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DINÂMICA DA NODULAÇÃO� CARACTERIZAÇÃO DE Bradyrhizobium 

japonicum E PRODUÇÃO DE SOJA A CAMPO 

Autor: Silene Cristina de Lima 

Orientador: Dr. Eli Sidney Lopes 

RESUMO 

Fez-se um estudo sobre competição e dinâmica 

de ocupação dos sítios de nodulação de estirpes de 

Bradyrhizobium japonicum naturalizadas ou inoculadas nas 

sementes. em Latossolo Vermelho Escuro. Esse estudo :foi 

conduzido em propriedade particular (Fazenda Invernada), 

numa área de rotação soja/cana-de-açúcar. em São Joaquim da 

Barra, SP. O ensaio foi instalado em blocos ao acaso, com 8 

repetições dos seguintes 

inoculante; B) Controle 

tratamentos: 

sem inoculante, 

Controle sem 

com adubação 

nitrogenada; C) Inoculante com cerca de 10
7

rizóbios/g C8g/kg 

d t ) D) I 1 t d 1 010 . , b. / e semen es ; nocu an e com cerca e rizo 1.os g 

C8g/kg de sementes); os inoculantes foram preparados com as 

estirpes recomendadas: SMS-314 C =SEMI A-587) e SMS-463 

C =SEMI A-6019= 29W) . As amostragens do sistema radicular 

:foram :feitas aos 10,28,42,66,70 e 86 dias da germinação, 

para a avaliação do número e matéria seca de nódulos, e

isolamentos das estirpes naturalizadas de rizób1.o�. A 

identi:ficação das estirpes :formadoras dos nódulos foi 

realizada em amostras coletadas aos 10, 42 e 70 dias após a 
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germinação. Realizou-se t.ambérn a colhei-La dos grãos para 

avaliação da produção e de N-total. A tipiíicação sorológica 

íoi íei ta com antissoro preparado a partir de antígenos 

constituidos pelas seguintes estirpes de B. japonicum: 

SEMI A-587. SEMI A-5019 e SEMI A-5052 C =USDA-6) • ut.i 1 i zando-se 

da t.écnica de "imunodot". 

Para as variáveis peso de ma-Léria seca de 

raíz. de parte aérea. número de nódulos e produção de grãos 

e de N-total não se encont.raram diíerenças signif'icat.ivas 

entre médias dos t.rat.amentos. A caract.erização das est.irpes 

dos nódulos das amostragens f'eitas aos 10, 42 e 70 dias após 

a germinação, revelou um pequeno aumento C6,2 a 8, 7%), na 

ocorrência de nódulos íormados pelas est.irpes recomendadas. 

nas três épocas de amostragens. Houve expressiva 

participação da est.irpe 5052 Csorogrupo USDA-6) na íormação 

dos nódulos, com um aument.o no íinal do ciclo sugerindo, 

além da sobrevivência, uma maior competitividade dessa 

estirpe de Bradyrhizobium japonicum naturalizada, ou seja 

previamente introduzida. Veriíicou-se t.ambém que as estirpes 

naturalizadas podem contribuir de f'orma dif'erente na 

f'ormação dos nódulos durante o ciclo, dependendo da época de 

amostragem. 
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DYNAMICS OF NODULATION, CHARACTERIZATION OF Bradyrhizobium 

japonicum AND PRODUCTION OF SOYBEANS IN FIELD 

SUMMARY 

Author: Silene Cristina de Lima

Advi ser : Dr. Eli Sidney Lopes

A study on competion and on dynamics of 

occupation of nodulation sites of the naturalized and seed 

inoculated strains of Bradyrhizobium japonicum was made in 

Dark Red Latosoil. This study was made at a private property 

Invernada farm. in an area of soybeans/sugar-cane rotation. 

in São Joaquim da Barra. SP. Toe experimental design was 

randomized blocks. with eight replications of the following 

treatments: t0 Control without inoculation; B) Control with 

nitrogen fertilizar, without inoculation; C) Peat 

inoculant with about 107 rhizobia/g C8g/kg of seed); D) Peat 

- inoculant with about 10•
0 

rhizobia/g C8g/kg of seed). Toe

inoculant 

C =SEMI A-687) 

recommended 

were 

and 

Ior 

prepared 

SMS-463 

inoculant 

with lhe strains SMS-314 

C =SEMI A-6019=29W) ofiicially 

production. Samples OI the 

root system were collected at 10. 28, 42, 66, 70 and 85 days 

of' germination, to evaluate the number and dry matter OI 

nodules, and to isolate naturalized rhizobia. Toe 

idenliiication OI the strains which Iormed nodules was made 
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in the samples collected at 10, 42 and 70 days after seed 

germination. The grains were harvested to evaluate prodution 

and nitrogen. Sorological typification was made with 

antiserum prepared from antigens constituted by the B. 

japonicum strains SEMIA-687, SEMI A-601 g and SEMI A-6062 

C =USDA 6) , usi ng t he "i mmunodot" tec hni e. 

No significative differences between 

treatments were observed in dry matter root weight, aerial 

part, nodules number and grain production and total N. The 

characterization of the strains on nodules of the samples 

collected 10, 42 and 70 days after the germination revealed 

a small increase C6.2 to 8. 7��. in the occurrence of nodules 

formed by the recommended strains, in the three sampling 

times. There was an expressive participation of the strain 

6062 Cserogroup USDA-6) in the formation of the nodules and 

an i ncrease by the end of' the croppi ng cycl e suggesti ng 

great survi val and competi ti vi ty of this naturalized 

Cpreviously introduced) strain of Bradyrhizobium japonicum. 

It was also observed that the naturalized strains may 

contribute differently to the formation of the nodules 

during the cycle, depending on the time of sampling. 
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1. INTRODUÇÃO

Nos países do terceiro mundo. os fertilizantes 

nitrogenados são frequentemente limitados e caros CGRAHAM & 

TEMPLE. 1984). Portanto é importante que para o cultivo de 

leguminosas se faça uso eficiente da simbiose dessas plantas 

com rizóbios para que a fixação biológica possa ser uma 

alternativa adequada de suprimento de nitrogênio. A fixação 

biológica do nitrogênio é um dos componentes da chamada 

tecnologia de baixos insumos. mediante a qual se pretende 

obter rendimentos adequados sem necessidade de realizar 

investimentos custosos de insumos. através do uso de 

variedades tolerantes a fatores adversos do ambiente. 

aproveitamento das fontes naturais e da reciclagem de 

nutrientes. (SALAMANCA et alii. 1989). A fonte natural de

nitrogênio no processo biológico de fixação é a atmosfera. 

praticamente inesgotável. A fixação de nitrogênio 

normalmente pressupõe o emprego de inoculantes com estirpes 

selecionadas de rizóbios. No Estado de São Paulo. a soja é 

praticamente a única leguminosa cultivada para a qual existe 

uma consciência da necessidade de inoculação (LOPES & 

GI ARDI NI • 1981) . 

A soja foi introduzida no Brasi 1 no século 

passado, e sua produção comercial despont-ou na década de 

cinquenta. no Rio Grande do Sul, obtendo importante papel na 

economia do país, principalmente a partir da década de 

setenta (GOMES, 1990). Atualmente o Brasil é o segundo maior 



produtor mundial de soja. 
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Dentre as contribuições da 

pesquisa para o adequado manejo de cultura da soja e do 

solo, destacam-se: seleção 

rizóbios, plantio direto. 

de estirpes eficientes de 

controle de ervas daninhas, 

insetos-praga e doenças CKASTER & BONATO, 1980). 

Embora não haja estatísticas. é de se supor 

que a maior parte do suprimento do nitrogênio dessa 

leguminosa seja feito através da fixação biológica do N .  A 
2 

importância desse processo pode ser avaliada considerando-se 

o fato de que a soja é o único vegetal plantado em larga

escala, cuja proteína pode substituir a proteína de origem 

animal C CARRÃO & P ANI :zzr • 1987 i n GAL.LI , 1987) . No ano de

1992 foi cultivada uma área de 465.621 ha de soja no Estado 

de São Paulo CFIBGE, 1993). Considerando-se a média de 6,4 % 

de N nas sementes e a produtividade média de grãos de 2, 1 

ton/ha, a extração de N naquela área corresponde à 62.579,5 

ton.. Considerando um custo de U$ 16. 800,00 por ton de 

nitrogênio pode-se calcular que a economia com a adubação 

nitrogenada no Estado de São Paulo é no mínimo da ordem de 

474 milhões de dólares, sem considerar que a eficiência do 

aproveitamento do nitrogênio do adubo nitrogenado não 

ultrapassa a 50 %. 

Uma das etapas mais importantes da seleção de 

estirpes de rizóbio ,;ara inoculantes é a capacidade para 

formar simbiose efetiva em condições de campo com o 

hospedeiro para o qual o inoculante é recomendado CAMARGER, 

1981) . Tem se observado que com a inoculação sucessiva de 
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rizóbios nas sementes de soja em determinadas áreas há uma 

sobrevivência das estirpes dos inoculantes, passando-se 

obter nodulação espontânea na ausência de novas inoculações. 

Nos solos do Estado de São Paulo várias estirpes :foram 

introduzidas através da inoculação CLOPES & GIARDINI, 1981). 

A importância da identi:ficação dessas estirpes nos nódulos 

:formados naturalmente em solos previamente cultivados com 

soja está relacionada ao interesse de se introduzir novas 

estirpes de maior e:ficiência que as que se adaptaram 

naqueles solos. 

Há :falta de estatísticas sobre o uso de

inoculantes em leguminosas de modo geral e particularmente 

para a soja. In:formações obtidas recentemente junto a 

produtores e cooperativas no Estado de São Paulo sugerem que 

poucos agricultores usam inoculantes; num levantamento das 

estirpes de rizóbios que ocorrem em Latossolo Roxo em áreas 

previamente cultivada com soja, observou-se a sobrevivência 

de estirpes, na ausência de novas inoculações (OLIVEIRA, 

P. A. • comunicação pessoal). Por outro lado, as :firmas de 

inoculantes produzem cerca de 12 milhões de pacotes por ano, 

o que sugere que em outros estados a prática da inoculação

deve ser generalizada e deve ter ocorrido em cerca de 55 ¾ 

da área cultivada em 1993, que :foi de 10. 644. 000 ha CFAO, 

1994), considerando o uso provável de 2 pacotes/ha. 

Em outros locais tem se constatado que algumas 

estirpes dos rizóbios nos inoculantes sobrevivem nos solos 

após cultivas sucessivos ou mesmo após único cultivo da soja 
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COWIREDO & DANSO. 1988; ZDOR & PUEPPKE. 1990). 

