
6. - Inertes

É conhecido que os inertes aumentam a densidade aparente própria de cada
fração granulométrica, ao tempo que geralmente fazem diminuir sua capacidade hí-
drica. Então, quanto menor a proporção de áridos, tanto melhor espera-se que seja
o desempenho (por unidade de peso) desse material ou fração.

Lembrar que é na malha "200" que normalmente se concentra o pó do carbo-
nato de cálcio, usado para aumentar a capacidade buffer do suporte. A existência de
inertes outros, que os agregados para corrigir o pH, exige a comparação da fração
"200", com outra "200 de 30", para avaliar quantitativamente em quanto os ári-
dos modificam as propriedades do suporte. Se for observado um efeito negativo
muito notável, a granulação a utilizar no inoculante final será "200 de 30", ou
qualquer outra consegui da com essa metodologia (separar as frações mais grossas
e leves, para logo moe-las até a granulação desejada). Um estudo econômico indica-
rá a conveniência ou não desta prática (exigência do ponto 5).

7. Cinzas

Esta determinação dá uma idéia da disponibilidade de nutrientes inorgânicos,
e para isso as cinzas devem ser colocadas sobre água destilada, considerando como
"inertes" a parte insolúvel e como nutrientes minerais potenciais a parte solúvel.

Uma eventual análise de cátions e ánions da solução. aquosa poderá revelar se
existe em quantidade algum elemento que possa afetar o comportamento do rizóbio
ou do seu hospedeiro (Norris 1958; Perkins 1924; Ruschel1 et aI. 1969a, b; Sher-
wood 1972).

Observar que pela temperatura à qual são submetidas as cinzas (l.000°C),
o carbonato de cálcio é convertido em óxido de cálcio, que é relativamente solúvel
em água. Em troca, os óxidos de silício ou de alumínio (provenientes da areia ou
da argila, respectivamente) permanecem insolúveis.

Na Fig. 9 aparece uma técnica pirogravimétrica, útil para determinar cinzas
totais, inertes, matéria orgânica etc.

8. - ,9. - Densidade aparente e densidade real

A diferença entre as densidades real e aparente (oR - oA) é útil para estudar
o empacotamento das partículas, pois na determinação de oA util~amos o volume
aparente, ou seja, o volume de partículas mais o volume de interstícios. Estes inters-
tícios serão menores quanto mais compacto for o empacotamento, assim que
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implica um estado ideal, com o máximo do volume aproveitável e o mínimo de vo-
lume de ar, tal como se sugere na Fig. 5.

Quanto menor a granulação, tanto mais fácil resulta acomodar os elementos, e
por isso o empacotamento é mais denso.

Independente de sua natureza química, um bom empacotamento das partícu-
las garante uma melhor retenção de umidade e uma maior proteção contra as trocas
bruscas de temperatura a que pode ser submetido o futuro inoculante.

Então, vemos que a capacidade hídrica de um material pode ser corrigi da me-
diante uma moenda apropriada.

No item 6 já foi comentado que a densidade aparente é modificada também
pela inclusão de inertes, e por isso este parâmetro sozinho é útil para detectar a
priori a presença de areia ou outros áridos.

A densidade real, por sua vez, é um dado necessário para poder calcular a po-
rosidade, pelo método de intrusão de Hg.

Mediante um pequeno artifício, conhecendo a ÓA' é possível ter uma idéia da
"forma" das partículas, sem necessidade de um microscópio. Para isso. basta colo-
car, no momento de determinar a granulometria do material, três peneiras consecu-
tivas iguais, de malha igual à fração que pretendemos estudar.

Determinando com várias repetições a média da percentagem (em peso) que
fica retida em cada peneira, saberemos qual a proporção de partículas "esféricas"
ou "compridas", nessa fração granulométrica, baseados em que a partícula isodia-
métrica vai atravessar facilmente qualquer furo maior que seu diâmetro, e portan-
to será recolhida na parte inferior, enquanto que as partículas mais anisodiamétricas
tenderão a ficar atravessadas, sendo facilmente retidas na peneira superior (Fig. 6,
e comparação entre as Fig. Ia e Ib).

A peneira do meio é "uma zona de incerteza" que captará partículas "ovais",
além de alguma outra comprida, que escapou da peneira superior.

As diferentes ÓA dessas frações deveriam confirmar os resultados.

10. - Capacidade hfdrica

Já foi explicado que a capacidade hídrica é um parâmetro muito importante,
pois indiretamente controla a sobrevi da das bactérias suportadas. Também foi dito
que a capacidade de retenção de umidade por um material pode ser incrementada
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a) b)

FIG.5. Empacotamento de partfculas:
a. compacto;
b. não compacto, ou seja, que existe menor número de parUculas por unidade de voíu-

me que em a., e por isso sua densidade aparente é menor.
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FIG.6. Separação de partfculas anisodiamétricas, mediante peneiração.



mediante a eliminação de áridos (por flotaçâo-peneíração); mediante diminuição do
tamanho de partícula (maior tempo de moenda); mediante mistura com outros ma-
teriais (Lopreto 1975); ou simplesmente pode ser controlada mediante o maior vo-
lume do saco do inoculante e a espessura de suas paredes, que assim poderão evitar
uma dessecação prematura (Randrup 1980).

o estudo da capacidade hídrica de um suporte, a diferentes pressões de' traba-
lho (de 1/10 até 15 bars), serve para predizer as dificuldades que poderão surgir du-
rante a dessecação do material.

11_ - , 12. - Porosidade e tipo de poros

A determinação exata destes parâmetros exige uma aparelhagem muito custo-
sa, que normalmente só existe nos Institutos de Física do Estado Sólido ou nos
Centros de Estudo de Catálise Química, aonde sugiro enviar as amostras.

Em conjunto, estas determinações poderão indicar as características de super-
fície do material granuloso e, normalmente, são realizadas na etapa final de pesquisa
do suporte, quando já ficaram decididos a granulação média e os aditivos corretores
(carbonato de cálcio, húmus etc.).

A porosidade está ligada à superfície específica e pode se utilizar o segundo
dado quando se carece do primeiro e se sabe que predominam os macroporos inter-
partículas, em vez de descontinuidades na superfície dos elementos granulosos.

Observe-se que um material que possui microporos de tamanho várias vezes
maior que as bactérias oferecerá um abrigo tão consistente que a supervivência
bacteriana fica muito incrementada. Foi Vincent quem propôs o emprego de péro-
las de porcelana porosa esterilizada como técnica para armazenar estirpes de Rhizo-
bium no laboratório, em vez dos clássicos tubos de ensaio, como meio mantenedor
de estirpes, semi-submersas em vaselina estéril.

Por tudo isto, além da porosidade total, também interessa conhecer o tipo de
poro predominante. Geralmente, os microporos são uma característica das partícu-
las, enquanto os macroporos podem ser tanto dos elementos granulosos como de
seu empacotamento, ou seja, que os interstícios interpartículas aparecem como ma-
croporos (Fig. 7).

Pelo fato do empacotamento depender do tamanho da partícula, novamente
observamos que a granulação do material afeta outros parâmetros; neste caso, o nú-
mero total e tipo de macroporos.

Por sua vez, o tipo de poros e as características do empacotamento determi-
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FIG.7. Tipos de poros:
1." Macroporos interpartfculas.
2. Macroporos intrapartfculas.
3. Microporos.
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narão o volume de ar retido, que possivelmente também influirá sobre o metabolis-
mo do rizóbio (Lopreto 1973), ou poderá modificar o coeficiente de condutividade
térmica do material (Randrup 1979).

Desgraçadamente, nem todas as amostras podem ser submetidas à técnica de
intrusão de Hg, pois quando o material é muito "mole", ao penetrar o metal nos po-
ros e interstícios, estes se deformam e não dão uma indicação real do parâmetro em
estudo.

Nesse caso, deve-se estudar com cuidado qual o gradiente de pressão mais
apropriado para introduzir o mercúrio nas estruturas, originando o mínimo de
deformação.

Como exemplo da complexidade experimental, na Fig. 8 se reproduz uma
determinação típica, para uma turva com diferentes granulometrias; e para um ater-
rado, que por ser muito compressível indica uma porosidade total falsa (isto foi
concluído após ter modificado a pressão de trabalho para empastilhar a amostra, e
mediante microscopia das partículas). Observe-se também que a turva "tal qual",
ou seja, aquela que não foi separada em frações granulométricas, necessitou de uma
pressão de intrusão menor que para as outras amostras, possivelmente por causa dos
inertes existentes nessa fração.

13. - Superfície específica

Igual ao caso anterior, a técnica instrumental nem sempre pode ser aplicada
sem muitas complicações. O método consiste em medir a absorção-desabsorção de
gás nitrogênio, sobre uma amostra dessecada e com vácuo inicial, colocada sobre
uma balança super-sensível, com um gradiente de temperatura pré-programado.

Na realidade, muitos dos possíveis suportes apresentam uma certa quantidade
de substâncias voláteis ou sublimáveis nas condições experimentais, que introduzem
uma enorme incerteza na interpretação dos resultados. Como geralmente é difícil
condensar esses vapores, para poder corrigir o resultado, o melhor é tentar um mé-
todo geométrico, ou, no pior dos casos, comparar os diferentes materiais através da
porosidade total, em vez de utilizar a superfície específica.

Em Materiais e Métodos são sugeridas algumas fórmulas que permitem cal-
cular a superfície específica de uma certa fração granulométrica ou do material to-
tal, através da determinação do diâmetro ou arestas equivalentes das partículas, e
conhecendo a densidade aparente ou real.

