ecológico, 

usando diversas plantas e organismos, para prover um fluxo de energia e uma 

ciclagem de nutrientes adequados, para prevenir perdas de solo e nutrientes e 

para promover o controle de pragas e doenças (FRANCO e FARIA, 1997).  

Enfatizando regiões pobres do planeta, o uso de leguminosas fixadoras 

de nitrogênio ocorre em diversos sistemas agroflorestais e agropastoris e em 

programas de recuperação de áreas degradadas, uma vez que estas espécies 

apresentam funções produtivas (produção de alimento, forragem, lenha, 

madeira, carvão, mel e outros produtos) e funções protetoras (recomposição 

dos estoques de N e C, controle de erosão, estabilidade de taludes, 

barraventos, aumento no estoque e qualidade da água) (FARIA et al., 1999).  
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Em sistemas produtivos de subsistência na África e Ásia, leguminosas 

arbóreas são interplantadas com culturas tradicionais, e seus cortes podem 

servir como lenha, cobertura morta, adubação verde ou alimento para animais, 

(BURESH et al., 1997; BURESH E COOPER, 1999). Altos níveis de produção 

de biomassa das leguminosas podem ser conseguidos nestes sistemas, 

podendo propiciar também aumentos de produtividade das culturas 

consorciadas em relação ao plantio em monocultura (GATHUMBI et., 2002). 

Nas Américas, diversos sistemas agroflorestais com leguminosas são usados, 

compreendendo plantios sombreados, cultivos intercalando períodos de pousio, 

sistemas silvopastoris, cultivos em aléias, etc, dentro dos quais são adotados 

diferentes manejos (densidade de leguminosas, ocorrência e freqüência de 

podas, etc.) (KASS et al., 1997). No semi-árido brasileiro é comum que 

algumas árvores da vegetação nativa sejam mantidas em áreas de pastagem. 

Estudos sobre o efeito de leguminosas nativas nestes sistemas não são 

comuns. Embora não tenham trabalhado com nenhuma leguminosa nativa, 

Menezes e Salcedo (1999), Menezes et al. (2002) e Tiessen et al. (2003) 

encontraram efeitos positivos das árvores sobre as propriedades do solo, 

dinâmica de nutrientes e manutenção de biomassa no extrato herbáceo, 

indicando a viabilidade do sistema e a necessidade de estudos com espécies 

nativas. Contudo, o sucesso da inserção de leguminosas arbóreas nos 

sistemas depende, em grande parte delas estarem noduladas com rizóbios 

eficientes. Apesar da escassez de estudos envolvendo espécies nativas, 

existem indicações de que elas podem se beneficiar com a inoculação com 

estirpes selecionadas (PATREZE E CORDEIRO, 2004).  

 

Capacidade de nodulação de leguminosas. 

 

Embora não seja uma característica comum a todas as espécies, a 

capacidade de formar nódulos e fixar nitrogênio atmosférico em simbiose com 

bactérias do grupo dos rizóbios é a grande particularidade ecológica das 

leguminosas (ALLEN e ALLEN, 1981). A maioria das espécies nodulantes 

pertence à subfamília Papilionoideae, na qual 97% das espécies examinadas 

são capazes de formar nódulos. Entre as Mimosoideae esta capacidade foi 

provada em 90% das espécies examinadas e entre as Caesalpinoideae 
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examinadas, apenas 23% é capaz de fixar N2 atmosférico. Entretanto, apenas 

uma fração do total de espécies leguminosas foi investigada quanto à 

capacidade de FBN, havendo enormes lacunas de informações sobre a maioria 

das espécies arbóreas da África e América Latina, devido a limitações 

metodológicas, como a dificuldade de identificação de nódulos em árvores 

adultas, a freqüente falta de nódulos em florestas e a dificuldade de obtenção 

de sementes nativas para estudos em vasos (FARIA et al., 1984; 1989; 

DAKORA E KEYA, 1997). Apesar das dificuldades, muitos esforços têm sido 

feitos no Brasil para identificar espécies de leguminosas capazes de fixar 

nitrogênio do ar (FARIA et al.,1984; 1987; 1989; 1994; MOREIRA et al., 1992 e 

SOUZA et al., 1994). Porém, a maioria dos estudos restringiu-se a espécies do 

Sudeste e da Amazônia. 

Bala et al., (2003), estudando a ecologia de populações nativas de 

rizóbios de solos tropicais capazes de nodular leguminosas arbóreas, 

afirmaram que existem evidências sugerindo que uma leguminosa exibe melhor 

nodulação em solos do seu centro de diversidade que em solos nos quais foi 

introduzida. 

Na caatinga foram identificadas, até recentemente, 86 gêneros e 320 

espécies de leguminosas, que se distribuem da seguinte forma: Mimosoideae 

com 23 gêneros e 99 espécies; Papilionoideae com 41 gêneros e 124 

espécies; e Caesalpinoideae com 22 gêneros e 97 espécies (QUEIROZ, 2009). 

Alguns taxonomistas atribuem status de família a cada uma das subfamílias. A 

importância quantitativa das leguminosas na região da caatinga do nordeste 

brasileiro (ARAÚJO et al., 2002), juntamente com o alto grau de endemismo 

(QUEIROZ, 2002) autorizam a hipótese de que o conhecimento sobre o status 

de nodulação das espécies nativas deste bioma é bastante incompleto. 

Algumas informações de cunho pessoal existem sobre este bioma, porém, a 

única publicação disponível é a de Vasconcelos e Almeida (1979/1980), que 

estudaram Anadenanthera, Mimosa, e Piptadenia.  
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Isolamento de rizóbios 

 

Características fenotípicas (VINCENT, 1970) são usadas com sucesso 

em estudos de ecologia de rizóbios. Para Graham (1976), as caracterizações 

morfológicas ou fenotípicas de bactérias fornecem informações importantes 

para identificações e agrupamentos de espécies, possibilitando obter uma 

avaliação de diversidade destes microrganismos em diferentes localidades sob 

diferentes manejos de terra (MARTINS et al.,1997; MOREIRA et al., 1992; 

PEREIRA, 2000; MELLONI, 2001). Em se tratando de manejo de solo, Santos 

et al. (2007) estimaram a diversidade das populações de rizóbios presentes em 

amostras de solos coletadas sob diferentes coberturas vegetais e sob 

diferentes manejos, isoladas de sete espécies de leguminosas pertencentes à 

tribo Aeschynomeneae que foram usadas como planta isca e revelaram que o 

solo sob vegetação nativa (caatinga) mostrou maior diversidade de rizóbios que 

o solo sob cultivo.  

Tempo de crescimento de colônias de rizóbios em meio de cultura é uma 

das características morfológicas mais observadas pelos pesquisadores até 

hoje. Isto se deve ao fato desta característica ser um dos principais atributos, 

desses microrganismos, considerado na classificação taxonômica de rizóbios 

desde sua identificação como bactérias simbiônticas e fixadoras de nitrogênio. 

Os rizóbios são classificados como sendo de crescimento rápido, quando suas 

colônias começam a aparecer em meio de cultura com menos de 24 horas 

após incubação, e de crescimento lendo quando começam a aparecer após 24 

horas. Observando isolados de rizóbios de região semi-árida, Sprent, (1994) 

evidenciou as condições edafoclimáticas adversas destas regiões como sendo 

fatores que propiciam altas incidências de rizóbios de crescimento rápido. Eles 

acreditam que a sobrevivência das espécies antepõe-se a capacidade de fixar 

N2. Corroborando, Barnet e Catt, (1991), que estudaram as características e 

distribuição de bactérias isoladas dos nódulos de raiz de Acácia ssp. em 

diferentes localidades da Austrália, concluíram que os isolados obtidos eram 

bastante influenciados pela localização geográfica, sendo os de crescimento 

rápido obtidos somente dos sítios de zonas áridas.  