Na maioria dos trabalhos as informações sobre 

predominância das estirpes normalmente são obtidas em base 

de uma única amostragem durante o ciclo da cultura. e

portanto não avaliam uma eventual sucessão de predominância 

das estirpes dos inoculantes. ou das já existentes no solo. 

a partir dos primeiros nódulos formados até a colhei ta. 

Esses estudos. no geral. também não levam em conta o 

potencial de inóculo das estirpes naturalizadas no solo em 

que os cultives são efetuados e nem a eficiência dessas 

estirpes "adaptadas". Quando se tenta introduzir, através da 

inoculação. novas estirpes em solos com rizóbios já 

estabelecidos, há necessidade de se caracterizar as estirpes 

nos nódulos formados. para certificar-se do sucesso da 

inoculação. A :falta de respostas à inoculação. que 

normalmente se observa. em vários trabalhos, pode estar 

associada à presença da população naturalizada. que deve ser 

constituída por estirpes de rizóbios eficazes, introduzidos 

deliberadamente. através da inoculação em plantios 

anteriores. e/ou por estirpes introduzidas casualmente, 

carreadas pelas sementes usadas no plantio. 

Este trabalho teve como objetivo verificar a 

dinâmica da predominância de estirpes de Bradyrhizobium 

japonicum em nódulos :formados 

previamente cultivada com soja, 

esponlaneams-nte em área 

em função da época de 

amostragem e verificar .. in situ" se as estirpes atualmente

recomendadas competem eficientemente com a população 
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naturalízada. promovendo aumentos na produtividade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Entre os f'atores que podem limitar a f'ixação 

do nitrogênio e consequentemente a produtividade em Glycine 

max CL.) Merr. encontram-se a competição por sítios 

nodulares entre estirpes utilizadas nos inoculantes e os 

rizóbios do solo, quando estas são de menor ef'iciência. 

Condições de baixa f'ertilidade do solo e elevadas doses de 

nitrogênio combinado, CGRAHAM & TEMPLE, 1984), o ef'eito da 

rizosfera. tensão da água. pH do solo. salinidade, 

temperatura. toxinas e predadores podem também af'etar a 

nodulação e ou a fixação do N de leguminosas junto à vasta 
2 

variedade de estirpes de rizóbios CKAMICKER & BRILL. 1986). 

A soja é uma leguminosa introduzida e uma das 

poucas espécies que se associa com Bradyrhizobium japonicum. 

Portanto é pouco provável a ocorrência natural dessa 

bactéria em nossos solos, havendo entretanto possibilidades 

de que algumas das estirpes introduzidas no solo, juntamente 

com as sementes ou através de inoculação artificial. 

sobrevivam e se "naturalizem". Segundo MIYASAKA (1958), o 

primeiro cultivo experimental da soja no Brasil data de 

1882; no Estado de São Paulo, a soja teria sido introduzida 

por volta de 1892. 

A soja é uma leguminosa altamente específ'ica 

com relação a rizóbios e essa especificidade é verificada 

também em nível de cultivares. A estirpe CB-1809. por 

exemplo. não estabelece simbiose com a cultivar IAC-2. 



podendo-se a:fi rmar que. 

nódulos. CLOPES et alii. 

praticamente. não 

1976). VAR.GAS 

7 

há :formação de 

& SUHET C 1980) 

utilizaram quatro inoculantes preparados com uma estirpe 

cada um. e e:fetuaram observações semelhantes com a soja 

IAC-2 em um solo de primeiro ano de cultivo. 

Tem-se verificado nos Estados Unidos que, em 

solos sem cultivo prévio. há resposta à inoculação. porém em 

solos anteriormente cultivados, os rizóbios naturalizados 

são mais competitivos e predominam nos nódulos observados. 

WEBER et alii C 1971). ERDMAN (1959). segundo citação de 

WEBER et alii (1971). observou que em solos de Wisconsin. 

previamente cultivados com soja. ocorrem rizóbios e:ficientes 

e ine:ficientes. No Brasil, PERES & VIDOR (1980) observaram 

que a competi ti vi dade por sítios de i n:fecção nodular • em 

cultivares de soja, Glycine max, CL.) Merrill. por estirpes 

de rizóbios, é de extrema importância em pesquisas 

envolvendo seleção de estirpes. 

Dentre os métodos utilizados para se conhecer 

a proporção dos nódulos ocupados pela estirpe de Rhizobium, 

em solos com população nativa ou naturalizada, tem-se 

utilizado com a maior :frequência, análises sorológicas com 

anticorpos específicos. Pode-se ainda se valer das 

tipificações com :fagos específicos e do emprego de mutantes 

com algum marcador genético, como é o da resislência a um ou 

mais antibióticos CSOMASEGARAM & HOBEN, 1985� FUHRMANN, 

1993), e também da eletrot·orese em géis de poliacrílamida 

CLEMOS et alii, 1990). 
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O uso de mutantes resistentes a antibióticos, 

geralmente exige dupla marca e por vezes implica perda de 

eficiência; nem sempre entretanto isso ocorre, e depende da 

espécie e estirpe de rizóbio. L.ASSAGNO & FRIORI (1988), por 

exemplo, notaram que aparentemente as características 

simbióticas. inclusive a capacidade para fixar nitrogênio de 

mutantes de Rhizobium melilotti resistentes a um antibiótico 

mantiveram-se com as mesmas propriedades das estirpes 

selvagens, sendo as mutantes recomendadas para ensaios de 

persistência e competição no solo. De qualquer forma, o uso 

de mutantes poderia ser válido para o estudo da estirpe a se 

introduzir mas não para análise de uma população 

naturalizada. A tipagem por bacteriófagos seria muito 

trabalhosa e dependeria de isolamento de vários 

bacteriófagos com especificidades diferentes. Algumas 

tentativas de isolamento de bacteriófagos de Bradyrhizobium 

sp. realizada na Seção de Microbiologia do Solo, IAC, não 

foram bem sucedidas C Lopes, E. S., comunicação pessoal). 

A sorologia, através de reações de 

aglutinações e entre antissoros específicos, foi usada com 

sucesso por PERES & VIDOR (1980), para determinar a

ocorrência de competição por sítio de infecção nodular, em 

cultivares 

japonicum. 

de soja, 

STAMMER 

por 

(1973) 

estirpes de Bradyrhizobium 

observou diferenças na 

representatividade da população de estirpes de rizóbio 

quando analisou nódulos de diferentes tamanhos, portanto 
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deve-se tomar cuidado para evitar tendências na amostragem 

de nódulos para identificação sorológica das estirpes quanto 

ao tamanho e número de nódulos amostrados. 

A eletroforese uni-dimensional em gel de 

poliacrilamida, para separação de proteínas dos rizóbios foi 

o método mais eficiente para diferenciar estirpes de 

Br-adyr-hizobium japonicum isolados de nódulos, quando 

comparado a sorotipagem; estirpes de um mesmo sorogrupo 

mostraram padrões eletroforéticos de proteínas diferentes 

CKAMICKER & BRILL, 1986; LEMOS, 1994). DATE & DECKER C1965) 

observaram para reações de aglutinação de 28 estirpes de 

rizóbios, que 17 sorogrupos puderam ser reconhecidos. 

KOLLING et alii (1984) observaram que, mesmo 

em solo que ficou em "pousio" durante três anos, as estirpes 

naturalizadas apresentaram sobrevivência e eficácia quando 

da reimplantação do hospedeiro. Isto foi confirmado por 

identificação sorológica verificada no tratamento sem 

inoculação. A inoculação não alterou a proporção de ocupação 

dos sítios de nodulação. 

ZDOR & PUEPPKE (1990) estudaram a

competitividade, de Br-adyr-hizobium japonicum, estirpes 

números USDA-123 e USDA-138 Csorogrupo 123 e sorogrupo c1, 

respectivamente, conforme conceituação de DATE & DECKER, 

1965) ern solos que continham rizóbio nativo. A inoculação 

com essas estirpes aumentou a sua ocupação nodular e alterou 

a distribuição dos sorogrupos nos nódulos. mas o número 

total de nódulos não aumentou� as estirpes nativas de 
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Bradyrhizobium japonicum de sorogrupos distintos do 123 e do 

138, ocuparam uma porcentagem significativa de nódulos. A 

capacidade de competir dessas estirpes foi influenciada pelo 

sistema de cultivo, pelos ri zóbi os dos inoculantes, e por 

fatores do solo. 

A i nf 1 uênci a do sistema de cultivo pode ser 

exemplificada com os dados obtidos num estudo sobre 

capacidade competitiva de Bradyrhizobium japonicum estirpes 

E104, E109, E110 CINTA, Castelar, Argentina) em presença de

fertilizante nitrogenado CMARTENSSON et alii, 1989). Foi 

verificado em casa de vegetação, que as estirpes E104 e E109 

fizeram aumentar a produção de matéria seca mesmo em 

presença do fertilizante nitrogenado em níveis elevados, o 

que não ocorreu com a estirpe E 11 O em nenhum dos níveis. 

Entretanto, nas plantas inoculadas com E 110 a produção da 

2 
matéria seca só aumentou na dose mais baixa de N C6g/m ) e 

com o aumento do fertilizante a matéria seca diminuiu, 

mostrando que a estirpe E 110 é sensível a altos níveis de 

nitrogênio. A estirpe E 104 poderia ser recomendada para 

inoculação em solos ricos em nitrogênio, caso a população 

nativa fosse menos competitiva que ela e não tolerante a 

altos níveis de N. GALHARDO ARRIGADA (1989), em experimento 

em casa de vegetação, observou que a soja IAC-8 inoculada 

com a estirpe SEMIA-6019 C29 W), também suprida de ni�rato 

C5,0 mM continuamente) em solução nutritiva, apresentou 

ganhos de matéria seca e de nitrogênio na parte aérea em 

comparação com as plantas inoculadas sem nitrato. A
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atividade da redutase do nitrato também foi maior nas 

plantas que receberam nitrato. 

Segundo RUSCHEL & FREITAS C 1969) a vagem e 

nódulos em soja são formados com maior proporção de 

nitrogênio "novo" do que do advindo da mobilização de partes 

vegetativas da planta; daí a importância da fixação contínua 

e prolongada na produção da soja. Quanto à influência de 

fatores do solo, tem se observado em determinadas condições 

um e:feito negativo do boro e positivo do molibdênio no 

desenvolvimento dos nódulos de soja, CRUSCHEL et alii,

1969). Vários exemplos, com influência de outros nutrientes, 

com diversas leguminosas foram relatados por WERNER, (1984). 