Devido ao empacotamento de partículas pequenas gerar a maior superfície
total, devemos prestar especial atenção às frações de granulação menor, onde a de-

707



-..J
o
00

Determinações experimentais Malha 30 Malha 200 Turfa Aterrado Unidade
"tal qual"

A. Pesodo penetrômetro 73,5638 71,4664 73,5449 71,4618 9
B. Pesodo penetrômetro cheio de mercúrio 9
C. Pesodo mercúrio (A·B) 9
D. Temperatura ambiente (oC densidade do mercúrio) 13,5462 13,5512 13,5536 13,5512 g/cm3

E. Volume do penetrômetro C/O 6,448 6,811 6,448 6,811 cm3

F. Pesodo penetrômetro e amostra 74,7133 71,3137 73,6685 72,7191 9
G. Pesoda amostra (F·A) 1,1495 0,8473 0,1236 1,2573 9
H. Pesodo parâmetro com amostra e cheio de mercúrio 152,7092 156,049 159,9215 155,4557 9
I. Pesodo mercúrio (H·F) 77 ,9959 83,7353 86,253 82,7366 9
J. Volume do mercúrio (I/O) 5,758 6,179 6,364 6,105 cm3

K. Volume do mercúrio despejado no rebento à pressão de 58000 58000 10000 58000 psia
L. Volume aparente da amostra (E-J) 0,69 0,632 0,084 0,705 cm3

M. Densidade aparente (G/L) 1,66 1,34 1,47 1,78 g/cm3

N. Densidade r.eal 2,04 1,61 1,79 2,06 g/cm3

O. Volume real da amostra 0,563 0,527 0,069 0,61 cm3

P. Volume total de poros da amostra (L-N) 0,127 0,105 0,015 0,095 cm3

Q. Porosidade total da amostra (O/L x 100) 18,4 16,6 17,7 13,5
R. Porosidade devido a poros maiores de micros

100 x (L-K)/L macroporos macroporos macroporos macroporos
S. Porosidade devido a poros menores de P-Q-100 x K/L

FIG.8. Câlculo da p -rosidade total de suportes, realizado no Centro de Investigaci6n de Catalizadores (CINDECA), Argentina. Obser-
vando as curvas de penetração (em especial a do aterrado), note-se que quase não existe uma zona de diferenciação entre macro
e microporos, devido à compressibilidade dessesmateriais.
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terminação do diâmetro equivalente é mais crítica e pode originar erros grossos no
valor da superfície, se não é obtido pelo promédio de muitas repetições.

Em muitos materiais, uma superfície específica maior ou igual que 2 m2 fg
está associada a uma certa tendência a adsorver gases, e nesse caso a técnica de es-
terilização por óxido de etileno pode resultar desaconselhável, pois se torna bem
difícil eliminar, mediante simples vácuo, os últimos vestígios do gás esterilizante,
que inibiria as bactérias a serem suportadas (Randrup 1980), ou até poderia preju-
dicar o desenvolvimento do vegetal proveniente de sementes inoculadas.v' 4 )

14. Contaminantes

No item 5. - ,já foi explicado que a observação microscópica, combinada com
técnicas de tinção específicas, permite muitas vezes observar a presença de esporos
ou de microorganismos vegetativos, como contaminantes do material que vai ser
usado como suporte.

Caso queira se aprofundar o estudo destes contaminantes, sugerem-se os
meios de cultura e as condições operativas que figuram na Tabela 3, combinados
com a metodologia de amostragem (em função do número estimado de contaminan-
tes) mencionada em um trabalho anterior (Randrup 1979).

Analisando os grupos de microorganismos que figuram na Tabela 3, temos:

A determinação de aeróbios totais é o parâmetro que vai indicar a necessida-
de ou não de esterilização do suporte. As leituras das placas de Petri, aos dois, qua-
tro e seis dias de semeadas, serve para estimar a velocidade de crescimento de
cada contaminante. Quando grande parte dos microorganismos se desenvolverem já
às 48 horas, significa que são de crescimento rápido (se comparadas com o Rhizo-
bium japonicum ou com outros rizóbios análogos). Nesse caso, a esterilização do su-
porte é conveniente, a menos que o número total de contaminantes não sobrepasse
102/g, em cujo caso o grosso inóculo de rizóbios contidos no caldo de impregnação
poderá controlar o desenvolvimento das formas indesejáveis.

Outrossim, a necessidade de esterilizar o material dependerá não só do núme-
ro e tipo de contaminantes presentes, senão também da possibilidade de ter que
esquentar com vapor o suporte, para eliminar substâncias bacteriostáticas para o
rizóbio, em cujo caso não custaria muito diretamente esterilizar com vapor, em vez
de só esquentar. Igualmente, a pré-irnpregnação do suporte, com caldo de cultura
diluído e esterilizado (Randrup 1980), exige a ausência total de contaminantes.

A avaliação das formas esporoladas ou resistentes a um shock térmico de
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Peso original da amostra
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Inertes, inclusive CaC03
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FIG.9. Técnica pirogravimétrica utilizada para determinar vários parâmetros qulmicos dos
posslveis suportes. O tempo de retenção a cada temperatura depende da natureza
da amostra.
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900C é importante pois serve para ajustar o tempo de retenção do suporte na au-
toclave, durante a esterilização por vapor.

Os fungos sempre são um problema, pois após alguns meses tomam conta do
inoculante, aproveitando a alta umidade, a disponibilidade de nutrientes e sua alta
resistência natural às condições adversas.

Para pior, algumas espécies são fitoparasitas, e nesse caso é bom considerar
também se não estamos transportando no suporte um inimigo das leguminosas, que
poderia estragar a plantação toda.

O número de anaeróbios facultativos, ou de microaeróftlos, pode servir para
conhecer quais os eventuais "concorrentes" do rizóbio, no seio do inoculante com
suporte bem empacotado, onde é mais baixa a pressão parcial do oxigênio.

A determinação de halôfilos só é justificável nos casos de materiais colhidos
na beira do mar e que não foram bem lavados para arrastar os sais presentes; ou
quando se trabalhe com suportes de alto conteúdo de cinzas, em cujo caso a maior
pressão osmótica resultante da eventual dissolução de íons e a paulatina evapora-
ção de água favorecem o desenvolvimento deste grupo de microorganismos.

CONCLUSÕES

As técnicas comentadas foram adaptadas a partir de metodologias inerentes
a outras áreas cognoscitivas, como a Edafologia (capacidade hídrica, ácidos hú-
micos, determinação granulométrica, inertes); a Botânica e a Microbiologia (oligo-
elementos, microscopia, análise de contaminantes, estudo de inibidores do cresci-
mento bacteriano); a Química Analítica (matéria orgânica, relação C/N, alquitrão
e hidrocarbonetos policíclicos, análise de cinzas); a Física do Estado Sólido (den-
sidade real, porosidade, tipo de poros, densidade aparente); a Matemática Aplica-
da (estudos de empacotamento de partículas) etc. A aplicação de uma ou outra
técnica, para caracterizar suportes, dependerá das características do material e da
necessidade que exista de conhecer a fundo essas características.

Analisando os pontos de 1 até 5, mencionados no começo, vemos que a capa-
cidade buffer de um material pode ser melhorada agregando-lhe carbonato de cálcio,
argila ou húmus; no entanto, a presença de inibidores e de contaminantes, a existên-
cia de um excesso de inertes, de sais, ou de alquitrães arrastáveis por vapor, tudo is-
so pode ser remediado até certo ponto, mediante tratamentos com água fria ou
quente, segundo o caso.
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Todas as propriedades de superfície (porosidade, superfície específica, evapo-
ração de umidade etc.) podem também ser controladas, neste caso modificando a
granulação ou agregando outros materiais (húmus, carvão etc.).

As características intrínsecas do material, tais como sua constituição química,
ou seu grau de decomposição anaeróbica, que não podem ser alteradas sem um gran-
de sacrifício econômico, e a localização geográfica da matéria-prima (normalmente,
jazidas), junto à facilidade de sua obtenção e acondicionamento (custos de transpor-
te, de secagem, de moenda, de neutralização, de eliminação de inibidores ou conta-
minantes etc.) são as que realmente decidem se um material é apto para servir co-
mo suporte para determinado microorganismo simbionte das leguminosas.

Pode-se concluir que talvez a técnica mais simples e econômica, e que forne-
ce informações sobre uma grande quantidade de parâmetros relativos à constitui-
ção química do material, seja a pirogravimetria, pois simplesmente anotando os
pesos de uma pequena amostra conservada durante um tempo, a certas temperatu-
ras pré-fixadas, conheceremos um sem número de parâmetros, que já foram discuti-
dos teoricamente, e que aparecem resumidos na Fig. 9.
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REINOCULAÇÃO DA SOJA EM FUNÇÃO DOS SEROGRUPOS
DE RHIZOBIUM JAPONICUM PREDOMINANTES

EM SOLOS DE CERRADOS

M.A.T. Varqas!
J.R.R. Peres1

A.R. Suhet!

RESUMO - Objetivou este trabalho estudar a necessidade de reinoculação da soja
em locais onde esta cultura tivesse sido plantada anteriormente, em função dos
serogrupos de Rhizobium japonicum predominantes nos solos. Foram selecionados
nove locais no Triângulo Mineiro, onde foram semeadas áreas com e sem inocula-
ção. Em um local do Distrito Federal, estudou-se o efeito da aplicação de 150 kg/ha
de N na soja semeada sem inoculação em um solo com população de R. japonicum
estabelecida. Efetuou-se a tipificação serológica das estirpes que ocorriam no solo
através de reação dos nódulos com anti-soros específicos das estirpes 29W, 587,
53 2C, 566, 527, 965 e CB-1809. Não houve efeito da reinoculação na nodulação
e produção de grãos. Nas parcelas sem inoculação as plantas mostravam-se sempre
com boa nodulação (superior a 65 nódulos e 200 mg/planta). Também não houve
efeito da adubação nitrogenada no rendimento dos grãos, indicando a existência
de uma simbiose eficiente da soja com as estirpes de R. japonicum presentes no so-
lo. A tipificação serológica indicou a predominância das estirpes 29W e 587 em to-
dos os locais, exceto um, formando cerca de 94% dos 734 nódulos avaliados. Esses
dados indicam uma alta capacidade de disseminação e sobrevivência no solo das
estirpes 29W e 587, e sugerem que em solos em que a soja tenha sido inoculada com
estirpes eficientes e competitivas como as acima é desnecessária a reinoculação
anual na mesma área.