Segundo Garrity e Holt, (2001), os rizóbios, apresentam a seguinte 

classificação taxonômica: Domínio - Bacteria; Filo - Proteobacteria; Classe - 
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Alfaproteobacteria; Ordem - Rhizobiales; e Famílias - Rhizobiaceae, 

Phyllobacteriaceae, Bradyrhizobiaceae e Methylobacteriaceae. Entretanto, 

algumas espécies de bactérias que também são microssimbiontes de 

leguminosas estão sendo chamadas de rizóbios e pertencem a gêneros 

bastante distintos, como Devosia (RIVAS et al., 2003) e Methylobacterium 

(SAMBA et al., 1999; SY et al., 2001; JOURAND et al., 2004) pertencentes à 

classe das Alfaproteobacterias, bem como Ralstonia (CHEN et al., 2001) e 

Burkholderia (VANDAMME et al., 2002; CHEN et al., 2003, 2005, 2006) 

pertencentes à classe das Betaproteobacterias. 

Com base nos dados de seqüenciamento do gene ribossomal 16S, 

atualmente, os rizóbios estão distribuídos em cinco gêneros, Rhizobium, 

Bradyrhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium (=Ensifer) e Mesorhizobium, 

todos pertencentes à subclasse Alfaproteobacterias. Além disso, existem 

outras bactérias recentemente descritas e também denominadas como 

rizóbios, por serem microssimbiontes de leguminosas, e que pertencem a 

gêneros bastante distintos, tanto na subclasse alfa (Devosia, 

Methylobacterium), como na subclasse beta (Ralstonia, Burkholderia) 

(PEREIRA, 2008). 

 

Técnica isotópica da abundância natural de 15N. 

 

A aplicação, a qualquer planta, da técnica da abundancia natural de 15N 

é baseada na observação que o N derivado do solo é, geralmente, ligeiramente 

diferente (δ15N%) do N derivado do ar. Plantas ou microrganismos crescendo 

unicamente sob FBN geralmente acumulam nitrogênio com concentração do 

isótopo 15N próxima à do N2 atmosférico (0,3663%), enquanto, plantas obtendo 

todo N do solo, geralmente, apresentam valores de 15N mais enriquecidos que 

o do ar. 

Segundo Boddey et al. (2000), é surpreendentemente difícil quantificar 

os montantes de N2 fixados em árvores e arbustos de bosques naturais em 

sistemas agro-florestais. Esses pesquisadores consideraram a grande variação 

de tamanho da vegetação nos estratos florestais; a nodulação de espécies 

fixadoras; a natureza perene com longo prazo de crescimento e sazonalidade 

de ano para ano; mudança nos padrões de assimilação de nitrogênio; 
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limitações lógicas de trabalhos com árvores de grande porte, geralmente 

impossíveis de colher na íntegra; a influência dos microssimbiontes; a idade 

das plantas, entre outros, como sendo fatores que exercem influencia nos 

resultados da abundância natural de 15N das espécies florestais, 

consequentemente, provocando dificuldades consideráveis na avaliação da 

FBN. Todavia, a eficiência da técnica da abundância natural de 15N tem sido 

cada vez mais comprovada à medida que mais pesquisadores lançam mão 

deste recurso na realização de seus trabalhos. 

Miranda et al, (2003) aplicando a técnica da abundância natural de 15N 

em cinco acessos de Arachis pintoi e dois de A. repens, mediram a FBN por 

comparação dos teores de 15N com os de plantas não fixadoras crescendo na 

mesma área, e concluíram que a FBN variou de 36% a 90% do N total das 

plantas analisadas. Freitas (2008) avaliou o sinal de 15N de algumas espécies 

leguminosas da caatinga do semi-árido do nordeste do Brasil e constatou uma 

diferença significativa entre estas e as espécies não fixadoras, revelando a 

possibilidade da aplicação desta técnica com sucesso na avaliação de FBN. 

 

Índices de diversidades 

 

Diversidade ecológica ou variedade e abundância de espécies em 

diferentes habitats é um dos temas centrais de ecologia nos últimos anos 

(MAGURRAN, 1988). Atualmente, encontram-se disponíveis para estudos 

desta natureza vários recursos eficientes e confiáveis, Entre eles, destacam-se 

os índices de diversidade utilizados na avaliação de comunidades microbianas 

de solos e de rizosfera, locais que apresentam alto grau de biodiversidade. Os 

índices apresentam-se como descritores efetivos (BOEHM et al., 1993) e 

permitem dimensionar riqueza, igualdade e diversidade em diferentes 

ambientes. Um índice de diversidade é uma medida de “dispersão qualitativa” 

de uma população de indivíduos pertencentes a várias categorias 

qualitativamente diferentes (PIELOU, 1977; JOHNSON e KOTZ, 1988) 

Alguns trabalhos sinonimizam índices de diversidade, com diversidade, o 

que seria uma forma muito restrita de medir e expressar o conceito de 

diversidade (RICOTA, 2005). Riqueza de espécies, representada pelo índice de 
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Margalef, é a maneira mais direta e comum de medir diversidade, que consiste 

simplesmente no número de espécies em certa comunidade ou área de 

interesse (PEET, 1974, WILSEY et al. 2005). Este índice é bastante 

dependente do esforço amostral. Quanto maior a coleta maior o número de 

espécies encontradas (MELO, 2008). Os Índices de Shannon-Wiener, Simpson 

e Pielou, entre outros, são bastante utilizados como ferramentas para análises 

de diversidade de espécies, e diversidade de ecossistemas, permitindo uma 

avaliação da dinâmica populacional frente a diferentes manejos. Eles 

permitirem comparações de amostras com diferentes tamanhos de populações 

(ODUM, 1988; MAGURAN, 1988). O índice de Shannon (H’) representa a 

entropia de ordem, em que o resultado depende diretamente do número de 

termos do somatório (S) e do valor de cada termo (pi), isoladamente. Quanto 

maior H’, maior o conteúdo de informação de um indivíduo tomado da 

comunidade de modo independente e aleatório. Como o valor de H’ depende 

da base logarítmica usada em seu cálculo, requer muita atenção quando da 

comparação de comunidades: H’ deve ser calculado com a mesma base 

logarítmica em todas as comunidades. Para decidir se dois valores de H’ 

diferem significativamente, é possível usar a estatística t (ZAR 1996). O índice 

de Simpson (S‟) é utilizado em análises quantitativas de comunidades 

biológicas. Esse índice dá idéia da probabilidade de se coletar aleatoriamente 

dois indivíduos da comunidade e, obrigatoriamente, pertencerem à mesma 

espécie. O índice de eqüabilidade de Pielou (J‟) é derivado do índice de 

diversidade de Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição 

dos indivíduos entre as espécies existentes (PIELOU, 1966).  
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MATERIAL E MÉTODOS  
 

Verificação da capacidade de nodulação 

 

Sementes das espécies leguminosas angico (Anadenanthera colubrina 

(Vell) Brenan), canafístula (Senna spectabilis (DC.) H.S. Irving & Barneby), 

cumaru (Amburana cearensis (Allem.) A.C. Smith), jurema preta (Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir.), mororó (Bauhinia cheilanta (Bong.) Steud.) , mulungu 

(Erythrina velutina Willd), sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), e unha de gato 

(Mimosa arenosa (Willd) foram obtidas em bancos de sementes na região ou 

com pesquisadores, e sementes de amorosa (Mimosa paraibana Barneby), 

espinheiro (Acacia glomerosa Benth.) e jurema branca (Piptadenia stipulacea ) 

(Benth.) Ducke) foram coletadas no campo, em Remígio, município do Agreste 

da Paraíba.  