É importante levar-se em conta o histórico do 

terreno nas amostragens, particularmente quanto ao uso de 

defensivos, já que a soja é uma das culturas que emprega 

muitos produtos químicos no controle das plantas daninhas e 

das doenças. 

Na soja "Davis" e "Paraná", CAMPO et alii

(1984) não observaram e:feitos negativos de vários fungicidas 

sobre o número e peso seco de nódulos e porcentagem de 

nitrogênio nas plantas. 

MACEDO & OLIVEIRA (1988) mostraram que a 

aplicação de trifluralina Cdose de 2,41/ha) na cultivar 

IAC-8 em solo argiloso diminuiu o peso da parle aérea, dos 

nódulos e das raízes, mas não afetou o número de nódulos nem 

o rendimento da soja. LOPES et alii C 1971) também não 

encontraram influência dos herbicidas EPTC e Trifluralin, na 



12 

formação dos nódulos, quanto ao peso de matéria seca. em 

raízes de feijão e, apesar de não encontrarem efeitos 

significativos dos herbicidas na produção de grãos. notaram 

aumento considerável de produção. ao redor de 190 g a mais 

2 
por 10m . 

MORAES (1989) observou que Metribuzin aplicado 

em doses crescentes nos cul ti vos com a soja cv. Paraná. 

provoca aumento de fitotoxicidade. Nas doses mais elevadas a 

nodulação. assim como matéria seca total. área foliar e a 

eficiência de conversão de energia solar em matéria seca. 

foram também reduzidas. 

De a cor do com CI AF ARDI NI & BARBI ERI C 1 987) a 

inoculação de sementes de soja resulta, em solos argilosos 

sem Bradyrhizobium japonicum nativo, em nódulos formados 

principalmente na raiz principal e nas porções iniciais da 

raiz secundária. devi do à baixa mobilidade da bactéria no 

solo. Os mesmos autores observaram que a inoculação através 

da água de irrigação. em plantas com 30 dias. no estádio V • 
3 

permitiu a colonização da rizosfera inteira e a infecção das 

raízes secundárias e adventícias pelo simbionte. A biomassa 

dos nódulos quase dobrou, e a atividade da nitrogenase foi 

maior e houve aumento da produção da soja. 
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3. MATERIAL E MJ:::TODOS

amostradas 

Plantas de uma área experimental 

onde se instalaram tratamentos com e 

foram 

sem 

inoculação da soja IAS-6, para determinação da curva de 

nodulação em função do tempo, e avaliação sorológica de 

ocorrência de estirpes de sete diferentes sorogrupos de 

B.japonicum.

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

Foi escolhida uma propriedade particular na 

qual se iria cultivar soja. A propriedade -Fazenda

Invernada- situa-se no município de São Joaquim da Barra, 

SP, cujo proprietário é o Sr. Armando Diniz Junqueira. Nesta 

Fazenda a soja é cultivada sob sistema rotação 

soja/cana-de-açúcar sendo que a cana vinha sendo cultivada 

por 6 anos consecutivos, sem adubação química, aplicando-se 

apenas vinhaça. na base de 40.0001/ha/ano. No ano da 

instalação do experimento fora, entretanto, feita a calagem 

pelo próprio produtor, com aplicação de 2.000kg de calcáreo 

por hectare. No dia da escolha do local, coletaram-se 

amostras de solo da área onde iria ser instalado o ensaio, 

para fins de análises e definição da adubação necessár�a. 

O solo da área escolhida foi devidamente 

identificado pela Seção de Pedologia do Instituto Agronômico 

de Campinas, sendo um lat.ossolo vermelho escuro. As análises 
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químicas estão indicadas no quadro 1. 

Quadro 1. Composição Química do solo da área de São Joaquim 

da Barra - SP. 

p M.O. pH K Ca Mg H+Al S T V 

3 

µg/cm ¾ CCaCl ) ------------meq/100--------- ¾ 
------------------'2 ____________________ _ 

21 2.4 5,6 0.22 2.8 1.2 2.2 4,22 6,4 66 

3.2. PRODUÇÃO DO INOCULANTE 

Preparou-se o inoculante a ser utilizado nos 

tratamentos com uma mistura das estirpes B. japonicum 

SMS-314 C =SEMI A-587) e SMS-463 C =SEMI A-5019=29W) • na época 

as únicas recomendadas para o uso em inoculantes comerciais. 

As estirpes foram previamente testadas quanto a pureza. 

sendo posteriormente cultivadas em meio líquido - YM. Cvide 

apêndice 1). sob agitação até final da fase exponencial. Em 

seguida a suspensão com as bactérias foi injetada em turfa. 

previamente esterilizada com irradiações r 5 Mrads. em sacos 

plásticos, até um teor de umidade equivalente a 35¾. 

No dia anterior ao da instalação do ensaio 

fez-se uma contagem total de células, com 6 repetições. em 

cada inoculante. pelo método de di 1 ui ção e inoculação de 

gotas em placa, conforme MILE & MISRA (1932) modificado, 

citado por VINCENT. C1970). Os inoculantes foram então 

misturados em quantidades tais que permitissem concentrações 
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iguais das estirpes na mistura.O inoculante a ser usado no 

tratamento D. indicado a seguir continha cerca de 1,8 x 10
10 

células/g de turra, Cque será referido como 10
10

) e o que 

foi usado no tratamento e. 9,8 x 10
6 

células/g de turfa Cque 

será referido como 10
7

). 

3.3. INSTALAÇÃO E CONDUÇÃO DO ENSAIO 

O ensaio foi instalado em blocos ao acaso. com 

8 repetições dos seguintes tratamentos: 

A- Sem inoculante

B- Sem inoculante e com adubação nitrogenada

C- Inoculante com 10
7 

células/g 

D- Inoculante com 10
10 

células/g 

Cada parcela constava de 6 linhas de 42 metros 

de comprimento e a quantidade total de grãos utilizada foi 

de 45 kg, da cultivar IAS-5. 

O inoculante utilizado foi na base de 8 g/kg 

de semente. No momento do plantio foi feito uma suspensão do 

inoculante em sacarose 10% e então misturou-se aos grãos. 

Nas parcelas do tratamento com N foi feita uma 

aplicação de uréia em cobertura 20 dias após o plantio, na 

dose de 60 kg/ha. 
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3.4. COLETA DE NÓDULOS 

Fez-se amostragem do sistema radicular aos 

10,28,42,56,70 e 85 dias da germinação para avaliações 

sorológicas e eletroíoréticas das estirpes íormadoras desses 

nódulos e também para isolamentos. Em cada coleta íoi íeito 

previamente um sorteio das linhas a serem amostradas de cada 

parcela e amostragem. Amostraram-se 2 plantas por parcela e 

coletaram-se os nódulos para contagem e determinação de 

matéria seca. Foi também determinada a matéria seca da parte 

aérea e raiz. sendo que a matéria da parte aérea íoi moida 

para analisar o N-total. pelo método Kjeldahl. 

O número de plantas arrancadas de cada parcela 

variou de 2 a 5 durante as amostragens, retirando-se 100 

nódulos por parcela, totalizando-se 800 nódulos por 

tratamento em cada amostragem. 

No laboratório os nódulos íoram destacados das 

raizes e guardados em írascos de vidros com solução aquosa 

de glicerol a 20¾ e mantidos a temperatura de -20
°

c, em 

freezer. 

3.5. COLETA DE GRÃOS 

dos grãos. 

Aos 113 dias do plantio realizou-se a coleta 

Para a avaliação da produção colheram-se as 

planl.as de duas linhas centrais de cada parcela C5m de 

cada). Essas plantas foram trazidas para Campinas 
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devi damente identificadas. e mantidas na casa de vegetação 

por sete dias para secagem. Posteriormente. elas foram 

trilhadas, separando-se assim os grãos dos restos de planta. 

Os resíduos foram eliminados. Os grãos foram pesados e os 

dados obtidos convertidos para kg/ha. 

Foi também feita a análise de N-total nos 

grãos, pelo método Kjeldahl. 

3.6. ISOLAMENTO DE Bradyrhizobium japonicum 

Fez-se isolamentos de B. japonicum a partir de 

nódulos de acordo com a técnica proposta por SOMASEGARAM 

(1980). Os nódulos do tratamento controle CID foram 

previamente desinfestados em solução de hipoclorito de sódio 

3:1, durante 4 minutos e em seguida lavados por 6 vezes com 

água esterilizada. Os nódulos foram transferidos para tubos 

de ensaios com cerca de 2 ml de água esterilizada e

macerados com auxílio de um bastão de vidro, obtendo-se 

assim uma suspensão de bactérias a qual foi riscada em 

placas de Petri contendo meio de cultura YMA Cvide apêndice 

1). Em seguida foram incubadas por 7 a 10 dias a 28
°

C. 

Fez-se 60 tentativas de isolamentos dos 

nódulos, do tratamento A (controle), sendo 10 tentativas em 

cada amostragem. A pureza foi observada em base a

comprovação de colônias isoladas de prováveis rizóbios de um 

único tipo, após riscagens sucessivas em placa com meio YMA. 

As culturas consideradas puras foram armazenadas em tubos 
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com meio de cultura YMB Cvide apêndice 1) sob óleo. 

3.7.TESTES SOROLóGICOS E BIOQUiMICO 

Para identif'icação das estirpes nos nódulos 

f'oram rei tos testes sorológicos com estirpes isoladas a 

partir de nódulos (aglutinação e eletrof'orese) e com nódulos 

intactos uti 1 i zando-se a técnica "i mmunodot" C 0LSEN & RI CE. 

1989). 

Foram testados pelo menos 1 O nódulos de cada 

uma das oito repetições de 3 tratamentos (controle = A; 

inóculo com 10
7 

riz./g = C e com 10
10 

riz./g = D) coletados 

em 3 épocas de amostragem C10. 42 e 70 DAG). através da 

técnica de "immunodot" 

3.7.1. TESTE DE AGLUTINAÇÃO 

Para identif'icação das estirpes isoladas. a 

partir de nódulos. f'oram f'eitos testes sorológicos de 

aglutinação. 

Foram testados 37 isolados do tratamento A 

(controle) contra antissoros de células inteiras de B. 

japonicum. pertencentes a sete sorogrupos distint,os. que 

são: 

Sorogrupo II - SEMIA 5025 

Sor ogr upo III - SEMI A 587 

Sorogrupo IV - SEMIA 5019 
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Sorogrupo V - SEMIA 5080 

Sor ogr upo VI - SEMI A 566 

Sor ogr upo VII SEMI A 5032 
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Sorogrupo IX SEMIA 518 CLEMOS, comunicação 

Os isolados que apresentaram reações cruzadas 

e os que não foram identificados com esses antissoros foram 

submetidos a novo teste de aglutinação, com antissoros 

produzidos com lipopolissacarídeos de 8. japonicum dos 

seguintes sorogrupos: II. III, IV. VI e VIII CSEMIA-5061). 