Termos para indexação: Rhizobium japonicum, soja, serologia, inoculação, cerra-
dos.

- REINOCULATION OF SOYBEAN BASED
ON THE MAIN RHIZOBIUM JAPONICUM RACES OF THE CERRADOS AREA

ABSTRACT - This experiment was designed to study the need of reinoculation for
soybean in soils where that crop was cultivated before, as a function of Rhizobium
japonicum strains prevaling in the soil, Nine locais in the Triângulo Mineiro area
were sown with inoculated and non-inoculated soybean. In another place in the
Federal District (Brasília) it was studied the effect of the application of 150 kg
N/ha in non-inoculated soybean cultivated in a soil with an established population

1 Eng? Agr?, Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC) . EMBRAPA, Caixa Postal
70/0023, CEP 73300· Planaltina, DF.
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of R. japonicum. The identification of the strains occurring in the soil were carried
out through imuno-aglutination, using specttic antiserum for the strains 29W, 587,
532c, 566, 527, 956 and CB 1809. There was no effect of reinoculation on nodula-
tion and grain yield. In the plots without inoculation the plants always showed
good nodulation (more than 65 nodules and over 200 mg per plant), Likewise,
there was no effect of nitrogen fertilizer on grain yield, indicating the existance of
an efficient symbiosis of soybean with the R. japonicum strains present in the soil.
The serological identification indicated the prevalence of the 587 and 29W strains
in ali the sites except one; these strains were found in 94% out of 734 nodules
sampled. These data suggest that in soils where soybeans have been innoculated
with highly competitive and efficient strains such as these, it is not necessary
to reinoculate the area annually.

Index terms: Rhizobium japonicum, serology, inoculation, Cerrados.

INTRODUÇÃO

A inoculação da soja em solos de cerrados de primeiro cultivo é uma prática
essencial para a obtenção de uma boa produtividade sem o uso de adubos nitrogena-
dos. Contudo, após o primeiro plantio, tem-se observado a ocorrência de nódulos
na soja semeada sem inoculação, devido ao estabelecimento das estirpes de Rhizo-
bium japonicum introduzidas no primeiro cultivo. Trabalhos conduzidos em outros
locais (Abel & Erdman 1964, Bookerd et alo 1978, Caldwell & Vest 1970, Chan
et alo 1976, Hartwing 1964, Ham et alo 1971) não obtiveram resposta à inoculação
da soja em solos em que esta cultura havia sido plantada anteriormente. Nos cerra-
dos já é recomendado o uso de uma dose baixa de inoculante a partir do segundo
cultivo da soja, e alguns agricultores já restrigem o uso de inoculantes ao primeiro
plantio, mas inexistem dados experimentais ou avaliações de nodulação nas áreas de
plantio da soja, que suportem a adoção de tais práticas.

A necessidade de reinoculação da soja pode estar relacionada com o grupo se-
rológico de R. japonicum predominante no solo. Esta predominância, de acordo
com Bezdicek (1972) está correlacionada com características físicas e químicas do
solo como frações da matéria orgânica, teores de NH; e NOj, pH e Mg trocável.

Neste trabalho, objetivou-se verificar a necessidade da reinoculação da soja em
função dos serogrupos predominantes em solos de cerrados.

MATERIAL E MÉTODOS

o trabalho foi realizado em dez locais, sendo nove situados no Triângulo Mi-
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neiro e um no Distrito Federal, como solos predominantemente sendo Latossolo
Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo, originalmente sob vegetação de Cerrados.
Em todas as áreas selecionadas, a soja havia sido cultivada com inoculação pelo me-
nos uma vez. As características químicas dos solos, suas localizações, bem como as
cultivares usadas se encontram na Tabela 1.

Em sete locais do Triângulo Mineiro, a soja vinha sendo cultivada com inocu-
lação nos últimos três anos, e nas duas áreas restantes, após vários anos de cultivo
com soja, o solo permaneceu sem cultivo por dois anos em uma das áreas, antes de
se instalar o experimento, e na outra área, foi cultivado milho no ano agrícola
77/78. A área do Distrito Federal localizou-se em um experimento de soja no Cen-
tro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC, em que as estirpes CB-I809,
29W, R-54a, 965, CB-I795, SMS 65, 527 e 587 foram introduzidas individualmen-
te por parcela em 1975, com quatro cultivares de soja (Paraná, Santa Rosa,IAC-2
e UFV-I). Posteriormente foram efetuados dois cultivos sem inoculação com as
mesmas cultivares.

A semeadura das áreas para o presente trabalho foi conduzida de novem-
bro a dezembro de 1978. No Triângulo Mineiro foram semeadas áreas superiores a
um hectare, exceto em Uberaba, onde a área foi de aproximadamente 500 m".
Foi efetuada a semeadura mecânica, inicialmente sem o uso de inoculante, e, em
seguida, com o uso de 200 g a 400 g de inoculante/40 kg de sementes. No CPAC
toda a semeadura foi efetuada sem inoculação com as quatro variedades utilizadas
no primeiro ano do experimento, com o auxflio de uma semeadeira Planet Junior.
Foi incluído um tratamento com 150 kg/ha de N (uréia) parcelado em três aplica-
ções, para cada uma das variedades.

As avaliações de nodulação foram efetuadas do estádio de floração ao início
de formação dos grãos, dependendo do local. Nas áreas do Triângulo Mineiro foram
coletadas dez plantas na parte inoculada, e igual número na parte não-inoculada pa-
ra cada local. Os nódulos foram destacados das plantas, secados a 650C, contados e
pesados. No Distrito Federal foram coletadas oito plantas por parcela (duas plan-
tas por variedade) e efetuadas as avaliações da mesma maneira. Em alguns dos 10'
cais do Triângulo Mineiro foi efetuada a avaliação dos grãos, através da colheita
de áreas de 50 a 200 m2 (uma amostragem por local). No Distrito Federal, o rendi-
mento de grãos foi avaliado em parcelas de 6,0 m? do experimento, com três repe-
tições.

Foram coletados 40 nódulos em plantas colhidas ao acaso, por local, nas áreas
não-inoculadas do Triângulo Mineiro, para isolamento e posterior c~racterizaçã"o das
estirpes de R. japonicum que ocorriam no solo. Efetuaram-se os isolamentos, segun-
do técnica descrita por Vincent (I 970). As estirpes identificadas como Rhizobium
foram então inoculadas em vasos Leonard (Norris 1964) com areia e solução nutriti-
va esterilizados, e coletados os nódulos para a caracterização das estirpes (cinco nó-
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;:: TABELA 1. Efeito de reinoculação na nodulação e produção de soja em solos de cerrados com população de Rhizobium japonicum já estabelecida.
00

Anlll ise qu rrntca do Nódulos por Nódulos pertencentes aos
solo planta Rendimento serogruposc (%)

Locais8 Inoc. Variedade de gr;!'os

pH Ca 2+ + Mg 2+ Peso Número
(kg/ha)

29W 587 566 CB-1809
(1:1) (mE/l00 cc) (mg)

Cepin6polis sem UFV-l 5.70 4,60 244 74 21 57 21 O
com 257 65

Tupaciguara sem UFV-l 4,80 2,06 340 89 63 37 O O
com 445 87

Tupaciguar. sem IAC-2 5,40 3,74 234 66 44 56 O O
com 334 110

Tupaciguara sem Bossier 5,40 4.34 274 86 39 50 11 O
com 277 93

Nova Ponte sem Bossier 5,40 3,80 315 90 17 39 43 O
com 307 100

Perdizes sem IAC-5 5,20 2,42 296 95 2.356 79 21 O O
com 451 152 2.367

Perdizes sem UFV-1 5,10 3,46 399 76 2.380 50 50 O O
com 413 89 2.250

Sacramento sem Parand 5,30 4,14 316 84 1.504 14 57 14 14
• com 334 95 1.500

Uberaba sem Sta. Rosa 6,00 3,80 343 176 2.844 50 50 O O
com 279 84 2.940

• Todos os solos 110 de textura argilosa, exceto em Cepin6polis (arenoso) a Uberaba (franco .••renoso). O toor da AI 3+ foi zero em todos os solos, exceto em Tupaciguara, na variedade

b ~::~'~~:~de ~~:~~ooOCo

c Foram testados antHorol espac(ficos para asestirpes CB·1809, 29W, 965, 532C, 587, 566 a 527.



dulos por estirpe). No Distrito Federal foram coletados 160 nódulos por variedade,
que foram secos a 650 e feita sua tipificação serológica. Esta, foi efetuada por sero-
logia (imunoaglutinação), através de reação dos nódulos com anti-soros específicos
das estirpes CB-1809, 29W, 965, 532C, 587, 566 e 527. segundo metodologia des-
crita por Vincent (1970).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tipificação serológica dos nódulos revelou a predominância das estirpes
29W e 587 em todos os locais estudados, exceto em Nova Ponte, onde a estirpe
predominante foi a 366 (Tabelas 1 e 2). Em três dos dez locais estudados, a estirpe
29W apresentou maior ocorrência que a 587, enquanto que em cinco locais a estir-
pe predominante foi a 587. Esses dados diferem dos resultados obtidos por Bez-
dicek (1972) que não encontrou predominância de nenhum serogrupo de R. japo-
nicum em vários solos estudados, e dos trabalhos de J ohnson & Means (1963) e
Damirgi et a!. (1967) que encontraram diferenças acentuadas na distribuição dos
serogrupos em vários solos dos Estados Unidos.