Amostras de solo foram coletadas nos municípios de Remígio (Agreste 

da Paraíba), Serra Talhada (Sertão de Pernambuco) e Santa Teresinha (Sertão 

da Paraíba), da camada superficial (0 a 20 cm), em áreas sob vegetação de 

caatinga. A escolha desses municípios deve-se ao fato de apresentarem 

fragmentos de caatinga bem preservados e serem contrastantes em 

pluviosidade. Embora as três áreas estejam enquadradas como caatinga e com 

médias pluviométricas anuais semelhantes (cerca 700 a 800 mm), as 

diferenças de duração e intensidade de déficit hídrico a que são submetidas 

condicionam um gradiente de xerofilia entre elas. O remanescente de Remígio 

é o mais úmido, apresenta de 4 a 5 meses de déficit hídrico, o de Serra 

Talhada seis a sete meses e o de Santa Teresinha está submetido ao maior 

déficit de água, com chuvas mais concentradas (tabela 1).  
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Tabela 1 - Características ambientais de Remígio e Santa Teresinha, na 

Paraíba, e Serra Talhada, em Pernambuco, Brasil. 
Características Remígio  Santa Teresinha  Serra Talhada  

Tipo de solo Regolítico Neossolo litólico Luvissolo 

pH (água)  4.4 5.8 6.8 

P (mg dm_3)  8.4 7.3 4.9 

Chuva anual (mm)(*) 700 824 768 

Déficit de água (meses) 4-5 9-10 6-7 

Temperatura média (0C) 22 26 24 

 

Os solos coletados foram misturados cada um, separadamente, a areia 

lavada com água corrente e autoclavada e a vermiculita estéril, na proporção 

1:1:1. A mistura foi acondicionada em vasos de plástico com capacidade para 1 

Kg e neles plantadas as onze espécies de leguminosas selecionadas. O 

experimento foi conduzido na casa de vegetação da área de solos da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, com delineamento 

inteiramente casualizado, com três repetições para cada leguminosa cultivada 

em cada solo, constituindo um fatorial 11 x 3 x 3, totalizando 99 vasos. As 

plântulas, previamente germinadas em sementeira, foram transplantadas para 

os vasos definitivos, após a emissão da 4ª a 6ª folhas definitivas. Para diminuir 

perdas das mudas transplantadas, foi improvisada uma câmara úmida, em 

cada vaso, com saco plástico, criando uma condição climática favorável às 

plantas. Os sacos permaneceram de dois a três dias sobre os vasos. Depois, 

por um período de 120 dias, foram mantidas sob condição ambiente, sendo, 

então, coletadas. Regas foram realizadas com água de torneira sempre que se 

fez necessário. Em cada um dos vasos, também foi colocado 1 L de solução 

nutritiva de Norris sem N, em doses de 50 mL por dia.  

Na colheita, as plantas foram retiradas dos vasos, cuidadosamente, para 

não danificar as raízes, separando-as dos solos. Das plantas nodulantes foram 

destacados os nódulos, que foram lavados, fotografados e acondicionados em 

recipientes com sílica gel para posteriormente serem usados nos isolamento 

das bactérias diazotróficas. 
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Abundância natural de 15N 

 

 

A abundância natural do 15N de amorosa, angico, canafístula, cumaru, 

espinheiro, jurema branca, jurema preta, mororó, sabiá  e unha de gato, foi 

determinada em amostras de tecido foliar  de plantas crescidas em condições 

naturais, nos municípios de Remígio (PB), Santa Teresinha (PB) e Serra 

Talhada (PE). As folhas coletadas foram secas em estufa, moídas e 

homogeneizadas e enviadas para determinação da abundância natural do 15N 

por espectrometria de massa.  

Os resultados de 15N foram expressos em unidades de “delta”, que 

corresponde ao desvio por mil (‰) da abundância de 15N da amostra, com 

relação ao 15N do padrão usado nos cálculos, que corresponde ao N2 do ar, 

(0,3663). 

 
Delta (δ) = (Ramostra/Rpadrão – 1)×1000 

 
onde Ramostra e Rpadrão são as razões 15N:14N da amostra e do padrão (N2 

atmosférico), respectivamente.  

A técnica isotópica é baseada na comparação entre a abundância 

natural do 15N das folhas de leguminosas arbóreas (potencialmente fixadoras) e 

a abundância natural de 15N das folhas das plantas controle (não fixadoras), do 

mesmo local.  

 

Isolamento e caracterização fenotípica da coleção de isolados 

 

 

Foram isolados rizóbios dos nódulos de seis leguminosas: amorosa, 

jurema branca, jurema preta, mulungu, sabiá  e unha de gato. Os vintes 

maiores nódulos de cada leguminosa, guardados em sílica gel, foram 

reidratados com água destilada, e desinfestados superficialmente em uma 

solução de álcool etílico a 70% por 1 minuto, seguida por uma solução de 

hipoclorito de sódio a 5%, por 2 minutos, e lavagem, por 10 vezes, em água 

destilada e autoclavada. Após estes procedimentos, cada nódulo foi 

pressionado com uma pinça sobre uma placa de Petri, contendo o meio YMA 
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(yeast mannitol agar) com vermelho do congo, conforme descrito por Fred e 

Waksman (1958). As placas foram incubadas a 28o C até o aparecimento de 

colônias de bactérias. De cada placa, uma ou duas colônias foram purificadas 

em meio YMA com azul de bromotimol, para proceder a caracterização 

fenotípica e formar uma coleção de isolados de rizóbios. Esses isolados foram 

codificados, identificados e armazenados em microtubos esterilizados, 

contendo 1 ml de meio YM com glicerol (15%), a uma temperatura de -20o C. 

A caracterização fenotípica dos isolados foi adaptada de Vincent (1970), 

sendo observados os seguintes aspectos morfo-fisiológicos dos rizóbios: 1) 

tempo de crescimento da colônia (inferior ou superior a 24hs); 2) forma 

geométrica da colônia (circular ou oval); 3) borda da colônia (regular ou 

irregular); 4) tamanho da colônia (inferior ou superior a 2mm); 5) pH do meio de 

cultura (alteração na cor: amarela – ácido; azul – alcalino; e inalterado - neutro; 

6) elevação da colônia ( plana ou elevada); 7) transparência da colônia (opaca 

ou transparente); 8) cor da colônia (branca, creme, laranja e verde); 9) 

presença de muco (sem e com); 10) quantidade de muco (seco, pouco, médio 

e muito); 11) limpar o meio (sim ou não); 12) elasticidade da colônia (sim ou 

não); 13) aspecto da coloração da colônia (homogênea ou heterogênea).  

Estas características foram codificadas de forma binária (Tabela 2) 

visando à utilização do programa estatístico NTSYS-PC (Numerical Taxonomic 

and Multivariate Analysis System, versão 2.0, Applied Biostatistics, New York) 

para análise de agrupamento.  
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Tabela 2 - Codificação binária (0 e 1) das características fenotípicas dos 

isolados de rizóbios. 
 

Características
 

Códigos 

0 1 

Tempo (em dias) < 24hs > 24hs 

Forma Circular Oval 

Borda regular Irregular 

Tamanho ≤ 2mm >2 mm 

pH Ácido Alcalino 

Elevação Sem  Com  

Transparência Opaco Transparente 

Cor Branca e Creme Laranja e Verde 

Presença de muco Sem muco Com muco 

Quantidade de muco seco ou pouco Médio e muito 

Limpa Sim Não 

Elasticidade Sim Não 

Colônia Homogênea Heterogênea 

 

Análise da diversidade dos grupos de isolados 

 

O algoritmo UPGMA (método da média aritmética não ponderada), o 

coeficiente de Jaccard e o programa estatístico NTSYSPC ((Numerical 

Taxonomic and Multivariate Analysis System, versão 2.0, Applied Biostatistics, 

New York) foram utilizados para realizar os agrupamentos de similaridades ou 

grupos de especificidade hospedeira dos rizóbios isolados dos nódulos das 

leguminosas e fazer as análises estatísticas, a partir da codificação binária das 

características morfológicas dos isolados (tabela 2). Grupos fenotípicos foram 

formados com 70% de similaridade entre isolados.  