3. 7. 1. 1. PREPARO DA AMOSfRA

De cada suspensão de cultura a 400 unidades 

klett C= o.e nm) retirou-se 1 ml e diluiu-se 1:1 para 

realizar os testes de aglutinação Cver ítem 3. 7.2.1). 

Colocava-se a amostra diluída e o antisssoro numa proporção 

também 1: 1 em placas de Takatsi. com o fundo em "v" e 

agitava-se por 3 minutos em um agitador orbital e 

aguardava-se 24 horas para fazer a observação de 

aglutinação. em um negatoscópio com fundo branco. 

3.7.2. CARACTERIZAÇÃO ELETROFOJIBTICA DOS ISOLADOS 

As culturas que não foram caracterizadas pelos 

testes de aglutinação foram submetidas à análise 

eletroforética em gel de poliacrilamida, onde analisou-se o 
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perfil de seus lipopolissacarídeos. CLEM0S, 1994). 

3.7.2.1. PREPARO DA AMOSTRA 

As culturas isoladas a partir de nódulos. 

foram cultivadas em meio de cultura líquido CYMB), durante 4 

dias a 28
°

C, sob agitação, até atingirem a fase log. Depois 

foram centrifugadas a 1800 x g. 20 min. a 4
°

C e lavadas em 

0,5 ml de NaCl 0,85 ¾ em tubo tipo Eppendorf, centrifugadas 

por 5 min. CSPIN I-15. 000 rpm). o precipitado foi 

ressuspendido em 0,5 ml de NaCl 0,85 ¾ e transferido a um 

outro tubo com 5 ml de solução salina C NaCl- 0,85 Y.,) até 

atingir 400 unidades klett (1ml para o teste de aglutinação 

e 4ml para eletroforese). Retirou-se 1ml dessa suspensão e

transferiu-se para tubos com tampas de borracha e levou-se 

ao banho-maria por 45 min. a 95
°

C. Posteriormente 

centrifugou-se a 15. 000 rpm CSPIN I. 5 min.) e retirou-se 

O. 4ml do sobrenadante e adicionou-se O, 1 ml de tampão da

amostra de lipopolissacarídeo (apêndice 2), levou-se a 

fervura por 8 min .• estando assim pronta para análise 

eletroforética. Aplicou-se de 70 a 75 µl da amostra nas 

canaletas do gel. 

3. 7. 2. 2. PREPARAÇÃO DO GEL DE POLIACRILP,MIDA

O gel de poli acr i 1 ami da continha 1 ¾ em SDS 

utilizando-se 5¾ de gel concentrador e 13¾ de gel de 
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separação (Apêndice 2). Para isso íoram utilizadas placas 18 

mm x 16, 5mm x 1 mm e a eletroforese foi desenvolvida 

mantendo-se a corrente constante C20mA) até a entrada do 

corante no gel de separação, quando então foi aumentada para 

25mA e assim mantida até a final da corrida. 

Após a eletrof'orese os géis foram imersos em 

solução aquosa 40¾ em etanol e 5¾ em ácido acético, durante 

a noite, e submetidos a oxidação com 0,7¾ de ácido 

periódico, adicionado à solução fixadora. 

Após quatro lavagens sucessivas de 15 min. com 

H O desionizada, os géis foram tratados com o "reagente de 
2 

cor" (apêndice 2), lavados com água desionizada C3 x 30 

min.) e revelados com solução de formaldeído (apêndice 2), 

CTSAI e FRASCH, 1982). Após o aparecimento das bandas C2 a 3 

min.) os géis íoram lavados rapidamente com água desionizada 

com 30ml de ácido citrico 1M, por 30 segundos, segundos, 

para interromper a ação do revelador. Os géis íoram então 

imersos em água desionizada e fotografados. Todas as etapas 

do processo de coloração de lipopolissacarídeos íoram 

realizadas sob agitação suave e na ausência de luz. 

3.7.3.CARACTERIZAÇÃO DAS BACT�RIAS NOS NÓDULOS 

Para identi f'i cação das estirpes nos nódulos 

foram feitos testes sorológicos com nódulos intactos 

utilizando-se a técnica de "i mmunodot". 

Os nódulos íoram previamente desinfestados com 
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hipoclorito de sódio C1: 3) e lavados com água estéril. 

Macerou-os em solução f'isiológica CNaCl 0,85%). num volume 

que variou de 750 a 2000µ1 dependendo do tamanho do nódulo. 

Aplicou-se 1-5µ1 da suspensão de nódulos sobre 

as membranas de ni tr ocel ul ose C SI GMA-N-2764) . As membranas 

f'oram secas à temperatura ambiente e incubou-as durante 

16min. em solução bloqueadora composta de leite em pó 

desnatado (5%) em tampão f'osf'ato CPBS), cuja composição está 

no apêndice 2. Inativou-se a peroxidase endógena em solução 

de H O por 10min. Lavou-se 3 vezes em solução bloqueadora 
2 2 

durante 6min.. As membranas f'oram então incubadas com o 

respectivo antissoro (antissoro SEMIA 587 e 5019 diluídos 

1:3000 e SEMIA 5052 1:2000) diluído em solução bloqueadora 

durante 1h .• sob agitação moderada e à temperatura ambiente. 

As membranas f'oram novamente lavadas 3 vezes em PBS durante 

5min. e então incubadas por uma hora com o antissoro anti 

IgG de coelho, conjugado à peroxidase, dilui do 1: 3000 em 

solução bloqueadora, sob agitação e à temperatura ambiente. 

As membranas f'oram outra vez lavadas como anteriormente e

incubadas em solução de revelação contendo 100µ1 de solução 

de cloronaf'tol (vide apêndice 2) + 10µ1 de H O 30¾ + 10ml 
2 2 

de Tris 60mM) durante 6-10min. A reação f'oi interrompida em

PBS e as membranas f'oram secas à temperatura ambiente. 

Os antissoros utilizados haviam sido 

preparados pela equipe do de Tecnologia da 

UNESP / J aboti cabal . Utilizou-se os antissoros contra SEMI A 

587. 5019, e 5052, sendo que a certif'icação da 
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especi f'i cidade destes antissoros f'oi f'ei ta pela técnica de

"immunodot". (quadro 2), onde se testaram os soros contra as 

culturas de cada estirpe. 

Quadro 2. Análise da especif'icidade dos antissoros com as 

c ul t ur as SEMI A. 

ANTISSORO C SEMI /D 
CONJUGAOO 

Estirpes 

CSEMI/D 
587 5019 5052 

587 

5019 

+ + 

+ 

5052 + 

O sinal + indica f'orte reação 

+ 

+ 

Como o conjugado (controle) apresentou reação 

positiva com dois antissoros, f'ez-se a sua adsorção, como 

mostra-se a seguir: 

retirou-se 100µ1 do conjugado e 

acrescentou-se em 400µ1 de PBS Cdiluido 5x); 

- retirou-se 1000µ1 de cada cultura CSEMIA 587

e 5019) e centrifugou-as (10.000 rpm/10min.) separadamente, 

os sobrenadantes f'oram descartados; 

Adicionou-se 500µ1 do conjugado em um dos 

tubos com o precipitado de células, ressuspendeu-o; 

adicionou-se a suspensão no outro tubo, homogeneizando a 

mistura; 

-agitou-se essa mistura (conjugado +
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cul t,uras), em agi t,ador t,i po gangorra por 4h. a t,emperat,ura 

ambiente; 

-em

C10.000rpm/10min.) 

Csobrenadant,e); 

seguida cent,rifugou-se a 

e guardou-se o conjugado

mist,ura 

adsorvido 

-t,estou-se esse conjugado, pela técnica de 

"immunodot" e verificou-se que não mais reagia com os dois 

ant,issoros. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentam-se a seguir os resultados dos 

experimentos de campo. instalados em uma região tradicional 

de cultivo de soja. 

laboratório. 

do Estado de São Paulo, e de 

As variáveis peso de matéria seca da parte 

aérea. raiz, de nódulos e número de nódulos das plantas 

obtidas nas seis amostragens realizadas. foram analisadas 

estatisticamente. Os dados foram computados. analisados 

através do SISTEMA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA CSANESD e as 

médias comparadas ao nível de significância de 5¾. Com o 

objetivo de se estudar o comportamento da nodulação em 

função do tempo. utilizou-se a regressão polinomial em todas 

as variáveis. Para esta análise considerou-se então o 

delineamento experimental como blocos casualizados com 

parcelas subdivididas CSplit-plot), com 8 repetições, com os 

tratamentos de inoculação nas parcelas, e as amostragens. 

nas sub-parcelas. 

4. 1. PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DA PARTE M:REA 

Para a variável peso de matéria seca de parte 

aérea não foram encontradas diferenças signif'icativas, ao 

nível de 5¾, entre médias dos tratamentos, quando analisados 

dentro de cada amostragem. As médias foram ajustadas a uma 
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regressão polinomial, mostrando assim o comportamento da 

produção de matéria seca da parte aérea em função do tempo 

Cfig. 1). No apêndice 3 está incluída a tabela 3.1. com as 

médias originais. 

A equação obtida para expressar a curva de 

produção de matéria seca da parte aérea foi: 

Y = 0,0023x
2

+0,1532x-3,919

onde Y = produção Cg) e x = época de amostragem. 

