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RESUMO 

CHAVES, Josimar da Silva. Caracterização genotípica de rizóbios e eficiência simbiótica em 

estilosantes (Stylosanthes spp.). 2018. 112p. Tese de Doutorado em Agronomia - 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

 

O Stylosanthes é uma leguminosa forrageira encontrada em diversas regiões do Brasil e 

estabelece simbiose com rizóbios, sendo uma alternativa para a melhoria da fertilidade do 

solo em pastagens. Apesar de sua importância como forrageira, são poucos os estudos de 

diversidade de rizóbios nativos em simbiose com esta leguminosa. Da mesma forma, os 

estudos de eficiência simbiótica através da inoculação de rizóbios também são escassos, sendo 

a maioria deles conduzidos na Austrália. Desta forma, objetivou-se avaliar a diversidade 

genética e a eficiência simbiótica de bactérias fixadoras de nitrogênio, isoladas de 

Stylosanthes ssp. coletadas em áreas de savana em Roraima. Foram utilizados 28 isolados da 

Coleção de Microrganismos Funcionais da Embrapa Roraima. A diversidade foi avaliada 

através da caracterização genotípica, utilizando o sequênciamento dos genes 16S rRNA, nodC 

e housekeeping (recA, gyrB e glnII). Para avaliar a eficiência simbiótica, foram conduzidos 

experimentos tanto em casa de vegetação como em condições de campo com estilosantes cv. 

Campo Grande. Foi encontrada uma grande diversidade de bactérias nodulantes de espécies 

de Stylosanthes, tanto α-Proteobateria quanto β-Proteobacteria, notadamente os gêneros 

Bradyrhizobium, Rhizobium, Mesorhizobium e Burkholderia. As duas estirpes recomendadas 

para Stylosanthes ssp., BR 446 e BR 502 demonstraram ser eficientes no processo de FBN 

nas condições testadas neste estudo. Os isolados ERR 917, ERR 922 e ERR 1173, pertecentes 

aos gêneros Bradyrhizobium, Rhizobium e Mesorhizobium mostraram potencial para 

contribuir com o crescimento de plantas de estilosantes, proporcionando resultados 

semelhantes às duas estirpes atualmente recomendadas para esta leguminosa nas variáveis 

analisadas. A inoculação promoveu incremento de N no sistema solo-planta, equivalente a 30 

kg de N ha-1, influenciando positivamente na biomassa produzida. A inoculação com as 

melhores estirpes proporcionou aumento significativo na produção de matéria seca, com 

valores de 4000 kg ha-1, e acúmulo de N derivado da FBN, podendo superar 50 kg ha-1, em 

comparação ao controle não inoculado.  

  

Palavras-chave: Fixação biológica de nitrogênio; 16S rRNA; housekeeping. 
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ABSTRACT 

 

CHAVES, Josimar da Silva. Genotypic characterization of rhizobia and symbiotic efficiency 

in styles (Stylosanthes spp.). 2017. 112p. PhD thesis in Agronomy – Universidade Federal de 

Roraima - UFRR. 

 

Stylosanthes is a forage legume found in several regions of Brazil wchich establish symbiosis 

with rhizobia, being an alternative to improve the soil fertility in pastures. Despite its 

importance as forage, there is lack in studies regarding diversity of native rhizobia on 

symbiosis with this legume.  Likewise, studies of symbiotic efficiency through the inoculation 

of rhizobia are also scarce, with most of them conducted in Australia. In this way, the 

objective of the study was to evaluate the genetic diversity and symbiotic efficiency of 

nitrogen fixing bacteria, isolated from Stylosanthes ssp. collected in savanna areas in 

Roraima.We used 28 isolates from the Embrapa Roraima Collection of Functional 

Microorganisms. Diversity was assessed through genotypic characterization, using 16S 

rRNA, nodC and housekeeping genes (recA, gyrB and glnII) sequence. To evaluate symbiotic 

efficiency, experiments were conducted under greenhouse and under field conditions using 

Stylosanthes cv. Campo Grande. A large diversity of nodulating bacteria were found, 

including both α-Proteobacteria and β-Proteobacteria, notably the genera Bradyrhizobium, 

Rhizobium, Mesorhizobium and Burkholderia. Two strains recommended for Stylosanthes 

ssp., BR 446 and BR 502, proved to be efficient in the BNF process under all tests. The 

isolates ERR 917, ERR 922 and ERR 1173 showed potential to contribute to the growth of 

Stylosanthes plants, providing results similar to the two strains currently recommended for 

this legume in the all variables analyzed. The inoculation promoted an increase of N in the 

soil-plant system, equivalent to 30 kg of N ha-1, influencing positively the biomass 

production. The inoculation with the best strains provides a significant increase in plant dry 

matter, with values above 4000 kg ha-1, and accumulation of N derived from BNF, which may 

exceed 50 kg ha-1, in comparison to the uninoculated control. 

 

Keywords: Biological fixation of nitrogen; 16S rRNA; housekeeping. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de insumos biológicos em substituição aos insumos químicos tem sido 

cada vez mais frequente na agricultura. Neste contexto, a fixação biológica de nitrogênio 

(FBN) tem se mostrado indispensável para a sustentabilidade da agricultura brasileira, por 

meio do fornecimento de nitrogênio (N) às culturas com baixo custo econômico e redução dos 

impactos ambientais (HUNGRIA, CAMPO e MENDES, 2007). 

Plantas da família Fabaceae, compreendendo mais de 20.000 espécies, desempenham 

um importante papel ecológico e econômico, principalmente pelo fato de que 25% da 

produção mundial das principais culturas são derivadas dos legumes e mais de um terço das 

necessidades nutricionais de nitrogênio da humanidade é suprida pelas leguminosas (RIVAS 

et al., 2009), seja diretamente com o consumo de grãos ou indiretamente, como as forrageiras 

leguminosas.  

A ampla distribuição desses vegetais ocorre porque muitas espécies dentro desta 

família são capazes de estabelecer simbiose com um grupo de bactérias coletivamente 

chamadas de rizóbios, cuja característica mais importante é a capacidade de fixar o nitrogênio 

atmosférico (N
2
) (GERMANO et al., 2006; REMIGI et al., 2016).  

Dentre as leguminosas forrageiras que estabelecem simbiose com bactérias fixadoras 

de nitrogênio (BFN) merece destaque as do gênero Stylosanthes. Apesar de sua ampla 

ocorrência em diferentes continentes, há poucos dados na literatura sobre a diversidade de 

rizóbios em simbiose com esta leguminosa (Da SILVA CHAVES et al., 2016). Em estudo 

conduzido na Austrália, os rizóbios são relatados como pertencentes ao gênero 

Bradyrhizobium (DATE, 2010, 2016). No entanto, de uma coleção de rizóbios isolados de 

diferentes espécies de Stylosanthes no estado de Roraima, foram encontradas bactérias com 

crescimento rápido e reação ácida em meio de cultura 79 contendo azul de bromotimol, as 

quais apresentam características distintas das bactérias do gênero Bradyrhizobium comumente 

encontradas (Da SILVA CHAVES et al. 2016).  

Date (1977) classifica as espécies do gênero Stylosanthes como promíscuas, ou seja, 

nodulam efetivamente com diferentes estirpes de rizóbio. Segundo Norris (1967), as estirpes 

bacterianas desse grupo (promíscuos) estão bastante disseminadas em solos tropicais, sendo 

que as leguminosas do grupo específico raramente respondem à inoculação. Contudo, Souto 

et al. (1972) observaram que Stylosanthes guyanensis variedade IRI-1022 apresentou certa 

especificidade ao rizóbio, pois não foi capaz de nodular com a maioria das estirpes do grupo 

"Cowpea" testadas em vasos de Leonard. Miranda et al. (1999), relatam que espécies de 
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estilosantes geralmente apresentam nodulação espontânea, com ganhos significativos devido à 

FBN, em resposta a simbiontes nativos nos solos brasileiros. 

Estes fatos limitaram estudos e melhorias nesta área no Brasil, que são restritos 

àqueles feitos nas décadas de 1970-1980. Vale mencionar também que, há poucos estudos 

envolvendo prospecção de rizóbios brasileiros nativos para estilosantes. Em vários estudos 

menciona-se o uso de inoculantes compostos de ‘rizóbios’, previamente selecionados na 

Austrália, Colômbia e Brasil, sem maiores detalhamentos (VARGAS e SUHET, 1981; 

XAVIER et al., 1990; DATE, 2016) ou apresenta-se dados incompletos. Independente disso, 

Escuder (1982) demonstrou que a inoculação de uma estirpe eficiente na FBN aumentou em 

mais de 10% sua produção de massa seca e N, enquanto Sá et al. (1983), em condições 

controladas, testando 122 isolados de rizóbios brasileiros nativos, demonstraram haver 

condições para melhorias nos níveis de FBN em Stylosanthes guianensis. 

No Brasil, atualmente são recomendadas pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) duas estirpes de bactérias para inoculação de estilosantes, a BR 446 

(Bradyrhizobium stylosanthis) e BR 502, ambas do gênero Bradyrhizobium (BRASIL - 

MAPA, 2011). No entanto, não foram encontradas referências bibliográficas descrevendo os 

ensaios para recomendação das mesmas, que atualmente é exigido. Por isso, testes de 

eficiência simbiótica são importantes para avaliar o potencial de FBN dessas estirpes 

(SANTOS et al., 2007; NUNES, 2013; Da SILVA CHAVES et al., 2016).  

Além da importância como forrageira, as leguminosas destacam-se entre as espécies 

utilizadas como plantas de cobertura, principalmente pelos benefícios proporcionados ao solo, 

como melhoria das características físicas tais como agregação e incremento do carbono 

orgânico (PERIN et al., 2002), aporte de fitomassa e nutrientes para as áreas cultivadas 

(OLIVEIRA; GOSCH, 2007), fornecimento de N pela fixação biológica (ESPÍNDOLA et al., 

2006; GAMA-RODRIGUES et al., 2007; PEREIRA et al., 2012), manutenção da umidade do 

solo, diminuição das temperaturas máximas e da amplitude térmica do solo (TORRES et al., 

2006), proteção permanente contra os principais agentes causadores da degradação dos solos 

(LEITE et al., 2010) e controle de plantas espontâneas (SILVA et al., 2009), possibilitando 

aumento de produtividade associado à otimização de processos biológicos (ESPÍNDOLA et 

al., 2006; PEREIRA et al., 2012), assumindo importante papel para o aumento da quantidade 

e da qualidade da matéria orgânica do solo (LIMA et al., 2014). 

 Os rizóbios ou BFN, através do processo de FBN, são responsáveis pelo 

fornecimento de N em diversos ecossistemas. Os rizóbios são bactérias pertencentes aos filos 

α ou β-protobacteria, gram-negativas, aeróbicas obrigatórias, sem endósporos, capazes de 
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promover a formação de estruturas hipertróficas corticais em raízes, e excepcionalmente no 

caule, denominada nódulos (XAVIER et al., 2006).  

Apesar da existência de 17 gêneros bacterianos agrupando 98 espécies de rizóbios 

(PEIX et al., 2015), para estilosantes, só há relato de simbiose com bactérias do gênero 

Bradyrhizobium (DATE, 2010, 2016). Este gênero foi considerado o ancestral de todos os 

rizóbios, com provável origem em solos tropicais ácidos (LLORET e MARTÍNEZ-

ROMERO, 2005), ocupando uma variedade de ecossistemas, incluindo bactérias radiculares, 

bactérias noduladoras de caule com capacidade fotossintética e fixadora de nitrogênio, bem 

como espécies não simbióticas (ISLAM et al., 2008; ORMEÑO-ORRILLO et al., 2013; 

DELAMUTA et al., 2016).  

Estudos sobre taxonomia, diversidade e evolução de procariotos, incluindo rizóbios, 

têm como base técnicas polifásicas, incluindo dados fenotípicos e genotípicos (ZHANG et al., 

2012; DELAMUTA et al., 2012), sendo a análise do gene ribossomal 16S rRNA, a principal 

ferramenta dos estudos filogenéticos (MARTENS et al., 2007).  

Embora a filogenia bacteriana seja baseada no gene ribossomal 16S rRNA, uma vez 

que ele está presente em todos os organismos e evolui a uma taxa relativamente baixa 

(HARRIS et al., 2003), existem algumas desvantagens para seu uso exclusivo. Vários estudos 

têm demonstrado que os genes ribossomais podem sofrer transferência horizontal e 

recombinação genética (VAN BERKUM et al., 2003; EARDLY et al., 2005), bem como 

existir mais de uma cópia do gene 16S rRNA no genoma bacteriano (VAN BERKUM et al., 

2003). Além disso, tem sido apontado que espécies intimamente relacionadas não podem ser 

distinguidas em relação ao gene 16S rRNA devido ao seu alto nível de conservação 

(MARTENS et al., 2008).  

Para contornar as limitações do 16S rRNA, genes que são essenciais para 

manutenção do metabolismo basal, bem como aqueles que codificam proteínas estão sendo 

utilizados por fornecer melhores informações sobre a taxonomia e a filogenia das espécies, 

notoriamente dos rizóbios (ALEXANDRE et al., 2008; ROMA  NETO  et  al.,  2010).  Estes 

genes foram denominados de “housekeeping” devido à importância na manutenção das 

funções vitais das células bacterianas. Estes genes possuem um nível maior de sequências 

divergentes do que o gene 16S rRNA, porém suficientemente conservadas para manter as 

relações filogenéticas (STACKEBRANDT et al., 2002).  

Genes como recA, gyrB e glnII têm ganhado destaque em estudos de taxonomia de 

rizóbios (RIVAS et al., 2009). Isto porque estes genes possuem estabilidade genética, porém 

apresentam maiores divergências genéticas em relação ao 16S rRNA, mesmo entre espécies 
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proximamente relacionadas, contribuindo assim, para construção de árvores filogenéticas 

bastantes consistentes entre elas (MENNA et al., 2009). Quando esses genes são analisados 

de forma conjunta é possível obter um alto poder de resolução das relações filogenéticas 

(DELAMUTA et al., 2016). A combinação desses genes (recA, gyrB e glnII) está no 

nivelamento de sinais conflitantes entre as análises individuais dos mesmos, revelando 

agrupamentos mais coerentes (RIVAS et al., 2009). Por este motivo, a Multilocus Sequence 

Analysis (MLSA) é uma ferramenta empregada com frequência em estudos de descrição de 

novas espécies de rizóbios, especialmente dentro do gênero Bradyrhizobium (RIVAS et al., 

2009; WANG et al., 2013). 

Diante do exposto, tanto a caracterização genética como a eficiência das estirpes 

nativas na FBN são essenciais para o desenvolvimento de estudos de competitividade que 

indicarão a possibilidade de sucesso de inoculação de leguminosas forrageiras, como o gênero 

Stylosanthes.  

Nesse contexto, objetivou-se com este trabalho avaliar a diversidade genética e a 

eficiência no processo de FBN de bactérias nodulantes de Stylosanthes spp. coletadas em 

áreas de savana em Roraima, em comparação com estirpes já indicadas para a cultura. Para 

tanto, foi realizada a caracterização genotípica, bem como testes de desempenho da eficiência 

simbiótica em casa de vegetação e em condições de campo. 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. Fixação biológica de nitrogênio (FBN)  

O nitrogênio (N) é geralmente considerado o nutriente mais limitante para o 

crescimento de plantas no seu ambiente natural (SANTOS et al., 2014). Por ser constituinte 

de aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, hormônios e clorofila, 

moléculas fundamentais para todos os processos biológicos. O N é o quarto nutriente mais 

abundante nas plantas, sendo superado apenas pelo carbono (C), pelo oxigênio (O) e pelo 

hidrogênio (H) (TAIZ e ZEIGER, 2013). 

Entretanto, apesar de ser requerido em quantidades significativas pelos seres vivos, 

na natureza, este elemento é encontrado em abundância em uma forma quimicamente muito 

estável e, sua pronta assimilação pela maioria dos seres vivos é limitada, requerendo sua 

transformação para uma forma combinada que facilite sua assimilação (DELAMUTA et al., 

2012).  
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A atmosfera contém uma vasta quantidade (cerca de 78% por volume) de nitrogênio 

molecular (N2) (TAIZ e ZEIGER, 2013), e, apesar da sua  abundância, este elemento não está 

diretamente disponível para os eucariotos, pois estes são incapazes de absorver o N2 e 

convertê-lo a uma forma assimilável, devido à tripla ligação que existe entre os átomos do N2, 

que é uma das mais fortes que se tem conhecimento na natureza (HUNGRIA et al., 2008).  

O N existe na natureza como nitrogênio molecular (N2) ou em várias outras formas 

como íons de nitrato (NO3), nitrito (NO2), óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N2O), amônia 

(NH3), amônio (NH4) e também incorporado em compostos orgânicos nitrogenados 

(CÓNSUL et al., 2004). A maioria das plantas obtém o nitrogênio do solo sob a forma de 

NO3, havendo algumas que o absorvem sob a forma de íon amônio (NH4) (SANTOS et al., 

2009). 

As principais fontes de nitrogênio assimilável para as plantas são: 1- o solo, 

principalmente pela decomposição da matéria orgânica; 2- a fixação não biológica, resultante 

de descargas elétricas, combustão e vulcanismo; 3- os fertilizantes nitrogenados, derivados de 

processo industrial; e 4- o processo de fixação biológica de nitrogênio (FBN).  

O N presente na matéria orgânica do solo é limitado, podendo ser esgotado 

rapidamente após alguns cultivos.  Os fertilizantes nitrogenados, entretanto, representam a 

forma assimilada com maior rapidez pelas plantas, porém a um custo de produção econômica 

e ambientalmente elevado (HUNGRIA et al., 2007).  

Um agravante na utilização dos fertilizantes nitrogenados reside na baixa eficiência 

de sua utilização pelas plantas nos sistemas de produção, raramente ultrapassando 50% 

(DELAMUTA, 2012). Deve-se considerar, ainda, que o uso indiscriminado de fertilizantes 

nitrogenados resulta em poluição ambiental, pois a lixiviação do N e o escorrimento desse 

nutriente pela superfície do solo resultam em acúmulo de formas nitrogenadas nas águas dos 

rios, lagos e lençóis subterrâneos, podendo atingir níveis tóxicos a peixes e ao homem 

(HUNGRIA et al., 2007). Outro processo biológico que pode ocorrer é a desnitrificação do 

nitrato por bactérias específicas do solo, que resulta na liberação de N2O, um dos gases 

responsáveis pelo efeito estufa (HUNGRIA et al., 2015). 

A FBN é considerada um dos mais importantes processos para a manutenção da vida 

na terra, pois ele contribui com cerca de 70% de todo o nitrogênio requerido por ecossistemas 

naturais e agrícolas, além de ambientalmente seguro (HUNGRIA et al., 2007). Na agricultura, 

é importante na substituição da adubação nitrogenada em diversas partes do mundo (KYEI-

BOAHEN et al., 2002; SANGINGA, 2003), bem como na Amazônia (HARA; OLIVEIRA, 

2005). Um melhor entendimento da associação rizobio-leguminosa nas condições ácidas e de 
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baixa fertilidade dos solos da Amazônia pode prover uma contribuição efetiva no balanço de 

nitrogênio tanto no solo quanto nas plantas.  

A FBN é um processo realizado por diversas espécies de bactérias que habitam o 

solo, denominadas organismos fixadores de nitrogênio ou diazotróficos, responsáveis pela 

incorporação de N à biomassa. O processo de FBN representa a forma mais importante de 

fixar o N
2 atmosférico em amônia, a qual pode ser incorporada para o crescimento e 

manutenção das células (JARAMILLO et al., 2013).  

Esse processo mediado por uma parcela de procariotos que, apesar de relativamente 

pequena, apresenta alta diversidade morfológica, fisiológica, genética e filogenética 

(MOREIRA e SIQUEIRA, 2006). Estes microrganismos podem viver livres no solo ou na 

água, na superfície das raízes e folhas das plantas, nos intestinos dos animais, ocupar espaços 

inter ou intracelulares ou mesmo causando mudanças morfológicas e fisiológicas nas plantas 

(MOREIRA e SIQUEIRA, 2006). 

 Os rizóbios ou bactérias fixadoras de nitrogênio (BFN) capazes de nodular 

leguminosas pertencem às sub-classe α e ß-Proteobacterias, são gram-negativas, aeróbicas 

obrigatórias, não formam endósporos, são capazes de promover a formação de estruturas 

hipertróficas corticais em raízes, e excepcionalmente no caule, denominadas de nódulos 

(XAVIER et al., 2006). Este processo é uma relação simbiótica de protocooperação ou 

mutualista (BONTEMPS et al., 2010), em que as bactérias fornecem o nitrogênio através da 

atividade do complexo enzimático denominado nitrogenase. Este complexo possui a 

capacidade de quebrar a tripla ligação entre as moléculas do gás nitrogênio (N2), tornando-o 

mais reativo e possibilitando a conversão para uma das formas assimiláveis pelas plantas, 

NH3. Em resposta à FBN, as plantas translocam açúcares sintetizados no processo de 

fotossíntese até as raízes, mantendo os bacteróides que se encontram no interior dos nódulos.  

A enzima dinitrogenase formada por duas unidades protéicas, a Ferro-proteína (Fe-

proteína) e a Molibdênio-Ferro-proteína (MoFe-proteína), ambas capazes de transportar 

elétrons. Durante a reação de redução do N
2
, a dinitrogenase é auxiliada por uma terceira 

molécula transportadora de elétrons, a ferrodoxina, a qual, na sua forma reduzida, transfere 

um elétron para a unidade Fe-proteína que, então, reduzida, doa o elétron recebido para a 

MoFe-proteína, acumulando elétrons até que  ocorram  oito  transferências,  concentrando  

oito  elétrons,  os  quais  são necessários para que a redução do N
2
 à NH3 ocorra (TAIZ e 

ZEIGER, 2013) (Equação 1).  

N2 + 16 ATP + 8 e- + 8H+ ---> 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi (Equação 1) 
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O estabelecimento da simbiose rizóbio-leguminosa, na maioria das plantas, inicia-se 

quando os pêlos radiculares eliminam exsudados específicos. Geralmente, estes compostos 

excretados são açúcares, aminoácidos e ácidos dicarboxílicos, que promovem a adesão dos 

rizóbios aos pelos radiculares das plantas, processo essencial para a invasão mediada pelo 

encurvamento dos pêlos radiculares, mas não para o processo de invasão que ocorre na base 

das raízes adventícias (GOORMACHTIG et al., 2004), como o caso em Stylosanthes. 