Para analisar a diversidade de rizóbios nativos dos solos das áreas 

(Remígio, Serra Talhada e Santa Terezinha) e das espécies amostradas foram 

usados os  índices de (1) Shannon-Wiener, que se refere à variedade de 

espécies de uma determinada comunidade, habitat ou região, (2) de Simpson,  

que se refere à dominância de uma ou mais espécies numa determinada 

comunidade, habitat ou região, (3) de Margalef, que se refere à abundância 

numérica de uma determinada área geográfica, região ou comunidade e de (4) 
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Pielou,  que se refere ao padrão de distribuição de indivíduos entre as 

espécies, sendo proporcional à diversidade, exceto se houver co-dominância 

de espécies. 

 

(1) Índice de Shannon-Wiener (1949) - (H’): é usado para medir a 

diversidade de dados determinantes. Trata-se da informação entrópica da 

distribuição, tratando solos ou espécies como símbolos e o o número de 

isolados como probabilidade. Quanto maior o valor de H‟, maior a diversidade 

areado solo ou da espécie em estudo. 

 

H' = - ∑ pi.Log2 pi. 

 

Onde: pi é a proporção do número de grupos fenotípicos presente em 

cada área dos solos amostrados ou em cada uma das leguminosas estudadas, 

ou ainda, em cada uma das leguminosas para cada um dos solos amostrados, 

com relação ao total de grupos fenotípicos estabelecidos nas análises de 

similaridades. 

 

(2) Índice de Simpson (1949) - (C): Mede o grau em que uma dada 

espécie predomina em uma comunidade, devido ao seu tamanho ou 

abundância. Exprime a abundância das espécies mais comum, sendo 

consequentemente, mais sensível a mudanças que ocorrem nestas espécies. 

O valor calculado de C ocorre na escala de 0 a 1, sendo que os valores 

próximos de 1 indicam maior dominância, e consequentemente menor 

diversidade.  
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Onde: ni é o número de grupos fenotípicos presente em cada área dos 

solos amostrados ou em cada uma das leguminosas estudadas, ou ainda, de 
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cada uma das leguminosas para cada local; e o N é o número total de grupos 

fenotípicos estabelecidos nas análises de similaridades. 

 

(3) Riqueza de Margalef: (1958): é um índice simples de diversidade, 

considerando somente o número de espécies (s-1) e o logaritmo (base 10 ou 

natural) do número total de indivíduos. O índice de diversidade de Margalef (Dα 

ou α) é estimado através da seguinte equação: 

 

 
N

S
D

log

1
  

 

onde S é o número de grupos fenotípicos em cada área amostrada ou 

em cada leguminosa ou ainda de cada leguminosa em cada local. N é o 

número total de grupos fenotípicos. 

 

(4) Uniformidade de Pielou (1959) - (J): é derivado do índice de 

diversidade de Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição 

dos indivíduos entre as espécies existentes (Pielou, 1966). 

 

J = H/log2(R). 

 

Onde H é o Índice de Shanon-Wiener e (R) é a riqueza definida como o 

número de diferentes grupos fenotípicos. Quanto menor o valor do índice de 

equabilidade, maior é a dominância. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Capacidade de nodulação 

 

 
Amorosa (Mimosa paraibana), angico (Anadenanthera colubrina), jurema 

branca (Piptadenia stipulacea), jurema preta (Mimosa tenuiflora), mulungu 

(Eritryna velutina), sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) e unha de gato (Mimosa 

arenosa) apresentaram capacidade de formar nódulos (Tabela 3) em simbiose 

com os rizóbios nativos dos solos dos municípios Remígio, Santa Teresinha 

(PB) e Serra Talhada (PE). Canafístula (Senna spectabilis), cumaru (Amburana 

cearensis), espinheiro (Acacia glomerosa) e mororó (Bauhinia cheilanta) não 

formaram nódulos em nenhum dos solos das três áreas. 

 

Tabela 3 - Nodulação de leguminosas da caatinga. 
 

Subfamília 

 

Espécies 

 

Nome vulgar 

Nodulação 

Neste 

trabalho 

Na 

literatura 

Mimosoideae Mimosa paraibana Amorosa sim s/i(1) 

Mimosoideae Anadenanthera colubrina Angico sim sim 

Mimosoideae Acacia glomerosa Espinheiro não não 

Mimosoideae Piptadenia stipulacea Jurema branca sim s/i 

Mimosoideae Mimosa tenuiflora Jurema preta sim sim 

Mimosoideae Mimosa caesalpiniifolia Sabiá sim sim 

Mimosoideae Mimosa arenosa Unha de gato sim sim 

Caesalpinoideae Bauhinia cheilanta Mororó não s/i 

Caesalpinoidea Senna spectabilis Canafístula não não 

Papilionoideae  Amburana cearensis Cumaru não não 

Papilionoideae Eritryna velutina Mulungu sim sim 

(1) Sem informação na literatura sobre capacidade de nodulação. 

 

Das leguminosas da subfamília Mimosoideae 86% nodularam, das 

Papilionoideae 50% nodularam e as Caesalpinoideae não nodularam, 

confirmando as observações de Allen e Allen (1981) e Faria et al (1989), de 

que a nodulação é mais freqüente em espécies de leguminosas das 
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subfamílias Mimosoideae e Papilionoideae, e menos freqüentes em espécies 

pertencentes à subfamília Caesalpinoideae. 

Os nódulos inseriram-se de forma distinta no sistema radicular das 

plantas testadas. No mulungu, apresentaram-se todos juntos à raiz principal 

(Figura 1). Em amorosa, angico, jurema branca, jurema preta, sabiá e unha de 

gato, a nodulação foi abundante e bem distribuída por todo o sistema radicular 

(Figura 2), confirmando as tendências das subfamílias às quais pertencem. 

 

              

 

 

 

A nodulação natural (sem inoculação) nas espécies de leguminosas 

usadas como plantas iscas nos solos amostrados indica a ocorrência de 

rizóbios compatíveis nas três áreas estudadas.  

O conhecimento sobre a capacidade de formar nódulos em simbiose 

com rizóbios de espécies nativas da caatinga é importante porque o sucesso 

da inserção de leguminosas em sistemas agroflorestais ou em programas de 

reflorestamento depende, em grande parte, de elas serem nodulantes.  

Sobre a capacidade de nodulação de leguminosas (ALLEN E ALLEN, 

1981; SOUZA et al., 1994, FARIA et al., 1984, 1987, 1989; FARIA E LIMA, 

1998), encontram-se relatos sobre a nodulação de aproximadamente 293 

espécies que ocorrem no semi-árido, das quais 216 (73,4%) são nodulantes, 

69 (23,5%) não nodulantes e 8 espécies apresentam informações conflitantes. 

 

 

Figura 1 - Raízes noduladas 
de mulungu (Erithryna 
velutina) 

Figura 1. 1. - Raízes 

noduladas de jurema branca 
(Piptadenia stipulacea) 
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Análise da abundância natural de 15N 

 

Os resultados de abundância natural de 15N (δ15N‰) foram obtidos a 

partir da coleta de material em plantas das leguminosas nodulantes  e não 

nodulantes, crescendo nos fragmentos de caatinga nos três municípios 

estudados (Tabela 4). Dada à ausência de plantas de mulungu nestes 

fragmentos, não foi possível realizar a análise de 15N nesta leguminosa. 