O coeficiente de regressão para equação foi: 

2 
r = 97,72¾ 
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Produção de matéria seca da parte aérea da 

variedade de soja I AS-5. observada em seis épocas 

de amostragens, na análise conjunta de todos trata-

mentos. 
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Em experimentos de campo é comum observar 

diferenças significativas, na variável peso de matéria seca 

de parte aérea em soja, quando se aplica diferentes tipos de 

inoculantes, 

Bradyrhizobium 

estas. ACUNA 

ou seja, 

japonicum 

et alii 

inoculantes com estirpes de 

diferentes ou em misturas com 

(1987) encontraram diferenças 

significativas entre as médias de peso de matéria seca de 

parte aérea, quando aplicou-se diferentes inoculantes, sendo 

que os formados com a estirpe CR 514 CSEMIA 5019) e com a CR 

506 CTAL 377) foram os que apresentaram as maiores médias de 

peso de matéria seca da parte aérea, na cv. 

juntamente com o tratamento com nitrogênio: 15,14 

Júpiter, 

14,35 e

15,2.2.g/pl. respectivamente. Já o tratamento controle Csem 

inoculação) apresentou uma média de 10,92.g/pl.. As plantas 

foram colhidas quando apresentavam 50% da floração. NISHI & 

HUNGRIA (1993) também encontraram diferenças significativas 

entre médias de peso de matéria seca de parte aérea quando 

aplicaram inoculantes formados por estirpes de B. japonicum

diferentes. Os inoculantes com a SEMIA 5080 CCPAC 7) ; SEMIA 

586 CCB 1809); SEMIA 5019 C2.9W) e SEMIA 587 apresentaram as 

maiores médias: 0,72.ab; 0,79a; 0,74ab e 0,65ab 

respectivamente. Para VARELA & AGUDELO, (1986) produção de 

matéria seca das folhas no início da floração das vagens 

variou de acordo com a variedade e a distância de seJt1eo.d:..i! a. 

Os resultados da análise de N-total na matéria 

seca de parte aérea CMSPA) de seis amostragens encontram-se 

na tabela 1 Estes resultados foram analisados 
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estatisticamente com o objetivo de se compararem as médias 

dos diferentes tratamentos dentro das épocas de amostragens. 

Nota-se que os tratamentos A e B CSem inoculação e Sem 

inoculação + N) apresentaram maiores porcentagens de N nas 

folhas. diferindo estatisticamente dos tratamentos 

inoculados. na 1�. 3� e 4� amostragem. 

TABELA 1: Porcentagem de N na parte aérea de soja IAS-5 

coletada nas 6 épocas de amostragem. na área de 

São Joaquim da Barra. 

DAG C2) 

TratamentoC1) 10 28 42 56 70 85 

A
(3) 

4 • 33ab 5. 12a 4,31ab 4,89a 3,22a 3,75a 

B 4,62a 4,73a 4,61a 4,30ab 2,72a 3,17a 

e 3,59bc 4,42a 3,37c 3,44c 3,09a 3,51a 

D 3,46c 3,48b 3,54bc 3,61bc 3,27a 3,43a 

C.V. = 11, 1 7¾ (inoculação); 5,16¾ (amostragem)

C1)A = Sem inoculação e sem N; B = Sem inoculação e com N; 
C = 107 riz/g; D = 1010 riz/g. 

Cz) DAG = dias após a germinação 
<3> Médias seguidas da mesma letra, para a comparação dos
tratamentos de inoculação, em cada época não diferem entre
si Cp=0,05).
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Em tratamento com aplicação de N. ACUNA et 

alii (1987) e NISHI & HUNGRIA (1993) também encontraram 

altas porcentagens de N nas f'olhas (3,53¾ e 40,02mg/pl. 

respectivamente). No caso dos primeiros autores f'oi 

utilizado 150kg N/ha e não houve dif'erenças signif'icativas 

esta ti sti camente entre os tratamentos inoculados; no caso 

dos segundos utilizaram-se 200kg de N no plantio + 200kg de 

N no f'lorescimento, e encontraram-se dif'erenças estatísticas 

com alguns tratamentos inoculados. OWIREDO & DANSO (1988) 

relataram. em experimento em casa de vegetação, [utilizando 

a cv. Williams em 3 solos com dif'erentes valores de pHJ. 

encontraram. para o tratamento não inoculado valores de 34 a 

99mg de N/pl. em tratamentos não inoculados, de 112 a 

218mg/pl. em inoculados; solos que apresentaram plantas com 

34mg N/pl . , tinham pH: 4. 3 e população de B. japonicum

nativo de 23 rizóbios/g. Solos com pH 5,4 e 6,1 tinham uma 

população de rizóbios de 330 e 280 cel./g, respectivamente. 

4. 2. PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DE RAIZ

Para a produção de matéria seca de raiz, 

também não f'oram encontradas dif'erenças signif'icativas entre 

as médias dos tratamentos, (Apêndice 3, tabela 3. 2.). Foi 

calculada a se,gui nte curva Cf'ig. 2) para expressar a produção 

de matéria seca de raiz, onde y = 

2 -0, 00033350x +O, 0604x-O, 99345, sendo Y = produção de raiz

Cg), e r
2 

= 94,31¾. 
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Figura 2. Produção de matéria seca da raiz da variedade de 

soja IAS-5, observada em seis épocas de 

amostragens, na análise conjunta de todos 

tratamentos. 
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4.3. PRODUÇÃO DA MAT�RIA SECA DE NÓDULOS 

Não f'oram encontradas dif'erenças 

si gni f'i cativas, entre os t,atamentos, para produção de 

matéria seca de nódulos, (Apêndice 3, tabela 3.3.). As 

médias ge,ais ajustadas a uma regressão quadrática podem ser 

exp,essadas pela seguinte equação: 

Y = C-0,000032x
2

+0,007x-0,126)1000, onde Y = matéria seca

de nódulos Cmg) e o coef'iciente de regressão para a equação 

:foi r
2 

= 94, 10%. 
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Figura 3. Produção de malér�a seca de nódulos da variedade 

de soja IAS-5, 

de amostragens, 

tratamentos. 

observada em seis épocas 

na análise conjunta de todos 
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4.4. NUMERO DE NÓDULOS 

Na análise de número de nódulos utilizou-se a 

transrormação. y x + 1 � Foram encontradas 

signiricativas entre as médias de tratamentos. 

direrenças 

em duas 

amostragens • aos 1 O e aos 85 dias após a germinação C DAG) . 

Na primeira amostragem o tratamento com adubação nitrogenada 

apresentou a menor média de número de nódulos dif'erindo 

signif'icamente do tratamento sem inoculação e do tratamento 

com 10
7
riz. /g. Na última amostragem o tratamento com N 

também apresentou menor nodulação. porém não dif'eriu do 

controle. (tabela 2). Houve aumento no número de nódulos da 

soja até a amostragem dos 56 dias após a germinação. quando 

a média. considerando os tratamentos inoculados, f'oi de 60 

nódulos por planta. A curva do peso da matéria seca dos 

nódulos f'oi dif'erente da do número de nódulos. onde se 

observaram incrementas até a última amostragem. aos 85 dias 

C média de 268, 1 mg/pl anta) , embora também não tenham si do 

detectadas dif'erenças signif'icativas entre os tratamentos de 

inoculação. (Apêndice 3. tabela 3.3.; tabela 2). As médias 

de número de nódulos de cada tratamento f'oram ajustados às 

regressões polinomiais quadráticas, como mostra a f'igura 4, 

resultando as seguintes equações que expressam a evolução 

dessa variável em f'unção do tempo: 

Y = -0.00070x
2
+0,10125x+1,209 Cr

2
= 81,84¾), para o

tratamento sem inoculação CA); 

y -0,0014x
2

+0,190x-1.505 Cr
2

= 94.93%), para o
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tratamento com adubação nitrogenada CB); 

Y = -0,00057x
2

+0,0915x+1.226 Cr
2

= 85,02¾), para o 

tratamento com 10
7
riz. /g CC), 

2 

e, Y = -0,00083x +0,117x+0,671

Cr
2

= 93,51��. para o tratamento com 10
10 

riz./g CD), onde Y= 

raiz quadrada do 

germinação. 

5 

4,5 

4 

3,5 

0. 
3 

2,5 

z 
2 

1,5 

1 

0,5 

o 
n + 1 de nódulos e X = dias após a

O-+----r----,-----.-----,-----,.----.----..------1 
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1--- TAAT.A -+- TAAT.B --¼- TRAT.C -e- TRAT.D

Figura 4. Número de nódulos da variedade de soja IAS-5, em 

quatro tratamentos, A=controle; B=controle com 

10
7
células/g e 

observado em seis 

nitrogênio; C=inoculante com 

D=inoculante com 10
10

células/g, 

épocas de amostragens. 
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Durant.e os diferent.es est.ádios do 

desenvolvimento da soja, RUSCHEL & REUSZER (1973) obtiveram 

dif'erenças signif'icativas no no. de nódulos por grama de 

planta. Aos 50, 65, 90 e 95 dias após o plant.io aqueles 

autores encontraram 92,3a ; 59,2b ; 46,3c e 39,1d nod./g de 

planta respectivamente. Os maiores nódulos f'oram observados 

em plantas com 95 dias de idade, indicando que os nódulos de 

soja são capazes de aumentar seu tamanho até o

desenvolvimento veget.ativo máximo da planta, mesmo na rase 

de f'rutif'icação. 

Tabela 2. Médias de número de nódulos da variedade de soja 

IAS-5, observadas em seis épocas de amostragem em 

experiment.o de inoculação, conduzido no município 

de São Joaquim da Barra, 

repetições. 

DAG C2) 

SP. Médias de 8

Tralament.o (1) 10 28 42 56 70 85 

o -------------------n-/pl.--------------------

A 15a
<3> 24,5a 47,5a 50,5a 36,5a 46ab 

B 04b 17,5a 39,0a 
\ 

56,0a 42,5a 31b 

e 15a 20,0a 45,5a 47,5a 41,0a 47,5a 

D 11ab 28,5a 34,0a 52,0a 40,0a 39ab 

C. V. = 18,11¾ (inoculação); 6,38¾ (amostragem) 

<1>A = Sem inoculação e sem N · B = Sem inoculação e com N;
C = 107 rizóbios/g; D =  10�0 rizóbios/g. 

<Z> DAG = dias após a germinação
<3> Médias seguidas da mesma letra, para a comparação dos
tralament.os de inoculação, em cada época não diferem ent.re
si Cp=0,05).
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WEAVER & FREDERICK (1974) em ensaio realizado 

nos Estados Unidos observaram que mesmo com a estirpe do 

inóculo formando uma alta porcentagem de nódulos na soja em 

alguns tratamentos. a producão de sementes e matéria seca 

não aumentaram com a inoculacão. 