Simultaneamente a esta adesão, tem início uma troca de sinais moleculares entre o 

microssimbionte e a planta hospedeira, que libera compostos fenólicos, principalmente 

flavonóides, responsáveis pela indução da transcrição de genes bacterianos essenciais à 

nodulação (genes nod, nol e noe). Os bacteróides realizam o processo de fixação do N2 

atmosférico e a reação é catalisada pela enzima nitrogenase. O NH3 gerado pelos bacteróides 

a partir do N2 é, então, assimilado pela planta (TAIZ e ZEIGER, 2013). 

Os rizóbios produzem, então, por meio dos genes de nodulação, os fatores de 

nodulação (fatores Nod), que são oligossacarídeos lipoquitínicos (LCOs) que induzem 

modificações radiculares no estágio de pré-infecção, essenciais à infecção do rizóbio para a 

formação do nódulo e posterior fixação do nitrogênio (N2). O gene nodC é responsável pela 

biossíntese da estrutura básica do fator Nod, mais especificamente, é responsável pelo 

controle da etapa de elongação da cadeia principal oligossacarídica. O gene nifH, em conjunto 

com outros genes, codificam a formação da proteína FeMo, responsável pelo processo de 

FBN (OLIVEIRA, 2009). 

Ao contrário do que ocorre na maioria das leguminosas nodulíferas, no gênero 

Stylosanthes, a penetração dos rizóbios ocorrem nas bases das raízes adventícias, penetrando 

nas células vegetais a partir de fissuras na epiderme, formadas pela emergência das raízes 

durante o desenvolvimento do sistema radicular (CHANDLER, DATE, ROUGHLEY, 1982; 

OLDROYD, DOWNIE, 2008). Os rizóbios colonizam diretamente o córtex da raiz 

subepidérmicas e, assim, realizam a etapa de aderência as raízes. No córtex da raiz, as 

bactérias induzem a morte celular local criando bolsas de infecção intercelular, preenchidas 

com rizóbio. A colonização e indução da morte celular são mediadas por espécies reativas de 

oxigênio e etileno (D’HAEZE et al., 2003). Desta forma, as bacterias contidas nas bolsas de 

infecção têm acesso ao interior dos tecidos vegetais através do colapso das células 

(GOORMACHTIG et al., 2004) (Figura 1). 
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Figura 1. Comparação entre os mecanismos de formação dos nódulos. À esquerda invasão 

via pêlo radicular.  

             As bactérias são englobadas com o encurvamento de pêlo e induzem a formação de 

um cordão de infecção intracelular (it). O cordão de infecção prossegue através das células do 

primórdio nodular (np) onde as células vegetais são tomadas pelas bactérias. À direita, 

invasão via raiz adventícia. As bactérias colonizam os espaços intercelulares entre as células 

corticais e induzem a formação de pacotes de infecção (ip), de onde cordões de infecções intra 

e intercelulares guiam as bacterias para o primórdio nodular (np) (GOORMACHTIG et al., 

2004). 

A liberação das bactérias e a internalização das mesmas pelas células corticais 

acontece quando os rizóbios atingem a camada de tecido alvo, o primórdio nodular no córtex 

interno ou externo da planta (JONES et al., 2007). As bactérias são englobadas pela 

membrana plasmática da célula hospedeira em um processo semelhante a uma endocitose. A 

estrutura recém-formada, denominada de simbiossoma, é constituída das bactérias 

diferenciadas rodeadas por uma membrana da célula vegetal (membrana peribacteriode) 

(PRELL; POOLE, 2006). Somente após a diferenciação em bacteriódes e mediante o baixo 

teor de oxigênio nos simbiossomas funcionais, as bactérias podem expressar as enzimas do 

complexo nitrogenase e iniciar a fixação do nitrogênio (JONES et al., 2007). 

Em um estudo detalhado sobre infecção e desenvolvimento da nodulação em três 

espécies de Stylosanthes (S. capitata Vogel (CIAT1019), S. hamaia (L) Taub. (CP140264A) e 

S. hamata (L) Taub. cv. Verano), Chandler, Date e Roughley (1982), observaram que a 

infecção do rizóbio nessa espécie de planta ocorria através de fissuras na superfície da raiz e 

que não havia a formação do cordão de infecção. Os rizóbios que nodulam estilosantes 

penetram através das raizes adventícias, emergem ocupando o espaço entre a parede das 

células epidérmicas adjacentes. Após a invasão da raiz, as bactérias são distribuídas 

intercelularmente via lamela média, entrando nas células corticais através da parede celular 

estruturalmente alterada. O rizóbio multiplica-se rapidamente dentro das células corticais e 
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estas células invadidas dividem-se repetidamente para formar o tecido infectado desse nódulo 

de crescimento determinado.  

A formação de nódulos através da invasão intercelular ou “entrada através de 

fissura” foi primeira vez descrita por Allen e Allen (1940), esta que ocorre em Stylosanthes, 

sendo também comum em espécies como Sesbania rostrata (GOORMACHTIG et al., 1997)., 

Neptunia plena (JAMES et al., 1992), Aeschynomyces (ALAZARD, DUHOUX, 1990) e 

Arachis hyphogaea (CHANDLER, 1978).  

A eficiência das BFN, que estabelecem simbiose com leguminosas, e sua capacidade 

de sobreviver e formar nódulos no solo depende de fatores genéticos inerentes aos simbiontes 

e da interação com fatores edafoclimáticos (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006). Em condições 

de clima tropical, os principais fatores abióticos que afetam o potencial da FBN são: 

temperatura, acidez, toxidez de alumínio, salinidade e baixa fertilidade do solo (THIES et al., 

1991). Sabe-se que, da diversidade total de BFN, conhece-se apenas 50%, e que boa parte se 

encontra nas florestas tropicais (ROMA NETO et al., 2010) adaptados às condições de baixos 

valores de pH e temperaturas elevadas (predominantes nos solos brasileiros), cujo imenso 

potencial ainda tem muito a se conhecer.  

A intensificação da interferência antropogênica resulta na perda e alteração da 

diversidade, acima e abaixo do solo, influenciando em processos biológicos importantes para 

o bom funcionamento do ecossistema (LIMA et al., 2014). Pela sua diversidade e dinâmica, e 

por estarem continuamente mudando e se adaptando às alterações ambientais, os 

microrganismos constituem indicadores sensíveis às mudanças oriundas do manejo do solo 

(KENNEDY e PAPENDICK, 1995) e do tipo de cobertura vegetal (PRASAD et al., 1994).  

2.2. Seleção de bactérias fixadoras de nitrogênio (BFN) 

A biodiversidade microbiana nos trópicos é elevada, porém ainda é pouco 

caracterizada. O crescente número de técnicas eficazes para a caracterização bacteriana tem 

permitido um grande progresso na taxonomia desses microrganismos, principalmente em 

relação aos rizóbios, possibilitando a identificação de possíveis novas espécies (DELAMUTA 

et al., 2012).  

Atualmente são conhecidos 98 espécies de rizóbios divididos em 17 gêneros (PEIX 

et al., 2015): Rhizobium (FRANK, 1889); Agrobacterium (CONN, 1942); Bradyrhizobium 

(JORDAN, 1984); Herbaspirillum (BALDANI et al., 1986); Ensifer (CHEN et al.,1988); 

Sinorhizobium (CHEN et al., 1988); Azorhizobium (DREYFRUS et al., 1998); Allorhizobium 
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(De LAJUDIE et al., 1998); Aminobacter (URAKAMI et al., 1992); Mesorhizobium 

(JARVIS et al., 1997); Methylobacterium (SY et al., 2001); Burkholderia (MOULIN et al., 

2001); Cupriavidus (CHEN et al., 2001); Devosia (RIVAS et al., 2002); Ochrobacterium 

(TRUJILLO et al., 2005); Phyllobacterium (VALVERDE et al., 2005); e Microvirga 

(ARDLEY et al., 2012).  

Dentre as formas de acessar a diversidade de BFN, a caracterização cultural permite 

avaliar a diversidade fenotípica dos microrganismos, sendo muito utilizada por ser de fácil 

execução e de baixo custo. Porém, estima-se que apenas 1% dos microrganismos seja 

cultivável em meio de cultura (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006), o que torna limitante esta 

técnica. Contudo, essa técnica não é uma limitação no caso das bactérias formadoras de 

nódulos que são conhecidas de forma geral como rizóbios, pois as mesmas crescem 

facilmente em meio de cultura (MOREIRA et al., 2009).  

Por outro lado, estudos filogenéticos passaram a ser conduzidos com os genes 

ribossomais (rRNA), levando a alteração na taxonomia de bactérias e a identificação de novas 

BFN. Os resultados coerentes obtidos pela análise do gene 16S rRNA, resultou na escolha 

preferencial dessa molécula para estimar relações filogenéticas e assim determinar posições 

taxonômicas em procariotos (GARRITY; HOLT, 2001).  

Embora os genes ribossomais, particularmente o gene ribossomal 16S rRNA, seja 

hoje a molécula mais utilizada para estimar relações filogenéticas entre bactérias, em alguns 

casos, conforme constatado para o gênero Bradyrhizobium, a magnitude da divergência na 

sequência do gene 16S rRNA é limitada e insuficiente para distinguir claramente as espécies 

(COENYE; VANDAMME, 2003). 

Com a finalidade de melhorar a compreensão das relações taxonômicas entre os 

procariotos, foi desenvolvida a metodologia de Multilocus Sequence Analysis (MLSA), 

revalidada por Gevers et al. (2005). Essa metodologia tem sido utilizada com sucesso na 

identificação e seleção de vários gêneros procarióticos, incluindo Bacillus, Vibrio, 

Mycobacterium, Ensifer, Rhizobium e Bradyrhizobium (PRIEST et al., 2004; DEVULDER et 

al., 2005; THOMPSON et al., 2005; MARTENS et al., 2007; 2008; MENNA et al., 2009; 

RIBEIRO et al., 2009), com os três últimos compreendendo espécies que fixam nitrogênio e 

fazem simbiose com leguminosas (DELAMUTA et al., 2012). A MLSA consiste na análise 

conjunta de múltiplos genes housekeeping que estão presentes em todas as linhagens 

representativas de um táxon em estudo (gênero ou família) e em única cópia. Representa uma 

estratégia útil uma vez que funciona como um tampão contra os efeitos da recombinação 

gênica e da transferência horizontal (GEVERS et al., 2005).  
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Entre os vários genes com funções conservadas que estão sendo utilizados 

recentemente para melhorar a filogenia revelada pela análise do gene ribossomal 16S rRNA 

de espécies de rizóbios estão: nifH, glnII, glnA, gltA, recA, atpD, dnaK, rpoB, thrC, gyrB, 

gap, pnp, rpoB, dnaJ, rpoA (MARTENS et al., 2007,  2008;  ALEXANDRE  et  al.,  2008;  

RIBEIRO  et  al.,  2009). 

Os princípios básicos que devem orientar a seleção de estirpes de rizóbio com 

propósito prático de inoculação em leguminosas têm sido objeto de muitos estudos 

(CHAGAS JUNIOR et al., 2010). Esta seleção de estirpes para a FBN em leguminosas deve 

objetivar o isolamento e a identificação de estirpes eficientes e competitivas frente à 

população nativa, além de considerar vários aspectos agronômicos e culturais, tais como: 

potencial de nodulação, estabilidade genética, fixação de N2 e crescimento da planta 

hospedeira (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006; ZILLI et al., 2006; CHAGAS JUNIOR et al., 

2010).  

A seleção de novas estirpes, capazes de fixar maiores quantidades de N2 quando em 

simbiose com leguminosas, é extremamente importante para a produção de inoculantes. Date 

(2010) enfatiza a importância de se comprovar a necessidade de inoculação, como um pré-

requisito para se iniciar um programa de seleção de estirpes em determinada região. O autor 

cita que, através de experimentos simples, podem-se obter informações sobre a capacidade de 

estirpes nativas em fixar nitrogênio, e sobre a contribuição de estirpes comerciais na produção 

de leguminosas, bem como sobre a capacidade dessas estirpes em competir, por sítios de 

infecção nodular, com as estirpes nativas. 

No entanto, as estirpes selecionadas em laboratório e casa de vegetação podem não 

alcançar o máximo potencial de fixação no campo, em decorrência, dentre outros fatores, da 

competição com a população nativa estabelecida do solo e da adaptação às condições 

ambientais locais, tornando-se necessário também o estudo de densidade e diversidade da 

população de rizóbios nativos (SOARES et al., 2006). 

O número e a biomassa de nódulos, massa seca da parte aérea e teor de nitrogênio no 

tecido vegetal são indicadores usuais da FBN, e constituem critérios utilizados para avaliação 

da simbiose rizóbio – leguminosas e seleção de novas BFN, fazendo parte, inclusive, do 

protocolo para avaliação da eficiência agronômica de estirpes no Brasil pela Rede de 

Laboratórios para Recomendação, Padronização e Difusão de Tecnologia de Inoculantes 

Microbianos de Interesse Agrícola (RELARE) (BRASIL, 2011-Protocolo do MAPA). 

Um aspecto importante para os estudos sobre eficiência simbiótica e seleção de BFN 

em leguminosas forrageiras é que metade das áreas de pastagem no Brasil encontram-se 



25 

 

degradadas (DIAS FILHO, 2011), e o consórcio de gramíneas com leguminosas forrageiras 

fixadoras de nitrogênio pode contribuir na redução da taxa de degradação. Ao mesmo tempo, 

o consórcio possibilita um incremento nos estoques de carbono no solo ao custo de CO2 

atmosférico, podendo ajudar na mitigação do efeito estufa. Jantalia et al. (2008), constataram 

maiores estoques de C em solos sob consórcio de Urochloa brizantha com Stylosanthes 

guianensis em comparação a pastagens solteiras.  Paciullo et al. (2003), relatam que no 

cultivo de Stylosantes guianensis em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu 

(sinonímia - B. brizantha), o N fixado além de influenciar no crescimento da gramínea, 

contribuiu para o aumento da qualidade da dieta e massa de forragem total da pastagem, 

aumentando a capacidade de suporte da mesma.  

 Os estudos de caracterização genética e teste de eficiência das estirpes nativas são de 

fundamental importância para o entendimento do processo de FBN realizado por rizóbios 

nativos. O desenvolvimento de estudos de competitividade pode indicar a possibilidade de 

sucesso de inoculação de uma leguminosa forrageira (MIRANDA et al., 1999), 

principalmente quando se considera a diversidade e escassez de estudos realizados na 

Amazônia brasileira.  

2.3. Bactérias fixadoras de nitrogênio na Amazônia  

O interesse pela biodiversidade da Amazônia tem crescido nos últimos anos, o que 

tem propiciado a identificação de novas espécies, principalmente de microrganismos. Estudos 

de diversidade são de extrema importância para a seleção de estirpes com potencial de uso na 

produção de inoculantes para leguminosas de interesse agronômico (PEREIRA, 2000; 

LACERDA et al., 2004). 

Muitos estudos sobre a diversidade da fauna e flora da Amazônia são encontrados na 

literatura, porém, pouco se sabe sobre a microbiota do solo. Os trabalhos que vêm sendo 

realizados têm demonstrado alta diversidade de procariotos nos solos da região amazônica 

(MOREIRA, 1991; BORNEMAN e TRIPLETT, 1997; PEREIRA, 2000; JESUS et al., 2009; 

LIMA et al., 2009). Trabalhos realizados por Moreira (1991; 1993), mostraram alta 

diversidade fenotípica entre os isolados oriundos da Amazônia. Moreira et al. (1998), 

realizaram o sequênciamento do gene 16S rRNA de 44 isolados. Como resultados, estes 

autores obtiveram 15 sequências diferentes, com potencial para  6 novas espécies. A partir 

deste trabalho, foram descritas espécies como Mesorhizobium plurifarium (De LAJUDIE et 

al., 1998) e Azorhizobium dobereiner (MOREIRA et al., 2006).  
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Borneman e Triplett (1997), avaliando a diversidade microbiana de solos da 

Amazônia em áreas de pastagem e floresta, comprovaram a grande diversidade de 

microrganismos que ainda são desconhecidos na floresta Amazônica, por não serem 

cultiváveis. Jesus et al. (2009), verificaram alta diversidade fenotípica em solos sob três 

sistemas de uso da terra (SUT) da Amazônia Ocidental (cultivo de mandioca, cultivo de 

pupunheira e floresta de terra firme).  

Lima et al. (2009), avaliaram o efeito de diferentes SUT: agrofloresta, pastagem, 

floresta primária, agricultura, floresta secundária em estádio avançado de regeneração e 

floresta secundária em estádio inicial de regeneração na Amazônia Ocidental, sobre a 

ocorrência, a densidade, a diversidade e a eficiência de BFN capazes de nodular plantas de 

siratro (Macroptilium atropurpureum). Os autores verificaram a presença de bactérias capazes 

de nodular siratro em solos de todos os SUT, tendo a agrofloresta apresentado maior 

densidade e diversidade. Em relação à eficiência simbiótica, os isolados apresentaram baixa, 

média e alta eficiência na fixação de nitrogênio, independente do SUT.  

Jesus et al. (2009), analisando a comunidade bacteriana do solo pela técnica de 

Polimorfismo do tamanho e composição de bases de fragmentos terminais de restrição (T-

RFLP), clonagem e sequênciamento do gene 16S rRNA em seis diferentes SUTs, verificaram 

alta diversidade dessas comunidades. Em solos sob pastagem, observaram-se comunidades 

com maior diversidade. Os autores observaram que essa diversidade estava relacionada com 

fatores edáficos, corroborando com os resultados encontrados por Pereira (2000), o qual, 

avaliando o efeito do sistema de manejo na diversidade de rizóbios no solo, também observou 

maior diversidade cultural em áreas de pastagem.  

Estudos realizados por Flores e Rodrigues (2010), em áreas de savana do estado de 

Roraima, têm revelado que essa vegetação é rica em leguminosas, porém poucas foram 

estudadas quanto ao seu potencial produtivo e sua capacidade de FBN. Alguns trabalho têm 

mostrado uma grande diversidade de BFN associadas às várias espécies, desde florestais 

(ZILLI et al., 2006; BARAÚNA et al., 2014; Da SILVA et al, 2014; ZILLI et al., 2014; 

PORTO et al., 2017; MICHEL et al, 2017), produtoras de grãos (SILVA et al., 2014), 

adubação verde (LIMA, 2016) e forrageiras (Da SILVA CHAVES et al., 2016). Portanto, a 

região amazônica possui uma elevada diversidade de procariotos, que precisa ser investigada, 

principalmente BFN, que podem ter potencial para uso como inoculante em diversas culturas.  
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2.4. FBN em pastagens consorciadas com leguminosas  

A importância das leguminosas para a alimentação humana e animal é amplamente 

conhecida e as espécies forrageiras necessitam receber uma maior atenção devido à sua 

contribuição para práticas agropecuárias mais sustentáveis (DELAMUTA et al., 2016). Os 

benefícios do uso de leguminosas dependem principalmente de sua capacidade de estabelecer 

relação simbiótica com BFN - rizóbio - resultando em lucros econômicos para os agricultores 

pela substituição de fertilizantes nitrogenados e contribuição ambiental, diminuindo a emissão 

de gases de efeito estufa e a poluição de fontes de água por nitrato (ORMEÑO-ORRILLO et 

al., 2013; HUNGRIA et al., 2015).  

A contribuição das leguminosas como fornecedoras de nitrogênio para pastagens 

depende do estabelecimento de uma eficiente simbiose entre planta e rizóbios. A formação de 

nódulos nas raízes das leguminosas e a fixação de N pelos nódulos formados requer uma 

sequência complexa de processos fisiológicos, muitos dos quais envolvem interações entre a 

bactéria e a planta hospedeira. O funcionamento adequado desta simbiose depende dentre 

outros fatores, do crescimento da planta hospedeira, uma vez que o processo de FBN requer 

energia, que é obtida através dos produtos fotossintéticos da planta. Por outro lado, a simbiose 

fornece nitrogênio, o que estimula o crescimento da planta. A FBN é, portanto, um processo 

ligado ao crescimento, sendo afetado por todos os fatores que influenciam no 

desenvolvimento das leguminosas (CARVALHO e PIRES, 2008). 

A baixa fertilidade natural dos solos é fator limitante à produtividade e 

sustentabilidade das pastagens tropicais, assim como o manejo, que também pode acentuar a 

deficiência de nutrientes, especialmente o nitrogênio (BENÍCIO et al., 2011). Na fase de 

utilização das mesmas, o baixo suprimento de N tem conduzido à perda de sustentabilidade e 

degradação das pastagens (BARCELLOS et al., 2008).  

Estima-se que, existem mais de 100 milhões de hectares (ha) ocupados com 

pastagens cultivadas no Brasil, entretanto cerca de 50% a 70% do total apresenta algum grau 

de degradação (DIAS-FILHO, 2011), sendo esta realidade comum tanto para campos nativos, 

quanto pastagens cultivadas. O processo de degradação da pastagem é um fenômeno 

complexo que envolve causas e consequências que levam à perda gradativa da matéria 

orgânica do solo, à diminuição da capacidade de suporte animal, culminando com a 

degradação propriamente dita (DIAS-FILHO, 2011). No entanto, no Brasil a degradação 

ocorre, principalmente pela falta de manutenção da fertilidade do solo, sendo o N um dos 

nutrientes mais limitantes (SANTOS et al., 2014).  
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O aumento do suprimento de N no solo, na melhoria da produtividade das gramíneas, 

pode ser obtido pela aplicação de fertilizantes nitrogenados ou pelo uso de leguminosas em 

consorciação com gramíneas, por causa da capacidade dessas plantas em fixar biologicamente 

o N atmosférico (REMIGI et al., 2016). 

A importância da leguminosa no consórcio está baseada na hipótese de que a 

gramínea se beneficia do N2 fixado pela leguminosa, seja pela excreção direta de compostos 

nitrogenados pelas raízes, ou pela decomposição dos nódulos, das raízes, da liteira e da 

serapilheira das leguminosas (DIAS et al., 2007), os quais podem ser utilizados pela 

gramínea, melhorando a produção de forragem (BARBERO et al., 2009), além de aumentar a 

capacidade de absorção de outros nutrientes, principalmente os de baixa mobilidade no solo, 

tais como P, Zn e Co, pelo aumento da área de contato da raiz com o solo (SANTOS et al., 

2011). 