 

Tabela 4 - valor médio da abundância natural 15N 
(δ15N‰) das leguminosas arbóreas nativas da caatinga 
colhidas em Remígio e Santa Teresinha (PB) e Serra 
Talhada (PE). 
Espécie δ15N‰ 

Jurema preta 1,59 

Unha de gato 2,05 

Jurema branca 2,44 

Amorosa 4,50 

Angico 5,27 

Sabiá 3,55 

Mororó 9,92 

Cumaru 10,07 

Espinheiro 10,63 

Canafístula 10,96 

 

 

Canafístula, cumaru, espinheiro  e mororó  tiveram seus sinais de δ15N 

compatíveis com plantas não fixadoras de outras famílias, determinadas nas 

mesmas áreas (Freitas, 2008). 

O valor médio de 10,39‰ de δ15N, nas folhas de plantas não fixadoras 

da caatinga foram notavelmente altos, corroborando a afirmativa de Martinelli et 

al., (1999), de que, em geral, os valores de δ15N de folhas de vegetação de 

florestas tropicais são mais elevados que os de florestas de regiões 

temperadas. Comparando com os valores encontrados em outros 

ecossistemas brasileiros, os valores do presente trabalho também foram altos: 

0,52‰ para plantas não leguminosas do cerrado (BUSTAMANTE et al., 2004), 

0,49‰ para não leguminosas e 1,73‰ para leguminosas não fixadoras do 
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cerrado (SPRENT et al., 1996), e 4,11‰ para não leguminosas e 5,25‰ para 

leguminosas não fixadoras da Amazônia (GEHRING et al., 2005). Entretanto, 

são valores que se aproximam dos encontrados por Schulze et al. (1991) em 

regiões áridas da Namíbia (valor médio de 7,38‰). Em levantamento de 118 

casos de relatos de δ15N de folhas de vegetação de diversos locais da terra, 

realizado por Handley et al. (1999), os valores altos geralmente estavam 

associados a regiões áridas. 

Os processos que causam o aumento do sinal de δ15N de um sistema 

estão relacionados com a extensão na qual o nitrogênio mineral é perdido por 

lixiviação ou volatilização. Qualquer fator (aridez, cultivo, pH extremo, fogo ou 

pastagem) que aumente o fluxo proporcional do compartimento orgânico para o 

compartimento mineral (que é mais sujeito a perdas) empurra o sistema para o 

enriquecimento em 15N (HÖGBERG, 1997; HANDLEY et al, 1999). 

 

Caracterização fenotípica dos isolados 

 

 

As características fenotípicas (tabela 5) obtidas pelas observações das 

colônias dos rizóbios isolados dos nódulos das leguminosas revelaram uma 

ampla diversidade destas bactérias, nos três sítios (tabela 10).  

Levantamentos das características morfofisiológicas de microrganismos 

são muito importantes para o conhecimento de comunidades nativas. Lançar 

mão destes recursos é fundamentar estudos de diversidade de espécies. Para 

Vandamme et al. (1996), a avaliação das características fenotípicas é, em 

primeiro momento, um recurso útil para identificação de novos grupos 

taxonômicos de microrganismos em laboratórios que não tem acesso a 

tecnologias sofisticadas. 
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Tabela 5 - Características morfofisiológicas dos grupos fenotípicos obtidos dos 

isolados das leguminosas: amorosa, jurema branca, jurema preta, mulungu, sabiá 
e unha de gato, dos solos de Remígio e Santa Teresinha (PB) e Serra Talhada 
(PE). 

Grupos/No de 

Isolados 1 

Características dos grupos de isolados 2 

TC  pH DC FC EC BC Tr AC CC AM EM QM 

Grupo 1 (15) R Al < 2 C E R O He CB Cm Se SP 

Grupo 2 (39) R Ac < 2 C P R O Ho CB Cm Se MM 

Grupo 3 (7) R Ac < 2 C E Ir O Ho CB Cm Se MM 

Grupo 4 (29) R Ac < 2 C P R O Ho CB Cm Se SP 

Grupo 5 (1) R Ac < 2 C P R O Ho CB Cm Ce MM 

Grupo 6 (3) R Ac < 2 C P R O Ho LV Cm Se MM 

Grupo 7 (3) R Al < 2 C P R O Ho CB Cm Se SP 

Grupo 8 (4) R Ac < 2 O E R T Ho CB Cm Se SP 

Grupo 9 (11) R Al < 2 C E R O Ho LV Cm Se MM 

Grupo 10 (28) R Ac < 2 C E R O Ho CB Cm Se SP 

Grupo 11 (5) R Ac < 2 C E R S Ho CB Cm Se SP  

Grupo 12 (13) R Al < 2 C E R O Ho LV Cm Se SP  

Grupo 13 (2) R Ac < 2 C E R O Ho CB Cm Se SP 

Grupo 14 (1) R Al < 2 C E R O Ho CB Cm Se SP  

Grupo 15 (6)  R Ac < 2 C E R O He CB Cm Se MM 

Grupo 16 (1) R Ac > 2 C E Ir O He CB Cm Ce MM 

Grupo 17 (13) R Al < 2 C E R O Ho CB Cm Ce MM 

Grupo 18 (1) R Ac < 2 C E R O Ho LV Cm Ce SP 

Grupo 19 (6) R Ac < 2 C E R O Ho CB Cm Ce MM 

Grupo 20 (1) R Ac < 2 C E R O Ho CB Cm Se MM 

Grupo 21 (2) R Al > 2 O E R O Ho CB Cm Ce MM 

Grupo 22 (2) R Ac < 2 C E R O Ho CB Cm Ce MM 

Grupo 23 (1) R Al < 2 C E R O Ho LV Cm Ce MM 

Grupo 24 (1) R Ac < 2 C E Ir O Ho CB Cm Se SP  

Grupo 25 (1) R Ac < 2 C E Ir O He LV Cm Se MM 

Grupo 26 (1) R Ac < 2 C E Ir O He CB Cm Ce SP  

Grupo 27 (8) R Ac < 2 C E R O He CB Sm Se SP 

Grupo 28 (12) R Ac < 2 C E R O Ho CB Sm Se SP 

Grupo 29 (3) R Ac > 2 C E R O He CB Sm Ce SP 

Grupo 30 (7) R Al < 2 C P R O He CB Sm Ce SP 

Grupo 31 (9) R Ac < 2 C E R O He CB Cm Se SP 

Grupo 32 (7) R Al < 2 C E Ir O Ho CB Cm Se MM 

Grupo 33 (6) R Ac < 2 C P Ir T He CB Sm Ce SP  

Grupo 34 (6) R Ac < 2 C P Ir T Ho LV Cm Se MM 

Grupo 35 (9) R Ac > 2 C P Ir O He LV Cm Se SP  

Grupo 36 (1) R Ac < 2 C E Ir T Ho LV Cm Se SP  
 1 
Número de

 
isolados em cada grupo, determinado pela análise de similaridade. 

2
TC - tempo de crescimento (R: rápido ≤ 24hs, L: lento > 24hs); pH do meio (Ac: ácido, Al: alcalino); DC - 

diâmetro da colônia em mm (≤ 2, > 2); FC - forma da colônia (C: circular, O:oval); EC - elevação da colônia 
(P: plana, E: elevada); BC - borda da colônia (R: regular, Ir: irregular); Tr - transparência (O: opaca, T: 
transparente); AC - aparência da colônia (Ho: homogênea, He: heterogênea); CC - cor da colônia (CB: creme 
e branca, LV: laranja e verde); PM - presença de muco (Sm: sem muco, Cm: com muco); EM - elasticidade 
do muco (SE: sem elasticidade, CE: com elasticidade); QM - quantidade de muco (SP: seca e pouca, MM: 
médio e muito). 
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Todos os isolados cresceram com menos de 24 horas (tabela 5), e 

apresentaram diâmetros das colônias de puntiformes até 10 mm, indicando 

existir diferença grande de velocidade no crescimento das colônias. Na 

classificação taxonômica, bactérias com aparecimento de colônia inferior a 24 

horas são identificadas como espécies de crescimento rápido (VINCENT 1970 

e SPRENT 1994). 