O número e peso de matéria seca de nódulos. 

peso de matéria seca das folhas. acúmulo de N e produção de 

semente dependem da cultivar. VARELA & AGUDELO C 1986) 

estudaram a nodulação espontânea em quatro variedades de 

soja C ICA Línea 119, ICA Línea 121. ICA Línea 124 e uma 

variedade comercial ICA Tunía), na Colômbia. utilizando-se 

um solo com texlura argilo-limosa. pH 6,5. de alta 

fertilidade. Foi observado que o número de nódulos. no 

início da floração, nas variedades ICA L-121 e ICA L-119 foi 

maior; na ICA Túnia obteve-se o menor número. A variedade 

ICA L-121 produziu o maior peso de matéria seca de nódulos. 

apesar de ser a mais tardia em iniciar a floração. ARRARÁS 

et alii (1986). na Argentina, utilizando inoculante com as 

estirpes recomendadas. também encontraram dif'erenças. 

altamente significativas entre as variedades e o número e

peso dos nódulos. sendo que a nodulação foi alta nas 

variedades de soja Coker Hampton 266A e Bragg. No Rio Grande 

do Sul • KOLLI NG et alii C 1986) • uti 1 i zando-se de níveis 

dif'erentes de inóculo. em solo com população estabelecida. 

não encontraram diferenças entre os tratamentos ao avaliarem 

a nodulação. 30 dias após a emergência. o que mostra que a 

população estabelecida compete eficientemente com a do 
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inóculo. na formação dos nódulos. 

A inoculação de sementes de soja com estirpes 

eficientes é uma prática agronômica importante. que visa 

assegurar boa nodulação. fixação de nitrogênio, necessárias 

para se ter rendimentos elevados e econômicos no cultivo da 

soja. ACUNA et alii (1987) utilizaram 10 inoculantes 

preparados com estirpes isoladas ou em combinações na cv. 

Júpiter e obtiveram resposta diferencial da cultivar às 

diferentes 

inoculantes 

estirpes e/ou combinações empregadas. Os 

que favoreceram a nodulação continham as 

estirpes CR 514 (5019). estirpe CR 506 e a combinação das 

estirpes CR 502, CR 506 e CR 514. cujos pesos de matéria 

seca dos nódulos por planta foram 0,57g O, 55g e o. 49g 

respectivamente; os menores pesos de nódulos secos foram 

observados nos tratamentos com 150kgN/ha não houve 

nodulação, no controle CO, 16g) e no do inoculante com a 

estirpe CR 502 C0,26g). 

O peso de matéria seca e o número de nódulos 

de soja não são critérios satisfatórios para caracterização 

de estirpes eficientes, CLOPES et àlii, 1976). 

Nos solos tropicais prevalece o baixo pH e 

altas temperaturas. fatores que podem limitar a 

sobrevivência dos rizóbios. OWIREDU & DANSO, (1988) 

,::olet.:::tram solos de locais onde já havia um histórico de 

cultivo de soja em Ghana, e montaram um experimento em casa 

de vegetação no qual foram inoculadas estirpes de B. 

japonicum capazes de crescerem na presença de estreptomicina 
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CSRJ-S. SX-S e S14-S). Nos solos onde houve inoculação f'oram 

observados de 64 a 106 nod. /pl. e nos não inoculados de 6 a 

11. sugerindo baixa sobrevivência de B. japonicum. naqueles

solos. Para DANS0 et alii (1990) a idade. número. 

distribuição espacial e peso dos nódulos são ratares que 

inf'luenciam a f'ixação de N 
2 

pelas 1 egumi nos as. Essa 

conclusão f'oi baseada num experimento em casa de vegetação. 

com solo Typic Eutrocrepts CpH 7.4) com soja cv. Chippewea 

inoculada com a estirpe J 2 CNitragim Co Milwaukee, Wis.) 

de B. japonicum. onde f'oram observadas diferenças na 

nodulação devidas aos diferentes tratamentos. Aos 36 dias 

após o plantio encontrou-se 17 nod. /pl. no tratamento com 

inoculação no plantio; 90 nod./pl. no tratamento com 

inoculação no plantio e após 14 dias do plantio; 46 nod./pl. 

no tratamento com inoculação no plantio e após 21 dias. 

CIAFARDINI & L0MBARDO (1991) encontraram 

diferenças no número e peso de matéria seca de nódulos de 

soja, cv. 'Hogdson'. na Sicilia, Itália, quando analisaram os 

tratamentos de inoculação nos anos de 1986. 1986 e 1988; 

f'oram obtidos 28; 18 e 8 nódulos/pl. e 810; 440 e 220 mg de 

matéria seca de nódulos/pl., respectivamente. sendo que no 

tratamento não inoculado não se encontrou nenhum nódulo. 

McL0UGHLIN et alii (1991) observaram, em experimento de casa 

de vegetação, que no início do cresci ;nent..o da soja 

(cultivares: Williams. Jacques 88 e 103) os tratamentos não 

inoculados apresentaram def'iciência em nitrogênio e tinham 

menos nódulos que os inoculados, porém aos 80 dias, alguns 
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dos tratamentos não inoculados estavam bem nodulados e não 

apresentavam mais deficiência em nitrogênio. Foi observada 

que a população estabelecida de B. japonicum aumentou de 10 

3 6 

par a 1 O - 1 O cel . /g. dez semanas após o plantio e que a 

diferença de N nas parcelas sem inoculação desapareceu com o 

tempo. 

4.5. PRODUÇÃO E NITROGtNIO NOS GRÃOS 

As médias de produção e do total de nitrogênio 

nos grãos estão apresentadas na tabela 3. A análise 

estatística do peso de grãos Ckg/ha). mostrou que não houve 

diferenças entre as médias dos tratamentos. A ausência de 

respostas à inoculação é normalmente observada e pode estar 

associada a presença de uma nodulação natural eficiente. A 

média de produção de grãos de soja do Estado de São Paulo, 

nesta safra (1991/92). foi de 1834 kg/ha. segundo o Anuário 

Estatístico do Brasil - 1993 CIBGE), portanto verificou-se 

que a média deste experimento, no tratamento inoculado, foi 

de pelo menos 1242 kg/ha a mais que a média do Estado, mas 

não diferiu estatisticamente dos outros tratamentos. Como 

pode ser observado na tabela 3, a análise estatística dos 

dados do total de N nos grãos revelou não haver diferenças 

significativas entre as médias dos tratamentos. 



39 

Tabela 3. Produção de grãos de soja CI.AS-5) N-tot.al nos 

grãos, obt.idos em São Joaquim da Barra. 

Tratamento C 1) Produção de grãos Nitrogênio nos grãos 

A 

B 

e 

D 

------------------kg/ha--------------------
2914,8 193,6 

3230,6 

31 72. 1 

3076,2 

211,3 

208,1 

203,6 

C.V.=14,66¾ (produção); C.V.=3,67 Cnit.rogênio)

C1)A = Sem inoculação e sem N
6 

B = Sem inoculação e com N;
C = 107 rizóbio/g; D =  101 rizóbio/g. 

K0LLING et alii (1986) também não obtiveram 

resposta da soja à inoculação com diferentes níveis de 

inóculo de B. japonicum, em solo que ficou em pousio durante 

três anos. As est.irpes nat.uralizadas haviam sobrevivido e 

promoveram efetiva nodulação no tratamento sem inoculação. 

Neste caso t.ambém não se verificou respost.a significativa da 

reinoculação na produção, e essa ausência foi atribuida à 

baixa ocorrência de nódulos formados pelas estirpes dos 

inoculant.es, que não superaram as já estabelecitas no solo, 

na competição pelos sítios de nodulação. 

Para a cultivar Júpiter. ACUNA et alii (1987) 

enconlrararr, diferenças significat.ivas para a variável 

produção de grãos, quando utilizava-se inoculantes 

elaborados com estirpes ent.ão recomendadas e outras de B. 

japonicum, ou suas misturas. De modo geral os tratamentos 
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inoculados apresentaram uma produção de grãos que variou de 

2800 a 3475kg/ha ; o tratamento sem ínoculação 2676kg/ha e o 

tratamento com nitrogênio (uma dose de 150kg N/ha). 

3076kg/ha. NISHI & HUNGRIA (1993) também não detectaram 

di:ferenças sígnificati vas a campo entr-e as estirpes de B. 

japonicum SEMI A 566. 586. 5079 e 6080. mas todos os 

tratamentos inoculados apr-esentaram rendimentos de grãos 

superiores ao da testemunha com ni tr-ogênio mineral. que 

r-ecebera 400 kg de N/ha par-celados em duas vezes. 

Ao se ver i :ficar a produção de grãos de soja 

cv. Doko. inoculada com a estírpe CB 1809 CHUP
+

) ou 29W

CHUP-). em vasos. SANTOS et alii (1993) observaram uma maior 

produção com a estirpe CB 1809, sugerindo que a presença do 

sistema hidrogenase é uma característica desejável para a 

seleção de estirpes de B. japonicum com capacidade de manter 

elevados níveis de fixação biológica de nítrogênio durante o 

período crítico de nitrogênio para a cultura, ou seja o 

período reprodutivo. 

4.6. ISOLAMENTO DE Bradyrhizobium japonicum 

Das 10 tentativas de isolamento de nódulos 

coletados do tratamento A (controle) nas di:ferentes épocas 

de amostragem, e armazenados por até 7 meses conseguiu-se 

isolar um total de 37 culturas de rizóbios devidamente 

comprovados por testes de nodulação. Nenhuma cultura :foi 

isolada dos nódulos Cbem pequenos) da primeira amostragem. O 
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total de culturas obtidas por época está indicada na tabela 

4. Através destes isolamentos nota-se que a população 

estabelecida de rizóbios, neste solo, é relativamente alta, 

o que pode não reverter à inoculação.

Tabela 4. Número de culturas de rizóbios isoladas de 

nódulos de soja CIAS-5) amostrado em seis épocas, 

em ensaio de inoculação, conduzido em São Joaquim 

da Barra, SP 

Época de Culturas de 

amostragem rizóbios 
CDA�) 

o 
n-

10 o 

28 2 

42 6 

56 11 

70 g 

85 g 

TOTAL 37 

C*) DAG = Dias após a germinação 
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4.7. ANÁLISES SOROLóGICAS E BIOQUÍMICA 

As 37 culturas isoladas das cinco últimas 

épocas de amostragem do tratamento controle f'oram 

caracterizadas sorológica e bioquímicamente. através dos 

testes de aglutinação e de eletrof'orese, respectivemente. 

4.7.1 TESTE DE AGLUTINAÇÃO 

As 37 culturas de rizóbios isoladas, f'oram 

primeiramente testadas contra sete soros de células 

inteiras. das seguintes estirpes de Bradyrhizobium 

japonicum: SEMIA 618, 666, 687. 6019, 6026. 5032, 6080. Como 

pode ser observado na tabela 6, somente duas (6.4%) puderam 

ser caracterizadas, e são pertencentes ao sorogrupo III 

C SEMI A 687) . 