As pastagens consorciadas com leguminosas apresentam menor relação C:N na 

palhada a ser decomposta na superfície do solo. Isto acelera a ciclagem de N e de outros 

nutrientes, incrementando a entrada destes no sistema, possibilitando, assim, a sua 

sustentabilidade pelo aumento da quantidade e da qualidade da matéria orgânica do solo. 

Nessas condições, os nutrientes mineralizados não são perdidos por lixiviação e erosão, mas 

acumulados no solo. Há melhora na capacidade de troca de cátions, com aumento do poder de 

retenção de nutrientes do solo, e da disponibilidade destes para as plantas. Isto potencializa o 

crescimento e acúmulo de biomassa forrageira nas pastagens e aumenta a resposta animal e a 

produção por unidade de área (GARCIA et al., 2008). 

Muitos trabalhos têm tratado de estudar a transferência direta de N de uma 

leguminosa para uma gramínea consorciada. Miranda et al. (1999), empregando a técnica de 

abundância natural de 15N constataram alta contribuição da FBN na nutrição nitrogenada de 

diferentes espécies de estilosantes em região de Cerrado, variando de  52 a 88% e acúmulo de 

N com valores de até 168 kg ha-1 de N. Silva et al. (2010), relata contribuição da FBN pelas 

bactérias diazotróficas nas pastagens que variaram de 10 a 42%, em comparação às áreas sem 

leguminosas. Entretanto, a transferência via deposição de material formador de serapilheira 

pode ser ainda mais significativa (DIAS et al., 2007).  

A técnica da abundância natural de 15N (δ15N) tem sido utilizada na estimativa da 

contribuição da FBN associada às plantas não leguminosas. Esta técnica se baseia na 

diferença da abundância natural do isótopo 15N entre o nitrogênio do solo e o atmosférico e é 

usualmente expressada em δ15N relativo à composição do N atmosférico (HÖGBERG, 1997). 



29 

 

 Estudos sobre a distribuição da abundância natural de 15N nos ecossistemas 

terrestres revelaram que o N-total do solo encontrado nos ecossistemas naturais de diversos 

tipos de vegetação, incluindo plantas arbóreas e gramíneas forrageiras, tende a ser mais 

enriquecido com 15N do que o N das camadas de serapilheira e/ou o nitrogênio contido nos 

tecidos de plantas crescendo tanto em regiões tropicais como em subtropicais (HÖGBERG et 

al., 1997). Este fato torna viável a utilização da técnica da abundância natural de 15N em 

estudos da quantificação da FBN em regiões que apresentam climas com temperaturas mais 

elevadas. 

Os resultados de Reis et al. (2001) relacionados à contribuição da FBN de nove 

cultivares de Pennisetum purpureum, pela técnica de diluição isotópica de 15N mostraram que 

entre 25 e 40% de N da planta (105 e 165 kg N ha-1) foram derivados da FBN, em uma 

amostragem no período seco. Alves et al. (2000), em pastagem de Urochloa humidicola 

(sinonímia - Brachiaria humidicola), mostraram também o ingresso total de N, via FBN, de 

84 e 56 kg N ha-1, em taxas de lotação de 2 e 4 animais/ha, respectivamente. Boddey e 

Victoria (1986), por meio da técnica de diluição isotópica de 15N registraram contribuição de 

FBN para Urochloa decumbens (sinonímia - Brachiaria decumbens) e Urochloa humidicola 

(sinonímia - Brachiaria humidicola), respectivamente de 40% (40 kg N ha-1) e 30% (30 kg N 

ha-1), enquanto Reis et al. (2001), usando a mesma técnica verificaram que a contribuição da 

FBN em plantas de Urochloa decumbens e Urochloa humidicola foram de 15,0 e 12,7% e 

19,4 e 9,7%, nos períodos, seco e das águas, respectivamente. Silva et al. (2010), avaliando a 

contribuição da FBN em Urochloa decumbens, Urochloa humidicola e Pennisetum 

purpureum, pela técnica de diluição isotópica de 15N, encontraram valores entre 10 e 42% de 

N da planta derivados da FBN. 

O uso de Stylosanthes guianensis em consórcio com o capim braquiária promoveu 

resultados semelhantes à adição do adubo nitrogenado (100 kg ha-1), o que evidência que o 

uso dessa leguminosa pode ser uma alternativa para a substituição do nitrogênio no 

estabelecimento e manutenção da longevidade das pastagens (MARTUSCELLO et al., 2011). 

Enquanto, Ribeiro et al. (2011), observaram que a disponibilidade de massa seca de forragem 

e o desempenho animal proporcionado pelo consórcio entre capim Tanzânia (Panicum 

maximum Jacq.) e estilosantes cv. Campo Grande foram equivalentes à adubação nitrogenada 

até a dose de 75 kg de N ha-1, demonstrando o potencial dessa cultivar no processo de FBN. 

Em um estudo com Arachis pintoi CIAT 17434, Centrosema acutifolium e 

Stylosanthes capitata, em dois solos da Colômbia, usando-se a diluição isotópica do 15N como 

forma de estimar as taxas de fixação de N2, observou-se que estas espécies podem fixar até 
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80% de suas demandas nutricionais em N (THOMAS et al., 1997). Os autores concluíram, 

então, que estas taxas podem ser assumidas como de ocorrência comum em leguminosas 

forrageiras consorciadas com gramíneas tropicais, quando estas estiverem crescendo em 

condições de disponibilidade limitada de N do solo, porém sem limitações de outras 

necessidades básicas de crescimento (nutrição e condições edafoclimáticas adequadas). 

Em Roraima, existem 765 mil ha ocupados com pastagens nativas e cultivados 

(IBGE, 2006), sendo a maioria delas com baixa produtividade animal, devido às 

características do solo e período de estiagem prolongado. Portanto, é necessária a busca por 

alternativas de manejos que possibilitem o aumento da capacidade produtiva das pastagens 

nessa região. 

A importância das leguminosas forrageiras nas pastagens cultivadas na Amazônia 

Ocidental (Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima) é bastante variada. Enquanto no Acre 

estima-se que as leguminosas (plantadas e de ocorrência espontânea) estejam presentes em 

45% das pastagens cultivadas, o mesmo só ocorre em 2% das pastagens de Roraima 

(BARCELLOS et al., 2008). O uso de leguminosas forrageiras em consórcio ou em banco de 

proteínas pode contribuir para a sustentabilidade da mesma, além de aumentar a 

produtividade, através do processo de FBN, principalmente em Roraima, no qual o emprego 

de pastagens consorciadas é baixo.  

Outro aspecto importante para estudos de eficiência simbiótica e seleção de BFN 

para pastagens, é que 70% destas áreas no Brasil apresentam-se algum grau de degradação, e 

o consórcio de gramíneas com leguminosas forrageiras fixadoras de nitrogênio pode diminuir 

a taxa de degradação (DIAS-FILHO, 2011). Ao mesmo tempo, o consórcio possibilita um 

incremento nos estoques de carbono no solo ao custo de CO2 atmosférico, podendo ajudar na 

mitigação do efeito estufa, com redução de 26% das emissões totais em comparação com uma 

pastagem degradada (CARDOSO et al., 2016). Desta forma, a introdução de leguminosas 

forrageiras representa uma alternativa de elevar efetivamente a fertilidade do solo, através da 

incorporação anual, de grandes quantidades de N, com a consequente estimulação na 

reciclagem de outros nutrientes.  

Portanto, é de extrema importância conhecer a diversidade de rizóbios em simbiose 

com Stylosanthes. Este conhecimento da diversidade é fundamental para compreender a 

relação entre os simbiontes, isto é, planta hospedeira e rizóbio, além de direcionar os estudos 

de eficiência simbiótica.  
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2.5. O gênero Stylosanthes e a FBN  

Dentre as leguminosas forrageiras que estabelecem simbiose com BFN (rizóbios) 

merece destaque o gênero Stylosanthes. O gênero compreende cerca de 50 espécies e 

subespécies nativas de áreas tropicais e subtropicais da Ásia, África, Oceania e das Américas, 

principalmente da América do Sul, apresentando grande variação de formas e tipos 

(QUECINI et al., 2002; LEWIS et al., 2005). O Brasil é o maior centro de diversidade desta 

leguminosa, concentrando cerca de 62% das espécies do gênero (COSTA, 2006), com grande 

endemismo e a maior variação fenotípica inter e intraespecífica (COSTA e FERREIRA, 

1984), seguido do México e região do Caribe (STACE e CAMERON, 1984). No Brasil 

ocorrem 31 espécies, sendo que destas 13 são endêmicas (COSTA, 2006), principalmente no 

Cerrado (BRANDÃO e COSTA, 1979).  

O gênero Stylosanthes foi descrito em 1788 por Swartz, com duas espécies, S. 

procumbens Swartz (= S. hamata (L.) Taubert) e S. viscosa Swartz. Em 1838, Vogel estudou 

o gênero dividindo-o em duas secções, Eustylosanthes e Styposanthes (BRANDÃO e 

COSTA, 1982; KIRKBRIDE Jr. e KIRKBRIDE, 1987). Mohlenbrock (1958) efetuou a 

revisão do gênero, reconhecendo 25 espécies, as quais agruparam em duas secções: 

Stylosanthes (14 spp.) e Astyposanthes (11 spp.). Posteriormente, novas adições foram 

efetuadas por Mohlenbrock (1963) no gênero com acréscimo de novos táxons, distribuídas 

pela América do Sul, África e Austrália.  

Atualmente, as espécies de Stylosanthes são separadas em duas seções, Stylosanthes 

e Styposanthes com base na presença ou ausência de um eixo rudimentar plumoso na base das 

flores e posteriormente dos frutos. Representantes da seção Styposanthes Vogel possuem eixo 

rudimentar plumoso e apresentam três bractéolas uma externa e duas internas. Na seção 

Stylosanthes não ocorre o eixo rudimentar plumoso e estão presentes duas bractéolas, uma 

interna e outra externa (MOHLENBROCK, 1958; 1963; KIRKBRIDE Jr. e KIRKBRIDE, 

1987; COSTA, 2006).  

O gênero Stylosanthes apresenta em sua maioria espécies diplóides (2n=20), como 

Stylosanthes guianensis, Stylosanthes humilis, Stylosanthes macrocephala e Stylosanthes 

viscosa, entretanto, algumas são alotetraplóides (4n=40), por exemplo, Stylosanthes scabra, 

Stylosanthes capitata e Stylosanthes fruticosa (STACE e EDYE, 1984), e também espécie 

alohexaplóide (6n=60), Stylosanthes erecta (STACE e CAMERON; 1984). O sistema de 

reprodução ocorre preferencialmente por autofecundação, com taxa de polinização cruzada da 

ordem de 2% a 6% em condições naturais (STACE, 1984; MILES, 1985).  
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O gênero Stylosanthes pertence à tribo Dalbergieae, que abrange espécies arbóreas e 

herbáceas (LEWIS et al., 2005). Nessa classificação foram agrupadas na tribo representantes 

que possuem microrganismos fixadores de nitrogênio. As espécies são perenes ou anuais, com 

sistema radicular pivotante, tolerante à seca e de grande capacidade colonizadora por sua 

adaptação a solo de baixa fertilidade e simbiose com BFN (BARROS et al., 2005). Seu porte 

varia de subarbustos eretos, semi-eretos ou prostado, podendo alcançar até 1,5 m, apresenta 

folhas trifolialadas, flores pequenas com grande diversidade morfológica e agronômica 

(FERREIRA e COSTA, 1979; SCHULTZE-KRAFT et al., 1984; STACE e EDYE, 1984; 

BARROS et al., 2005; MEDEIROS e FLORES, 2014). 

Dentre os estudos taxonômicos realizados com Stylosanthes no Brasil destacam-se os 

de Brandão e Costa (1979) e Costa (2006). O gênero Stylosanthes foi estudado em diferentes 

levantamentos regionais tais como por Brandão e Costa (1982) para Minas Gerais; Lewis 

(1987) para Bahia; Kiria et al. (2002), no Cerrado; Sousa et al. (2003), para o Ceará; Costa, 

Sartori e Pott (2008) para o Mato Grosso do Sul; Medeiros e Flores (2014) para Roraima e 

Silva e Silva et al. (2015) para o Amapá.  

A região de Cerrados representa um dos principais centros de diversidade de espécies 

de Stylosanthes, onde são adaptadas aos solos de pH baixo, alto nível de alumínio saturado e 

baixa fertilidade (DELAMUTA et al., 2016). A composição específica de Stylosanthes é 

variável por Estado, sendo verificadas 18 espécies para Minas Gerais (BRANDÃO e COSTA, 

1982), 9 para a Bahia (LEWIS, 1987); 7 para o Ceará (SOUSA et al., 2003), 7 a 9 para Mato 

Grosso do Sul (BRANDÃO e COSTA, 1979; COSTA et al., 2008), 8 para Roraima (FLORES 

e RODRIGUES, 2010) e 4 para o Amapá (SILVA e SILVA et al., 2015). 

Atualmente a utilização agronômica se restringe a três espécies, Stylosanthes 

capitata, Stylosanthes macrocephala e Stylosanthes guianensis, que apresentam maior 

potencial agronômico em avaliações conduzidas nos últimos trinta anos, especialmente na 

região do Cerrado (KIRIA et al., 2002). Stylosanthes guianensis é a espécie que possui 

distribuição mais ampla, sendo encontrado em 16 estados brasileiros (FERREIRA e COSTA, 

1979; COSTA e FERREIRA, 1984; COSTA, 2006). 

No Brasil, a Embrapa, através das espécies S. macrocephala e S. capitata 

desenvolveu a cultivar (cv.) estilosantes Campo Grande; de S. guianensis, as cultivares (cvs.) 

Bandeirantes e Mineirão; de S. macrocephala, a cv. Pioneiro, e de S. capitata, a cv. 

Lavradeiro (GIANLUPPI et al., 2002; VERZIGNASSI, 2007).  

O gênero Stylosanthes possuir várias espécies e cultivares com potencial forrageiro e 

de planta de cobertura. No Brasil, a cultivar de maior uso é a Campo Grande, lançado pela 
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Embrapa Gado de Corte em 2000, resultante de uma mistura física de sementes com 80% (em 

peso) de linhagens de S. capitata tolerantes a antracnose e 20% de linhagens de S. 

macrocephala, que apresenta alta produtividade de biomassa (MILES e GROF, 1997). Pelas 

suas qualidades, a cv. Campo Grande é adaptada a solos arenosos e de baixa fertilidade 

natural e tem sido usada para recuperação de pastagens degradadas e para pastejo, 

notadamente no período seco, possibilitando elevação da produtividade animal (AYARZA et 

al., 1997; VERZIGNASSI e FERNANDES, 2002). 

A cultivar Campo Grande apresenta hábito de crescimento vigoroso e sistema 

radicular profundo, podendo atingir até 1,5 m, além do seu alto teor de proteína bruta (PB) 

variando de 18 a 22% e palatabilidade (VERZIGNASSI, 2007), constitui uma alternativa para 

a melhoria da estruturação do solo, reduzindo perdas por erosão e contribuindo para a 

descompactação do solo (NEGREIROS NETO et al., 2010) e fornecimento de nitrogênio 

através da FBN. 

Apesar de sua grande importância para o desenvolvimento agrícola, o processo de 

FBN em Stylosanthes ainda é considerado de baixa exploração, pelo fato dos sistemas de 

produção que cultivam forrageiras ainda serem baseados na exploração de gramíneas. 

Também é importante salientar que as informações e disponibilidade de inoculantes para a 

cultura ainda é restrito, sendo em sua maioria destinado às culturas da soja (Glycyne max), 

feijão comum (Phaseolus vulgaris) e feijão-caupi (Vigna unguiculata).  

Os primeiros e mais abrangentes estudos de prospecção de rizóbios direcionados a 

investigar a viabilidade da inoculação de Stylosanthes ssp. foram realizados na Austrália (‘T 

MANNETJE, 1969; DATE e NORRIS, 1979; DATE, 1984; DATE, 2010 e DATE e 

EAGLES, 2010; DATE, 2016). A partir destes estudos, verificou-se que o Stylosanthes pode 

ser dividido em dois grupos quanto à sua especificidade para nodulação e efetiva FBN 

(DATE, 2010). No primeiro grupo, estão as espécies de Stylosanthes que podem ser 

noduladas efetivamente por uma ampla faixa de rizóbios (planta considerada promíscua) e no 

segundo, as que requerem um rizóbio específico.  

Os fatores determinantes na promiscuidade ou especificidade podem estar 

relacionados às características da planta e também à sua origem. Por exemplo, informações 

relacionadas ao solo e clima de origem de acessos de estilosantes que foram avaliados quanto 

à sua resposta à inoculação com rizóbios sugerem uma relação entre eficiência e pH do solo 

e/ou clima de origem dos acessos (DATE et al., 1979; DATE, 2016).  

Em experimentos conduzidos por 15 anos na Austrália sobre a efetividade de 

diversas estirpes de Bradyrhizobium inoculadas em S. hamata e S. seabrana, verificou-se que, 
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os acessos vegetais mais promíscuos foram oriundos de ambientes mais úmidos e com pH 

abaixo de 7, enquanto que rizóbios específicos foram requeridos em grupos oriundos de 

ambientes mais secos e levemente alcalinos (DATE, 2010). Além disso, considerando a 

genética da planta, verificou-se que os acessos mais promíscuos foram os tetraplóides e os 

mais específicos os diplóides. 

Norris (1965) classificou a espécie S. guianensis no grupo de inoculação cruzada. 

Em trabalho posterior, Norris (1967) recomendou um inoculante específico para a cultivar de 

S. guianensis denominada "Oxley - fine - stem - stylo". T’Mannetje (1969) também indica 

uma estirpe específica para S. guianensis cv. Oxley e distribui seis acessos de S. guianensis 

em quatro grupos baseando-se na morfologia e nas suas necessidades de inoculação com 

rizóbio. Portanto, é importante conhecer a diversidade de rizóbios em simbiose com 

Stylosanthes para compreender a relação entre os simbiontes, isto é, planta hospedeira e 

rizóbio, além disso, direcionar os estudos de eficiência simbiótica. 

Segundo Paciullo et al. (2003), trabalhando com Stylosanthes guianensis em 

consórcio com Urochloa brizantha observou que, o N fixado além de influenciar no 

crescimento da gramínea, contribuiu para o aumento da qualidade da dieta e massa de 

forragem total da pastagem, aumentando a capacidade de suporte da mesma.  

No estado de Roraima, os trabalhos com estilosantes foram desenvolvidos com 

objetivos de avaliar a adaptação às condições edafoclimáticas locais, produtividade de 

sementes e adaptação aos diversos sistemas de produção agrícola e pecuária (GIANLUPPI et 

al., 2002). Os trabalhos com Stylosanthes capitata cultivar Lavradeiro, lançado pelo CIAT, 

em 1983, recomendado para os cerrados da Colômbia, foi introduzido em Roraima no mesmo 

ano pela EMBRAPA.  

Essa cultivar apresentou excelente adaptação, tanto em plantio direto quanto em 

plantio convencional, boa tolerância a pragas e doenças, à seca e ao fogo, produzindo grande 

quantidade de sementes de fácil colheita mecanizada, excelente taxa de ressemeadura e 

persistência na pastagem, consorcia bem com gramíneas forrageiras, com culturas produtoras 

de grãos (milho, arroz, sorgo) e com capim nativo, boa produção de matéria seca, grande 

resistência ao pastejo e pisoteio, rápida rebrota no segundo ano, podendo ser usado em 

pastagens consorciadas, bancos de proteína no período chuvoso e como cultura de cobertura e 

melhoria de solos nos sistemas de produção de grãos (GIANLUPPI et al., 2002). 

A presença de S. capitata cultivar Lavradeiro, como planta de cobertura em áreas de 

cultivo de arroz em Roraima, permitiu incremento de produtividade de 2000 kg ha-1 de arroz 

com casca e uma redução da dose de N em 10 kg ha-1, em relação à área com capim nativo 
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(FERREIRA et al., 2011). Em trabalho realizado visando avaliar a supressão de plantas 

daninhas e a velocidade de crescimento de sete leguminosas perenes para atingir cobertura do 

solo, Lima et al. (2014), afirma que as espécies S. guianensis, Macrotyloma axillare e 

Macroptilium atropurpureum apresentaram maiores porcentagem de cobertura do solo e 

potencial de supressão de plantas daninhas, em relação às demais espécies pesquisadas. 

No estudo de avaliação agronômica dessa cultivar, segundo Gianluppi et al. (2002), 

não há necessidade de inocular as sementes de Stylosanthes com bactérias do grupo rizóbio e 

nem de aplicar adubos nitrogenados, pois o Stylosanthes nodula com estirpes, que ocorrem 

naturalmente nos solos. Entretanto, estes estudos foram pontuais, tornando-se necessária uma 

avaliação mais criteriosa sobre a resposta de inoculantes rizobianos em estilosantes. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

Realizar a caracterização molecular e avaliar a eficiência simbiótica de rizóbios 

obtidos de Stylosanthes spp. coletados em áreas de savanas de Roraima. 

3.2. Específicos  

Caracterizar genotipicamente, as regiões do 16S rRNA, genes nodC e housekeeping 

(recA, gyrB e glnII), de isolados de diferentes espécies de Stylosanthes spp. coletadas em 

Roraima. 

Avaliar a eficiência simbiótica, em condições de casa de vegetação, das BFN 

isoladas de diferentes espécies de Stylosanthes spp. coletadas em Roraima, objetivando a 

seleção das mais eficientes para testes em campo. 

Avaliar a eficiência simbiótica, em condições de campo, das BFN isoladas de 

diferentes espécies de Stylosanthes ssp. coletadas em Roraima, selecionadas no teste em casa 

de vegetação. 