A distribuição dos serogrupos não foi afetada pela classe textural, pH e teor
de Ca 2 + + Mg 2 + do solo. Estes dados não concordam com os obtidos por Damir-
gi et al. (1967) e Bezdicek (1972), que observaram uma influência marcante de al-
guns parâmetros químicos de solo, incluindo o pH e o teor de magnésio trocável,
na ocorrência de serogrupos de R. japonicum. No presente trabalho, apesar da rela-
tiva amplitude encontrada nesses parâmetros (pH entre 4,80 e 6,00; e Ca 2 + +

+ Mg 2 + entre 2,06 e 4,60 mE/1 00 cc) as estirpes 29W e 587 predominaram em
quase todos os solos, formando cerca de 94% dos 734 nódulos avaliados. Esses
dados indicam que o uso das estirpes 29W e 587 pode ser generalizado para solos
de cerrados sob diversos níveis de fertilização e calagem. Peres (1979) observou a
predominância das estirpes 29W e 587 em um solo com pH variando de 4,8 a 6,8
inoculado com seis estirpes de R. japonicum demonstrando a tolerância dessas duas
estirpes à acidez do solo.

As Tabelas 1 e 2 mostram também que não houve diferença na ocorrência das
estirpes dentro das seis cultivares estudadas, ao contrário dos resultados encontra-
dos por Vargas, Peres & Suhet (dados não publicados) os quais observaram a predo-
minância da estirpe R 54a na variedade Doko e da DF-341 na variedade IAC-2, uti-
lizando um inoculante contendo as estirpes 29W, DF-341 e R 54a em proporções
semelhantes. Caldwell & Vest (1968) observaram que certos genótip.os de soja eram
predominantemente nodulados por estirpes de serogrupos específicos.

A predominância das estirpes 29W e 587 nos solos estudados pode ser atribuí-
da a sua maior capacidade ele sobrevivência no solo e maior competitividade por sí-
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TABELA 2. Efeito da adubação nitrogenada em quatro variedades de soja semeadas sem inoculação

em um solo de cerrado com população de Rhizobium japonicum já estabelecida.1

Adubação Anál ise qu (rnica do solo

Variedades nitrogenada Peso de nódulosl

(kq/ha de N) pH Ca 2 + + Mg 2+ (rnq/planta}
(1 :1) (mE/100g)

Paraná O 5,15 2,70 231 a
150 91 b

Sta. Rosa O 5,30 2,30 291 a
150 133 b

UFV·1 O 5,05 1,98 290 a
150 151 b

IAC-2 O 5,70 4,02 375 a
150 205 b

Grãos (kg/ha)2 Nódulos pertencentes

VJI I~J"d~s
aos serogrupos (%)

Rendimento Nitrogênio
56629W 587

Par aná 3.177 a 128 a 50 34 4

3.005 a 115 a

Si a R05J 4.032 a 187 a 44 30 2
4.194 a 202 a

UF\ ·1 3.692 a 221 a 50 30 2
3.698 a 230 a

IAC 2 3.258 a 184 a 52 34 2

3.673 199a

Experimento conduzido no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados em Latossolo Ver-
melho-Escuro, textura argilosa.

2 Os valores segu idos pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%.

tios de infecção nodular, conforme os resultados descritos por Peres (1979). No
Triângulo Mineiro, a alta ocorrência da estirpe 29W não era esperada, pois até a
época da coleta dos nódulos (fevereiro de 1979) essa estirpe ainda não havia sido
utilizada em inoculantes comerciais (Mircen 1980). A ocorrência dessa estirpe
nesses solos, bem como em ltaguaí, RJ, onde foi isolada pela primeira vez (J. Do-
bereiner comunicação pessoal) poderia ser atribuída ao uso de sementes importa-
das que teriam trazido essa estirpe aderida no tegumento. Esses dados evidenciam
que o cultivo contínuo com a soja cria condições para que estirpes de alta capacida-
de de sobrevivência e competição por sítios de infecção nodular I?ultipliquem-se
e se estabeleçam no solo, mesmo sem terem sido introduzi das através de inoculan-
teso

Os dados de nodulação da Tabela 1 mostram que em todos os locais as par-
celas sem reinoculação apresentavam plantas bem noduladas (superior a 200 mg e
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65 nódulos/planta) indicando a presença de uma alta população de R. japonicum
estabelecida no solo. Em quase todos os locais, não houve efeito da reinoculação
no número e peso de nódulos das plantas. Em Tupaciguara, nas cultivares UFV-l e
IAC-2, a reinoculação elevou acentuadamente o peso de nódulos; contudo, como
não foi avaliado o rendimento de grãos, não se pode concluir sobre os benefícios
dessa maior nodulação. Por outro lado, em Uberaba, onde também foi obtido um
aumento acentuado no número e peso de nódulos com a reinoculação, não houve
nenhum efeito no rendimento de grãos, que foi semelhante nos dois tratamentos.
Estes dados estão de acordo com os obtidos por Vargas & Suhet (1980) que mos-
traram que após um certo nível de nodulação, não há efeito desta na produção de
grãos. Assim, pode-se concluir que em virtude da boa nodulação observada nas par-
celas sem inoculação, é improvável que houvesse algum efeito da reinoculação no
rendimento dos grãos.

Em um trabalho conduzido sob condições de campo em Brasilia, DF, em um
solo com população de R. japonicum já estabelecida, não se constatou nenhum
efeito adicional da aplicação de 150 kg/ha de N mineral no rendimento e nitrogênio
dos grãos da soja semeada sem inoculação (Tabela 2). Apenas a nodulação foi redu-
zida com a adubação nitrogenada. Esses dados indicam que as estirpes presentes no
solo 29W e 587 foram capazes de formar uma associação simbiótica eficiente, su-
prindo as necessidades das plantas em nitrogênio. Como as estirpes de R. japonicum
predominantes pertencem ao mesmo serogrupo das estirpes que predominaram nos
solos do Triângulo Mineiro, fica mais uma vez evidenciada a eficiência, a capacidade
de sobrevivência e a infectividade das estirpes 29W e 587.

Os resultados obtidos neste trabalho demonstraram que em solos em que te-
nha se estabelecido uma população de R. japonicum eficiente em fixar N

2
com es-

tirpes competitivas por sítios de infecção nodular como a 29W e 587, pouco ou
nenhum benefício se obtém com a reinoculação anual da soja.

CONCLUSÕES

1. As estirpes 29W e 587 apresentam uma alta capacidade de disseminação
e sobrevivência no solo, sob diversas condições de acidez e fertilidade.

2. Em solos em que a soja tenha sido inoculada, com estirpes eficientes
e competitivas, é improvável que a reinoculação anual se reflita em algum benefí-
cio para as plantas.
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RESISTÊNCIA NATURAL À ESTREPTOMICINA DE ESTIRPES
DE RHIZOBIUM E SUA POSSIVEL INFLUÊNCIA

NA NODULAÇÃO DE LEGUMINOSAS EM SOLOS DE CERRADOS

M.R.M.M.L. Scotti '
N.M.H. Sá1

M .A.T. Varqas?
J. Dõbereiner''

RESUMO - Os problemas de nodulação da soja cultivada pela primeira vez em solos
de cerrados foram superados pela inclusão de duas estirpes de Rhizobium japoni-
cum altamente competitivas (29W e 587) nos inoculantes comerciais. Utilizando-se
placas de Petri com meio de extrato de levedura-manitol-agar e níveis crescentes de
estreptomicina, foi determinado o nível de resistência das principais estirpes comer-
ciais de R. japonicum. As estirpes 29W e 587 apresentaram uma alta resistência à
estreptomicina, respectivamente 80 e 150 ppm, enquanto que as demais estirpes
apresentavam uma resistência máxima de 40 ppm. Em vários solos de cerrados com
população de R. japonicum já cstabelecida, foram efetuados 218 isolamentos, sendo
encontrado um nível de resistência igual ou superior a 80 ppm de estreptomicina
em 86% dos isolados. A partir de nódulos de Stylosanthes spp. coletados em solo
sob cultivo, foram efetuados 149 isolamentos de Rhizobium sp. sendo encontrado
um nível de resistência igual ou superior a 40 ppm de estreptomicina em 43% dos
isolados, enquanto que em 68 nódulos coletados em cerrado virgem, apenas 16%
dos isolados apresentou aquele nível de resistência. Neste trabalho levantou-se a
hipótese de que modificações ecológicas promovidas pelo cultivo dos cerrados resul-
tariam numa maior produção de estreptomicina no solo por Streptomyces spp.,
ocasionando um acúmulo do antibiótico nas raízes das plantas. Nessas condições
poderiam ocorrer vantagens competitivas para estirpes de Rhizobium resistentes à
estreptomicina.

Termos para indexação: soja, Stylosanthes spp., streptomicina, antibióticos, cerra-
dos.
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NATURAL RESISTENCY OF RACES OF RHIZOBIUM
TO STREPTOMYCIN AND POSSIBLE INFLUENCES ON THE NODULATION

OF LEGUMES IN THE 'CERRADO' AREA

ABSTRACT - Soybean nodulation problems in the Brazilian Cerrados (a type of
edaphic savanna) were solved by the introduction of two very competitive strains of
Rhizobium japonicum (29W and 587). A survey in representative areas of this
region showed that 86% out of 218 R. japonicum strains isolated from soybeans
grown in this region were resistant to high levels of streptomycin (80 fJ. g/ml or
more). Also strains 29W and 587 were found to be resistant to 80 and 160 fJ. g/ml
of this antibiotic, respectively. Among 149 strains of Rhizobium sp. isolated from
Sty/osanthes spp. collected in cultivated cerrado soils, 43% were resistant to
40 fJ. g/ml of streptomycin while only 16% of 68 Sty/osanthes isolates from
undisturbed cerrado savannas supported this leveI. It is suggested that the ecological
changes caused by cultivation of virgin savanna land result in survival advantages for
streptomycin resistant Rhizobium strains.

Index terms: soybean, Sty/osanthes spp., streptomycin, antibiotics, Cerrados.