A ocorrência de rizóbios de crescimento lento ou rápido parece estar 

relacionada com aspectos ambientais, afirmam Stamford et al, (1988; 1996), 

em estudos com isolados de rizóbios de feijão macassar, soja e jacatupé, 

provenientes de amostras de solos da Zona da Mata e da região semi-árida de 

Pernambuco. Eles observaram que 90% dos isolados da região semi-árida 

apresentaram crescimento rápido e 100% dos isolados da Zona da Mata 

apresentaram crescimento lento. Segundo Tan e Broughtam (1981), Barnet e 

Catt, (1991) e Martins et al. (1997), o crescimento rápido destas bactérias 

constitui uma estratégia de sobrevivência em clima quente, considerando que 

são mais tolerantes à seca que as de crescimento lento, justificando sua maior 

freqüência nos solos das regiões semi-áridas. 

Os diâmetros das colônias de até 10 mm (figura 2) contrariam a 

afirmativa do Manual de Bergy (GARRITY, 2005) de que rizóbios apresentam 

colônias com tamanhos de no máximo 4 mm. Isto sugere a existência de 

diferenças metabólicas importantes nos isolados de rizóbios obtidos, 

remetendo-os, necessariamente, a uma análise genotípica. Posteriormente, 

poderão ser estabelecidas diferenças fisiológicas entre microrganismos 

mediante estudos mais refinados (PELCZAR et al., 1981). 

Para Martins et al. (1997), o diâmetro das colônias de rizóbios pode 

estar correlacionado a outras características morfo-fisiológicas da bactéria, a 

exemplo da produção de muco e tempo de crescimento. Estudos comprovaram 

que rizóbios com diâmetros de colônias pequenos e de pouco muco no meio de 

cultura têm mais habilidade em fixar nitrogênio simbioticamente (ALLEN E 

ALLEN, 1950; VINCENT 1954, 1962; HERRIDGE E ROUGHLEY 1997; 

KUYKENDALL E ELKAN 1997).  
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A maioria dos isolados apresentou reação ácida no meio de cultura 

YMA, a exceção dos isolados provenientes da leguminosa amorosa, nos quais 

houve um equilíbrio entre os de reação ácida e os de reação alcalina (Figura 

4). Os isolados que acidificaram o meio de cultura apresentaram crescimento 

rápido, características culturais típicas dos gêneros Rhizobium, Sinorhizobium 

e Mesorhizobium (Moreira & Pereira, 2001). Por sua vez, os que alcalinizaram 

o meio de cultura exibiram características do gênero Bradyrhizobium (Jordan, 

1984; Moreira & Pereira, 2001). Segundo Hameed et al. (2004), as 

características morfo-fisiológicas revelam uma ampla diversidade de 

populações de rizóbios que geralmente carecem de estudos em nível 

molecular. É fato que para esclarecer a posição taxonômica dos isolados 

obtidos neste trabalho, torna-se necessário estudá-los genoticamente.  

 

 

Figura 2 - Tamanho das colônias de rizóbios em meio de cultura. 
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A produção de muco ou exopolissacarídeos no meio de cultura tem sido 

relatada como um mecanismo envolvido no processo de adaptação e 

sobrevivência dos rizóbios em diferentes condições edafo-climáticas, como 

solos álicos (XAVIER et al. 1998), condições de temperatura elevada (OSA-

AFIANA e ALEXANDER, 1982) e presença de actinomicetos produtores de 

antibióticos (COUTINHO et al. 1999). No presente estudo, a produção de muco 

aconteceu em 82% dos isolados, considerando que estes são nativos da região 

semi-árida do nordeste do Brasil, onde o clima é bastante adverso à vida. Esse 

resultado reforça a idéia de estratégia de sobrevivência (XAVIER et al. 1998). 

Sinclair e Eaglesham (1984) relataram que as estirpes que formam 

exopolissacarídeos são mais eficientes em fixar N2 sob condições salinas que 

as estirpes que não produzem muco. Corroborando, Martins et al. (1997), em 

estudos com rizóbios isolados de nódulos de feijão macassar cultivado em 

solos do Nordeste, correlacionaram muita produção de exopolissacarídeos com 

maior tolerância às condições de salinidade do solo e resistência intrínseca a 

antibióticos.  

 

Figura 3 - Número de isolados de cada leguminosa que foram capazes 
de produzir reação de pH ácido e alcalino em meio de cultura. 
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Análise de diversidade 

 

As caracterizações morfofisiológicas dos rizóbios isolados dos nódulos 

das leguminosas permitiram uma avaliação da variabilidade populacional dos 

rizóbios nativos dos fragmentos de caatinga preservados nos municípios de 

Remígio (PB), Santa Teresinha (PB) e Serra Talhada (PE). Para isto, a tabela 

montada com as caracterizações fenotípicas dos 264 isolados de rizóbios foi 

submetida ao algoritmo UPGMA, coeficiente de Jaccard e NTSYS-PC que 

geraram uma matriz e um dendrograma (figura 4) com 36 grupos fenotípicos, 

representando espécies com 70% de similaridades entre si (tabela 5). Os 

grupos fenotípicos 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 28, 30, 31, 32 e 

35 exibiram subgrupos de isolados com 100% de similaridades nas suas 

características (tabela 6 e figura 4) e dentro desses subgrupos, alguns isolados 

eram da mesma área e espécie de leguminosa (observar nomenclatura tabela 

6), indicando que podem ser bactérias de mesmo grupo e subgrupo 

taxonômico. Os demais grupos apresentaram algumas dissimilaridades, 

permitindo afirmar que a comunidade de rizóbios nativos nas três áreas é bem 

diversificada, um fato já observado em solos de outras regiões brasileiras 

(Hungria et al., 2001; Zilli et al., 2004). 
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Tabela 6 – Subgrupos de isolados com 100% de similaridades dentro de 

alguns dos 36 grupos fenotípicos. 
 

Grupos/nº de 
isolados totais 

 

Isolados 100% similares 

Grupo 1 (15) (SBR_17, MUS_14, JBS_08 e JBS_13), (SBR_15 e SBR_19), 

(JPP_07_02 e AMS_02).  

Grupo 2 (39) (SBR_04, JBP_01 e UGS_1_1), (JBR_05, JBR_12 e JBR_16), 

(JPP_02 e JPP_12), (AMS_05 e UGS_7_1), (AMS_19, JPP_18, 

AMS_04, AMS_16 e JBP 02), (UGS_2_1, SBR_05, SBR_07 e 

SBR_10), (AMS_03, SBR_01 e SBR_14).  

Grupo 4 (29) (AMS_13, JBP_21, JBP_22, JBR_20, SBR_20 e MUR_09), 

(JBP_05, JBP_06, JBP_07, JBP_08, JBP_11, JBP_13, JBP_16, 

JBP_17, JBP_18, JBP_19, JBP_20 e JBP_23), (JBP_03 e 

JBP_04), (JBP_14 e JBP_15), (SBP_07_1 e SBP_11), (SBS_12 

e SBS_17).  

Grupo 8 (4) (JBS_04 e JBS_16), (JBS_11 e JBS_12).  

Grupo 9 (11) (JBR_06, JBR_09, JBR_11, JBR_13, JBR_14 e JBR_18).  

Grupo 10 (28) (MUS_19, SBS_13, MUS_02, SBP_09, SBP_10_1, SBP_13, 

SBP_14, SBP_17, AMS_01 e AMS_17), (MUP_16, SBS_18), 

(SBP_04, SBP_08, SBP_12, SBP_15 e SBP_19).  

Grupo 11 (5) (SBS_08 e AMR_15), (MUP_14, SBS_20).  