Avaliar a eficiência simbiótica das estirpes atualmente recomendadas para 

Stylosanthes ssp. pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), BR 446 

e BR 502. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Origem das bactérias 

Em agosto de 2012, foram realizadas coletas de plantas de estilosantes em áreas de 

savana de Roraima com o objetivo de realizar o isolamento de BFN. Para o isolamento das 

bactérias, as raízes das plantas de estilosantes recém coletadas e contendo os nódulos foram 

lavadas para retirar o excesso de solo, em seguida foi realizada a retirada dos nódulos, em 

seguida procedeu-se a desinfestação superficial com álcool 96% por 30 segundos e 

hipoclorito de sódio a 5% por cinco minutos e 10 lavagens sucessivas com água estéril. 

Os nódulos desinfestados foram individualmente macerados com pinça estéril e o 

líquido intra-nodular foi estriado utilizando alça de platina em placas de Petri contendo meio 

de cultura YMA (FRED e WAKSMAN, 1928), seguida de incubação a 28 °C. Após o 

surgimento de colônias, as mesmas foram repicadas para placas de Petri com meio de cultura 

79, incubadas a 28 °C para a purificação dos isolados. 

Posteriormente, todos os isolados bacterianos purificados foram depositados na 

Coleção de Culturas de Microrganismos Multifuncionais da Embrapa Roraima (Tabela 1). 

Foram selecionados 28 isolados de Stylosanthes spp. baseado em resultados de trabalhos 

desenvolvidos no Laboratório de Microbiologia do Solo da Embrapa Roraima por Da Silva 

Chaves, (2014). As duas estirpes recomendadas para Stylosanthes spp. (BR 446 e BR 502), 

utilizadas neste estudo foram cedidas pelo Centro de Recursos Biológicos Johanna Döbereiner 

– CRB-JD da Embrapa Agrobiologia. 
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Tabela 1. Origem dos isolados, análise química e física do solo e identificação das espécies de plantas de estilosantes coletadas em áreas de 

savana em Roraima. 

 
Fonte: Da SILVA CHAVES, 2014. 

 

Município/Local 
Características  

do local 
 

 
Coordenadas 

Características Químicas Características físicas Espécies 
pH 
H2O 

Ca Mg K Al P MO Argila Silte Areia  
cmolc dm-3 mg dm-3  % g kg-1 

 

 

 
Boa Vista/ Campo 

Experimental Água 

Boa (CEAB) 

Embrapa-Roraima 

Área de 

integração 

lavoura 

pecuária 

floresta 

N 02o39’49.8” 
W 60o50’55.8” 

 

 

 

5.4 0.32 0.10 0.03 0.25 4.42 1.08 173 16.5 810 

S. capitata Vogel 

S. scabra Vogel 

S. gracilis Kunth 

Área de 

pastagem 

plantada 

N 02o39’53.0” 
W60o50’37.1” 

 
4.8 0.26 0.16 0.03 0.4 3.13 - - - - S. capitata Vogel 

Capim nativo 
N 02o 40’10.7” 
W 60o50’55.8” 

 
4.1 0.3 0.2 0.01 0.8 3.00 1.10 200 40 760 S. gracilis Kunth 

 

 

 
Bonfim/ Área 

Particular 

Beira de 

estrada 

próxima de 

lavoura de soja 

N 03o17’20.5” 
W60º20’45.6” 

 
 
6.8 

 
0.81 

 
0.24 

 
0.14 

 
0.01 

 
11.54 

 
2.61 

 
124 

 
68 

 
808 

S. humilis Kunth 

Beira de 

estrada 

próxima de 

lavoura de soja 

N 03o17’32.8” 
W 60º21’26.7” 

 
 
5.0 

 
0.39 

 
0.12 

 
0.04 

 
0.24 

 
15.02 

 
4.96 

 
109 

 
148 

 
743 

S. angustifolia 

Vogel 

Área de cultivo 

de arroz em 

pousio 

N 03o16’03.8” 
W 60º16’18.5” 

 
5.4 

 
0.24 

 
0.07 

 
0.10 

 
0.17 

 
22.84 

 
9.72 

 
111 

 
127 

 
762 

S. angustifolia 

Vogel 



38 

 

4.2. Caracterização genotípica 

Para a caracterização genotípica foram utilizados 28 isolados bacterianos 

obtidos de Stylosanthes ssp. Coletados em áreas de savana de Roraima. Todos esses 

isolados estão depositados na Coleção de Cultura de Microrganismos Funcionais da 

Embrapa Roraima e no Centro de Recursos Biológicos Johanna Döbereiner – CRB-JD 

da Embrapa Agrobiologia - RJ (APÊNDICE A).  

4.2.1.  Extração do DNA 

Os 28 isolados foram submetidos à extração de DNA no Laboratório de 

Ecologia Microbiana da Embrapa Agrobiologia. Os isolados foram repicados em placa 

de Petri contendo meio YMA + azul de bromotimol, sendo incubados por 72 h. Após o 

crescimento, uma alçada de muco bacteriano de cada bactéria foi retirada e colocada em 

erlenmeyer contendo 100 mL de meio de cultura YM líquido. Em seguida, procedeu-se 

a incubação por 72 h, sob agitação a 150 rpm e 28 ºC em agitador tipo Shaker. Ao 

término deste período, uma alíquota de 1,5 mL de cada cultura crescida foi transferida 

para microtubos para a obtenção do DNA bacteriano. A extração do DNA foi realizada 

através do kit de extração de DNA genômico WIZARD®GENOMIC DNA (catálogo: 

KIT PROMEGA) seguindo o protocolo descrito pelo fabricante. Após a extração,  

verificou-se a qualidade do DNA através de eletroforese, a qual foi ajustada para 80 

minutos a 80 V em gel de agarose a 1%. As amostras de DNA foram coradas em 

brometo de etídio por 10 segundos, a descoloração por 30 minutos sob agitação, 

seguindo para a realização da fotodocumentação. Após a verificação da qualidade do 

DNA, o mesmo foi armazenado em freezer a -20 ºC. 

4.2.2. Amplificação e sequênciamento do gene 16S rRNA  

A amplificação do gene 16S rRNA foi realizada utilizando os iniciadores 27F e 

1492R (LANE, 1991), sendo as condições de amplificação descritas na Tabela 2. O 

sequênciamento do gene 16S rRNA foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa em 

Agrobiologia – CNPA/Embrapa Agrobiologia a partir do produto de PCR, utilizando os 

iniciadores 27F e 1492R.  
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4.2.3. Amplificação e Sequênciamento dos genes nodC e housekeeping (recA, gyrB e 

glnII)  

A amplificação e sequênciamento do gene nodC dos isolados similares ao 

gênero Bradyrhizobium foi realizada por uma empresa particular, utilizando os 

iniciadores nodCfor 540 e nodCrev 1160 (SARITA et al., 2005) e condições descrita na 

Tabela 2.  

Neste estudo, os isolados que apresentaram similaridade aos gêneros 

Bradyrhizobium, Rhizobium e Mesorhizobium foram submetidos à MLSA. Para a 

amplificação dos genes recA, gyrB e glnII utilizou-se os iniciadores e condições 

descritos na Tabela 2.  

Para tanto, uma amostra de DNA de cada isolado foi utilizada para a 

amplificação dos genes recA, gyrB e glnII. Para cada gene amplificado, foram 

preparadas reações de 25 µL. As reações foram amplificadas em termociclador 

SureCycler 8800 (Agilent Technologies) programado de acordo com cada ciclo da PCR 

(Tabela 2). 

Após a realização das PCR’s, as amostras foram coradas com gel-red 

(BiotiumTM) diluído em tampão de carregamento na proporção 1:2 e marcador de massa 

Low DNA Mass Ladder (Life technologiesTM) e submetidas à eletroforese em gel de 

agarose 1% por 1h à 80V para verificação da amplificação dos genes. Em seguida os 

produtos da PCR foram armazenados a -20 ºC para posterior sequenciamento. 

O sequênciamento dos genes recA, gyrB e glnII foi realizado no Centro 

Nacional de Pesquisa em Agrobiologia – CNPA/Embrapa Agrobiologia – RJ, a partir 

dos produtos das PCR’s com os primers descritos na tabela 2. 
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Tabela 2. Condições de amplificação de diferentes genes utilizados para a caracterização genotípica de isolados bacterianos obtidos de 

Stylosanthes spp. coletados em áreas de savana de Roraima. 

Gêneros Genes Primers Sequências dos primers (5’ – 3’) Ciclo PCR Referências 

Bradyrhizobium 

Rhizobium 

Mesorhizobium 

Herbaspirillum 

Burkholderia 

16S 27F 

1492R 

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG 

TACGGHTACCTTGTTACGACTT 

5min 95ºC, 35x(1 min  94ºC, 1 min  

57ºC, 1 min 72ºC) 10 min 72ºC. 

Lane, 1991 

Heuer et al. 

(1997) 

Bradyrhizobium 

Rhizobium 

Mesorhizobium 

 

gyrB gyrB 343F 

gyrB 1043R 

TTCGACCAGAAYTCCTAYAAGG 

AGCTTGTCCTTSGTCTGCG 

5min 95ºC, 5x(2min 94ºC, 2min 58ºC, 

1min 72ºC) 28x(30s 94ºC, 1 min 58ºC,  

1min 72ºC) 5min 72ºC. 

Martens  

et al.(2008) 

Bradyrhizobium 

Rhizobium 

recA recA 6f 

recA 555r 

CGKCTSGTAGAGGAYAAATCGGTGGA 

CGRATCTGGTTGATGAAGATCACCAT 

5 min 95ºC, 30x(45s 94ºC, 1min 50ºC, 

1,5min 74ºC), 7min 72ºC 

Gaunt  

et al.(2001) 

Bradyrhizobium glnII glnIIF 

glnIIR 

AAGCTCGAGTACATCTGGCTCGACGG 

SGAGCCGTTCCAGTCGGTGTCG 

2min 95ºC, 35x(45s  94ºC, 30s  58ºC, 

1,5 min 72ºC) 7min 72ºC. 

Stepkowski et 

al.(2005) 

Rhizobium 

Mesorhizobium 

glnII glnII 12F 

glnII 689R 

YAAGTCGAGTACATYTGGCT 

TGCATGCCSGAGCCGTTCCA 

5min 95ºC, 35x(45s  95ºC, 45s  55ºC, 

1,5 min 72ºC) 5min 72ºC. 

Vinuesa et 

al.(2005) 

Bradyrhizobium nodC nodCfor540 

nodCrev1160 

TGATYGAYATGGARTAYTGGCT 

CGYGACARCCARTCGCTRTTG 

3min 94ºC, 30x(45s 94ºC, 30s 50ºC, 60s 

72ºC), 5min 72ºC 

Sarita  

et al. (2005) 
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4.2.4. Análises filogenéticas 

As sequências obtidas foram submetidas ao “Basic Local Alignment Search 

Tool”- BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov) para comparação com as espécies depositadas 

no banco de dados GenBank. Para fins de comparação, foram incluídas nas árvores 

sequências de estirpes tipo de diferentes espécies pertencentes aos gêneros 

Bradyrhizobium, Rhizobium, Mesorhizobium, Herbaspirillum e Burkholderia (Anexo 

A). 

O alinhamento múltiplo das sequências foi construído utilizando o programa 

Mega 6.06 (TAMURA et al., 2011). As árvores filogenéticas foram construídas 

utilizando o método de agrupamento Maximum-Likelihood (SAITOU; NEI, 1987), com 

a distância genética calculada usando o modelo de Kimura’s 2- parameter com 1000 

repetições (KIMURA, 1980) no programa MEGA versão 6.06 

(www.megasoftware.net).  

4.3. Eficiência simbiótica em casa de vegetação 

Para o estudo da eficiência simbiótica, conduziu-se um experimento sob 

condições controladas, em casa de vegetação, localizada na Embrapa Roraima. Para 

isso, foram utilizados vasos de Leonard (VINCENT, 1970); contendo substrato (areia + 

vermiculita) estéril na proporção de 2:1. A cultivar de estilosantes empregada neste 

experimento foi a cv. Campo Grande (Stylosanthes capitata e S. macrocephala).  

Foram utilizados 18 isolados da Coleção de Culturas de Microrganismos 

Multifuncionais da Embrapa Roraima, os quais apresentaram melhor desempenho no 

experimento realizado anteriormente, em casa de vegetação com solo estéril (Da SILVA 

CHAVES et al., 2016). 

Além, dos 18 isolados de estilosantes, utilizou-se as estirpes BR 446 e BR 502 

(Bradyrhizobium spp.) indicadas para estilosantes. E como controles, utilizou-se um 

tratamento sem inoculação e sem adição de N mineral, e outro tratamento sem 

inoculação e com adição de 30 kg ha-1 de N (SYLVESTER-BRADLEY et al., 1983).  

O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com quatro repetições, totalizando 88 parcelas experimentais. 

As sementes de estilosantes cv. Campo Grande foram submetidas ao processo 

de desinfestação superficial com álcool 92% por 30 segundos, peróxido de hidrogênio 

http://www.megasoftware.net/


42 

 

5% por 5 minutos, seguidas de 10 lavagens sucessivas em água estéril. A semeadura foi 

realizada diretamente nos vasos, com 10 sementes/vaso e posterior desbaste, deixando 

duas plantas/vaso. 

Para o preparo do inóculo, os 18 isolados bacterianos e as duas estirpes 

recomendadas para estilosantes (BR 446 e BR 502) foram repicados em placa de Petri 

contendo meio YMA + azul de bromotimol, sendo incubados em BOD a 28 ºC. Após o 

crescimento, foi adicionado 1 mL de água esterilizada sobre a cultura crescida de cada 

isolado, seguindo-se de uma raspagem para a coleta de 1 mL de suspensão, a qual foi 

transferida para um tubo de ensaio esterilizado com adição de 9 mL de água estéril. 

Após a homogeinização, retirou-se uma alíquota de 0,5 mL dessa suspensão bacteriana, 

a qual foi aplicada no coleto de cada planta, decorridos 15 dias após a semeadura. Ao 

longo desse experimento, os vasos foram irrigados com solução de nutritiva estéril de 

Hoagland e Arnon (1950) modificada (Anexo B). 

A eficiência simbiótica foi avaliada quando as plantas apresentaram sinais do 

processo de FBN, decorridos 90 dias, coletando-se as duas plantas/vaso. Foram 

analisadas as seguintes variáveis: número de nódulos (NN), matéria seca de nódulos 

(MSN) e matéria seca da parte aérea (MSPA). Os dados foram submetidos à análise de 

variância por meio do programa SISVAR (FERREIRA, 2014), sendo realizados os 

testes de distribuição normal dos erros e a análise de variância. As variáveis número de 

nódulos (NN), massa seca de nódulos (MSN) e massa seca da parte aérea (MSPA) 

foram transformadas para raiz quadrada, seguindo os pressupostos de normalidade e 

homogeneidade. Os efeitos dos tratamentos foram comparados pelo teste Scott-Knott a 

5% de probabilidade.  

4.4. Eficiência simbiótica em campo 

Para os dois experimentos em condições de campo, utilizando cinco isolados 

(ERR 917, ERR 922, ERR 942, ERR 1034 e ERR 1173) previamente selecionados no 

teste de eficiência conduzido em casa de vegetação.  

O primeiro experimento foi conduzido no ano de 2015, no Campo 

Experimental Água Boa da Embrapa Roraima em Boa Vista-RR, localizado nas 

coordenadas geográficas: 60º 39' 38'' W e 02º 15' 00'' N, com cota média de 90 m de 

altitude. Essa região é configurada como domínio de savana, caracterizado como savana 

graminosa, localmente denominado de Lavrado, com predomínio no estrato herbáceo da 



43 

 

poaceae Trachypogon plumosus Ness, e no arbóreo/arbustivo emergindo caimbés 

(Curatella americana) muricis/mirixis (Crassifolia spp.), destacando-se ainda a 

ocorrência de buriti (Mauritia flexuosa) (SILVA, 1997).  

O segundo experimento foi conduzido no ano de 2016, na Sede da Embrapa 

Roraima, em ambientes de savana, localizado nas coordenadas geográficas: 75º 22' 25'' 

W e 30º 48' 09'' N, com cota média de 129 m de altitude. Para a condução desse 

experimento foi instalado um sistema de irrigação por microaspersão, com turno de rega 

de 30 minutos, duas vezes ao dia, por 40 dias, quando as chuvas na região se 

estabilizaram e o solo manteve umidade.  

De acordo com a classificação Climática de Köppen (BRASIL, 1975), o clima 

da região é do tipo AW, tropical chuvoso, quente e úmido, com estação seca bem 

definida. A precipitação média anual é de 1600 mm, entre as isoietas de 1400 a 1700 

mm (BARBOSA, 2007). Os solos onde foram instalados os experimentos são 

classificados como Latossolo Amarelo (RODRIGUES et al., 2000) sem histórico de uso 

com leguminosas.  

Amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-20 cm, utilizado trato, 

para determinação dos atributos físicos e químicos de acordo com a metodologia da 

EMBRAPA (EMBRAPA, 1997). As características físicas e químicas do solo dos locais 

dos experimentos estão descritas na Tabela 3.  

Nas áreas dos experimentos foi realizada calagem com 1500 kg ha-1 de calcário 

dolomítico e adubação corretiva com fósforo (P) 180 kg ha-1 de P2O5 e 50 kg ha-1 de 

FTE como fonte de micronutrientes. A adubação fosfatada e potássica no plantio foi 

equivalente a 60 kg ha-1 de P2O5 e K2O (EMBRAPA GADO DE CORTE, 2007).  A 

adubação nitrogenada nos tratamentos com N (30 kg ha-1) foi aplicada aos 35 dias após a 

semeadura. 

Tabela 3. Composição química e física das amostras de solo do Campo Experimental 

Água Boa – CEAB e Embrapa Sede. 

SB: soma de bases; V: saturação das bases; MOS: matéria orgânica do solo. 

Fontes: Laboratório de Análise de Solo e Plantas – Embrapa Roraima 

 

Campo Experimental Água Boa – CEAB  2015 – Após adubação corretiva 

pH P K+ Ca+2 Mg+2 Al+3    SB Al+H V MOS Areia Silte   Argila 

H2O ... mg dm-3... ..........cmolcdm-3 .............  % ..............g kg-1.............. 

5,1 3,0 0,07 0,20 0,10 0,20    0,3 1,50 16 5,0 670 51,0  279 

Embrapa Sede 2016 – Após adubação corretiva 

6,1 8,53 5,74 1,74 0,74 0,02   2,62   2,03 56 13,21 709,9 78,8 211,3 
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Além dos cinco isolados selecionados em casa de vegetação, foram também 

testadas as estirpes BR 446 e BR 502 (Bradyrhizobium spp.) indicadas para 

Stylosanthes spp. Como controles, adicionou-se um tratamento sem inoculação e sem 

adição de N mineral, e outro tratamento sem inoculação e com adição de 30 kg ha-1 de 

N (SYLVESTER-BRADLEY et al., 1983).  

Para a produção dos inoculantes utilizados em ambos experimentos, os 

isolados foram cultivados em meio YM líquido (FRED e WAKSMAN, 1928), sendo 

incubado por 72h a 28 °C. Após decorridos o período de incubação, retitou-se uma 

alíquota de 3,3 mL dessa suspensão bacteriana, a qual foi adicionada em 10 g de turfa 

esterilizada e colocada em câmara de crescimento por 4 dias a 28 °C. Decorrido esse 

período, realizou-se a análise do inoculante de acordo com as normas do MAPA 

(IN/SDA nº13, de 25/03/2011).  

O plantio dos experimentos foi realizado manualmente, em sulcos, em parcelas 

de 16 m² de área útil, com 10 linhas de plantio com espaçamento de 0,5m entre linhas e 

1m entre parcelas e estande de 20 plantas por metro linear. Sendo o primeiro 

experimento instalado em 05/06/2015 e o segundo em 28/03/2016. 

Para os dois experimentos, foi utilizada sementes de estilosantes cultivar 

Campo Grande (Stylosanthes capitata e S. macrocephala). A inoculação das sementes 

foi realizada antes do semeio nos respectivos tratamentos. 

Os experimentos foram conduzidos utilizando o delineamento experimental em 

blocos ao acaso, com nove tratamentos e quatro repetições, totalizando 36 parcelas 

experimentais.  

Para a avaliação da abundância natural de 15N (δ15N) foram cultivadas parcelas 

com Urochloa brizantha (sinonímia - Brachiaria brizantha cv. Marandu) em dimensões 

e número igual às repetições dos tratamentos, afastadas da área do experimento com 

estilosantes. 

As variáveis avaliadas foram números de nódulos (NN planta-1), massa seca 

dos nódulos (MSN planta-1), matéria seca das raízes (MSR g planta-1), matéria seca da 

parte aérea (MSPA g planta-1), massa seca total (MST kg ha-1), acúmulo de nitrogênio 

(AN kg ha-1), abundância natural de 15N (δ15N) e eficiência relativa (%) em plantas 

coletadas a partir do aparecimento de sinais de simbiose (90 a 100 dias).  

Para as variáveis NN, MSN e MSR coletou-se as raízes na segunda linha, 2 m 

lineares por parcela experimental, desprezando 1m de bordadura. Enquanto que, para as 

variáveis MST, AN e abundância natural do 15N (δ15N), coletou-se toda a matéria 
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vegetal da área útil (16 m²) de cada unidade experimental. A biomassa verde da área útil 

foi pesada, e retirou-se subamostras, as quais foram pesadas e colocadas em saco de 

papel e levadas para a estufa a 65 ºC por 72 h para determinação da umidade. 

Posteriormente, as subamostras foram pesadas para a determinação das relações de 

proporcionalidade entre o peso da biomassa verde da área útil, a biomassa verde da 

subamostra e o peso da subamostra da matéria seca de todas as unidades experimentais. 

Para estimar a FBN, foi utilizado o método da abundância natural do 15N 

(δ15N). O percentual de nitrogênio da planta derivado do ar (%Ndda) foi calculado 

utilizando-se a fórmula descrita por Shearer & Kohl (1986):  

%Ndda = [(δ15N(referência) - δ15N(fixadora)) / δ15N(referência) – B] × 100 em que 

δ15N(referência) = valor médio dos δ15N de Urochloa brizantha (sinonímia - Brachiaria 

brizantha cv. Marandu) cultivado em cada bloco; δ15N(fixadora) = valor da δ15N de 

Stylosanthes cv. Campo Grande em cada repetição; e B = valor de δ15N para plantas 

fixadoras cultivadas na ausência de nitrogênio. Como não existem dados sobre B para 

Stylosanthes cv. Campo Grande foi utilizado o valor - 0,74‰, determinado para 

Stylosanthes humilis (YONEYAMA et al., 1986). A quantidade de nitrogênio fixado na 

parte aérea das plantas foi estimada multiplicando o valor de %Ndda pelo conteúdo de 

nitrogênio de cada planta fixadora, pelo produto do teor deste nutriente e da biomassa 

seca da parte aérea. 