A maioria das culturas apresentou reações 

cruzadas com anticorpos das estirpes SEMIA 5026, SEMIA 687, 

SEMIA 6019, SEMIA 566 e algumas não reagiram com nenhum dos 

anticorpos. DATE e DECKER (1966) sugeriram que as estirpes 

de um mesmo grupo de reatividade compartilham determinantes 

antigênicos comuns, conf'orme eles observaram quando 

analisaram 28 estirpes de B. japonicum, através da adsorção 

de soros com as dif'erentes aglutininas, onde cada antissoro 

adsorvido f'oi testado contra todos os antígenos de seu grupo 

sorológico,portanto isto justif'icaria as reações cruzadas 
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aqui obtidas. As culturas que apresentaram reações cruzadas 

neste trabalho foram submetidas a novo teste com antissoros 

preparados com lipopolissacarídeos CLPS) destas 4 estirpes e

com o da estirpe SEMI A 5061 Csorogrupo VIII). As reações 

observadas estão apresentadas na tabela 6. onde se pode 

verificar que antissoros preparados com LPS possibilitam uma 

melhor caracterização e. consequentemente. distinção entre 

desse antissoro viabilizou aestirpes. O 

caracterização 

emprego 

de mais 19 (54.28%) culturas inicialmente 

isoladas. sendo cinco com constituição antigênica semelhante 

a estirpe SEMIA 587 Csorogrupo III). Outras onze puderam ser 

caracterizadas como SEMIA 5019 Csorogrupo IV) e as três 

restantes como SEMI A 5061 Csorogrupo VIII). (Tabela 6). As 

culturas não caracterizadas pelos testes de aglutinação com 

células inteiras e nem com LPS foram testadas por 

eletroforese. 
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Número de culturas de rizóbios isoladas de 

nódulos de soja Cit..s-5), coletados em seis 

épocas de amostragem na área de São Joaquim da 

Barra, caracterizadas, através de teste de 

aglutinação,com antissoros de células inteiras 

de B. japonicum, produzidos na UNESP/JABOTICABAL, 

Antissoro CSEMI/D < 2 > N2 de 
Épocas<u 

--- ulturas 
de CND) CVI) CIII) CIV) CII) CVII) CV)

Testadas 
Amostragem 518 566 587 5019 5025 5032 5080 

10 o o o o o o o o 

28 o o 1 o o o o 2 
42 o o o o o o o 6 
56 o o o o o o o 11 
70 o o o o o o o 9 
85 o o 1 o o o o 9 

TOTAL 37 

(1) DAG = dias após a germinação 
(2) Sorogrupo segundo IPAGRO

ND = Não de�inido 
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T abela 6 Número 

nódulos 

de cul -luras de rizóbios isoladas de 

de soja CIAS-5) cole-lados em seis 

Épocas (:t> 

de 

Amostragem 

10 
28 
42 
56 
70 

85 

TOTAL 

épocas de amostragens na área de São Joaquim da 

Barra, caracterizadas, através de teste de

aglutinação. com antissoros de lipopolissacarídeo 

de B. japonicum, produzidos na UNESP/JABOTICABAL. 

Antissoro CSEMIA) ( z ) Total de 
Culturas 

CVI) CIII) CIV) CII) CVIII) Testadas 
566 587 5019 5025 5061 

o o o o o o 

o o o o o 1 
o 1 3 o 1 6 
o 3 2 o 1 11 
o o 3 o 1
o 1 3 o o 8 

35 

e 1) Dias após a germinação 
Cz) Sorogrupo segundo IPAGRO 

4.7.2. CARACTERIZAÇÃO ELETROFOR�TICA DOS ISOLADOS 

Numa tentativa de melhor caracterizar as 16 

culturas restantes fez-se análise de eletroforese. em gel de 

poliacrilamida. para verificar os perfis de seus LPSs 

(figura 5) em comparação com os das estirpes de B. japonicum 

de diferentes sorogrupos (figura 6). Convém observar que 

destas 16 culturas, uma não pode ser submetida à análise. já 

que se contaminou. Os resultados encontram-se na tabela 7. 

Verifica-se que com a utilização da eletroforese pode-se 

caracterizar todas as culturas restantes, o que mostra que o 
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teste de aglutinação com soros de células totais. por 

apresentar muitas reações cruzadas. e o teste de aglutinação 

com soros de LPS. por apresentar reações falsas negativas. 

podem levar a resultados duvidosos se não forem utilizados 

em associação com outros métodos de análise. As reações 

falsas negativas. obtidas no teste de aglutinação com soros 

de LPS ocorrem. provavelmente, às diferenças já constatadas 

por Kannenberg et alii (1994) na estrutura dos LPSs de 

bactérias em vida livre. como as mantidas em meios de 

cul tur-a. e das bactérias na condição de endosimbionte 

Cbacter-óide). nos nódulos. Por-tanto estes soros anti-LPSs 

não reconhecer-iam deter-minantes antigênicos dos bacter-óides 

que dever-iam ser- cor-respondentes. Dessa for-ma a maior- ou 

menor- exposição destes deter-mi nan t es ant.igênicos na 

estrutura da membrana poder-iam resultar- em reações falsas 

negativas. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Figura 5. Perfil eletroforético em SDS-PAGE de lipopolissa

car í deos exlr aí dos de culturas de nódulos de soja C I AS-5) , 

coletados em seis épocas de amostragens na área de São 

Joaquim da Barra-SP. Canaletas: C1),C3),C5),C7),C8),C9),C10) 

e (11) estirpes do sorogrupo 1 C=SEMIA 5052); (2) e (4) 

estirpes do sorogrupo III C=SEMIA 587); (6) cultura não 

identificada. Identificação efetuada por comparação com 

estirpes referenciais Cfig. 6). 
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Figur-a 6. Per-fil eletr-of·or-élico em SDS-PAGE de lipopolissa

carídeos de estirpes referenciais de Bradyrhizobium 

japonicum. Canal elas: C 1) LPS padrão de Escherichia col i; 

C 2) SEMI A 501 9; C 3) SEMI A 5001 ; C 4) SEMI A 5061 ; C 5) SEMI A 

5013; C6) SEMIA 5018; C7) SEMIA 587; C8) SEMIA 5002; C9) 

SEMIA 5052; C10) SEMIA 509; C11) SEMIA 5039; C12) SEMIA 

5000; C 13) LPS padrão E. coli: C 14) SEMI A 586; C 15) SEMI A 

5080; C16) SEMIA 5021; C17) SEMIA 566; C18) SEMIA 5079; C19) 

SEMI A 511 ; C 20) SEMI/::,, 5073; C 21) SEMI A 5020; C 22) SEMI A 

5032; C 23) SEMI A 5025 C 24) SEMI A 518. 

(Cortest.a. da Prof o.. El t.ana. Lemos> 
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Tabela 7 Número de culturas isoladas de nódulos de soja 

CIAS-5), coletados em seis épocas de amostragens 

na área de São Joaquim da Barra identi�icados 

através de eletro�orese do per�il de LPS, em gel 

de poliacrilamida. 

Épocas Padrã o de Lipopolissacarídeo Total de 
(1) Culturas 

de CIII)2 CIV) CI) Testadas Amostragem 587 5019 5052 ND < 3 > 

10 o o o o o 

28 o o o o o 

42 1 o 1 o 2 

56 3 o 1 o 4 

70 o o 5 o 5 

85 o 1 1 2 4 

TOTAL 4 1 8 2 15 

(1) Dias após a germinação

(2) 

(3) 

Sorogrupo segundo 

Não determinado 

Com os 

IPAGRO 

resultados da caracterização dos 

isolados do tratamento A (controle), tabela 8, pode-se ter 

um conheci menta dos sor ogr upos presentes neste sol o. e a 

partir destes �azer a caracterização dos nódulos com a 

aplicação do teste de "i mmunodot" sabendo-se quais 

antissoros seriam utilizados. 



Tabela 

Sorogrupo 

I 

III 

IV 

VIII 

NI* 

8. Porcentagem de presença de

japonicum em nódulos de soja

60 

sorogrupos de B.

CIAS-6). formados 

espontaneamente, no tratamento controle Ct0. 

Caracterização realizada pelas técnicas de 

sorologia (aglutinação) e bioquímica 

Celetroforese). 

Antí gene C SEMI A) 

5062 

687 

5019 

5061 

% 

21.6 

27.0 

32.4 

8. 1

6.4 

* NI = não identificado

nódulos 

4.7.3.CARACTERIZAÇÃO DAS BACT�RIAS NOS NÓDULOS 

Nesta caracterização utilizou-se somente os 

coletados em 3 épocas de amostragem, de 3

tratamentos (controle, inóculo com 107riz./g e 10�0riz./g).

A caracterização das estirpes dos nódulos das 

amostragens feitas aos 10. 42 e 70 dias após a germinação. 

revelou que houve tendência para predominância das 

recomendadas: SEMIA 687 e 6019 (tabela 9)nas três épocas de 



amostragem. tanto nos tratamentos inoculados 
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como não 

inoculado. Observou-se também um ligeiro aumento (cerca de 

8�.) na pr edomi nânc ia das estirpes r ec emendadas • devi do à 

inoculação, nas três épocas de amostragem Cfig.7). A estirpe 

SEMIA 5019 mostrou-se mais competitiva que a 587, 

principalmente nas duas últimas épocas de amostragem, quando 

a porcentagem de ocorrência dessa estirpe diminuiu 

consideravelmente. Convém notar que. as estirpes SEMIA 5019 

e SEMIA 587 foram recentemente reclassificadas como da 

espécie Bradyrhizobium el.kanii. RUMJANEK et alii (1993). Uma 

característica comum destas estirpes é a de nodularem outras 

leguminosas tropicais. além da soja. Reações cruzadas de 

soros de Bradyrhizobium spp C "cowpea ") com estas estirpes 

foram recentemente observadas. CLEMOS 1994). Essas 

observações levou o autor a sugerir que pode estar havendo 

uma superestimativa da competitividade delas devido a 

possibilidade de reação dos seus soros com estirpes de 

Bradyrhizobium spp que eventualmente tenham nodulado a soja. 

Foi também observada uma elevada ocorrência de estirpes não 

identificadas com os três antissoros empregados, 

principalmente na primeira amostragem (cerca de 39%). A 

porcentagem de ocorrência das estirpes não identificadas 

diminuiu no final do ciclo em função do aumento das estirpes 

i c1oct.:l adas Cfig.7) e principalmente da USDA-6 C =SEMI A

5052=Bradyrhizobium japonicum ATCC 10324, do mesmo sorogrupo 

da SEMIA 509). também identificada, naturalizada em função 

de introduções anteriores, desde 1952 CVARGAS et alii 1994). 
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A expressiva part-icipação do sorogrupo USDA-6 na formação 

dos nódulos e o aument,o observado no final do ciclo. sugerem 

a sobrevivência das est-irpes de B. japonicum (tabela 8). 