INTRODUÇÃO

A importância da fixação biológica do nitrogênio na ocupação dos cerrados
pode ser avaliada pela expansão da cultura da soja, e pelo uso cada vez mais genera-
lizado de leguminosas forrageiras nos pastos da região. Contudo, problemas de no-
dulação têm ocorrido com freqüência, impedindo um uso mais eficiente do nitro-
gênio obtido através da simbiose Rhizobium-leguminosa. Em um trabalho condu-
zido sob condições de campo em um solo de cerrado, Vargas & Suhet (1981) não
encontraram resultados satisfatórios com a inoculação de seis leguminosas forragei-
ras, indicando a existência de problemas no estabelecimento das estirpes presentes
no inoculante. Na cultura da soja, o uso da adubação nitrogenado era generalizado,
devido aos problemas de nodulação que ocorriam no primeiro cultivo em solos de
cerrados. Duas estirpes de R. japonicum (29W e 587) mostraram-se bastante supe-
riores às existentes nos inoculantes comerciais (Vargas & Suhet 1980a, Peres 1979),
sendo resolvidos os problemas de nodulação da soja nos cerrados quando essas estir-
pes eram aplicadas em altos níveis (Vargas & Suhet 1980a, b).

Dentre os fatores que podem interferir no estabelecimento de um novo grupo
de microorganismos no solo destacam-se os produtos de biossíntese microbiana,
tais como os antibióticos produzidos por actinomicetos. A presença no solo de uma
microflora antagonista ao Rhizobium pode ser um dos fatores interferentes na no-
dulação de leguminosas (Hely et ai. 1957, Wieringa 1963, Visona & Tardieux 1964,
Foo & Varma 1976). Patel (1974) observou que a população de actinomicetos é
mais elevada nos solos em que ocorrem problemas na nodulação de leguminosas. A
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população de actinomicetos, especialmente os do gênero Streptomyces é muito
elevada nos solos de cerrados (Coelho & Drozdowicz 1979), chegando a constituir
75 a 94% da população microbiana total. A produção de antibióticos pelos estrep-
tomicetos poderia desempenhar um importante papel no equilíbrio microbiano do
solo.

Os antibióticos produzidos no solo são rapidamente inativados (Pramer
1958), mas podem ser absorvidos pelas plantas e permanecerem ativos durante vá-
rias semanas no interior dos tecidos vegetais (Schwinghamer 1967). Nesse caso, po-
deria ocorrer uma inibição na infecção das raízes de legurninosas por estirpes de
Rhizobium que não sejam resistentes ao antibióticos assimilado.

Neste trabalho procurou-se estudar a resistência de estirpes de Rhizobium
spp. isoladas dos cerrados frente a alguns antibióticos, objetivando uma melhor
compreensão sobre a natureza dos fatores que interferem na nodulação de legumi-
nosas em solos de cerrados.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram efetuados isolamentos de estirpes de Rhizobium japonicum a partir de
nódulos de soja coletados em onze locais próximos às cidades de Brasília, DF, e
Ituiutaba, Araxá, Uberaba e Uberlândia, MG. Os solos eram Latossolos Vermelho-
-Amarelo ou Vermelho-Escuro, originalmente sob vegetação de cerrados, em que a
soja vinha sendo cultivada com inoculação há pelo menos três anos. No ano em que
foram coletados os nódulos (I979) a soja foi semeada sem inoculação. As varieda-
des utilizadas foram: Santa Rosa, UFV-l, Paraná, IAC-2, IAC-5 e Bossier. Foram
coletadas cerca de 20 plantas por local, do estádio de floração ao estádio enchi-
mento dos grãos, dependendo do lugar. A partir de cada planta foram destacados
dois nódulos que foram acondicionados em frascos de 10 rn1 com CaCI2. O isola-
mento das estirpes de R. japonicum foi efetuado após a reidatração dos nódulos se-
cos, segundo técnicas descrita por Vincent (I 970).

Em solos de cerrado virgem próximos às cidades de Brasília e Uberaba, e em
áreas já cultivadas, tratadas com fertilização e calagem, próximas a Sete Lagoas,
MG, foram coletados nódulos de raízes de Sty/osanthes guyanensis, S. grandiflora e
S. bracteata. Em nenhuma dessas áreas as legurninosas haviam sido inoculadas. Os
isolamentos das estirpes de Rhizobiun, sp. dos Sty/osanthes spp. foram feitos a
partir de nódulos frescos.

Foram obtidas 218 estirpes de R. japonicum e 149 estirpes de.Rhizobium sp.,
que foram caracterizadas como pertencentes ao gênero Rhizobium a partir de tes-
te de infectividade em tubos com meio agarizado (Vincent 1970), utilizando-se
Macroptilium atropurpureum cv. Siratro como hospedeiro. A eficiência em fixar
dinitrogênio dessas estirpes foi determinada em experimentos conduzidos em vasos
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Leonard (Norris 1964) com areia e solução nutritiva, usanuo-se a variedade IAC-2
para soja e o hospedeiro homólogo para cada espécie de Sty/osanthes. Cerca de
95% das estirpes de R. japonicum e 75% das estirpes de Rhizobium sp. nodularam
e fixaram N 2 •

As estirpes de Rhizobium foram testadas quanto a sua sensibilidade à estrep-
tomicina, pelo método de diluição em placas. Foram preparadas diluições (2x) de
sulfato de estreptomicina (Fontoura Wyeth) esterilizada por filtração. Estas dilui-
ções eram incorporadas ao meio com extrato de levedura - manitol - agar (Fred &
Waksman 1928) autoclavada e deixado resfriar até 450C, com pH final de 6,8-6,9
(Eagle et alo 1952). As placas eram conservadas a 40C por um tempo máximo de
24 horas antes de serem utilizadas. As estirpes a serem testadas eram crescidas em
meio líquido, e no final da fase logarítma, a densidade ótica do meio era padroni-
zada para 100-120 unidades Klett (107 a 188 células/ml). Testes preliminares con-
duzidos -com várias estirpes indicaram que essa densidade ótica era adequada para
assegurar a produtividade dos resultados. A utilização dos inóculos muito concen-
trados ou muito diluídos reduzem a precisão do teste (Jackson & Finland 1951;
Ericsson & Sherris 1971). Para cada estirpe foi feito um esfregaço na placa, utili-
zando-se um cotonete de algodão embebido na suspensão bacteriana. A leitura era
feita após um período de 72-96 horas de incubação a 290C, quando se observava
crescimento nas placas controle (placas em antibióticos). Na leitura foram conside-
radas positivas apenas as placas com crescimento em toda a região inoculada, sendo
a estirpe considerada como tolerante ao nível de antibiótico testado apenas nos ca-
sos em que três ou mais das quatro repetições utilizadas tenham sido positivas.

As estirpes de Rhizobium japonicum isoladas foram tipificadas em grupos so-
rológicos pelo método de imuno-aglutinação (Vincent 1970) através de reação dos
nódulos com anticorpos específicos das estirpes 566, 527, CB 1809, 29W, 965,
532C e 587.

RESULTADOS
Na Tabela 1 estão apresentados os níveis de resistência à estreptomicina das

estirpes de Rhizobium japonicum isoladas em solos de cerrados. Pode-se observar
que, independentemente do local, 86% das estirpes foram espontaneamente resis-
tentes a níveis iguais ou superiores a 80 J1 g/rnl. Esses dados contrastam com os ob-
tidos para as estirpes de R. japonicum utilizadas nos inoculantes comerciais (Tabe-
la 2), em que os níveis de resistência à estreptomicina foram relativamente baixos
(entre 10 e 20 J1 g/rnl), com apenas as estirpes 29W e 587 apresentando um nível
de resistência superior a 80 J1 g/rnl. Estes resultados sugerem que a resistência à
estreptomicina pode ser um requisito para a sobrevivência do Rhizobium em solos
de cerrados ou para a infecção e nodulação da soja. Outros estudos e observações
de campo nas regiões de cerrado reforçam esta idéia:
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TABELA 1. Resistência à estreptomicina de 218 estirpes de Rhizobium japonicum isoladas de
solos de cerrado.

Origem da N~ de estirpes Níveis de estreptomicina (Il g/ml) b

estirpe testadas
6405 10 20 40 80 160 320

N~ de estirpes
Brasília (5)a 114 1 1 O 18 47 43 1 3
ltuiutaba (1) 8 O O O O 6 2 O O
Araxá (2) 32 1 O 2 4 11 13 O 1
Uberaba (1) 17 O 1 O O 6 8 O 2
Uberlândia (2) 47 O O 1 1 23 16 2 4
% do total 1 1 1 11 43 38 1 5

a Número de locais de amostragem.
b Tolerância indicada pelo nível de estreptomicina em que ainda ocorreu crescimento em meio
contendo extrato de levedura e manitol.

TABELA 2. Resistência à estreptomicina de nove estirpes de Rhizobium japonicum usadasem
inoculantes comerciais.

Estirpe Origem das estirpes
Nlveis de

estreptomicina
(/1 gim I )a

29W
R54a
BR·11
527
532c
587
566
CB-1809
965

Estado do Rio de Janeiro - Brasil
Estado do Rio de Janeiro - Brasil
Estado do Rio de Janeiro - BrasiI
Estado do Rio Grande do Sul - Brasil
Estado do Rio Grande do Sul - Brasil
Estado do Rio Grande do Sul - Brasil
Estados Unidos da América
Austrália
Japão

80
10
10
20
20
160
10
20
20

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

a Concentração máxima de estreptomicina onde ainda houve crescimento de Rhizobium em pla-
cascontendo meio de extrato de levedura - Manitol.

1. quando a soja era cultivada pela primeira vez em solos de cerrados, proble-
mas de nodulação eram sempre observados com o uso dos inoculantes comerciais
existentes (Vargas & Suhet 1980a, b). Somente a estirpe 29W incluída entre os
inoculantes comerciais em 1979 não apresentou problemas de estabelecimento
(Vargas & Suhet 1980a).

2. Em um experimento de campo foi utilizado um inoculante misto (29W e
965) em área de cerrado virgem. Dos 2.786 nódulos testados por imuno-aglutina-
ção, 91 % continham a estirpe 29W (Vargas et alo 1981a).
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3. Estudos de sobrevivência em solos de cerrados, três anos após a inocula-
ção da soja (quatro cultivares e dez estirpes de R. japonicum incluindo a 29W e
a 587) mostraram que entre 2.000 nódulos testados, houve uma predominância
absoluta das estirpes 29W e 587 (peres et al. 1981).