Em virtude do alto custo da análise relativa à abundância natural do 15N (δ15N), 

foi escolhido para análise um tratamento de cada gênero bacteriano que foi identificado 

através do 16S rRNA dos isolados de Stylosanthes spp. e a estirpe BR 446 recomendada 

para a cultura. 

A eficiência relativa de cada tratamento foi calculada segundo a fórmula: ER = 

(MSPA inoculada/MSPA com N) x 100, em que ER é a eficiência relativa, MSPA 

inoculada é a massa seca da parte aérea da planta com inoculação e MSPA com N é a 

massa seca da parte aérea da planta com N mineral.   

Os dados foram analisados estatisticamente usando programa SISVAR versão 

4.3 (FERREIRA, 2014), sendo realizados os testes de distribuição normal dos erros e a 

análise de variância. As variáveis número de nódulos (NN), massa de nódulos secos 

(MSN) e massa seca das raízes (MSR) foram transformados para raiz quadrada, 

seguindo os pressupostos de normalidade e homogeneidade. Os efeitos dos tratamentos 

foram comparados pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.  



46 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1.  Análise Filogenética do gene 16S rRNA 

A análise das sequências completas do 16S rRNA mostrou que os que os 28 

isolados de Stylosanthes comparados ao banco de dados do Genbank através do sistema 

de busca BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) se distribuíam nos seguintes gêneros: 

Rhizobium (11 isolados), Bradyrhizobium (10 isolados), Herbaspirillum (4 isolados), 

Mesorhizobium (2 isolados) e Burkholderia (1 isolado). As análises filogenéticas 

mostraram que a maior proporção dos isolados pertencem ao grupo α-Proteobacterias, 

porém, 5 isolados pertencem ao grupo β-Proteobacterias (Apêndice A).  

α-Proteobacterias compreendem os tradicionais gêneros de bactérias 

nodulantes como Bradyrhizobium, Rhizobium, Mesorhizobium, dentre outros (PEIX et 

al., 2015). Por outro lado, β-Proteobacterias foram confirmadas como nodulantes 

apenas recentemente (MOULIN et al., 2001; LU et al., 2012; BOURNAUD et al., 

2013; de MEYER et al., 2014) e a grande maioria das espécies isoladas, principalmente 

no Brasil, foram obtidas da subfamília Mimosoideae, sendo existentes apenas alguns 

relatos para Papilionoideae (PEIX et al., 2015; GARAU et al. 2009; SILVA et al., 

2012).  

Como o Stylosanthes é um gênero da subfamilia Papilonoideae, a obtenção de 

β-Proteobacteria nodulantes representa uma nova informação, visto que na literatura há 

apenas relatos com Bradyrhizobium (α-Proteobacteria). Ainda dentro da β-

Proteobacterias nodulantes vários estudos têm sido feitos com o gênero Burkholderia 

(GILLIS et al., 1995; ESTRADA-DE LOS SANTOS et al., 2001; VANDAMME et al., 

2002; LI et al., 2008) e poucos para outras espécies como Cupriavidus e Herbaspirillum 

(LIU et al., 2011; SILVA et al., 2012; BALDANI et al. 1986; CARRO et al., 2012).  

Neste estudo foram encontrados 4 isolados de Herbaspirillum (Apêndice A), o 

que corrobora algumas poucas observações anteriores sobre a capacidade de nodulação 

deste gênero (VALVERDE et al. 2003; PEIX et al., 2015).  

Porém, em teste em condições controlada, em câmara de germinação, com 

tubos de ensaio contendo vermiculita esterilizada e utilizando siratro (Macroptilium 

lathyroides (L.) Urb.) considerada uma planta promíscua, como planta indicadora, estes 

isolados não induziram nodulação, o que corrobora com a capacidade de diversos 

gêneros bacterianos colonizarem endofiticamente nódulos de plantas leguminosas, 
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mesmo não tendo a capacidade de induzir nodulação (LI et al., 2008; SHIRAISHI et al., 

2010; da COSTA et al., 2013).  

De fato, atualmente existe grande interesse nos estudos relacionados à presença 

e ao papel das bactérias colonizadoras de nódulos, mas que não estariam diretamente 

envolvidas na indução dos mesmos (MURESU et al., 2008; IBAÑEZ et al., 2009; 

GUIMARÃES et al., 2012; PEIX et al., 2015). Outro fato plausível é que, as plantas de 

Stylosanthes apresentam hábito de crescimento bianual, ou às vezes até perene (LEWIS 

et al., 2005), isso poderia levar a planta a manter nódulos aparentemente ativos por 

vários meses, o que aumentaria o tempo de exposição dos mesmos à invasão de 

bactérias potencialmente endofíticas no ambiente.  

Esta especificidade das β- Proteobacteria em Mimosoideae mostra que seria 

razoável considerar a possibilidade de especificidade hospedeira também de algumas 

espécies de Stylosanthes com alguns grupos de bactérias fixadoras de N (Da SILVA 

CHAVES et al., 2016).  

A especificidade de resposta à inoculação já foi sugerida entre espécies de 

Stylosanthes e Bradyrhizobium, sendo que condições ambientais como estiagem e pH 

do solo seriam determinantes para a ocorrência desta especificidade (DATE, 2010; 

DATE e EAGLE, 2010; DATE, 2016). 

A maioria dos isolados estudados pertence aos gêneros Rhizobium e 

Bradyrhizobium (α-Proteobacteria). Contudo, apesar de haver alta diversidade de 

espécies dentro do gênero Stylosanthes, da sua ampla distribuição geográfica e da 

importância como forrageira, muito pouco se conhece sobre as bactérias em simbiose 

com esta leguminosa (Da SILVA CHAVES et al., 2016). Como ocorre com diversas 

outras espécies de leguminosas herbáceas tropicais, o Stylosanthes estabelece 

predominantemente simbiose com espécies de Bradyrhizobium, como é o caso da 

estirpe Bradyrhizobium stylosanthis BR 446, recomendada para a cultura (MAPA, 

2011).  

Neste estudo, entretanto, a proporção de Bradyrhizobium em relação às outras 

espécies foi de 35,7% (10 dos 28 isolados), confirmando a ausência de informações 

sobre a extensão da diversidade de BFN em simbiose com Stylosanthes. A diversidade 

de bactérias fixadoras de nitrogênio verificada neste estudo, assim como relatada por 

Date (2010) na Austrália, Jesus et al. (2009) e Lima et al. (2009) na Amazônia, pode 

estar relacionada a fatores edáficos, como por exemplo, o pH do solo de origem dos 

isolados, pH abaixo de 7, com acessos vegetais mais promíscuos (Tabela 1). 
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Quando as sequências foram alinhadas com as estirpes tipo de cada gênero, 

obteve-se 1202, 880 e 804 bases para a análise filogenética, das quais 1045, 733 e 590 

mostraram-se conservadas para Bradyrhizobium, Rhizobium/Mesorhizobium e 

Herbaspirillum/Burkholderia, respectivamente. Isso demonstra que o gene 16S rRNA 

representa uma ferramenta bastante útil para estudos taxonômicos, corroborando com os 

dados obtidos por Toledo; Marcondes; Lemos (2009). 

Na árvore filogenética construída com as sequências do 16S rRNA, os isolados 

de Stylosanthes spp. dividiram-se em dois grandes grupos, um ligado a B. japonicum 

USDA 6 (G I) e outro a B. elkanii USDA 76 (G II), com suportes de bootstrap finais 

para cada grupo de 85 e 90%, respectivamente (Figura 2). A divisão do gênero 

Bradyrhizobium em dois grupos, obtida neste estudo é corroborada por vários trabalhos 

(WILLEMS et al., 2001; MENNA et al., 2006; MENNA et al., 2009; DELAMUTA et 

al., 2012; ZILLI et al., 2014). 

Oito isolados (ERR 1079, ERR 1062, ERR 953, ERR 945, ERR 917, ERR 

1110, ERR 1085 e ERR 1067), agruparam-se formando o subgrupo G II-1, com 

bootstrap e similaridade de 94%, sendo a estirpe tipo mais próxima B. elkanii USDA 76 

(Figura 2). Os isolados agrupados em G II-1 foram obtidos de quatro espécies de 

Stylosanthes (Apêndice A), demonstrando, neste caso, a não espeficidade do rizobio em 

relação a espécie.   

Dois isolados, EER 1038 e ERR 1100, obtidos de Stylosanthes gracilis Kunth 

com origem em solo que apresentar pH 4.1 (Tabela 1), juntamente com as duas estirpes 

recomendadas para Stylosanthes spp. (BR 446 e BR 502), agruparam-se no grupo de B. 

japonicum USDA 6 (G I), com bootstrap de 85%. Relação semelhante para essas 

estirpes foi encontrada por Menna et al. (2006), avaliando as relações filogenéticas de 

68 cepas de rizóbios recomendados para 64 leguminosas no Brasil, com base no 

sequenciamento dos genes 16S rRNA. 
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Bradyrhizobium manauense BR 3351T    (HQ641226)
Bradyrhizobium guangdongense CCBAU 51649T (KC508867)
ERR 1038

G I-1

Bradyrhizobium ganzhouense RITF 806T (JQ796661)
Bradyrhizobium rifense CTAW 71T (EU561074)

Bradyrhizobium cytisi CTAW 11T (EU561065)
Bradyrhizobium betae LMG 21987T (AY372184)
Bradyrhizobium diazoefficiens USDA 110T (AB909430)
ERR 1100

Bradyrhizobium guangxiense CCBAU 53363T (KC508877)
G I-2

Bradyrhizobium stylosanthis BR 446T (KU724142)
Bradyrhizobium huanghuaihaiense CCBAU 23303T (HQ231463)

Bradyrhizobium arachidis CCBAU 051107T (HM107167)
Bradyrhizobium kavangense 14-3T (KP899562)

BR 502
Bradyrhizobium iriomotense EK 05T (AB300992)
Bradyrhizobium ingae BR 10250T (KF927043)

G I-3

Bradyrhizobium denitrificans LMG 8443T (X66025)
Bradyrhizobium oligotrophica LMG 10732T (JQ619230)

Bradyrhizobium subterraneum 58 2-1T (KP308152)
Bradyrhizobium yuanmingense CCBAU 10071T (AF193818)

Bradyrhizobium japonicum USDA 6T (U69638)
Bradyrhizobium ottawaense OO99T (JN186270)
Bradyrhizobium liaoningense LMG 18230T (AF208513)
Bradyrhizobium daqingense CCBAU 15774T (HQ231274)

Bradyrhizobium canariense LMG 22265T (AJ558025)
Bradyhizobium lupini USDA 3051T (KM114861)

G I

Bradyrhizobium retamae Ro19T (KC247085)
Bradyrhizobium lablabi CCBAU 23086T (GU433448)

Bradyrhizobium icense LMTR 13T (KF896156)
Bradyrhizobium paxllaeri LMTR 21T (AY923031)

Bradyrhizobium viridifuturi SEMIA 690T (FJ025107)
Bradyrhizobium erythrophlei CCBAU 53325T (KF114645)

Bradyrhizobium neotropicale BR 10247T (KF927051)
Bradyrhizobium embrapense CNPSo 2833T (AY904773)

Bradyrhizobium jicamae PAC 68T (AY624134)
Bradyrhizobium pachyrhizi PAC 48T (AY624135)

Bradyrhizobium ferriligni CCBAU 51502T(KJ818096)
Bradyrhizobium tropiciagri SEMIA 6148T (AY904753)

Bradyrhizobium elkanii USDA 76T (U35000)
ERR 1079

ERR 1062
ERR 953
ERR 945
ERR 917
ERR 1110
ERR 1085
ERR 1067

G II-1

G II

Microvirga vignae BR 3299T (JX504804)
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Figura 2. Análise filogenética do gene 16S rRNA de 10 isolados de Stylosanthes spp. que apresentaram 

similaridade com Bradyrhizobium. A árvore foi gerada a partir do método estatístico Maximum-

Likelihood com cálculo de distância pelo modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores 

de bootstrap abaixo de 50% foram omitidos nas árvores. 
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Os onze isolados que apresentaram similaridade com o gênero Rhizobium, mais 

dois isolados com Mesorhizobium foram agrupados em três grupos (Figura 3). Os 

isolados similares a Rhizobium tiveram pouca divergência entre si, sendo que 10 

isolados formaram um único subgrupo com bootstrap de 98% e similaridade de 100%, 

corroborando os resultados obtidos por Da Silva Chaves et al. (2016), representando a 

possível ocorrência de novas espécies. 

Estes isolados foram obtidos de três espécies diferentes de Stylosanthes, 

oriundos de dois pontos de coleta com solos que apresentaram pH abaixo de 5.4 

(Tabela 1). Isso demonstra a capacidade que as espécies de Stylosanthes possuem de 

adaptação aos solos com baixo pH, alto nível de alumínio saturado e baixa fertilidade 

(DELAMUTA et al., 2016). 

Os dois isolados com similaridade ao gênero Mesorhizobium (ERR 1173 e 

ERR 1151) agruparam-se com as estirpes tipo Mesorhizobium acaciae RITF 1220, M. 

amorphae SEMIA 6430 e M. plurifarium PZS B02, com bootstrap de 75% e 

similaridade de 99% e 96%, respectivamente (Figura 3). 
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Rhizobium multihospitium CCBAU 83401T (EF035074)
Rhizobium tropiciT (U89832)

Rhizobium freirei PRF 81T (EU488742)
Rhizobium calliandrae CCGE524T (JX855162)
ERR1056

Rhizobium hainanense I66T   (U71078)
Rhizobium tropici LMG 9517T (Y67234)

G I-1

Rhizobium jaguaris CCGE525T (JX855169)
Rhizobium paranaense PRF 35T (EU488753)
Rhizobium vallis CCBAU 65647T (NR116835)

ERR 1071
ERR 1093
ERR 1095
ERR 882
ERR 905
ERR 922
ERR 930
ERR 939
ERR 942
ERR 985

G I-2

G I

Rhizobium lentis BLR27T (JN648905)
Rhizobium sophoriradicis CCBAU 03470T (KJ831225)
Rhizobium etli CFN 42T (U28916)

Rhizobium bangladeshense BLR175T (JN648931)
Rhizobium binae BLR195T (JN648932)

Rhizobium anhuiense CCBAU 23252T (KF111868)
Rhizobium ecuadorense CNPSo 671T (JN129381)
Rhizobium fabae CCBAU 33202T (NR115872)
Rhizobium laguerreae FB206T (NR118274)
Rhizobium leguminosarum ATCC 14480T (AY509900)
Rhizobium leguminosarum LMG 14904T (NR114989)
Rhizobium phaseoli ATCC 14482T (EF141340)

G II

Mesorhizobium mediterraneum LMG 17148T (AM181745)
Mesorhizobium tianshanenseT (AF041447)
Mesorhizobium huakuii IFO 15243T (D13431)
Mesorhizobium silamurunense CCBAU 01550T (NR116302)

ERR 1173
ERR1151

Mesorhizobium acaciae RITF 1220T (JQ697677)
Mesorhizobium amorphae SEMIA 6430T (FJ025124)
Mesorhizobium plurifarium PZS B02T (KY660590)

G III-1

G III

Microvirga vignae BR3299   (JX504804)
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Figura 3. Análise filogenética do gene 16S rRNA de 13 isolados de Stylosanthes spp. que apresentaram 

similaridade com Rhizobium e Mesorhizobium. A árvore foi gerada a partir do método estatístico 

Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. 

Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram omitidos nas árvores. 
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Os isolados que apresentaram similaridade com Herbaspirillum e Burkholderia 

formaram dois grupos (Figura 4). No grupo G I, com representantes do gênero 

Herbaspirillum, os isolados ERR 1170 e ERR 1172, formaram o subgrupo G I-1, 

agrupando com as estirpes tipo de Herbaspirillum huttiense ATCC 14670, 

Herbaspirillum putei e Herbaspirillum sp. RFNB 25 com bootstrap de 97%. Em relação 

às similaridades destes isolados com as estirpes tipo, ERR 1170 e ERR 1172, tiveram 

100% de similaridade com as três estirpes tipos do subgrupo. O isolado ERR 959 

apresentou 100% de similaridade com a estirpe Herbaspirillum seropedicae Z 76 e 97% 

em relação ao isolado ERR 1012. Estes resultados corroboram algumas poucas 

observações anteriores sobre este gênero (VALVERDE et al. 2003; PEIX et al., 2015; 

Da SILVA CHAVES et al., 2016), com plantas leguminosas. 

O isolado ERR 1034, similar a Burkholderia está agrupado no grupo G II. 

Neste grupo, formado pelo subgrupo G II-1, o isolado está agrupado com a estirpe tipo 

Burkholderia tuberum STM 3638, com bootstrap de 99% e similaridade de 99,8%. 
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Figura 4. Análise filogenética do gene 16S rRNA de 5 isolados de Stylosanthes spp. que apresentaram 

similaridade com Herbaspirillum e Burkholderia. A árvore foi gerada a partir do método estatístico 

Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. 

Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram omitidos nas árvores.
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5.2.  Análise Filogenética do gene nodC 

Neste estudo, para os isolados ERR 1038 e ERR 1085 com similaridade ao 

gênero Bradyrhizobium, mais os isolados similares a Rhizobium (11 isolados), 

Mesorhizobium (2 isolados), Herbaspirillum (4 isolados) e Burkhodelria (1 isolados) 

não foram obtidos produtos de amplificação do gene nodC, muito embora tenham sido 

testados diversos primers e condições de amplificação. Duas hipóteses podem explicar 

esta não amplificação: 1) a diversidade do gene nod, ou seja, a composição de bases 

deste gene é extremamente diversa, o que limitou o anelamento dos primers ou 2) a 

capacidade de algumas estirpes nodularem sem a expressão do gene nodC, conforme 

demonstrado por Giraud et al. (2007), para a estirpe BTAi1 de Bradyrhizobium sp.  

Oito isolados de Stylosanthes spp. similares ao gênero Bradyrhizobium e as 

duas estirpes recomendadas para Stylosanthes spp. (BR 446 e BR 502), assim como no 

gene 16S rRNA, tiveram agrupamentos semelhantes. Com destaque para os isolados 

ERR 1062 e ERR 1079, que se agruparam com a estirpe Bradyrhizobium pachyrhizi BR 

3262 (recomendada para feijão-caupi) com similaridade de 100% (Figura 5). O isolado 

ERR 1067, mesmo agrupado no grupo da estirpe Bradyrhizobium pachyrhizi BR 3262 

apresentou similaridade de 99,4% em relação a esta.   

Estes três isolados foram obtidos de Stylosanthes scabra Vogel no Campo 

Experimental Água Boa (CEAB) da Embrapa Roraima, em área de integração lavoura-

pecuária floresta (iLPF) (Tabela 1), com histórico de cultivo de feijão-caupi em anos 

anteriores inoculados com a estipe BR 3262, demonstrando a capacidade da bactéria em 

associar com outras leguminosas inseridas no sistema de cultivo. O fato da área de 

coleta das plantas de Stylosanthes spp. já ter sido cultivada com feijão-caupi inoculado 

com a estirpe BR 3262, consequentemente a possibilidade dessa bactéria estar presente 

no solo, provocando nodulação nas plantas de estilosantes.  

Os isolados ERR 953, ERR 945, ERR 1100 e ERR 1110, formaram o grupo III 

(G III) correlacionando-se com os hospedeiros de origem. Sendo que, os dois primeiros 

isolados foram obtidos de Stylosanthes angustifolia Vogel, coletados em área de cultivo 

de arroz em pousio; e os isolados ERR 1100 e ERR 1110, foram obtidos de Stylosanthes 

gracilis Kunth, oriundos de área de capim nativo (Tabela 1). Esta correlação entre 

hospedeiro e simbionte, como relatado por Date (2010) em S. hamata e S. seabrana 
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pode estar relacionado com as características genéticas da planta de origem, época de 

coleta e as condições edáficas destas áreas.  

Dentre os isolados que apresentaram similaridade ao gênero Bradyrhizobium, os 

isolados ERR 953, ERR 945, ERR 1100 e ERR 1110 foram os que constituíram 

subgrupos com similaridades mais distantes em relação às estirpes tipos, demonstrando 

que podem representar novas espécies. 
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Figura 5. Análise filogenética do gene nodC de 8 isolados de Stylosanthes spp. que apresentaram 

similaridade com Bradyrhizobium. A árvore foi gerada a partir do método estatístico Maximum-

Likelihood com cálculo de distância pelo modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores 

de bootstrap abaixo de 50% foram omitidos nas árvores. 
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5.3. Análise de Sequências Multilocus (MLSA) 

Para a Análise de sequências multilocus (MLSA), os isolados pertencentes aos 

gêneros Bradyrhizobium, Rhizobium e Mesorhizobium, foram submetidos à 

amplificação e sequênciamento dos genes recA, gyrB e glnII. A técnica de MLSA é 

recomendada para distinguir espécies dentro de um mesmo gênero (GLAESER e 

KÄMPFER, 2015). Neste sentido, a mesma foi empregada neste estudo, uma vez que há 

um número crescente de trabalhos mostrando a adequação deste método para a 

classificação taxonômica (DELAMUTA et al., 2012, 2013, 2015, 2016; HELENE et al., 

2015; MENNA et al., 2009; PARKER, 2015).  

Quando submetidos à MLSA, os isolados de Stylosanthes spp. agruparam-se de 

forma semelhante tanto individualmente com os genes recA, gyrB e glnII quanto na 

forma concatenada, com formação de grupos e subgrupos (Figura 6). 

Para os isolados de Stylosanthes spp. com similaridade com os gêneros 

Bradyrhizobium, Rhizobium e Mesorhizobium foi realizada a concatenação das 

sequências dos genes recA, gyrB e  glnII,  anteriormente  alinhadas,  formando uma 

única sequência  de  1115 e 1703 nucleotídeos, respectivamente.   