Como coment-ado ant,er i or ment,e (tabela 2)

observou-se uma nodulação nat,ural abundant,e e sobrevivência 

das est-irpes de inoculações anteriores Cfig. 8), sendo que os 

t,ratament,os de inoculação com 

recomendadas cont,ribuiram para 

as 

um 

est,irpes 

ligeiro 

at,ualmente 

aument,o na 

ocupação dos nódulos por essas estirpes. Cfig.7). A estirpe 

SMS-463 C=SEMIA-5019=29W) most,rou ser mais compet,itiva que a 

SMS-314 C=SEMIA-587). Verificou-se também que as est-irpes 

naturalizadas podem cont,ribuir de forma dif'erent-e na 

formação dos nódulos durant,e o ciclo, dependendo da época de 

amostragem Cf'ig. 8). Há necessidade de se est-udar t,ambém 

metodologias de inoculação que possam aumentar a ocupação 

nodular da estirpe de interesse. 



53 

Figura 7. Porcent,agem de nódulos de soja CIAS-5) ocupados 

pelos sorogrupos I C SEMI A-5052) ; III CSEMIA-687); IV

CSEMIA-5019) e Não Ident,i:ficado, do tratament,o D Cinóculo 

com 10
10 

cél ul as/g. Caracterizados pela técnica de 

"Immunodot,", nas 3 épocas de amostragens. 
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, .� ·�
ISBWAfflm 

Figura 8. • Porcent,agem de nódulos de soja CIAS-5) ocupados 

pelos sorogrupos I C SEMI A-5052) ; III CSEMIA-687); IV

CSEMIA-5019) e Não Ident,ificado, do 1:,ra1:,ament,o A Ccon1:,role). 

Carac1:,erizados pela t,écnica de "Immunodot,", nas 3 épocas de 

amos1:,ragens. 
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Tabela 9. Porcentagem de nódulos com reações positivas pelo 

teste de "I MMUNODOT". com antissoros de 3 

estirpes. Coletados em 3 épocas de amostragem. 

DAd1.} TRATAMENTO(Z) ESTIRPE
< 3 > TOTAL DE 

NÓDULOS 
TESTADOS 

NI <4> 

10 

42 

70 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

----------------

A 

e 

D 

A 

e 

D 

A 

e 

D 

DAG = dias após 

587 5019 

-------------

14.19 27 ,14 

23.75 31.25 

26.25 38,75 

27,50 33.75 

18. 75 47,60 

18,76 46.25 

10.00 38.75 

17.50 6!3,00 

16,25 43,75 

a germinação 

A = controle; e = inóculo e/ 

101.0 riz. /g. 

5052 

¾ -----------

25,71 32.86 

23.72 40.00 

11.25 38,75 

15,00 28.75 

8,75 36,00 

8,76 26.25 

38,75 11,25 

17.50 15,00 

32,60 11,26 

em que se fez 

107riz. /g e D 

70 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

a amostragem 

= inóculo e/ 

As identif'icações foram feitas com os antissoros das 

estirpes indicadas. 

NI = não i denti fie ado. 
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5. CONCLUSÕES

Baseando-se nos resul t,ados obt,idos em f'unção 

dos t,rat,ament-os de inoculação da soja e nas condições em que 

f'oi desenvolvido o experiment,o de campo. conclui-se que: 

1. A nodulação. promovida pelos rizóbios já est,abelecida no

solo f'oi abundante sendo que não f'oram constatadas 

dif'erenças expressivas devidas à inoculação; 

2. O número de nódulos da soja aumentou até os 66 DAG e a

produção de matéria seca desses nódulos até 85 DAG; 

3. Houve cerca de 8¾ de aumento na ocupação nodular pelas

estirpes dos inoculantes. sendo que a SEMIA 5019 C=29W) 

mostrou-se mais compet,itiva; 

4. A est,irpe 687 most-rou-se menos compet,it,iva que a est,irpe

6052 Csorogrupo USDA 6). já estabelecida no solo. que passou 

a predominar no f'inal do ciclo da soja; 

5. Apesar do aument,o de 8 ¾ na ocorrência das estirpes do

inoculante. a inoculação não inter f'er i u si gni f' i cativamente 

na produçãc, de mat,éria seca da part-e aérea. de raiz e de 

nódulos. nem na produção de grãos de soja. 
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Apêndice 1 - MEIOS DE CULTURA 

MEIO YM CVINCENT. 1970) 

MEIO YMA 

Composição do meio 

0.50g de 

0,20g de 

0.10g de 

0,50g de 

0.01g de 

q. s. p.

K HPO 3H O· 
2 4 2 • 

MgSO . 7H O· 
4 2 • 

NaCl; 

ext.rat.o de levedura; 

FeCl 

1000ml de H O; pH 6,8 
2 

ao meio YM adiciona-se 18g de 

agar para 1000ml. 

70 

MEIO YMA-Vermelho Congo ao meio YMA adiciona-se 0,0026% 
do corant.e vermelho congo. 

MEIO YMB ao meio YM adiciona-se 5ml da 

solução C1g de azul de bromo

t.i mol em 200ml de álcool 95%. 

APÊNDICE 2 - Tampões. Soluções e Géis 

TAMPÃO DA AMOSTRA DE LIPOPOLISSACARÍDIO 

Tris-HCl C0.1M pH 7,2)-----------------1.219

MgCl 5mM-------------------------------0,101g 

Glicerol 15%---------------------------15.0g

Mercapt.oet.anol 0,1%-------------------100µ1

H O dest.ilada-------------------------q.s.p. 100ml 
2 



SOLUÇÃO DE CLORONAFTOL 

4 - cloro - 1 - naítol----------------0,3g 

Etanol absoluto-----------------------10ml 

Esta solução deve ser mantida a -20� C 

TAMPÃO FOSFATO CPBS) 

NaCl----------------------------------89

KCl-----------------------------------0,29

Na HPO -------------------------------1,449
2 4 

KH PO --------------------------------0,24g 
2 4 

H O destilada ------------------------q.s.p. 1000ml 
2 

pH = 7,6 

GEL DE SEPAR.AÇÃO C13¾ SDS PAGE) 

Tris-HCl 2,26M pH 8,8 ----------------4,36ml 

Acrilamida-Bis (30¾ ;  0,8¾)-----------11,31ml 

H O deionizada------------------------9,46ml
2 

SDS 4¾--------------------------------0.66ml 

TEMED---------------------------------30µ1 

Persulíato de amônio a 10¾------------300µ1 

GEL DE EMPILHAMENTO C6¾) 

Tris-HCl 0,6M pH 6,8 -----------------2,0ml

Acrilamida-Bis -----------------------1,33ml

H O dei oni zada---------------------------4, 42ml 
2 

SOS 4¾--------------------------------0,20ml 

TEMED---------------------------------20µ1 

Persulíato de amônio a 10¾------------80µ1 
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REAGENTE DE COR 

NaOH O,1N ----------------------------28ml 

NH OH --------------------------------2ml 

Nit..rato de prata 20¾ -----------------1g/25ml de H O
2 

H O deionizada -----------------------115ml 
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Cobs.: O regente de cor deve ser preparado e usado 

imedi at..amente) 

SOLUÇÃO DE FORMALDEÍDO CREVELAÇÃO) 

Formaldeído --------------------------500µ1

Ácido cítrico ------------------------50mg 

H O deionizada -----------------------200ml
2 
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APÊNDICE 3 - Tabelas

Produção de matéria seca da parte aérea da 

variedade de soja IAS-5, 

épocas de amostragem, 

observada em seis 

em experimento de 

inoculação, conduzido no município de São Joaquim 

da Barra. SP. Médias de 8 repetições. 

DAG C2) 

Tratamento (1) 10 28 42 56 70 85 

A 

B 

e 

D 

-------------------g/pl.---------------------

o • 32 (
l:I) 

2 • 89 

0,34 3,69 

0,32 2.60 

0.32 3,30 

6,83

8,92 

9,31 

5,50 

16.49 

19.13 

13.76 

13. 01 

25.54 

22.29 

24,53 

24.93 

27.39 

29.34 

28.19 

27,88 

C.V.= 42,71% (inoculação); 18.22% (amostragem)

<t>A = Sem inoculação e sem N; B = Sem inoculação e com N;

C = 10
7 

rizóbios/g; D =  10
10 

rizóbios/g.

<2> DAG = dias após a germinação

<3> Não há

Cp=O, 05)

diferenças signif'icativas entre tratamentos 
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3.2. Produção de matéria seca de raiz da variedade 

de soja IAS-5, observada em seis épocas de 

amostragem, em experimento de inoculação, 

conduzido no município de São Joaquim da Barra,SP 

Médias de 8 repetições. 

DAG C2) 

Tratamento C1) 10 28 42 56 70 85 

-------------------g/pl.---------------------

A o. 06(3} 

0.45 1,05 1. 74 1 .84 1,52 

B 0,07 0,57 1,19 1,89 1 .83 1,57 

e 0,08 0,44 1,28 1 ,38 2.01 1 .50 

D 0,05 0,45 0,89 1,35 1,84 1, 81 

C.V.= 33,55¾ (inoculação); 14. 14¾ C amostragem)

<t>A = Sem inoculação e sem N; B = Sem inoculação e com N; 
e 1 07 · ' b · 

D 1 010 . 'b. 
= rizo ios/g; = rizo ios/g.

<2> DAG = dias após a germinação
<3> Não há diferenças signif'icat-ivas entre trat-ament-os 

Cp=0.05). 
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3. 3. Produção de matéria seca de nódulos da variedade

de soja IAS-5. observada em seis épocas de 

amostragem. em experimento de inoculação. 

conduzido no município de São Joaquim da Barra,SP 

Médias de 8 repetições. 

DAG C2) 

Tratamento (1) 10 28 42 56 70 85 

A 

B 

e 

D 

------------------mg/pl. ---------------------

6. 1 5 <3> 60. 30 1 41 • 25 241 • 25 256. 25 296, 87

1,32 31,23 96,25 216,87 243,75 178,75 

10,06 46.43 162,50 243.75 203,75 298.12 

4,02 76.20 122,50 231,87 283,12 209.37 

C. V. = 51,32¾ (inoculação); 22,87¾ (amostragem) 

<1>A = Sem inoculação e sem N; B = Sem inoculação e com N; 

C = 107 rizóbios/g; D =  1010 rizóbios/g. 

<2> DAG = dias após a germinação

cm Não h� di:ferenças 

Cp=0,05). 

signi:ficativas entre tratamentos 


