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Introdução

    O emprego de leguminosas é importante na 
recuperação de áreas degradadas como fornecedora de 
nitrogênio ao solo, na reciclagem de nutrientes e como 
cobertura de solo o que contribui para o maior controle 
de plantas daninhas e da erosão do solo [1].

A fixação biológica de nitrogênio é mediada por 
ampla gama de microrganismos procariotos com 
substancial diversidade morfológica, fisiológica, 
genética, bioquímica e filogenética. Tal diversidade 
garante a ocorrência desse processo nos mais diferentes 
habitats terrestres.    
    A simbiose entre leguminosas e bactérias do gênero 
Rhizobium é a fonte mais importante de nitrogênio 
fixado biologicamente em sistemas agrícolas [2]. Como 
este é um processo biológico, não depende de energia 
externa, e tem poucos efeitos ambientais 
potencialmente adversos [3]. Já a produção de 
fertilizante nitrogenado depende de combustíveis 
fósseis [4].   
     A caracterização morfológica de colônias de 
bactérias, embora trabalhosa e até certo ponto 
subjetiva, é importante como uma primeira 
aproximação para avaliação da diversidade de 
populações microbianas. O estudo de um maior número 
de representantes das populações pode tornar-se viável 
com o agrupamento morfológico de indivíduos 
semelhantes. Dessa forma, a seleção de representantes 
dos grupos permitirá que nas etapas posteriores de 
caracterização, um número menor de isolados possa ser 
avaliado com menor perda da informação acerca da 
diversidade do sistema agro ecológico.   
   

Assim, avaliar o tempo de crescimento, reação de pH, 
consistência do muco produzido, características das 
colônias formadas, são características importantes no 
agrupamento destes isolados [5]. 
   A importância econômica para o Brasil, da pesquisa em 
fixação biológica de N2, pode ser exemplificada pelos 
resultados obtidos com a soja, que devido ao melhoramento 
vegetal e seleção de rizóbios adaptados, chega a dispensar 
qualquer adubo nitrogenado, e com isto retorna anualmente 
ao sistema solo-planta um montante de nitrogênio 
equivalente a três bilhões de dólares [6]. No entanto, não há
praticamente qualquer produção e consumo de inoculantes 
para forrageiras tropicais.
    O trabalho teve como objetivo selecionar estirpes de 
rizóbio com potencial para fixação biológica de nitrogênio 
em leguminosa forrageira e avaliar a população de rizóbios 
que possa nodular leguminosas forrageiras tropicais, 
utilizando sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) como planta 
isca e o efeito de diferentes manejos do solo sobre a 
população rizobiana nativa.

Material e métodos
   

O trabalho foi realizado no Laboratório de 
Microbiologia do Solo do Departamento de Agronomia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco de agosto de 
2008 a julho de 2009, tendo sido utilizados nódulos 
coletados de plantas de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), 
crotalária (Crotalaria juncea), calopogônio (Calopogonium 
mucunoides) e uma espécie de leguminosa nativa, 
escolhidas de forma aleatória. Apenas os nódulos de sabiá 
foram coletados em áreas cultivadas, em número de três, na 
Estação Experimental do IPA, localizada na cidade de 
Itambé, na Zona da Mata de Pernambuco, os nódulos das 



demais leguminosas não eram de áreas específicas, e 
sim plantas crescidas dentro da Estação, ou 
consorciadas com gramíneas ou como nativas. Não foi 
padronizado o número de nódulos coletados por planta. 
Os nódulos foram acondicionados em tubos de vácuo 
de 9mL com sílica gel a temperatura ambiente.
   O isolamento seguiu o procedimento padrão segundo 
Hungria [7]. Após o isolamento, as placas foram 
incubadas a 28ºC até o aparecimento das colônias. 
   A característica morfológica de absorção do corante 
vermelho do congo foi verificada para cada isolado na 
absorção ou não do corante pelas colônias. Para o 
tempo de crescimento foi observado se em até 48 horas 
já se haviam colônias crescidas nas placas. A alteração 
do meio foi dividido em ácido, neutro e básico. Na 
forma da colônia foi apresentado a puntiforme e 
também a circular em que as colônias apresentaram um 
tamanho maior que 1mm. Em se tratando da elevação 
da colônia, foi observada inclinando a placa de Petri 
contra a luz, podendo ser observados os seguintes 
tipos: plana, lente convexa, drop-like, umbanada e 
umbilicada. Foi observado que a borda da colônia 
deveria ter as seguintes características: inteira,
ondulada, lobada, denteada, filamentosa, nenhuma.
Rugosa, lisa e papilosa foram os aspectos da superfície 
das colônias que poderiam ser encontrados. A 
produção de muco foi apresentado das seguintes 
maneiras: escasso, pouco, moderado, abundante. O 
parâmetro consistência foi observado através do auxílio
da alça de platina, onde se fez leves toques em cima 
das colônias crescidas, a consistência seca foi quando a 
alça não consegui-o retirar a colônia do meio de cultura 
ou retirou-se pouco, aquosa foi quando o muco escorre-
o pela placa ao ser inclinada, gomosa foi quando a alça 
consegui-o retirar uma parte da colônia de maneira que 
ela aderisse sem escorrer, se a alça tocasse na colônia e
ao retirasse formou um fio contínuo, então seria uma 
consistência viscosa e se possuísse um aspecto de 
manteiga seria a butírica. O detalhe óptico foi o opaco 
quando não possuir brilho, brilhante, translúcido 
quando permitiu a passagem da luz através da placa e 
transparente quando além de permitir a passagem da 
luz deu para se observar claramente o que se tinha do 
outro lado. Para a cor das colônias foi o incolor, 
branca, creme, amarela e rosa, estas cores foram 
visualizadas enquanto os isolados cresciam em meio de 
cultura verde (meio 79 com azul de bromotimol) assim 
como os demais parâmetros, salvo o de absorção do 
corante que também foi utilizado o meio 79, porém 
com vermelho do congo. Após ser realizada a 
caracterização das colônias de bactérias, estas foram 
guardadas em tubos para microcentrífuga, 2 ml de 
capacidade, com 1,5ml de meio 79 verde e 
acondicionados em refrigerador.