Os 10 isolados com similaridade ao gênero Bradyrhizobium se agruparam 

formando dois grupos sustentados por um bootstrap de 81 e 62 %, respectivamente 

(Figura 6). No grupo I (G I), os isolados ERR 1062, ERR 1085, ERR 1079, ERR 1067, 

ERR 917, ERR 953 e ERR 945 apresentaram similaridade com a estirpe tipo 

Bradyrhizobium elkanii USDA 76. Estes isolados agruparam-se em dois subgrupos, 

sustentado por valores de bootstrap de 95 e 100%, respectivamente. Para cada um desses 

subgrupos, notou-se uma forte correlação com as espécies de Stylosanthes e os locais de 

origem dos isolados. O subgrupo G I-1 foi representado pelos isolados ERR 1062, ERR 

1085, ERR 1079, e ERR 1067, os quais foram isolados de Stylosanthes scabra Vogel, 

coletados em área de iLPF; o subgrupo G I-2 formado pelos isolados ERR 953 e ERR  

945, sendo estes, obtidos de Stylosanthes angustifolia Vogel, coletados em área de 

cultivo de arroz em pousio (Tabela 1).  

Este agrupamento pode estar de fato correlacionado com as características 

genéticas da planta de origem, época de coleta e as condições edáficas destas áreas, 

como já relatado por Date (2010) para S. hamata e S. seabrana. Estes fatores têm 

influência direta na ecologia das populações de rizóbios, por exemplo, a acidez, que 

representa uma barreira seletiva, no qual os rizóbios tolerantes ao baixo pH e toxidez por 
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alumínio prevalecem (CHAGAS JUNIOR; OLIVEIRA; OLIVEIRA,  2009;  CHAGAS 

JUNIOR  et al., 2010). 

No subgrupo G I-1, os isolados ERR 1062 e ERR 1079, assim como, nas 

árvores filogenéticas dos genes 16S, nodC (Figuras 2 e 5) e housekeeping (recA, gyrB 

e glnII) (Apêndice B, D e F), agruparam-se juntos com a estirpe tipo Bradyrhizobium 

pachyrhizi BR 3262 com similaridade de 99%. Esses isolados foram obtidos de 

Stylosanthes scabra Vogel coletado em área de iLPF, com pH do solo de 5.4 e com 

histórico de cultivo de feijão-caupi (Tabela 1), confirmando que são isolados 

originários do inoculante aplicado na cultura do feijão-caupi. 

O isolado ERR 917, isolado de Stylosanthes capitata Vogel, coletados em área 

de iLPF, constituiu ramo monofilético, estando mais próximo da estirpe tipo B. 

pachyrhizi PAC 48 com similaridade de 95%. Estes resultados corroboram com 

Ramírez-Bahena et al. (2009) que demonstraram que estirpes de B. elkanii e B. 

pachyrhizi apresentam pouca divergência filogenética, sendo necessária a diferenciação a 

partir de teste de assimilação de fontes de carbono e de resistência a antibióticos. 

No grupo II (G II), encontra-se uma das estirpes recomendada para inoculação 

de Stylosanthes spp., Bradyrhizobium stylosanthis BR 446 e três isolados obtidos de 

Stylosanthes gracilis Kunth (ERR 1038, ERR 1100 e ERR 1110), com origem de área 

de iLPF, com pH do solo de 5.4 (Tabela 1). Assim como no grupo anterior, o G II 

apresentou uma correlação entre a espécie de Stylosantes de origem e formação dos 

subgrupos.    

O subgrupo G II-1, formado pelos isolados ERR 1110 e ERR 1100, com 

valores de bootstrap de 100%, demonstrando que são isolados semelhantes e 

divergentes das estirpes tipos usados neste estudo (Figura 6), apresentando o mesmo 

agrupamento nas árvores filogenéticas individuais dos genes housekeeping (recA, gyrB 

e glnII) (Apêndice B, D e F). Estes dois isolados apresentaram similaridade de somente 

93% em relação à estirpe tipo mais próximas dos mesmos, Bradyrhizobium ottawaense 

0099. O isolado ERR 1038 e a estirpe recomendada para Stylosanthes spp., BR 502, 

constituíram ramos monofiláticos, confirmando a diversidade de bactérias que nodulam 

essa espécie. Em relação à estirpe BR 502, não existem dados na literatura sobre sua 

filogenia, somente informações de seu isolamento na década de 70 (SANTOS et al., 

2007; NUNES, 2013; Da SILVA CHAVES et al., 2016).  
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Figura 6. Filogenia baseada em sequências concatenadas dos genes recA, gyrB e glnII obtidas de 10 

isolados de Stylosanthes spp. e estirpes referências para o gênero Bradyrhizobium. A árvore foi gerada a 

partir do método estatístico Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo modelo Kimura’s 2-

parameter com 1000 repetições. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram omitidos nas árvores.  
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Os 13 isolados com similaridade aos gêneros Rhizobium e Mesorhizobium se 

agruparam formando dois grupos sustentados por bootstrap de 98 e 100%, 

respectivamente (Figura 7). Onze isolados de Stylosanthes spp. pertencentes ao gênero 

Rhizobium constituíram o grupo I (G I), demonstrando alta similaridade entre si, acima 

de 98%, e baixa em relação as estirpes tipos, abaixo de 93% em relação a estirpe tipo 

mais próxima, Rhizobium miluonense CCBAU 41251. Este agrupamento dos isolados, 

também foi observado nas análises individuais dos genes 16S (Figura 3) e 

housekeeping (recA, gyrB e glnII) (Apêndice C, E e G). 

Estes isolados foram obtidos de três espécies de Stylosanthes (S. capitata Vogel, 

S. scabra Vogel e S. angustifolia Vogel), originários de áreas de iLPF e área em pousio 

de arroz (Tabela 1). Estes fatos demonstram a diversidade de espécies de rizóbios capaz 

de estabelecer simbiose com o gênero Stylosanthes (SANTOS et al., 2007; NUNES, 

2013; Da SILVA CHAVES et al., 2016). 

Os dois isolados de Stylosanthes pertencentes ao gênero Mesorhizobium, 

juntamente com as estirpes tipos usadas no alinhamento constituíram o grupo G II, com 

um bootstrap de 100%. Os dois isolados (ERR 1151 e ERR 1173) formaram o subgrupo 

G II-1 com bootstrap e similaridade de 100%, sendo que a estirpe tipo mais próxima dos 

mesmos foi Mesorhizobium huakuii CCBAU 02609, com apenas 90% de similaridade 

(Figura 7). O fato de estes dois isolados formarem subgrupos juntos e baixa similaridade 

com as estirpes tipos usadas nos agrupamentos, também foi verificado nas análises 

individuais dos genes housekeeping (recA, gyrB e glnII) (Apêndice C, E e G). 
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Figura 7. Filogenia baseada em sequências concatenadas dos genes recA, gyrB e glnII obtidas de 13 

isolados de Stylosanthes spp. e estirpes referências para os gêneros Rhizobium e Mesorhizobium. A árvore 

foi gerada a partir do método estatístico Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo modelo 

Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram omitidos nas 

árvores.  
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5.4. Eficiência simbiótica em casa de vegetação 

Os resultados de número de nódulos (NN planta-1), matéria seca de nódulos 

(MSN mg planta-1) e matéria seca da parte área (MSPA mg planta-1) encontram-se na 

Tabela 4.  No experimento em casa de vegetação conduzido em vaso de Leonard com 

substrato esterilizado neste estudo, a estirpe BR 502 apresentou alta nodulação, e 

produção de matéria seca em estilosantes cv. Campo Grande, semelhante ao controle 

nitrogenado (Tabela 4). A análise de variância mostrou efeito significativo dos 

tratamentos sobre número de nódulos (NN), sendo que dois isolados (ERR 917 e ERR 

1034) apresentaram melhor desempenho, os quais foram iguais ao tratamento com as 

estirpes BR 502 e BR 446, recomendadas para a cultura. Estes isolados foram obtidos 

de Stylosanthes capitata Vogel e Stylosanthes gracilis Kunth em áreas de iLPF 

(Apêndice A). 

Em relação à matéria seca de nódulos (MSN), a estirpe recomendada BR 502 

diferiu dos demais tratamentos, sendo que 3 isolados (ERR 917, ERR 922, ERR 1034) 

foram superiores à estirpe BR 446 (Tabela 4). Entre os isolados com maior número de 

nódulos, dois (ERR 917 e ERR 1034), não diferiram em relação à estirpe BR 446 

quanto à produção de biomassa das plantas (Tabela 4). Estes resultados assemelham 

aos obtidos por Da Silva Chaves et al. (2016), em vasos com solo não esterilizado em 

casa de vegetação, com Stylosanthes capitata Vogel cv. Lavradeiro, em que os isolados 

ERR 917 e ERR 922 apresentaram nodulação e produção de matéria seca igual à estirpe 

recomendada para Stylosanthes spp., Bradyrhizobium stylosanthis BR 446, 

(DALAMUTA et al., 2016). Por outro lado, o isolado ERR 942, obteve produção de 

matéria seca igual à estirpe BR 446.  

Avaliando-se conjuntamente as variáveis observa-se que, 5 isolados se 

destacaram (ERR 917, ERR 922, ERR 942, ERR 1034 e ERR 1173), sendo os mesmos 

selecionados para os testes em condições de campo. As sequencias destes isolados no 

16S rRNA apresentaram similaridade com Bradyrhizobium (ERR 917), Rhizobium 

(ERR 922 e ERR 942), Mesorhizobium (ERR 1173) e Burkholderia (ERR 1034). Isto 

demonstra a diversidade de rizóbio capaz de nodular Stylosanthes spp., embora na 

literatura haja relato somente de Bradyrhizobium (DATE, 2010).   
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Tabela 4. Número de nódulos (NN planta-1), matéria seca de nódulos (MSN mg planta-

1) e matéria seca da parte aérea (MSPA mg planta-1) de plantas de Stylosanthes cv. 

Campo Grande inoculado com diferentes isolados bacterianos e cultivado em casa de 

vegetação. 

Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. * Dados transformados raiz quadrada de Y + 1 – SQRT (Y + 1). 

5.5. Eficiência simbiótica em campo 

5.5.1. Resultados dos Experimentos de campo  

A análise de variância mostrou efeito significativo dos tratamentos sobre todas 

as variáveis analisadas do experimento cultivado no Campo Experimental Água Boa da 

Embrapa Roraima – CEAB em 2015 (Tabela 5). Por outro lado, para o experimento 

cultivado na Sede da Embrapa Roraima em 2016, as variáveis NN, MSN e MSR, não 

apresentaram diferenças estatísticas (Tabela 6). Esta não diferenciação estatística no 

Gênero Tratamentos NN* MSN* MSPA* 

bacteriano 

 

... planta-1.... ................ mg planta-1............. 

- Nitrogenado 0,000c 0,000 d 537,500 a 

- Sem Nitrogênio 0,000c 0,000 d 172,500 b 

Burkholderia ERR 1165 2,125 b 2,250 c 202,500 b 

Bradyrhizobium ERR 1085 2,500 b 1,125 c 265,000 b 

Mesorhizobium ERR 1151 3,000 b 1,950 c 156,250 b 

Mesorhizobium ERR 1173 3,000 b 3,375 c 321,250 b 

Rhizobium ERR 1093 3,750 b 2,750 c 203,750 b 

Burkholderia ERR 1037 3,750 b 3,375 c 261,250 b 

Rhizobium ERR 985 3,750 b 2,500 c 152,500 b 

Rhizobium ERR 1071 3,750 b 3,000 c 208,750 b 

Bradyrhizobium ERR 1067 4,000 b 3,875 c 200,000 b 

Bradyrhizobium ERR 1100 4,250 b 4,000 c 216,250 b 

Herbaspirillum ERR 1072 4,250 b 2,500 c 182,500 b 

Herbaspirillum ERR 1170 4,250 b 3,125 c 212,500 b 

Herbaspirillum ERR 1012 4,375 b 2,875 c 266,250 b 

Rhizobium ERR 942 4,875 b 3,625 c 290,000 b 

Rhizobium ERR 922 5,500 b 5,750 b 336,250 b 

Bradyrhizobium ERR 1178 5,625 b 3,625 c 267,250 b 

Burkholderia ERR 1034 8,250 a 5,875 b 326,250 b 

Bradyrhizobium BR 446       10,250 a 2,625 c 206,250 b 

Bradyrhizobium ERR 917       12,625 a 7,000 b 290,000 b 

Bradyrhizobium BR 502 14,250 a 12,500 a 641,250 a 

 CV % 24,92 28,20 19,24 
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experimento cultivado na Sede da Embrapa Roraima em 2016 pode está associado às 

melhores propriedades químicas do solo (Tabela 3), a presença de irrigação e a maior 

precipitação pluvial no período de condução do experimento, o que pode ter refletido 

em maior vigor vegetativo das plantas. 

Além do isolado ERR 917 que apresentou nodulação superior aos tratamentos 

com as estirpes BR 446 e BR 502 recomendadas para a cultura, no experimento no 

CEAB (Tabela 5), três isolados (ERR 942, ERR 922 e ERR 1173), no experimento na 

Sede da Embrapa Roraima, caracterizados no 16S rRNA como pertencentes aos gêneros 

Bradyrhizobium, Rhizobium e Mesorhizobium não diferiram quanto as variáveis NN, 

MSN, MSR, MSPA, MST, AN e ER, das duas estirpes recomendadas para Stylosanthes 

ssp., a BR 446 e a BR 502, demonstrando potencial de uso destes como inoculante 

(Tabela 6).  

A variável massa seca de nódulos (MSN), assim como o NN, respondeu de 

forma semelhante quanto aos tratamentos. Sendo que o isolado ERR 917 o que 

apresentou maior MSN no experimento cultivado no CEAB - 2015 (Tabela 5), não 

diferindo dos demais tratamentos no experimento na Sede da Embrapa Roraima – 2016 

(Tabela 6). 

Em relação à massa seca das raízes (MSR), 4 isolados (ERR 942, ERR 1034, 

ERR 1173 e ERR 917), além da BR 446 contribuiram para maior valor. Os quatro 

isolados com maior biomassa das raízes, e mais o isolado ERR 922, além das estirpes 

BR 446 e BR 502, apresentaram maior produção de biomassa das plantas, semelhantes 

ao tratamento nitrogenado com 30 kg ha-1 de N (Tabela 5). Enquanto que, no 

experimento cultivado na Sede da Embrapa Roraima em 2016, o isolado ERR 1034, 

caracterizado no 16S rRNA como pertencente ao gênero Burkholderia, apresentou NN, 

MSN, MSR, MSPA, MST, AN e ER não diferindo do tratamento com 30 kg ha-1 de N 

(Tabela 6). 

Na variável produção de matéria seca total (MST kg ha-1), no experimento na 

Sede da Embrapa Roraima em 2016, o isolado ERR 1034, não diferiu do tratamento 

nitrogenado com 30 kg N ha-1, com produção de biomassa superior as duas estirpes 

recomendadas para Stylosanthes spp. (Tabela 6), e três isolados (ERR 922, ERR 1173 e 

ERR 917), nos dois experimentos, foram iguais a estirpe recomendada para Stylosanthes 

spp. BR 446 (Tabelas 5 e 6).  

Em relação a variável AN, o isolado ERR 917, caracterizado no 16S rRNA 

como pertencente ao gênero Bradyrhizobium, além das duas estirpes recomendadas para 
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Stylosanthes spp., BR 446 e BR 502, não diferiram estatisticamente quanto ao 

tratamento nitrogenado com 30 kg ha-1 (Tabelas 5 e 6). 

No experimento cultivado no CEAB – 2015, a estirpe BR 502 apresentou 

eficiência relativa (ER) igual ao tratamento com N, demonstrando sua eficiência no 

processo de FBN, enquanto que, três isolados (ERR 922, ERR 1173 e ERR 917), 

caracterizados geneticamente pelo 16S rRNA, pertencentes aos gêneros Rhizobium, 

Mesorhizobium e Bradyrhizobium, apresentaram eficiência relativa igual à estirpe BR 

446, recomendada para Stylosanthes spp. (Tabelas 5 e 6). Por outro lado, no 

experimento na Sede da Embrapa Roraima – 2016, o isolado ERR 1034 não diferiu do 

tratamento nitrogenado com 30 kg ha-1 quanto a sua eficiência relativa (Tabela 6). 
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Tabela 5. Número de nódulos (NN planta-1), matéria seca de nódulos (MSN mg planta-1), massa seca das raízes (MSR g planta-1), matéria seca 

da parte aérea (MSPA g planta-1), massa seca total (MST kg ha-1), acúmulo de nitrogênio (AN kg ha-1), porcentagem de N derivado da atmosfera 

(%Ndda), N fixado (kg ha-1) e eficiência relativa (%ER) em plantas de Stylosanthes cv. Campo Grande inoculadas com diferentes isolados 

bacterianos e cultivado no Campo Experimental Água Boa da Embrapa Roraima – CEAB, em 2015. 

Tratamentos 

Gêneros 

bacterianos 
NN* 

(planta-1) 

MSN* 
 (mg planta-1) 

MSR 
(g planta-1) 

MSPA  
(g planta-1) 

MST 
(kg ha-1) 

AN 
(kg ha-1) 

Ndda 
% 

N fixado* 
(kg ha-1) 

ER 
% 

Sem N Sem Inoculação - 0,49 b 0,66 b 0,36 b   6,08 b 2.090 d 19,24 c 33,09 b 6,28 b    47,35 d 

Nitrogenado - 0,47 b 0,32 b 0,41 b 13,31 a 4.504 a 43,39 a ** **     100 a 

BR 446 Bradyrhizobium 2,34 b 2,22 b 0,66 a 11,28 a 3.826 b 47,03 a 37,69 b 13,39 a    86,51 b 

BR 502 Bradyrhizobium 1,35 b 1,35 b 0,47 b 11,44 a 4.377 a 51,12 a ** **    95,14 a 

ERR 942 Rhizobium 1,34 b 2,17 b 0,67 a   9,33 a 2.291 d 25,50 c ** **    51,88 d 

ERR 922 Rhizobium 1,45 b 2,21 b 0,44 b   9,78 a 3.668 b 35,17 b 51,31 a 15,61 a    82,86 b 

ERR 1034 Burkholderia 1,62 b 1,42 b 0,58 a   9,92 a 3.122 c 21,15 c 37,57 b   6,96 b    70,45 c 

ERR 1173 Mesorhizobium 2,46 b 3,64 b 0,72 a 12,20 a 3.554 b 33,89 b 43,27 b 12,95 a    80,70 b 

ERR 917 Bradyrhizobium 8,35 a 8,33 a 0,75 a 12,30 a 3.789 b 47,16 a 39,90 b 15,40 a    85,71 b 

CV (%) - 27,06 34,60 34,99 26,22 9,18 20,43 33,80 19,38 7,46 
Controle positivo: BR 446 e BR 502; Controle negativo sem inoculação (com e sem nitrogênio). 

Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

* Dados transformados raiz quadrada de Y + 1 – SQRT (Y + 1). 

** Tratamentos não avaliados nesta variável. 
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Tabela 6. Número de nódulos (NN planta-1), matéria seca de nódulos (MSN mg planta-1), massa seca das raízes (MSR g planta-1), matéria seca 

da parte aérea (MSPA g planta-1), massa seca total (MST kg ha-1), acúmulo de nitrogênio (AN kg ha-1),  porcentagem de N derivado da atmosfera 

(%Ndda), N fixado (kg ha-1) e eficiência relativa (%ER) em plantas de Stylosanthes cv. Campo Grande inoculadas com diferentes isolados 

bacterianos e cultivados na Sede da Embrapa Roraima em 2016.  

Controle positivo: BR446 e BR502; Controle negativo sem inoculação (com e sem nitrogênio). 

Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

* Dados transformados raiz quadrada de Y + 1 – SQRT (Y + 1). 

** Tratamentos não avaliados nesta variável. 

 

Tratamentos 

Gêneros 

bacterianos 
NN* 

(planta-1) 

MSN* 
(mg planta-1) 

MSR* 
(g planta-1) 

MSPA 
(g planta-1) 

MST 
(kg ha-1) 

AN 
(kg ha-1) 

Ndda 
% 

N fixado 
(kg ha-1) 

ER 
% 

Sem N Sem Inoculação - 2,13 a 1,10 a 0,95 a   5,51 c 1.764 c 19,59b 25,96 b 7,76 b  33,57 c 

Nitrogenado - 1,62 a 0,77 a 1,28 a 16,28 a 5.209 a 86,32 a ** **  100 a 

BR 446 Bradyrhizobium 2,20 a 0,85 a 0,66 a 11,72 b 3.752 b 67,11 a 39,80 a 23,97 a 72,22 b 

BR 502 Bradyrhizobium 4,15 a 2,76 a 0,96 a 12,39 b 3.965 b 66,95 a ** ** 75,87 b 

ERR 942 Rhizobium 3,55 a 2,47 a 0,94 a  12,45 b 3.983 b 66,32 a ** ** 77,08 b 

ERR 922 Rhizobium 3,48 a 2,32 a 0,87 a  12,91 b 4.133 b 71,77 a 36,90 a 22,07 a 79,57 b 

ERR 1034 Burkholderia 2,69 a 1,74 a 1,45 a  14,21 a 4.548 a 73,63 a 29,46 a 19,83 a  87,55a 

ERR 1173 Mesorhizobium 2,31 a 1,34 a 1,06 a  12,08 b 3.864 b 64,55 a 27,08 a 16,58 a 74,77 b 

ERR 917 Bradyrhizobium 2,58 a 1,69 a 0,86 a  12,76 b 4.084 b 77,18 a 43,54 a 33,48 a 78,75 b 

CV (%) - 28,71 28,63 10,63 12,22 12,22 16,37 30,92 17,30 12,70 
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A contribuição da FBN (%Ndda) analisada pela abundância natural de 15N na 

nutrição nitrogenada do Stylosanthes cv. Campo Grande respondeu em proporções 

variando de 27 a 51% do nitrogênio das plantas (Tabelas 5 e 6).  Sendo que, o isolado 

ERR 922, no experimento cultivado no CEAB - 2015 obteve maior %Ndda, diferindo 

dos demais tratamentos avaliados nesta variável (Tabela 5). Por outro lado, no 

experimento cultivado na Sede da Embrapa Roraima em 2016, além do isolado ERR 

922, três isolados de Stylosanthes spp. avaliados (ERR 917, ERR 1034 e ERR 1173) 

proporcionaram %Ndda igual a estirpe BR 446 (Tabela 6).   