Grupo 12 (13) (AMR_04, AMR_08, AMR_09, e AMR_12), (UGS_6_2 e 

AMR_11), (AMR_06 e AMR_20).  

Grupo 17 (13) (JPR_12, SBS_02), (SBS_03 e AMP_16), (AMP_14 e AMP_17), 

(AMP_01, AMP_13, AMP_20_1), (JBS_06 e JBS_30).  

Grupo 19 (6) (SBS_01 e SBS_04), (SBS_10 e SBS_11).  

Grupo 21 (2) (JBS_14 e JBS_15).  

Grupo 22 (2) (JBS_05 e JBS_17).  

Grupo 28 (12) (JPP_08_2 e MUP_13).  

Grupo 30 (7) (AMR_07, AMR_10, JPP_07_1 e JPP_17_2).  

Grupo 31 (9) (MUS_14 e MUS_18), (JBP_09 e JBP_10).  

Grupo 32 (7) (SBP_06 e SBP_16).  

Grupo 35 (6) (UGS_06_1, UGS_07_2 , UGS_09_2 e UGS_09_3).  

 AMR – (amorosa-Remígio); AMP – (amorosa-Santa Teresinha;  AMS – (amorosa-Serra Talhada), JBR – 
(jurema branca-Remígio); JBP – (jurema branca-Santa Teresinha;  JBS – (jurema branca-Serra Talhada),   
JPR – (jurema preta-Remígio); JPP – (jurema preta-Santa Teresinha;  JPS – (jurema preta-Serra Talhada), 
MUR – (mulungu-Remígio); MUP – (mulungu-Santa Teresinha;  MUS – (mulungu-Serra Talhada). SBR – 
(sabiá-Remígio); SBP – (sabiá-Santa Teresinha;  SBS – (sabiá-Serra Talhada) UGR – (unha de gato-
Remígio); UGP – (unha de gato-Santa Teresinha;  UGS – (unha de gato-Serra Talhada). 
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Grupo 9 

Grupo 1 

Figura 4 - Dendrograma 
dos grupos de 
especificidade hospedeira 
dos 264 isolados de 
rizóbios obtidos dos 
nódulos das leguminosas 
arbóreas da caatinga 
(amorosa, mulungu, unha 
de gato, jurema preta, 
jurema branca, sabiá) 
cultivadas com solos de 
Serra Talhada (PE), 
Remígio e Santa Teresinha 
(PB), construído a partir da 
matriz de similaridade e 
algoritmo do método 
UPGMA e coeficiente de 
Jaccard. 
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Os grupos fenotípicos 5 e 16 tiveram apenas um representante no solo 

de Remígio. Já os grupos 14, 18, 25 e 26 tiveram apenas um representante no 

solo de Santa Teresinha e, os grupos 20, 23, 24 e 36 tiveram apenas um 

representante no solo de Serra Talhada (tabela 7), indicando serem os isolados 

de rizóbios desses grupos, espécies diferenciadas, cabendo uma avaliação 

genotípica para identificação taxonômica. 

O grupo fenotípico 6 teve, somente, três isolados no solo de Santa 

Teresinha, e os grupos 8, 21, 22, 33 e 35 tiveram, somente, 4, 2, 2, 6 e 9 

isolados, respectivamente, no solo de Serra Talhada (tabela 7). Esse é um 

dado curioso, pelo fato desses grupos só aparecerem em uma única área e 

terem mais de um representante. Uma análise mais criteriosa caberá a esses 

isolados posteriormente. 

O solo de Serra Talhada foi o mais representativo por grupos fenotípicos 

em número de isolados de rizóbios (tabela 7), dado também expresso no maior 

índice de abundância relativa de Shannon-Wiener (tabela 9) entre as três 

áreas. 
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Tabela 7 - Quantidades de isolados, por grupos fenotípicos, 

das três áreas amostradas e seus totais. 

Grupos

 

Solos 
Totais

 
Remigio

 

Serra 
Talhada 

Santa 
Teresinha 

1 6 7 2 15 

2 13 12 13 38 

3 2 2 1 5 

4 4 2 23 29 

5 1 0 0 1 

6 0 0 3  3 

7 0 1 2 3 

8 0 4 0 4 

9 8 1 2 11 

10 0 12 16 28 

11 1 3 1 5 

12 11 3 0 14 

13 1 0 1 2 

14 0 0 1 1 

15 2 3 1 6 

16 1 0 0 1 

17 1 2 8 11 

18 0 0 1 1 

19 0 5 1 6 

20 0 1 0 1 

21 0 2 0 2 

22 0 2 0 2 

23 0 1 0 1 

24 0 1 0 1 

25 0 0 1 1 

26 0 0 1 1 

27 4 4 0 8 

28 1 2 9 12 

29 0 1 2 3 

30 1 2 5 8 

31 0 4 5 9 

32 0 4 4 8 

33 0 6 0 6 

34 2 3 1 6 

35 0 9  0 9 

36 0 1 0 1 

Totais 59 101 104 264 

Grupos 16 28 23 36 
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Jurema branca e unha de gato não foram plantadas no solo de Santa 

Teresinha. Jurema preta destacou-se, neste solo, apresentando a maior 

riqueza de Margalef (tabela 13). 

 

Tabela 8- Quantidades de isolados, por grupos fenotípicos, das leguminosas seis 

leguminosas nos três solos. 

Grupos 

Amorosa 
Jurema 

preta 
Sabiá 

Jurema 
branca 

Mulungu 
Unha 

de 
gato 

Solos 
(*)

 Solos 
(*)

 Solos 
(*)

 Solos 
(*)

 Solos 
(*)

 Solos 
(*)

 

I II III I II II I II III I II I II III I II 

1 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 3 0 2 0   
2 1 4 0 0 4 9 7 0 0 3 0 0 2 4 2 2 
3 2 0 0 0 0 1 1 0 0   0 3 0   
4 1 0 0 0 2 20 1 0 3 1 0 1 0 0   
5            1 0 0   
6 0 0 1 0 0 2           
7 0 1 2              
8          0 4      
9    1 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0   

10 0 4 0 0 1 2 0 4 12   0 3 2   
11 1 0 0    0 2 0   0 1 1   
12 10 1 0            1 2 
13       0 0 1      1 0 
14       0 0 1        

15    2 1 1    0 1 0 1 0   

16    1 0 0           

17 0 0 8 1 0 0 0 2 0        

18    0 0 1           

19       0 5 0   0 0 1   

20            0 1 0   

21          0 2      

22          0 2      

23               0 1 
24            0 1 0   

25    0 0 1           

26    0 0 1           

27    0 1 0 2 0 0   0 3 0 2 0 
28    0 2 3      0 0 6 1 0 
29    0 0 1    0 1 0 0 1   

30 1 0 1 0 2 3      0 0 1   
31    0 1 2      0 3 3   
32    0 3 0 0 0 4   0 1 0   
33 0 6 0              
34 1 0 0         0 0 1 1 3 
35               0 9 
36               0 1 

Totais 17 18 12 5 17 48 16 13 24 11 13 2 22 20 8 18 
(*) I – Remígio, II - Serra Talhada e III – Santa Teresinha. 
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Houve padrões de variação da diversidade entre Remígio, Serra Talhada 

e Santa Teresina (tabela 10), revelados pelos índices de diversidades. Serra 

Talhada foi a área que apresentou o maior valor de abundância relativa, 

revelada pelo índice de Shannon-Wiener (4,39) e riqueza de Margalef (5,86), 

dado coerente com a representatividade de isolados de rizóbios por grupos 

fenotípicos, observada na tabela 7. 

Com relação à eqüabilidade, que retrata a relação do número de grupos 

frente ao número de isolados, ficou indicado pelo índice de Pielou que ocorreu 

uma distribuição realtivamente uniforme com relação ao número de isolados x 

grupos fenotípicos nas três áreas. Segundo Pinto (2003), baixos valores do 

índice de equabilidade determinam certa dominância ecológica de poucas 

espécies predominando na comunidade. Assim, valores reduzidos poderiam 

indicar uma possível redução da diversidade. 