Resultados e Discussão

As características morfológicas e fisiológicas de 
rizóbios fornecem importantes informações para a sua 
identificação e agrupamento. Observa-se que 29% das 
bactérias isoladas são provenientes da Leguminosa 

Nativa (29 isolados) [(Sabiá 1: 15 isolados) (Sabiá 2: 24 
isolados) (Sabiá 3: 4 isolados) (Crotalária: 15 isolados) 
(Calopogônio: 15 isolados)].

No quesito absorção do corante vermelho do congo, que 
é o que difere as bactérias do gênero Rhizobium e as que 
não o compõem, tem 8% das bactérias como rizóbios, pois 
não absorveram o corante, enquanto 92% destas não 
pertencem ao gênero Rhizobium. No que se refere ao 
tempo de crescimento, quase 97% das bactérias 
caracterizadas apresentaram crescimento rápido. Quanto à
superfície da colônia 72% apresentaram superfície da 
colônia lisa e 28% superfície rugosa. Com relação à 
alteração do meio, 97% das bactérias acidificaram o meio 
(coloração amarela), 1% não modificou o pH do meio 
(coloração verde) e 2% alcalinizou o meio (coloração azul).

A elevação foi definida como uma diferença 
significativa entre a altura da colônia em relação ao nível 
do meio de cultura, quando exibida à presença de muco, é 
comumente associada à característica de elevação das 
colônias. Para o detalhe óptico, os percentuais foram 34, 3 
e 63% para os aspectos brilhante, opaco e translúcido, 
respectivamente. A maioria das colônias tem cor amarela 
com 68%, 23% cor creme e 9% cor branca; 64% 
apresentaram forma puntiforme, 33% apresentaram forma 
circular e 3% a forma irregular. Já a maioria das colônias 
com 63% apresentou uma produção moderada de muco, 
20% com produção pouca e abundante com 10%, seguido 
de produção escassa com 7%. Referindo-se à consistência 
36% tem consistência gomosa, 10% aquosa, 11% viscosa, 
12% consistência seca e butírica com 31%. No que 
concerne às bordas da colônia, 90% das colônias tem 
bordas inteiras, 5% bordas filamentosas, 1% lobadas e 4% 
com nenhuma borda. 
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Figura 1: Formas que as colônias bacterianas podem apresentar

Figura 2: Classificação que as colônias bacterianas podem apresentar de acordo com a elevação.

Figura 3: Classificação que as colônias bacterianas podem apresentar de acordo com a borda da colônia.

Figura 4: Classificação que as colônias bacterianas podem apresentar de acordo com os aspectos da superfície das colônias.

Figura 5: Classificação que as colônias bacterianas podem apresentar de acordo com a produção de muco.

Tabela 1: Características morfofisiológicas predominantes para os isolados obtidos de acordo com as áreas e as plantas 

matrizes. 

Característica Áreas Plantas
S1 S2 S3 CL CR LN

Absorção do 
corante

67%
sim

87%
não

100%
não

100%
não

100%
não

100%
sim

Tempo de 
crescimento

94%
rápido

87%
rápido

100%
rápido

100%
rápido

93%
rápido

100%
rápido

Alteração do meio 100%
acidificou

97%
acidificou

100%
acidificou

100%
acidificou

100%
acidificou

93%
acidificou

Superfície de 
colônia lisa

87%
lisa

92%
lisa

75%
rugosa

73%
rugosa

60%
rugosa

93%
lisa

Elevação da 
colônia

47%
convexa

75%
convexa

100%
plana

93%
plana

67%
plana

72%
lente

Borda da colônia 100%
inteira

79%
inteira

75%
inteira

93%
inteira

93%
inteira

93%
inteira

Detalhe óptico 87%
brilhante

46%
translúcido

75%
translúcido

80%
translúcido

93%
brilhante

86%
translúcido

Consistência de 
muco

60%
gomosa

33%
aquosa

75%
butírica

80%
butírica

60%
butírica

72%
gomosa

Forma da colônia 53%
puntiforme

71%
puntiforme

100%
puntiforme

93%
puntiforme

87%
puntiforme

83%
circular

Produção de muco 67%
moderada

37%
pouca

75%
moderada

80%
moderada

80%
moderada

79%
moderada

Coloração da 
colônia

47%
amarela e 

creme

58%
creme

100%
amarela

87%
amarela

100%
amarela

90%
amarela

S1, S2 e S3-áreas com cultivo de sábia; CL-Calopogônio; CR-Crotalária; LN-Leguminosa Nativa