A quantidade de N fixado, nos tratamentos inoculados e avaliados, variou entre 

6,96 a 33,48 kg ha-1, sendo que os mesmos se diferenciaram estatisticamente em relação 

ao tratamento sem inoculação e sem N, demonstrando a importância da seleção de 

estirpes eficientes quanto ao processo de FBN.  Os isolados ERR 922, ERR 917 e ERR 

1173, pertencentes aos gêneros Rhizobium, Bradyrhizobium e Mesorhizobium, 

respectivamente apresentaram contribuição semelhante a estirpe recomendada para 

Stylosanthes spp. BR 446, com um incremento de N, na ordem de 100% em relação ao 

tratamento controle (sem inoculação e sem N mineral) (Tabelas 5 e 6).  

5.5.2. Discussão dos resultados dos Experimentos de campo  

A introdução de leguminosas e BFN em áreas tropicais sob pastagens pode 

contribuir para o enriquecimento da forragem produzida, uma vez que normalmente 

essas espécies têm elevado teor de proteínas. Além disso, podem contribuir com a 

melhoria da fertilidade do solo (SILVA et al., 2010), aumentando o rendimento de 

outras culturas (FREITAS et al., 2011). 

No Brasil, a inoculação de sementes das espécies de Stylosanthes com bactérias 

fixadoras de nitrogênio não é uma prática usual, muito embora este tema venha sendo 

estudado desde a década de 60 e que existem duas estirpes, BR 446 e BR 502, 

recomendadas para a inoculação de sementes (MAPA, 2011).  

A estirpe BR 446, foi isolada de Stylosanthes guianensis, no início dos anos 70, 

no Instituto de Pesquisas Agropecuárias do Centro Sul (IPEACS), estado do Rio de 

Janeiro – Brasil, hoje Embrapa Agrobiologia. Essa estirpe é utilizada em inoculantes 

comerciais para Stylosanthes spp. deste 1994, e foi recentemente descrita como 

Bradyrhizobium stylosanthis BR 446 (DELAMUTA et al., 2016). A outra estirpe, BR 

502, foi isolada na década de 70, porém sem registros na literatura.  Entretanto, há 
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poucos dados publicados que atestem a contribuição em FBN destas duas estirpes 

(SANTOS et al., 2007; NUNES, 2013; Da SILVA CHAVES et al., 2016). 

Nos dois experimentos de campo avaliados neste estudo, as estirpes BR 446 e 

BR 502, recomendadas para Stylosanthes spp. apresentaram nodulação e acúmulo de N 

em estilosantes cultivar Campo Grande, semelhante ao controle nitrogenado (Tabelas 5 

e 6), comprovando a eficiência das mesmas no processo de FBN. Entre os cinco 

isolados avaliados, o isolado ERR 917, se destacou em termos de nodulação. Esse 

isolado possui características filogenéticas do gênero Bradyrhizobium e foi obtido de 

Stylosanthes capitata Vogel (Apêndice A), o que corrobora observações anteriores de 

que maior eficiência quanto na fixação biológica de nitrogênio ocorra para este gênero 

quando em simbiose com Stylosanthes (DATE, 2010). 

 Porém, outros isolados (ERR 922, ERR 942, ERR 1173 e ERR 1034) 

pertencentes a outros gêneros, tais como, Rhizobium, Mesorhizobium e até mesmo 

Burkholderia, e obtidos de outras espécies de Stylosanthes (Apêndice A), 

demonstraram estabelecer simbiose com Stylosanthes spp. (Da SILVA CHAVES et al., 

2016), o que mostra que a capacidade de nodulação aparentemente não foi determinada 

pela espécie de origem do hospedeiro ou pelo gênero bacteriano. 

Este resultado nos traz nova informação sobre a capacidade de nodulação do 

gênero Burkholderia em plantas de Stylosanthes spp., visto que a maioria das espécies 

isolados deste gênero foram obtidas de Mimosoidea (PEIX et al., 2015).  

As variáveis NN e MSN, para os isolados de Stylosanthes spp. e as duas 

estirpes BR 446 e BR 502, nos dois experimentos, não apresentaram diferenças 

estatísticas, com exceção para o isolado ERR 917, que diferiu dos tratamentos no 

experimento cultivado no CEAB (Tabelas 5 e 6). Estes fatos podem estar relacionados 

às populações rizobianas nativas presente no solo, que estão correlacionada com pH, 

salinidade e teor de nutrientes minerais dos solos, mas também com o grau de 

promiscuidade das leguminosas (LI et al. 2016; LIRA et al., 2015).  

 O processo de FBN está ligado ao desenvolvimento das plantas (CARVALHO 

e PIRES, 2008), sendo afetado por fatores que influenciam no desenvolvimento das 

mesmas. Desta forma, as propriedades químicas (Tabela 3) e umidade do solo 

interferem no vigor vegetativo das plantas como relatado por Lopes et al. (2011), que 

observaram efeito positivo na nodulação em estilosantes cv. Mineirão com o aumento 

da dose de fósforo. Anicésio et al. (2014), relata que Stylosanthes capitata cv. Campo 

Grande respondeu positivamente com a elevação da saturação por bases a 60% e Souza 
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et al. (2016), observaram que os fatores de correção e adubação (CaCo3 + P) 

melhoraram significativamente a produção de biomassa seca quando utilizou-se o 

Estilosantes Campo Grande. Já, os efeitos da estiagem sobre a densidade de rizóbios em 

solo do cerrado de Roraima é relatado por Zilli et al. (2013), que avaliando a densidade 

de rizóbios no solo, concluíram que a redução pode superar 99%, considerando a 

população no inicio e final do período.  

Outro fator que pode estar relacionado a não ocorrência de diferença estatística 

entre os tratamentos, como relatado em trabalhos de Vargas e Suhet, (1981); Gianluppi 

et al. (2002); Xavier et al. (1990) e Miranda et al. (1999), é à capacidade que plantas do 

gênero Stylosanthes tem em estabelecer simbiose com bactérias nativas, apresentando 

nodulação espontânea, com ganhos significativos devido a FBN.   

Bala et al. (2013), cita que a nodulação natural (não induzida por estirpes de 

rizóbio inoculadas) é esperada em leguminosas cultivadas em solos do centro de 

diversidade da espécie, como o Stylosanthes em áreas de savana. O tamanho desta 

população está relacionado a variações na nodulação (ABAIDOO et al., 2007) e pode 

ser um bom indicador da eficiência relativa das populações de rizóbio presentes nestas 

áreas. 

A biomassa da matéria seca de raízes, da mesma forma que a nodulação, 

demonstrou o efeito dos nutrientes e a umidade do solo sobre os tratamentos (Tabelas 5 

e 6). Os isolados ERR 917, ERR 1173, ERR 942 e ERR 1034 que tiveram biomassa de 

raízes semelhantes à estirpe BR 446 nos dois experimentos, em valores absolutos, no 

experimento cultivado na Sede da Embrapa Roraima – 2016, esses isolados tiveram 

uma maior biomassa de raízes. A importância nutricional para o desenvolvimento 

radicular e para a nodulação foi relatado nos trabalhos de Carneiro et al. (2010) e Lopes 

et al. (2011), demonstrando efeitos significativos dos teores de P sobre a produção de 

massa seca do sistema radicular e nodulação em Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. cv. 

Mineirão. 

A biomassa seca total produzida pelos isolados ERR 922, ERR 917 e ERR 

1173, pertencentes aos gêneros bacterianos Rhizobium, Bradyrhizobium e 

Mesorhizobium, foram iguais a estirpe recomendada para Stylosanthes spp. BR 446 

(MAPA, 2011), nos dois experimentos (Tabelas 5 e 6), com valores médio de 4000 kg 

ha-1, sendo superiores aos obtidos por Silva et al. (2009) e Benício et al. (2011).  

Resultados obtidos por Lima (2016), nas mesmas condições de solo e cultivar, 

obteve produção de fitomassa de 2.921 kg ha-1, sendo este valor inferior ao obtido neste 
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estudo. No trabalho de Lima (2016), o controle absoluto, sem inoculação e sem N, 

apresentou produtividade superior aos demais tratamentos, até mesmo em relação à 

estirpe recomendada, BR 446. Tal fato pode ser explicado pela capacidade que o 

estilosantes tem em estabelecer simbiose com bactérias nativas, como relatados em 

trabalhos de Vargas e Suhet, (1981); Xavier et al., (1990); Miranda et al. (1999) e 

Gianluppi et al. (2002). 

Gianluppi et al. (2002), relatam produção de matéria seca para a Stylosanthes 

capitata cv. Lavradeiro, cultivado em áreas de cerrado na Colômbia, na ordem de 3.800 

kg ha-1, valor semelhantes às médias aferidas para a Stylosanthes cv. Campo Grande 

obtido no do presente estudo (Tabelas 5 e 6). Cabe destacar que a Stylosanthes capitata 

é a principal componente (80%) da mistura física de sementes que compõe Stylosanthes 

cv. Campo Grande. Noutro trabalho, Barcellos et al. (2008), relatam produtividade 

média entre 3 e 10 t ha-1 para Stylosanthes cv. Campo Grande. Em trabalho de campo 

avaliando comportamento e potencialidade de diversas leguminosas na caatinga 

mineira, Teodoro et al. (2011), obtiveram para Stylosanthes cv. Campo Grande a 

produtividade de 4.100 kg ha-1, valor semelhante ao obtidos neste trabalho. 

Os tratamentos com as duas estirpes recomendadas (BR 446 e BR 502), além 

do isolado ERR 917, pertencente ao gênero Bradyrhizobium, apresentaram um maior 

acúmulo de N por ha, semelhante ao valor obtido por Teodoro et al. (2011) nas 

amostras colhidas aos 180 dias e igual a uma adubação de 30 kg ha-1, sendo essa dose 

de N, inferior a usada por Lima (2016), 100 kg ha-1, o que corrobora observações 

anteriores de que maior eficiência na FBN ocorra para este gênero quando em simbiose 

com Stylosanthes (DATE, 2010).  

A contribuição da FBN com a nutrição nitrogenada das plantas (%Ndda) 

obtidas neste estudo, de 27 a 51% foram superiores aos resultados obtidos por Silva et 

al. (2010), que relatou contribuição de 10 a 42%. E inferior aos obtidos por Miranda et 

al. (1999), que constataram contribuições de 73 a 88% em S. capitata, de 68 a 79% em 

S. guianensis, de 74 a 79% em S. macrocephala e de 52 a 70% em S. scabra. Os valores 

obtidos neste estudo demonstram que são contribuições significativas para solos de 

baixa fertilidade natural, como os de áreas de savana, nos quais o N é exclusivamente 

dependente da matéria orgânica do solo, além do baixo nível tecnológico empregado 

pelos produtores nas áreas com pastagens no Brasil, tornando a utilização do gênero 

Stylosanthes nas pastagens uma fonte de N ao sistema solo-planta-animal. 
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Embora as proporções do nitrogênio da planta derivado da atmosfera indiquem 

a importância da FBN para sua nutrição, as quantidades desse nutriente fixado, que 

integram também a produção de biomassa e os teores de nitrogênio da planta, é uma 

medida mais direta da eficiência do processo, e um parâmetro de importância para 

plantas utilizadas como forrageiras e adubo verde (FREITAS et al., 2011). Mesmo o 

gênero Stylosanthes apresentando tolerância à baixa fertilidade dos solos e a seca, as 

condições climáticas (baixa precipitação) e edáficas, influenciaram negativamente na 

biomassa produzida e no N fixado no ano de 2015. 

Resultados obtidos por Martuscello et al. (2011) e Ribeiro et al. (2011), em 

experimentos de longa duração, demonstraram que a utilização de Stylosanthes cv. 

Campo Grande em pastagens proporcionou aumento na disponibilidade de massa seca 

de forragem e no desempenho animal, equivalente à adição de 75 kg de N ha-1
. Vale 

ressaltar que os resultados obtidos neste estudo são de um período de cultivo entre 90 a 

100 dias. 

Entre os gêneros bacterianos, os isolados ERR 917 e ERR 922 pertencentes aos 

gêneros Bradyrhizobium e Rhizobium, além da estirpe BR 446 (Bradyrhizobium 

stylosanthis) (DELAMUTA et al., 2016), obtiveram uma maior contribuição na FBN, 

comparados aos tratamentos com isolados dos gêneros Burkholderia (ERR 1034) e 

Mesorhizobium (ERR 1173) (Tabelas 5 e 6). Esse resultado corrobora aos obtidos por 

Date (2010) em trabalhos realizados na Austrália, com rizóbios isolados de diferentes 

continentes, relatando maior eficiência ao gênero Bradyrhizobium. 

Nos tratamentos inoculados, o incremento de matéria seca e N foram 

superiores a 50% em relação ao tratamento sem inoculação e sem N (Tabelas 5 e 6). 

Esses valores foram superiores aos obtidos por Escuder (1982) e Sá et al. (1983), em 

testes de eficiência na FBN em S. guianensis, obtiveram aumento de 10%.  

A amplitude da variação na quantidade de N fixado, para a cultivar de 

estilosantes Campo Grande, com valores entre 6,96 a 33,48 kg ha-1, nos tratamentos 

inoculados e avaliados, também foi observado por Miranda et al. (1999), para S. scabra 

e S.capitata, com valores entre 35 a 168 kg ha-1 de N. Nos dois experimentos, em 

valores absolutos, o isolado ERR 917 (Bradyrhizobium sp.), isolado de S. capitata 

Vogel, no CEAB – Embrapa Roraima, obteve uma maior proporção de N fixado.  

As variáveis de nodulação (NN e MSN), não explicaram a proporção de N 

fixado pelas plantas inoculadas com os isolados ERR 922, ERR 1173 e BR 446. 

Mesmos esses isolados apresentando NN e MSN iguais estatisticamente ao tratamento 
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controle (sem inoculação e sem N), obtiveram quantidade de N fixado igual 

estatisticamente ao tratamento com o isolado ERR 917, que obteve maior NN e MSN, 

indicando que os nódulos estavam efetivos. 

A quantidade de N fixado no sistema solo-planta pelos tratamentos com os 

isolados mais eficientes, com valores superiores a 30 kg ha-1, confrontadas com 

quantidades de N fixado apresentadas na literatura para leguminosas cultivadas, como 

soja (OBERSON et al., 2007), feijão-caupi (ADJEI-NSIAH et al., 2008; SILVA Jr. et 

al., 2014), amendoim, fava e feijão (HERRIDGE et al., 2008), e leguminosas 

forrageiras, como siratro (FREITAS et al., 2011), demonstram que as quantidades 

obtidas neste estudo, são contribuições importantes em sistema de produção que 

depende do N derivado da matéria orgânica do solo.  

Tal fato é importante no manejo de pastagens consorciadas com Stylosanthes 

spp. haja visto que o N é o elemento mais limitante para as pastagens e o nitrogênio 

acumulado além de influenciar no crescimento da gramínea, contribui para o aumento 

da qualidade da dieta e massa de forragem total da pastagem, aumentando a capacidade 

de suporte da mesma (PACIULLO et al., 2003). 
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6. CONCLUSÕES 

Tanto α-Proteobateria quanto β-Proteobacteria são capazes de nodular 

Stylosanthes spp.; 

Existem ao menos quatro gêneros bacterianos (Bradyrhizobium, Rhizobium, 

Mesorhizobium e Burkholderia) capazes de nodular Stylosanthes spp. oriundos das 

savanas de Roraima; 

Os isolados capazes de nodular Stylosanthes apresentam grande diversidade e 

podem representar novas espécies de rizóbios;  

As estirpes BR 446 e BR 502, recomendadas pelo MAPA para Stylosanthes 

spp., demonstraram ser eficientes no processo de FBN nas condições testadas neste 

estudo; 

Os isolados ERR 917 (Bradyrhizobium), ERR 922 (Rhizobium), e ERR 1173 

(Mesorhizobium) foram os mais eficientes após testes em campo, demonstrando 

potencial para contribuir com o crescimento de plantas de Stylosanthes cv. Campo 

Grande, proporcionando resultados semelhantes às duas estirpes atualmente 

recomendadas para Stylosanthes spp.  nas variáveis analisadas neste estudo. 

A inoculação promoveu incremento de N no sistema solo-planta, igual à 

adubação com 30 kg de N ha-1, influenciando positivamente na biomassa produzida. 

A inoculação com as melhores estirpes proporciona aumento significativo na 

produção de matéria seca, com valores médio de 4000 kg ha-1, e acúmulo de N derivado 

da FBN, podendo superar 50 kg ha-1, em comparação ao controle não inoculado.  
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8. ANEXOS 

Anexo A - Tabela com os números de acesso das estirpes tipos utilizadas para análise filogenética.                                           Continua..... 

Estirpes Tipo 16S rRNA recA glnII gyrB nodC 

Bradyrhizobium cytisi CTAW 11 EU561065 GU001575 GU001594 KF532653 - 

Bradyrhizobium rifense CTAW 71 EU561074 GU001585 GU001604 KF532654 - 

Bradyrhizobium stylosanthis BR 446 KU724142 KU724163 KU724148 KU724151 KU724160 

Bradyrhizobium canariense LMG 22265 AJ558025 - - FM253220 - 

Bradyrhizobium ferriligni CCBAU 51502 KJ818096 - KJ818099 KJ818102 - 

Bradyrhizobium japonicum USDA 6 U69638 AM182158 HQ587875 AB070586 - 

Bradyrhizobium embrapense CNPSo 2833 AY904773 HQ634899 - HQ634891 KP234521 

Bradyrhizobium viridifuturi SEMIA 690 FJ025107 KR149140 KR149131 KR149134 KC247131 

Bradyrhizobium neotropicale BR 10247 KF927051 - KJ661700 KJ661707 - 

Bradyrhizobium elkanii USDA 76 U35000 AY591568 AY599117 AM418800 HQ233221 

Bradyrhizobium tropiciagri SEMIA 6148 AY904753 FJ391168 FJ391048 HQ634890 KP234520 

Bradyrhizobium erythrophlei CCBAU 53325 KF114645 FJ391168 KF114693 KF114717 - 

Bradyrhizobium pachyrhizi PAC 48 AY624135 KR149142 FJ428201 HQ873310 HM047128 

Bradyrhizobium sp BR 3262 - KF828817 KF828816 KT005409 KF828819 

Bradyrhizobium jicamae PAC 68 AY624134 HM047133 FJ428204 HQ873309 - 

Bradyrhizobium ganzhousense RITF 806 JQ796661 - - KP420022 - 

Bradyrhizobium yuanmingense LMG 21827 AF193818 - FJ391058 FM253226 EU622102 
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Anexo A - Tabela com os números de acesso das estirpes tipos utilizadas para análise filogenética.                                          Continuação 

Bradyrhizobium betae LMG 21987 AY372184 - - AB353735 - 

Bradyrhizobium paxllaeri LMTR 21 AY923031 - - KF896195 - 

Bradyrhizobium lablabi CCBAU 23086 GU433448 - - JX437670 - 

Bradyrhizobium diazoefficiens SEMIA 5080 AB909430 - FJ391037 - - 

Bradyrhizobium manausense BR 3351 HQ641226 - KF785986 KF786000 KF786002 

Bradyrhizobium ingae BR 10250 KF927043 - KF927067 KF927079 KF927054 

Bradyrhizobium retamae Ro19 KC247085 - KC247108 KF896204 KC247112 

Bradyrhizobium ottawaense OO99 JN186270 HQ587287 HQ587750 HQ873179 - 

Bradyrhizobium arachidis CCBAU 051107 HM107167 AY591564 - JX437675 - 

Bradyrhizobium icense LMTR 13 KF896156 - KF896175 KF896201 KF896159 

Bradyrhizobium oligotrophicum LMG 10732 JQ619230 - JQ619233 KF962697 - 

Bradyrhizobium denitrificans LMG 8443 X66025 - HM047121 FM253239 - 

Bradyrhizobium huanghuaihaiense CCBAU 23303 HQ231463 AM168343 - - - 

Bradyrhizobium iriomotense EK 05 AB300992 AB300996 AB300995 AB300997 - 

Bradyrhizobium valentinum LmjM3 - - JX518575  JX514897 

Bradyrhizobium guangxiense CCBAU 53363 KC508877 - - KC509082 - 

Bradyrhizobium liaoningense LMG 18230 AF208513 - - FM253223 HM107256 

Bradyrhizobium lupini USDA 3051 KM114861 - - - - 

Bradyrhizobium guangdongense CCBAU 51649 KC508867 - - - - 
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Anexo A - Tabela com os números de acesso das estirpes tipos utilizadas para análise filogenética.                                          Continuação 

Bradyrhizobium kavangense 14-3 KP899562 - - - - 

Bradyrhizobium diqingense CCBAU 15774 HQ231274 - - - - 

Bradyrhizobium subterraneum 58 2-1 KP308152 - - - - 

Microvirga vignae BR 3299 JX504804 - - - - 

Rhizobium calliandrae CCGE 525 JX855162 - - KF761514 - 

Rhizobium etli CNF 42 U28916 - - - - 

Rhizobium bangladeshense BLR175 JN648931 - - - - 

Rhizobium binae BLR 195 JN648932 - - - - 

Rhizobium anhuiense CCBAU 23252 KF111868 - - KR183844 - 

Rhizobium ecuadorense CNPSo 671 JN129381 - - JN129341 - 

Rhizobium herbae CCBAU 83011 - - EU513322 - - 

Rhizobium multihospitium CCBAU 83401 EF035074 - EF490040 KC293528 - 

Rhizobium jaguaris CCGE 525 JX855169 - - - - 

Rhizobium paranaense PRF 35 EU488753 - - KF738135 - 

Rhizobium fabae CCBAU 33202 NR115872 - - KC293523 - 

Rhizobium hainanense I66 U71078 HM047132 GU726294 HQ438236 - 

Rhizobium laguerreae FB 206 NR118274 - - - - 

Rhizobium lusitanum P1-7 - DQ431674 EF639841 KC293525 - 

Rhizobium rhizogenes HAMBI 1816 - KF206819 KF206735 AM418833 - 
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Anexo A - Tabela com os números de acesso das estirpes tipos utilizadas para análise filogenética.                                          Continuação 