 

Tabela 9 - Índices de diversidade dos grupos fenotípicos nos solos de Remígio, 
Santa Teresinha e Serra Talhada. 

 

 

A diversidade dos grupos fenotípicos das seis leguminosas, nas três 

áreas em conjunto, avaliada pelos quatro indicadores, apresentou o seguinte 

comportamento: o índice de Shannon-Wiener variou de 1,79 a 3,36; o índice de 

Simpson variou de 0,04 a 0,16; o índice de Margalef variou de 1,56 a 4,68; e o 

índice de Pielou variou de 0,15 a 3,01 (tabela 11). Esses dados revelam uma 

ampla diversidade entre as leguminosas, merecendo destaque mulungu e 

jurema preta que apresentaram os maiores valores de abundância relativa de 

Shannon-Wiener (3,27 e 3,36) e riqueza de Margalef (4,42 e 4,68) 

respectivamente, nas três áreas. Sabiá teve o menor índice de equabilidade de 

Pielou , com redução de diversidade de grupos fenotípicos, por dominância de 

alguns grupos. 

 Shannon-Wiener Margalef Simpson Pielou 

Serra Talhada 4,39 5,85 0,06 3,03 

Remigio 3,25 3,25 0,12 2,57 

Santa Teresinha 3,69 4,77 0,11 2,71 
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Tabela 10 - Índices de diversidade dos grupos fenotípicos das leguminosas 

nos três solos amostrados. 

 Shannon-Wiener Margalef Simpson Pielou 

 Amorosa  2,63 2,86 0,04 2,44 

 Mulungu  3,27 4,42 0,07 2,61 

 Unha de gato  1,78 1,56 0,05 2,11 

 Jurema preta  3,36 4,68 0,16 2,63 

 Jurema branca  2,87 2,08 0,16 3,01 

 Sabiá  3,01 2,86 0,15 0,15 

 

 

A diversidade dos grupos fenotípicos das leguminosas, em Serra 

Talhada, avaliada pelos quatro indicadores, apresentou o seguinte 

comportamento: o índice de Shannon variou de 0,70 a 2,41; o índice de 

Simpson variou de 0,06 a 0,29; o índice de Margalef variou de 1,04 a 3,11 

(tabela 12). A equabilidade variou de 0,06 a 3,13. Mulungu e jurema preta 

tiveram a maior quantidade de grupos fenotípicos neste solo, traduzido pelos 

altos índices de Margalef (3,11 e 2,77). Porém, mulungu teve o menor índice de 

Pielou (0,06), revelando dominância de grupos fenotípicos. Amorosa 

apresentou a maior diversidade de grupos fenotípicos, conforme revelado pelo 

valor do índice de Shannon-Wiener (2,31). 

 

Tabela 11 - Índices de diversidade dos grupos fenotípicos das 
leguminosas no solo de Serra Talhada. 

 Shannon-Wiener Margalef Simpson Pielou 

 Amorosa      2,31      1,73      0,23      2,97  

 Mulungu      1,82      3,11      0,06      0,06  

 Unha de gato      0,70      1,04      0,03      1,17  

 Jurema preta      0,85      2,77      0,14      0,90  

 Jurema branca      2,41      1,73      0,21      3,10  

 Sabiá      1,88      1,04      0,29      3,13  
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A diversidade dos grupos fenotípicos das leguminosas, em Remígio, 

avaliada pelos quatro indicadores, apresentou o seguinte comportamento: o 

índice de Shannon variou de 1,00 a 2,50; o índice de Simpson variou de 0,19 a 

0,50; o índice de Margalef variou de 0,35 a 2,08 . A equabilidade variou de 2,38 

a 3,32. Nesta área, unha de gato teve o maior índice de Shannon-Wiener 

(2,50), revelando a maior diversidade entre as leguminosas e a menor 

dominância pelo índice de Simpson (0,19). Amorosa teve a maior riqueza de 

Margalef (2,08). 

 

Tabela 12 - Índices de diversidade dos grupos fenotípicos das seis 
leguminosas no solo de Remígio. 

 Shannon-Wiener Margalef Simpson Pielou, 

 Amorosa  2,02 2,08 0,38 2,39 

 Mulungu  1,00 0,35 0,50 3,32 

 Unha de gato  2,50 1,73 0,19 3,21 

 Jurema preta  1,92 1,04 0,28 3,19 

 Jurema branca  1,24 0,69 0,49 2,60 

 Sabiá  1,55 1,04 0,30 2,57 

 

A diversidade dos grupos fenotípicos das leguminosas, em Santa 

Teresinha, avaliada pelos quatro indicadores, apresentou o seguinte 

comportamento: o índice de Shannon variou de 1,03 a 2,87; o índice de 

Simpson variou de 0,04 a 0,30; o índice de Margalef variou de 0,69 a 4,50 . A 

equabilidade variou de 2,16 a 2,50. Mulungu e jurema preta apresentaram as 

maiores abundâncias relativas (2,81 e 2,87, respectivamente). Porém, mulungu 

apresentou baixa dominância de grupos fenotípicos, retratada pelo baixo índice 

de Simpson (0,04), o mesmo de amorosa. Jurema preta destacou-se em 

números de grupos fenotípicos nesta área, revelado pelo índice de riqueza de 

Margalef (4,50) e demonstrado na distribuição dos grupos da tabela 9.  
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Tabela 13 - Índices de diversidade dos grupos fenotípicos nas 

diferentes leguminosas no solo de Santa Teresinha. 
 Shannon-Wiener Margalef Simpson Pielou, 

 Amorosa  1,03 0,69 0,04 2,16 

 Mulungu  2,81 2,77 0,04 2,16 

 Jurema preta  2,87 4,50 0,22 2,50 

 Sabiá  1,88 2,08 0,30 2,22 
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CONCLUSÕES 

 

 

As espécies confirmadas como nodulantes foram: amorosa (Mimosa 

paraibana Barneby), angico (Anadenanthera colubrina (Vell) Brenan), jurema 

branca (Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke), jurema preta (Mimosa tenuiflora 

(Willd.) Poir.), mulungu (Erythrina velutina Willd.), sabiá (Mimosa caesalpiniifolia 

Benth.) e unha de gato (Mimosa arenosa (Willd.) Poir.). As não nodulantes 

foram: canafístula (Senna spectabilis (DC.) H.S. Irving & Barneby), cumaru 

(Amburana cearensis (Allem.) A.C. Smith), espinheiro (Acacia glomerosa 

Benth.) e mororó (Bauhinia cheilanta (Bong.) Steud.). Estes resultados, 

reafirmam estudos anteriores quanto à maior capacidade de formar nódulos 

nas subfamílias Papilionoideae e Mimosoideae que na subfamília 

Caesalpinoideae. 

Os diâmetros das colônias dos isolados de rizóbios variaram de 

puntiforme a 10 mm, contrariando as descrições existentes em literatura até o 

momento, de que rizóbios apresentam diâmetros de no máximo 4mm. Esse 

dado remete a necessidade de uma avaliação genotípica dos isolados  deste 

estudo, para identificação mais precisa das espécies. 

O solo do fragmento da caatinga preservada de Serra Talhada 

apresentou a maior diversidade e riqueza de grupos fenotípicosque os solos 

dos fragmentos da caatinga preservados de Remígio e Santa Teresinha. 

Mulungu e jurema preta apresentaram as maiores diversidades e 

riquezas de grupos fenotípicos. Jurema preta apresentou a maior quantidade 

de grupos fenotípicos no solo de Santa Teresinha, revelando baixa 

especificidade hospedeira. 
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