4. Em um levantamento das estirpes de R. japonicum que ocorriam em solos
de cerrados de Brasília e Triângulo Mineiro, cultivados anteriormente com a soja,
de 734 estirpes isolados, 98% pertenciam aos sorogrupos das estirpes 29W ou 587
(Vargas et al. 1981 b).

Na Tabela 3 estão apresentados os sorogrupos das estirpes de R. japonicum
isolados nos cerrados, relacionados com a resistência à estreptomicina. Os sorogru-
pos predominantes também foram os das estirpes 29W e 587. As estirpes pertencen-
tes ao sorogrupo 566 elevaram sua resistência à estreptomicina, de 10 J1 g/rn! (resis-
tência da 566 original), para 40-80 J1 g/rnl. As estirpes do sorogrupo da 29W apre-
sentaram uma pequena tendência de se elevarem sua resistência à estreptomicina,
enquanto que as estirpes do sorogrupo da 587 não modificaram sua resistência em
relação à estirpe original. Estes dados parecem indicar que o nível de 160 J1 g/rnl é
suficiente para assegurar a sobrevivência e competitividade das estirpes de Rhizo-
bium no solo, e que é necessário um nível de resistência à estreptomicina de pelo
menos 40 J1 g/ml para que as estirpes sobrevivam no solo. Contudo, trabalhos de
pesquisa ainda se fazem necessários para que essas tendências possam ser aceitas
como conclusivas.
TABELA 3. Identificação sorológica e resistência à estreptomicina de estirpes de Rhizobium

japonicum isoladas em solos de cerrados.

N~ de
Níveis de estreptomicina (tl q/rn I)a

Estirpe Sorogrupo
estirpes

10 20 40 80 160 320 640

NO de estirpes tolerantes
Originab CB-1809 1
Isolada CB·1809 2

Original 566 1
Isolada 566 8

Original 29W 1 1
Isolada 29W 58 5 45 6

Original 587 1 1
Isolada 587 47 3 5 39

a Tolerância indicada pelo nível de estreptomicina em que ainda ocorreu crescimento em meio
contendo extrato de levedura e manitol.

b Estirpes isoladas de nódulos coletados em solos de cerrados.
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Os dados da Tabela 4 indicam que as estirpes de Rhizobium sp. isoladas de
Sty/osanthes spp. em cerrado virgem mostraram uma distribuição normal com
alta freqüência nas faixas de resistência entre 5-10 J1 g/rnl. As estirpes isoladas em
solos cultivados mostraram um primeiro pico de resistência na faixa observada nos
solos virgens, e um segundo pico de resistência em 40 t1 g/rnl. Isto sugere a ocor-
rência de microsrtios com concentrações de estreptomicina no nível de 40 J1 g/ml.
A maioria das estirpes comerciais foram resistentes somente na faixa de 2-5 J1 g/rnl.
A estirpe BR Ia que foi a única estirpe comercial resistente à 600 J1 g/rnl, foi isola-
da em um solo hidromórfico sob cultivo de arroz no Estado do Rio de Janeiro. Es-
ta estirpe foi testada em experimento de inoculação em solo de cerrado (A.M.Q.
Escuder, comunicação pessoal) e nodulou profusamente o Sty/osanthes guyanensis,
elevando significativamente sua produção de matéria seca.

DISCUSSÃO

Atribui-se ao Rhizobium uma resistência natural à estreptomicina na faixa de
10 J1 g/rnl (Josey et ai. 1979, Beynon & Josey 1980), mas esta resistência pode ser
uma característica variável para Rhizobium japonicum. Esta variabilidade foi verifi-
cada em estirpes isoladas em solos do meio-oeste dos Estados Unidos, das quais
44% foram resistentes a 12 J1 g/rnl de estreptomicina e somente 19% cresceram em
níveis de 100 J1 glml (Cole & Elkan 1979). As estirpes comerciais testadas neste tra-
balho confirmaram este baixo nível de resistência apresentado pelo Rhizobium, pois
foram tolerantes a níveis de 10-20 J1 g/rnl. Porém, as estirpes que nodularam a soja
cultivada no cerrado (29W e 587) e a maioria (86%) das estirpes isoladas destes so-
los apresentaram tolerância a níveis iguais ou superiores a 80 = g/rnl de estreptomi-
cina. A resistência a antibióticos apresentada por bactérias não patogênicas pode ser
uma manifestação do antibiotismo presente no solo. Este efeito freqüentemente é
atribuído aos actinomicetos produtores naturais de substâncias antibióticas. A rizos-
fera das plantas, como um microambiente rico em matéria orgânica e portanto pos-
suidora de uma elevada população microbiana, inclusive actinomicetos, é um local
que favorece as interações de sinergismo e antagonismo (Thornton 1956, Hely et al.
1957, Viennot-Bourgin 1964 e Patel & Brown 1969). Interações antibiontes pare-
cem estar presentes na rizosfera, tanto de legurninosas (Brown 1961) como de ce-
reais (Dobereiner & Baldani 1979), onde a proporção de bactérias resistentes à es-
treptomicina foi maior do que nas regiões distantes das raízes. Todas as evidências
sugerem a presença e produção de antibióticos no solo. Porém, os antibióticos no
solo podem ser inativados por vários processos. Antibióticos básicos como a estrep-
tomicina, são adsorvidos pelos colódies do solo mas sua atividade pode ser restaura-
da pela adição do anion fosfato (Pramer 1958). No cultivo da soja em solo de cerra-
do empregam-se altos níveis de adubos fosfatados, que permanecem precipitados ou
na solução do solo, na forma de fosfatos. A inoculação de Streptomyces em solos
com predominância de caulinita determinou na rizosfera das plantas uma rnicroflo-

729



-.l
Wo

TABELA 4. Resistência à estreptomicina de 149 estirpes de Rhizobium sp. isoladas de nódulos de Sty/osanthes spp.

N~ de esti rpes
Níveis de estreptomicina {Ji g/ml)c

Origem das estirpes
tolerantes . 2 5 10 20 40 80 160 360 640

N~ de estirpes tolerantes
Cerrado cultivadoa 81 2 7 17 11 10 15 7 7 1 4
Cerrado virgema 68 3 8 15 18 13 4 1 2 O 4
Outras regiõesb 8 O 3 2 1 O 1 O O O 1

a Estirpes isoladas de Sty/osanthes guyanensis, S. grandifo/ia e S. bracteata em solos de cerrados.
b Estirpes usadas nos inoculantes comerciais provenientes de Cali , Colombia (CIAT), Rio de Janeiro, Brasil (krn 47) e Rhodesia.
c Níveis de tolerância à estreptomicina indicados pelo crescimento em placas contendo extrato de levedura - Manitol.



ra mais tolerante à estreptomicina do que na rizosfera de solos ricos em montmo-
rilonita (Soulides 1969). Estes resultados foram atribuídos à menor capacidade de
adsorção e maior capacidade de liberação dos antibióticos básicos pela caulinita.
Este efeito pode ser expressivo nos cerrados, onde os solos principais, Latossolo
Vermelho-Escuro e Vermelho-Amarelo apresentam como principal componente da
fração argila a caulinita (Rodrigues & Klarnt 1978). A estreptomicina em solução,
pode ser absorvida por raízes de plantas (Crowdy & Pramer 1955) e permanecer
ativa por semanas nos tecidos vegetais (Schwinghamer 1967). Desta forma, a pro-
dução de antibióticos na rizosfera e sua absorção pelas raízes de plantas em certas
condições e tipos de solo, pode ser uma hipótese conjecturável. A partir desta hi-
pótese seria de se esperar que bactérias, especialmente do gênero Rhizobium, en-
contrariam problemas tanto para sua sobrevivência no solo como para infecção e
nodulação de leguminosas. A produção de substâncias antibióticas pode variar com
a natureza do solo, mas é particularmente influenciada pelo pH (Stevenson 1954,
1956). Condições de baixo pH são limitantes para actinomicetos e bactérias (Mar-
tyniuk 1978). A densidade populacional dos actinomicetos (I05 - 108/g de solo)
eleva-se em solos ácidos corrigidos com calagem (Alexander 1965) e em solos de
cerrado que receberam o mesmo tratamento, a população de Streptomyces spp.
apresentou-se mais elevada (Coelho & Drozdowcz 1979). O aumento do pH favo-
receu a atividade antibionte do solo como também a atividade da própria estrep-
tomicina aumentou com a elevação do pH do meio de cultura (Eagle et alo 1952;
Wieringa 1963). O efeito do Ph em solos de cerrado corrigidos com calagem foi bem
evidente nas estirpes nativas de Rhizobium sp. isoladas de Stylosanthes spp. En-
quanto a maior parte das estirpes isoladas de cerrado virgem apresentaram uma re-
sistência à 5-10 J.1 g/ml de estreptomicina, os cerrados cultivados favoreceram o apa-
recimento de estirpes resistentes à 40 J.1 g/ml de estreptomicina. Estes dados suge-
rem que a elevação do pH provocada pelo uso da calagem nos solos de cerrado po-
deria gerar um desequilíbrio microbiológico, especialmente na rizosfera, favorecen-
do a população de actinomicetos. A resistência a antibióticos seria então uma vanta-
gem competitiva para a microflora presente. Esta vantagem foi evidenciada com as
estirpes de R. japonicum 29W e 587 que sendo resistentes à estreptomicina foram as
únicas a não apresentarem problemas de estabelecimento nos cerrados (Peres 1979,
Vargas & Suhet 1980a). Desta forma, a utilização de estirpes de Rhizobium resisten-
tes à estreptomicina poderia ser condicionante para o sucesso da inoculação de legu-
minosas em solos de cerrados cultivados.
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RESPOSTA DE OITO CULTIVARES DE SOJA À ELEVADA
SATURAÇAo DE ALUMJNIO E NJVEIS DE FOSFORO

EM LATOSSOLONERMELHO-ESCURO,
NO DISTRITO FEDERAL

C.R. Spehar '
G. Urben Filho!