Rhizobium sophoriradicis CCBAU 03470 KJ831225 - - - - 

Rhizobium leguminosarum LMG 14904 NR114989 - EU155089 AM418830 - 

Rhizobium freirei PRF 81  EU488742 - EU488789 KJ603458 - 

Rhizobium pseudoryzae J3-A127 - EU732539 HM132108 HM132107 - 

Rhizobium galegae HAMBI 540 - KF206896 - AM418826 - 

Rhizobium huautlense LMG 18254 - AM182128 KF206740 AM418829 - 

Rhizobium grahamii CCGE 502 - JF424622 - - - 

Rhizobium pusense NRCPB 10 - HQ166059 - FR870239 - 

Rhizobium smilacinae PTYR-5 - KF738708 - - - 

Rhizobium subbaraonis JC85 - HE572579 - - - 

Rhizobium vallis CCBAU 65647 NR116853 - - - - 

Rhizobium tibeticum LMG 24453 - HQ735075 EU407190 - - 

Rhizobium miluonense CCBAU 41251 - HM047131 HM047120 KC293527 - 

Rhizobium halophytocoloa YC 6881 - HQ174465 - - - 

Rhizobium tropici USDA 9039 U89832 AJ294372 AF169583 JN129327 - 

Rhizobium lentis BLR 27 JN648905 JN649031 - - - 

Rhizobium tropici LMG 9517 Y67234 - - - - 

Rhizobium tropici CIAT 899 - - EU88791 - - 

Rhizobium tropici CCBAU 83795 - - EU513320 - - 
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Anexo A - Tabela com os números de acesso das estirpes tipos utilizadas para análise filogenética.                                          Continuação 

Rhizobium mesosinicum CCBAU 25010 - EU120732 - - - 

Rhizobium leguminosarum ATCC 14480 AY509900 - - AB070580 - 

Rhizobium pisi DSM 30132 - EF113134 JN580715 KC293522 - 

Rhizobium trifolli ATCC 14480 - EF113135 - - - 

Rhizobium leucaenae USDA 9039 - - - KC293524 - 

Rhizobium phaseoli ATCC 14482  EF141340 - JN580716 - - 

Rhizobium endophyticum CCGE 2052 - HM142767 - - - 

Rhizobium lemmae L 6-16 - AB746183 AB746181 AB746182 - 

Rhizobium rhizoryzae J3-AN59 - - KT365232 - - 

Rhizobium fredii - - AF169591 - - 

Mesorhizobium huakuii CCBAU 02609 D13431 EU249391 AF169588 KP251557 - 

Mesorhizobium ciceri USDA 3383 - AJ294367 AF169580 LM654127 - 

Mesorhizobium acaciae RITF 1220 JQ697677 - - - - 

Mesorhizobium amorphae SEMIA 6430 FJ025124 - - - - 

Mesorhizobium plurifarium PZS B02 KY660590 - - - - 

Mesorhizobium mediterraneum USDA 3392 AM181745 AJ294369 AF169578 KP251585 - 

Mesorhizobium tianshanense CCBAU 3306 AF041447 - AF169579 KP251560 - 

Mesorhizobium silamurunense CCBAU 01550 NR116302 - EU513311 - - 

Mesorhizobium loti - - AF169581 - - 
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Anexo A - Tabela com os números de acesso das estirpes tipos utilizadas para análise filogenética.                                             Conclusão 

Herbaspirillum huttiense ATCC 14670 AB021366 - - - - 

Herbaspirillum lusitanum  AF543312 - - - - 

Herbaspirillum seropedicae Z 76 Y10146 - - - - 

Herbaspirillum sp. RFNB 25 FJ266335 - - - - 

Burkholderia vietnamiensis TVV 75 AF097534 - - - - 

Burkholderia nodosa BR 3437 AY773189 - - - - 

Burkholderia diazotrophica JPY 461 HM366717 - - - - 

Burkholderia tuberum STM 3638 FN908407 - - - - 

Burkholderia cepacia Ballard 717 U96927 - - - - 
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Anexo B - Composição da solução de Hoagland e Arnon modificada (¼ força) usada no 

experimento de eficiência simbiótica em casa de vegetação em Vaso de Leonard. 

Reagentes Concentração dos reagentes 

soluções Estoque 

Volume pipetado* 

(mL) 

(NH4)2HPO4 1M 0.1 

KNO3 1M 0.6 

Ca(NO3)2.4H2O 1M 0.4 

MgSO4.7H2O 1M 2 

K2SO4 0.5M 4.5 

CaHPO4 0.05M 10 

KH2PO4 0.0025M 10 

Solução de 

micronutrientes 

(H3BO3 2.86 mg; MnSO4.4H2O 

2.03 mg; ZnSO4.7H2O 0.22 mg; 

CuSO4.5H2O 0.08 mg e 

Na2MoO4.H2O 0.09 mg). L-1 

1 

Ca2SO4 0.43 g.L-1 800 

Solução Fe-EDTA (EDTA 26.1g; NaOH 89.2g; 

FeSO4.7H2O 24g). L-1 

1 

*Volume referente ao preparo de 4L de solução nutritiva ¼ de força. 
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9. APÊNDICES 

Apêndice A - Lista dos 28 isolados de Stylosanthes spp. utilizados na caracterização 

genotípica coletados em áreas de savana de Roraima. 

Gênero 
            Isolado Espécie hospedeira 

Locais de Origem 
Coleção 

Embrapa RR 

Embrapa – 

CNPA/CRB-JD 

Rhizobium  

ERR 882 BR 13430 S. capitata Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 905 BR 13479 S. capitata Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 922 BR 13440 Stylosanthes sp. Faz. Tiajura - Bonfim 

ERR 930 BR 13457 Stylosanthes sp. Faz. Tiajura - Bonfim 

ERR 939 BR 13463 Stylosanthes sp. Faz. Tiajura - Bonfim 

ERR 942 BR 13466 Stylosanthes sp. CEAB/Boa Vista 

ERR 985 BR 13431 S. angustifolia Vogel Faz. Tiajura - Bonfim 

ERR 1056 BR 13432 S. capitata Vogel CEAB/Boa Vista 

ERR 1071 BR 13433 S. scabra Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 1093 BR 13434 S. scabra Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 1095 BR 13435 S. scabra Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

 Mesorhizobium ERR 1173 BR 13517 Stylosanthes sp. CEAB/Boa Vista 

  ERR 1151 BR 13494 S. humillis Kunth Faz. Prato Chic - Bonfim 

 Herbaspirillum 

ERR 959 BR 13427 S. angustifolia Vogel Faz. Tiajura - Bonfim 

ERR 1012 BR 13467 S. angustifolia Vogel Faz. Prato Chic - Bonfim 

ERR 1170 BR 13428 Stylosanthes sp. CEAB/Boa Vista 

 ERR 1172 BR 13429 Stylosanthes sp. CEAB/Boa Vista 

Burkholderia ERR 1034 BR 13498 S. gracilis Kunth CEAB-ILPF/Boa Vista 

  Bradyrhizobium 

 

ERR 917 BR 13500 S. capitata Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 945 BR 13508 S. angustifolia Vogel Faz. Tiajua - Bonfim 

ERR 953 BR 13509 S. angustifolia Vogel Faz. Tiajura - Bonfim 

ERR 1038 BR 13514 S. gracilis Kunth CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 1062 BR 13526 S. scabra Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 1067 BR 13502 S. scabra Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 1079 BR 13528 S. scabra Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 1085 BR 13527 S. scabra Vogel CEAB-ILPF/Boa Vista 

ERR 1100 BR 13499 S. gracilis Kunth CEAB/Boa Vista 

 ERR 1110 BR 13513 S. gracilis Kunth CEAB/Boa Vista 
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Apêndice B- Análise filogenética do gene recA de 10 isolados de Stylosanthes spp. que 

apresentaram similaridade com Bradyrhizobium. 

 
A árvore foi gerada a partir do método estatístico Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo 

modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram 

omitidos nas árvores. 

 

 

 

 ERR 1062 

 Bradyrhizobium sp. BR 3262T  (KF828817) 

 ERR 1067 

 ERR 1085 

 ERR 1079 

G I-1 

 Bradyrhizobium pachyrhizi PAC48T  (LM994323) 

 Bradyrhizobium elkanii   USDA76T   (AY591568) 

 ERR 917 

 Bradyrhizobium viridifuturi SEMIA 690T  (KR149140) 
G I-2 

 Bradyrhizobium tropiciagri  SEMIA 6148T   (FJ391168) 

 Bradyrhizobium embrapense SEMIA  6208T   (HQ634899) 

 BR 502 

 Bradyrhizobium jicamae PAC 68T(HM590776) 
G I-3 

 Bradyrhizobium erythrophlei CCBAU 53325T   (KF114669) 

 ERR 953 

 ERR 945 
G I-4 

 ERR 1038 

 ERR 1110 

 ERR 1100 
 G II-1 

 Bradyrhizobium stylosanthis BR 446T   (KU724163) 

 Bradyrhizobium iriomotenseT   (AB300996) 

 Bradyrhizobium huanghuaihaiense CCBAU 23303T (HQ231595) 

 Bradyrhizobium arachidis CCBAU  051107T   (HM107233) 

 Bradyrhizobium ottawaense   OO99T   (HQ587287) 

 Bradyrhizobium japonicum  USDA 6T    (AM168341) 

 Bradyrhizobium rifense  CTAW 71T    (GU001585) 

 Bradyrhizobium cytisi CTAW 11T(GU001575) 

G II 

100 

100 

99 

97 

52 

69 

0.01 

G I 
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Apêndice C - Análise filogenética do gene recA de 13 isolados de Stylosanthes spp. 

que apresentaram similaridade com Rhizobium e Mesorhizobium. 

 

 
A árvore foi gerada a partir do método estatístico Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo 

modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram 

omitidos nas árvores. 

 

 

 

 ERR 905 
 ERR 930 
 ERR 1093 
 ERR 1056 
 ERR 922 

 ERR 939 
 ERR 942 

G I-1 

 ERR 1071 
 ERR 985 

 ERR 1095 
 ERR 882 

G I-2 

 Rhizobium hainanense CCBAU 57015T (HM047132) 
 Rhizobium miluonense CCBAU 41251T (HM047131) 

 Rhizobium tropici USDA 9039T (AJ294372) 
 Rhizobium lusitanum P1-7T (DQ431674) 

 Rhizobium rhizogenes HAMBI 1816T (KF206819) 

G I 

 Rhizobium halophytocola YC6881T (HQ174465) 
 Rhizobium tibeticum LMG 24453T (HQ735075) 

 Rhizobium endophyticum CCGE 2052T (HM142767) 
 Rhizobium mesosinicum CCBAU 25010T (EU120732) 
 Rhizobium pisi DSM 30132T (EF113134) 

 Rhizobium trifolii ATCC 14480T (EF113135) 
 Rhizobium lentis BLR27T (JN649031) 

 ERR 1151 
 ERR 1173 

G II-1 

 Mesorhizobium huakuii CCBAU 2609T (EU249391) 
 Mesorhizobium ciceri USDA 3383T (AJ294367) 

 Mesorhizobium mediterraneum USDA 3392T (AJ294369) 

G II 

 Rhizobium pseudoryzae J3-A127T (EU732539) 
 Rhizobium galegae HAMBI 540T (KF206896) 

 Rhizobium huautlense LMG 18254T  (AM182128) 
 Rhizobium grahamii CCGE 502T  (JF424622) 

 Rhizobium pusense NRCPB 10T  (HQ166059) 
 Rhizobium smilacinae PTYR-5T  (KF738708) 

 Rhizobium lemnae L6-16T   (AB746183) 
 Rhizobium subbaraonis JC85T   (HE572579) 

99 

51 
98 

100 

80 
77 

99 

64 

93 

76 

52 

70 

0.02 
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Apêndice D - Análise filogenética do gene gyrB de 10 isolados de Stylosanthes spp. 

que apresentaram similaridade com Bradyrhizobium. 

ERR 953
ERR 945

G I-1

Bradyrhizobium tropiciagri CNPSo 1112T (HQ634890)
Bradyrhizobium viridifuturi SEMIA 690T (KR149134)

Bradyrhizobium embrapense CNPSo 2833T (HQ634891)
ERR 1067

Bradyrhizobium ferriligni CCBAU 51502T (KJ818102)
G I-2

Bradyrhizobium erythrophlei CCBAU 53325T (KF114717)
Bradyrhizobium pachyrhizi PAC 48T (HQ873310)

Bradyrhizobium elkanii USDA 76T (AM418800)
ERR 1085
ERR 1079

ERR 1062
Bradyrhizobium sp. BR 3262T (KT005409)

G I-3

Bradyrhizobium retamae Ro19T (KF896204)
Bradyrhizobium icense LMTR 13T (KF896201)

Bradyrhizobium jicamae PAC68T (HQ873309)
Bradyrhizobium paxllaeri LMTR 21T (KF896195)

Bradyrhizobium lablabi CCBAU 23086T (JX437670)

G I

Bradyrhizobium ottawaense OO99T (HQ873179)
Bradyrhizobium canariense LMG 22265T (FM253220)

Bradyrhizobium betae LMG 21987T (AB353735)
Bradyrhizobium rifense CTAW 71T (KF532654)

Bradyrhizobium ganzhouense RITF806T (KP420022)
Bradyrhizobium cytisi CTAW 11T (KF532653)

ERR 917
ERR 1110

ERR 1100
G II-1

ERR 1038
Bradyrhizobium manausense BR 3351T (KF786000)

G II-2

Bradyrhizobium yuanmingense LMG 21827T (FM253226)
Bradyrhizobium guangxiense CCBAU 53363T    (KC509082)

Bradyrhizobium oligotrophicum LMG 10732T (KF962697)
Bradyrhizobium denitrificans LMG 8443T (FM253239)

Bradyrhizobium liaoningense LMG 18230T (FM253223)
Bradyrhizobium neotropicale BR 10247T (KJ661707)

Bradyrhizobium ingae BR 10250T (KF927079)
Bradyrhizobium iriomotense EK05T (AB300997)

BR 502
Bradyrhizobium japonicum USDA 6T (AB070586)

Bradyrhizobium guangdongense CCBAU 51649T (KC509072)
Bradyrhizobium arachidis CCBAU 23155T (JX437671)

Bradyrhizobium arachidis CCBAU 051107T (JX437675)
Bradyrhizobium stylosanthis BR 446T (KU724151)

Bradyrhizobium stylosanthis BR 511T (KU724153)
Bradyrhizobium stylosanthis BR 510T (KU724152)

G II-3

G II

94

99
99

93

87

100

98

99

96

94

94

81

81

66

50

0.01

A árvore foi gerada a partir do método estatístico Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo 

modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram 

omitidos nas árvores. 
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Apêndice E - Análise filogenética do gene gyrB de 13 isolados de Stylosanthes spp. que 

apresentaram similaridade com Rhizobium e Mesorhizobium. 

 

 ERR 1056 
 ERR 1071 
 ERR 1093 
 ERR 905 
 ERR 930 
 ERR 985 
 ERR 882 

 ERR 922 
 ERR 939 
 ERR 942 

G I-1 

 ERR 1095 
 Rhizobium tropici CNPSO 655T  (JN129327) 
 Rhizobium freirei PRF 81T   (KJ603458) 

 Rhizobium multihospitium CCBAU 83401T (KC293528) 
 Rhizobium hainanense I66T   (HQ438236) 

 Rhizobium lusitanum P1-7T   (KC293525) 
 Rhizobium miluonense CCBAU 41251T   (KC293527) 

 Rhizobium rhizogenes LMG 150T     (AM418833) 
 Rhizobium calliandraeT (KF761514) 

 Rhizobium leucaenae USDA 9039T  (KC293524) 
 Rhizobium paranaense PRF 35T  (KF738135) 

G I 

 Rhizobium ecuadorense CNPSo 683T   (JN129341) 
 Rhizobium anhuiense CCBAU 23242T   (KR183843) 
 Rhizobium anhuiense CCBAU 33602T   (KR183846) 
 Rhizobium anhuiense CCBAU 23252T   (KR183844) 
 Rhizobium anhuiense CCBAU 33508T   (KR183845) 

 Rhizobium leguminosarum LMG 14904T   (AM418830) 
 Rhizobium fabae CCBAU 33202T   (KC293523) 
 Rhizobium leguminosarumT    (AB070580) 
 Rhizobium pisi DSM 30132T    (KC293522) 

 Rhizobium pseudoryzae J3-A127T   (HM132107) 
 Rhizobium lemnae L6-16T    (AB746182) 

 Rhizobium pusense NRCPB 10T    (FR870239) 
 Rhizobium galegae LMG 6214T    (AM418826) 
 Rhizobium huautlense LMG 18254T       (AM418829) 

 ERR 1151 
 ERR 1173 

G II-1 

 Mesorhizobium ciceri CCANP 79T      (LM654127) 
 Mesorhizobium huakuii CCBAU 11270T     (KP251572) 

 Rhizobium tropici USDA 9039T     (JN129327) 
 Mesorhizobium huakuii CCBAU 02609T   (KP251557) 
 Mesorhizobium huakuii CCBAU 65318T    (KP251574) 

 Mesorhizobium tianshanense CCBAU 3306T   (KP251560) 
 Mesorhizobium mediterraneum CCBAU 01822T (KP251535) 

 Mesorhizobium mediterraneum LMG 17148T (AM418816) 
 Mesorhizobium mediterraneum USDA 3392T (KP251585) 

G II 

100 

99 

98 

98 

67 

100 

99 

99 

92 

79 

100 

100 

79 

89 

100 

62 

76 

93 

70 

94 
83 77 

92 
50 

87 

82 

89 

99 

66 

0.05 
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A árvore foi gerada a partir do método estatístico Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo 

modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram 

omitidos nas árvores. 

Apêndice F - Análise filogenética do gene glnII de 10 isolados de Stylosanthes spp. que 

apresentaram similaridade com Bradyrhizobium. 

 

 
A árvore foi gerada a partir do método estatístico Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo 

modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram 

omitidos nas árvores. 

 

 

 

 ERR 1067 
 ERR 1062 
 ERR 1079 
 ERR 1085 

G I-1 

 Bradyrhizobium sp. BR 3262T    (KF828816) 
 Bradyrhizobium pachyrhizi PAC 48T   (FJ428201) 

 ERR 917 
 Bradyrhizobium ferriligni CCBAU 51502T (KJ818099) 

G I-2 

 Bradyrhizobium tropiciagri SEMIA 6148T   (FJ391048) 
 Bradyrhizobium elkanii USDA 76T   (AY599117) 

 Bradyrhizobium viridifuturi SEMIA 690T   (KR149131) 
 ERR 953 
 ERR 945 

G I-3 

 Bradyrhizobium erythrophlei CCBAU 53325T   (KF114693) 
 Bradyrhizobium valentinum LmjM3T (JX518575) 

 Bradyrhizobium jicamae PAC 68T   (FJ428204) 
 Bradyrhizobium retamae Ro19T    (KC247108) 

 Bradyrhizobium icense LMTR 13T    (KF896175) 

G I 

 Bradyrhizobium oligotrophica LMG 10732T (JQ619233) 
 Bradyrhizobium denitrificans LMG 8443T    (HM047121) 

 BR 502 

G II-1 

 Bradyrhizobium neotropicale BR 10247T     (KJ661700) 
 Bradyrhizobium ottawaense OO99T     (HQ587750) 

 Bradyrhizobium yuanmingense SEMIA 6319T     (FJ391058) 
 ERR 1110 
 ERR 1100 

G II-2 

 ERR 1038 
 Bradyrhizobium manausense BR 3351T (KF785986) G II-3 

 Bradyrhizobium stylosanthis BR 446T (KU724148) 
 Bradyrhizobium japonicum USDA 6T  (HQ587875) 
 Bradyrhizobium diazoefficiens SEMIA 5080T  (FJ391037) 

 Bradyrhizobium rifense CTAW 71T   (GU001604) 
 Bradyrhizobium cytisi CTAW 11T   (GU001594) 

 Bradyrhizobium iriomotenseT   (AB300995) 
 Bradyrhizobium ingae BR 10250T   (KF927067) 

G II 

99 

100 

100 

98 

96 

82 

70 

89 

57 

59 
90 

66 

61 

88 

95 

91 

58 

82 

51 

68 

64 

0.02 
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Apêndice G - Análise filogenética do gene glnII de 13 isolados de Stylosanthes spp. 

que apresentaram similaridade com Rhizobium e Mesorhizobium. 

ERR 1093
ERR 905
ERR 1056

ERR 939
ERR 942

ERR 1071
ERR 1095

ERR 922
ERR 930

ERR 882
ERR 985

G I-1

Rhizobium tropici CIAT 899T (EU88791)
Rhizobium hainanense CCBAU 57015T (GU726294)

Rhizobium multihospitium CCBAU 83401T (EF490040)
Rhizobium freirei PRF 81T (EU488789)

Rhizobium miluonense CCBAU 41251T (HM047120)

G I

Rhizobium tropici CCBAU 83795T (EU513320)
Rhizobium tropici USDA9039T (AF169583)

Rhizobium rhizogenes HAMBI 1816T (KF206735)
Rhizobium lusitanum P1-7T (EF639841)

Rhizobium phaseoli ATCC 14482T (JN580716)
Rhizobium tibeticum CCBAU 85039T (EU407190)

Rhizobium huautlense HAMBI 2409T (KF206740)
Rhizobium pseudoryzae J3-A127T (HM132108)

Rhizobium rhizoryzae J3-AN59T (KT365232)
Rhizobium lemnae L6-16T (AB746181)

Rhizobium leguminosarum USDA 2370T (EU155089)
Rhizobium pisi DSM 30132T (JN580715)

Rhizobium frediiT   (AF169591)
Rhizobium herbae CCBAU 83011T (EU513322)

ERR 1151
ERR 1173

G II-1

Mesorhizobium silamurunense CCBAU  25300T (EU513311)
Mesorhizobium huakuii CCBAU 02609T (AF169588)

Mesorhizobium ciceri USDA 3383T (AF169580)
Mesorhizobium loti T  (AF169581)

Mesorhizobium mediterraneum USDA 3392T (AF169578)
Mesorhizobium tianshanenseT (AF169579)

G II

99

99

82
63

96

98

95

61

72

73

99

73

88

99

98

70

99

81

5176

0.02

A árvore foi gerada a partir do método estatístico Maximum-Likelihood com cálculo de distância pelo 

modelo Kimura’s 2-parameter com 1000 repetições. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram 

omitidos nas árvores. 

 

 

 

 

 