L.N. de Míranda'
L. Vilela!

RESUMO - Avaliou-se por dois anos (1978/79 e 1979/80) a resposta de oito culti-
vares de soja à elevada saturação de alumínio, na presença de fósforo em níveis cres-
centes, em Latossolo Vermelha-Escuro (LVE), na sede do Centro de Pesquisa Agro-
pecuária dos Cerrados. Usaram-se três níveis de fósforo, com e sem calagem.

Coletaram-se os dados de altura de plantas e produção de grãos. Para eliminar
a interferência do potencial genético das cultivares foram feitas comparações relati-
vas, usando-se percentagem sobre o máximo do valor obtido para aqueles parâme-
tros.

IAC-2 e Vx 5.281-5 foram as cultivares que apresentaram as maiores 'produ-
ções relativas em presença de alumínio, para todos os níveis de fósforo. Com o au-
mento do nível desse elemento na solução do solo, os efeitos da toxidez de alumí-
nio foram menos intensos.

RESPONSE OF EIGHT SOYBEAN CULTIVARS TO HIGH
ALUMINIUM SATURATION AND LEVELS OF PHOSPHORUS

IN A DARK RED LATOSOL SOIL
OF THE DISTRITO FEDERAL AREA

ABSTRACT - Eight soybean cultivars were screened for aluminum tolerance for
two years (1978/79 and 1979/80) on a Dark Red Latosol, in the Cerrado Research
Center, Planaltina, Brazil.

The experiment consisted of three phosphorus levels combined to limed and
non-limed treatments. The non-limed treatment had a 68% aluminum saturation
rate.

Plant height and grain yield were collected and transformed to relative values
(expressed as percentages of the maximum value obtained, when lime was applied)
for each cultivar, to eliminate interference of the genetic potential.

! Eng9 Agr9, Centro de PesquisaAgropecuária dos Cerrados - CPAC·EMBRAPA, Caixa Postal
700023, CEP 73300, Planaltina, DF.
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'IAC-2' and Vx 5.281-5 gave the highest relative values for ali phosphorus
levels. With the increase of phosphorus levei in the soil solution, the effects of
aluminum toxicity were lessevident.

INTRODUÇÃO

Grande parte do território brasileiro apresenta solos ácidos, com elevados teo-
res de alumínio tóxico às plantas e baixos níveis de fósforo. O uso de insumos mo-
dernos tem permitido minorar o problema, visando ao aproveitamento agrícola
dessas áreas. Entretanto, para que esse aproveitamento seja o máximo, torna-se ne-
cessário desenvolveram-se variedades mais tolerantes ao alumínio e eficientes no uso
de nutrientes. Isso permitirá a exploração de maior volume de solo, pelas culturas, o
que deverá resultar em colheitas mais estáveis.

Vários autores relatam a existência de espécies e variedades de plantas que di-
ferem no seu requerimento nutricional e na tolerância ao alumínio (Armiger et alo
1968; Foy & Brown 1964; Foy et al. 1972; Jones 1967; Miranda & Lobato 1978;
Salinas & Sanchez 1975 e Silva et alo 1976). Vose & Randall (1968), trabalhando
com gramínea, encontraram grande variação na resistência à toxidez daquele ele-
mento e, após alguns ciclos de seleção, a concentração de alumínio na solução de
cultura tinha que ser aumentada para que seleção adicional pudesse ser feita. Wal-
ley et alo (1974), em estudo com Agrostis relatam que a seleção natural desempe-
nha um papel importante na sobrevivência das espécies em presença de elementos
tóxicos. Diversos autores associaram a tolerância ao alumínio nas culturas com a
origem da espécie ou variedade e, em geral, aquelas provenientes de áreas com solos
ácidos são as mais resistentes à elevada saturação daquele elemento (Armiger et al.
1968 e Foy et alo 1965, 1967, 1973).

A tolerância ao alumínio tem sido relacionada à habilidade da espécie ou va-
riedade de absorver fósforo na presença de alta saturação daquele elemento (Foy &
Brown 1964 e Jones 1967).

Na soja a toxidez de alumínio tem sido associada a teores reduzidos de cálcio
na parte aérea e raízes (Arrniger et alo 1968). Por outro lado Foy et alo(1973) com-
parando variedades de tomate susceptíveis a alumínio com outras tolerantes verifi-
caram que os teores de alumínio, cálcio e fósforo na parte aérea eram menores nas
últimas. Entretanto, a maioria dos trabalhos se limita a avaliar espécies ou varieda-
des tolerantes ao alumínio pela produção de matéria seca da parte aérea e raízes.
Vários autores (Foy et alo 1965, 1967) trabalhando com diferentes culturas, em
solução nutritiva ou solo ácido, verificaram redução no crescimento de raízes e da
parte aérea de variedades susceptíveis ao alumínio. Essa redução desaparece ou é
atenuada quando cálcio é aplicado ao meio. Sartain & Kamprath (1978), consegui-
ram separar variedades de soja tolerantes ao alumínio pela rapidez do alongamento
da raiz em presença daquele elemento.
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Os objetivos deste estudo foram:

a. identificar, no campo, genótipos de soja tolerantes à elevada saturação de
alumínio com base no rendimento de grãos e altura de plantas;

b. verificar a possível interação daquele elemento com níveis crescentes de
fósforo.

MATERIAL E MÉTODOS

Oito cultivares de soja foram usadas em um experimento de campo conduzi-
do na área experimental do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC,
em um Latossolo Vermelho-Escuro (LE), nos anos agrícolas 1978/1979 e 1979/
1980.

A correção do solo foi realizada em 1975 mediante a aplicação de 50,200 e
350 kg/ha de P2 Os na forma de superfosfato triplo, em duas áreas: uma que não
recebeu calcário e outra com calagem (3,3 t/ha PRNT 100%). As duas áreas re-
ceberam quantidades iguais de potássio (100 kg/ha de K

2
O na forma de cloreto de

potássio) e micronutrientes (40 kg/ha de FTE BR 9). No ano agrícola 1978/1979
aplicaram-se igualmente nas duas áreas 60 kg/ha de P 2 O5 na forma de superfosfato
simples e 40 kg/ha de K

2
O na forma de cloreto de potássio. Todos os corretivos e

fertilizantes foram aplicados a lanço e incorporados com enxada rotativa.

Os resultados de análise química do solo após a colheita em 1980 podem ser
vistos na Tabela 1.

As parcelas experimentais, compostas de três linhas de 3 m de comprimento
e espaçadas de 0,60 m, foram distribuídas em blocos ao acaso, com duas repetições,
para cada combinação de nível de fósforo com calcário.

Coletaram-se os dados referentes à altura de plantas e produção de grãos. Para
eliminar a interferência do potencial genético das cultivares, as comparações foram
feitas usando-se percentagem sobre o máximo valor atingido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados médios dos dois anos agrícolas (1978/1979 e 19.79/1980) em
que se conduziu o experimento podem ser vistos nas Fig. 1 e 2. Os dados de altura
de plantas são menos evidentes que os de produção de grãos, mas em ambos IAC-2 e
Vx 5.281-5 foram as cultivares que apresentaram maior tolerância a alumínio ex-
pressa em percentagem sobre o máximo valor atingido.
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TABELA 1. Caracterlsticas qulmicas de um Latossolo Vermelho-Escuro (LEI ap6s adubação
fosfatada em nlveis crescentes, com e sem calagem. CPAC, 1978.

-_._--

p+l.ern mEq/100 ml ppm
-------

água 1: 1
AI cs- Mg P K

-----------
4,50 1,90 0,85 1,9 41
4,50 1,62 0,70 3,8 36
4,65 1,50 0,92 5,7 34

5,90 O 6,62 1,5 37
5,80 O 5,42 3,2 34
5,90 O 6,18 4,9 39

"-----

Sem calagem

Com calagem

Em quase todos os casos, os estudos são conduzidos em casa de vegetação,
usando solo ácido com elevado teor daquele elemento, em que são aplicadas doses
crescentes de calcário ou solução nutritiva, onde se adicionam alumínio na forma
de sulfato de alumínio.

As avaliações são feitas com base no peso seco de raízes e/ou peso da parte
aérea, fazendo-se transformação dos valores obtidos em percentagem sobre o má-
ximo que, em geral, é obtido quando o elemento tóxico está ausente. As plantas
que mostram maiores valores percentuais em presença de alumínio são considera-
das tolerantes.

Uma outra maneira de se estimar a tolerância ao alumínio envolve a rapidez
com que as raízes crescem em presença do elemento. Sartain & Kamprath (1978)
usaram essa técnica para avaliar genótipos de soja.

Entretanto, apenas alguns trabalhos avaliam a habilidade das plantas em to-
lerar alumínio tóxico com base na produção de grãos (Miranda & Lobato 1978,
Silva et alo 1976). Um maior número de trabalhos nesse sentido tem sido reporta-
do para eficiência no aproveitamento de nutrientes (Vose 1963). O mesmo autor
relata que nem sempre se tem encontrado relação entre a concentração de nutrien-
tes nas folhas ou outras partes da planta com produção de grãos.

Sobre esse mesmo aspecto concorda Devine (1977) quando reporta trabalhos
com alumínio. O autor afirma que nem sempre o teste de laboratório resulta em
progresso no campo.

Sabe-se que muitos são os fatores no campo que interferem na planta, desde a
emergência à maturação, e que muitos destes escapam ao controle do experimenta-
dor (Spehar 1977). Como muitos desses fatores vão em última análise interferir na
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produção de grãos, a avaliação da tolerância à toxidez de alumínio estará bastante
ligada aos demais fatores que compõem o ambiente em que se efetua a seleção.
Entretanto, se esses estudos de laboratório são limitados, têm, por outro lado, per-
mitido verificar que variedades tolerantes ao alumínio são, em geral, aquelas que se
originaram em regiões onde existe o problema (Foy et alo 1975, 1973). Isso sugere
que seleção natural tem desempenhado um importante papel na sobrevivência das
espécies em ambientes adversos, confirmando Walley et alo(1974).

o presente trabalho visou a identificar variedades de soja tolerantes ao alumí-
nio pela altura de plantas e produção de grãos relativas. Como o experimento foi
conduzido no campo, tornou-se necessária a sua repetição por mais de um ano. A
repetição no tempo permite que se isolem outros efeitos do meio que não sejam
controlados. Essa mesma técnica é usada para se medir a estabilidade de genótipos
para produção de grãos. Nesse caso acrescenta-se ainda a repetição em outros locais,
o que não foi possível no presente estudo.

Os valores relativos de todas as cultivares tenderam a aumentar quando se au-
mentaram os níveis de fósforo, embora ainda se evidenciando IAC-2 e Vx 5.281-5
como as mais tolerantes. Isso coincide com os resultados encontrados por Miranda
& Lobato (1978) em experimentos com trigo e feijão.

CONCLUSÕES

No presente estudo foi possível identificar a cultivar IAC-2 e a linhagem
Vx 5.281-5 como tolerante a alumínio com base nos valores relativos de altura de
planta e, principalmente, produção de grãos.

Os valores relativos tenderam a aumentar quando se aumentaram os níveis
de fósforo.

Um maior número de genótipos em experimentos em mais de um local de-
vem ser testados para que maior progresso possa ser alcançado.
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RESPOSTAS DA SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)
A.APLICAÇÃO DE DOSES DE CALCARIO EM SOLO LATOSSOLO

ROXO DISTROFJCO DE CERRADO
I. EFEITO IMEDIATO
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J.A. Quaggiol , 2
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RESUMO - Foi estudada no ano agrícola 1978/1979 em solo Latossolo Roxo de
cerrado, recentemente desbravado, a aplicação de O, 2,4, 6,8,10 e 12 t/ha de cal-
cário dolomítico, utilizando-se como planta indicadora a soja cultivar IAC-8 aduba-
da no plantio com 400 kg/ha de fórmula 0-20-10. Os resultados mostraram que a
aplicação de calcário aumentou a disponibilidade de Ca e Mg no solo, o que também
foi confirmado pela maior concentração destes elementos nas folhas de soja.
Também houve uma diminuição dos teores de Mn no solo e nas folhas em relação
à testemunha. Com a aplicação de 2,4,6 e 8 t/ha de calcário, observou-se um au-
mento gradual na produção de soja de 47, 67, 68 e 74% e também no tamanho de
sementes de 12, 15, 17 e 20%, respectivamente. A aplicação de quantidade superior
a 4 t/ha de calcário provocou uma diminuição no teor de óleo e um aumento no
teor de proteína das sementes de soja. A amostragem do solo posterior ao experi-
mento revelou uma boa recuperação do Ca e Mg aplicados mediante calagem.

SOYBEAN RESPONSES TO LEVELS OF LlMING
IN A DISTROPHIC PURPLE LATOSOL "CERRADO" PHASE

I. IMMEDIATE EFFECT

ABSTRACT - An experiment was installed during the agricultural year 1978/79 to
study liming in a recently cleared "cerrado" soil. The treatments consisted of O, 2,
4, 6, 8, 10 and 12 t/ha of dolomitic lime. Fertilizer was applied at planting time in
rows at the rate of 400 kg/ha of the formula 0-20-10. The soybean seeds of IAC-8
were inoculated before planting. The results showed that application of lime
increased the availability of Ca and Mg in the soil, which was confirmed by
soybeans leaf concentration. There was a decrease in the Mn concentration in the

I Eng~ Agr~, Pesquisador Cientffico, Instituto Agronômico de Campinas - IAC, Caixa Postal
28, CEP 13100, Campinas, SP.

2 Bolsista do CNPq.

742



soil by the application of lime, which was also observed in leaf analysis. With the
application of 2, 4, 6 and 8 t/ha of lime, there was a gradual increase in the soy-
bean grain yield when compared with check which amounted to 47, 67, 68 and
74% the seed size also responded with an increase of 12, 15, 17 and 20%,
respectively. The application of lime beyond 4 t/ha decreased oil content and
increased the protein content of the seeds. Soil analysis showed good recovery of
Ca and Mg by lime application.

INTRODUÇÃO

Tanto Kamprath (l970) como Pearson (1975) têm indicado ser o teor de
alumínio, determinado por extração com solução salina não tamponada, o critério
lógico para determinar as necessidades de calagem de solos em regiões tropicais.
Este critério tem sido utilizado até o momento com bastante freqüência no Esta-
do de São Paulo.

Segundo revisão feita por Pearson (l975), a cultura de soja responde bem
à calagem nos solos tropicais. No Estado de São Paulo, Mikkelsen et alo (l963),
Miyasaka et alo (l966) e Mascarenhas et alo (l967, 1969, 1974) têm encontrado
consideráveis aumentos na produção com o uso de calagem. Entretanto, dados
de Mascarenhas et alo (l969), em Latossolo Roxo, evidenciam que os aumentos
de produção foram devidos ao Ca e Mg contidos no calcário e utilizados como nu-
trientes, uma vez que havia apenas traços de alumínio no solo. Em trabalho mais
recente Raij et alo (l977) mostraram que as produções máximas de soja ocorreram
quando se elevou o pH ao redor de 6 ou o teor de Ca + Mg em torno de 3 rnEqJ
100 rnl de terra. A aplicação de níveis de calcário suficientes para neutralizar o
alumínio trocável do solo não promoveram altas produções de soja, tendo sido
observados teores de Mn nas folhas considerados em níveis tóxicos, fato também
observado por Mascarenhas et alo (no prelo) que ainda indicavam ser a cultivar
Santa Rosa como mais tolerante ao alumínio trocável, ficando portanto con-
firmada a hipótese levantada por Pearson (1975) de que a soja, no geral, é relati-
vamente mais tolerante ao alumínio que ao manganês.

o objetivo deste trabalho é mostrar o efeito imediato de calagem no solo e
sobre a nutrição e a produção de soja IAC-8 em solo Latossolo Roxo de cerrado
que contém baixos teores de Ca e Mg.

MATERIAL E M~TODOS

A área experimental localizou-se na Fazenda Fortaleza, no município Concei-
ção de Alagoas, em Latossolo Roxo-Distrófico de cerrado recentemente desmatado.
Usou-se um delineamento de blocos ao acaso, com sete tratamentos e com seis repe-
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tições. o calcário dolomítico foi aplicado na primeira quinzena de agosto de 1978
nas doses de O, 2,4,6,8, 10 e 12 t/ha.

o calcário apresentou as seguintes especificações:

CaO 22,8%
MgO 17,3%
Material retido na peneira 10 . . . . . . . . . . .. 2,0%
Material retido na peneira 50 48,9%
Material que passa na peneira 50 49,0%
PRNT 57% CaC0

3

Após aração do terreno, o calcário foi incorporado numa profundidade de
15 a 20 centímetros com grade de disco. O plantio foi efetuado em 3/11/78 com a
cultivar de soja IAC-8, cujas sementes foram inoculadas no momento da semeadura,
com estirpe de Rhizobium específico para a soja. Todas as parcelas receberam uma
adubação, no sulco de plantio, correspondentes á aplicação de 400 kg/ha de fórmu-
la O: 20: 10, contendo portanto 80 e 40 kg/na de P2 05 e K

2
O, respectivamente.

Cada canteiro consistiu de oito linhas de seis metros de comprimento, espaça-
das entre si de 0,6 m. Foram semeadas 30 sementes por metro linear e após desbaste
foram deixadas 20 plantas por metro. Em fins de dezembro, aproximadamente
45 dias após o plantio, foram coletadas amostras do solo a 0-20 e 2040 centímetros
de profundidade. A determinação de cálcio e magnésio no solo foi feito de acordo
com a metodologia utilizada pela Seção de Fertilidade do Solo do Instituto Agronô-
mico. O método consiste em extrair as formas trocáveis de cálcio e magnésio por
percolação com cloreto de potássio lN e as formas não trocáveis por fervura com
ácido clorídrico 0,5 N após a extração das formas trocáveis. Desta forma é possível
conhecer a fração de calcário que já reagiu e a fração mais grosseira que ainda não
reagiu. As determinações dos demais elementos foram feitas de acordo com a meto-
dologia descrita por Raij & Zullo (1977). Na época do florescimento foram coleta-
das 30 terceiras folhas por parcela a partir do ápice das plantas e submetidas a
determinações químicas, segundo métodos compilados por Bataglia et alo (1978).
Para cômputo da produção, após maturação completa das plantas, foram colhidas
as duas linhas centrais de cada parcela, desprezando-se 0,5 m de cada extremidade.
Nos grãos foram avaliados os teores de óleo e proteína segundo metodologia descri-
ta por Teixeira et al. (1979).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o ano agrícola de 1978/1979 houve boa distribuição de chuvas, com
exceção do mês de fevereiro, em que ocorreu um veranico com duração de 10 dias
o qual não afetou a produtividade de grãos de soja.
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Tratando-se do primeiro ano de utilização de cerrado (logo após o desmata-
mento), as produções foram consideradas ótimas. A testemunha com apenas adu-
bação e sem calagem atingiu uma produção de 1.681 kg/ha (Tabela 1). A aplicação
adicional de 2,4,6, e 8 t/ha de calcário dolomítico sobre a adubação básica propor-
cionou aumentos de 47, 67, 68 e 74% na produção de grãos de soja, em relação à
testemunha. Com doses acima de 8 t/ha de calcário, os aumentos na produtividade
foram menores mas sempre superiores à testemunha. Efeito semelhante ocorreu no
tamanho de sementes porém em menor proporção, isto é, 12, 15, 17 e 20% mais
elevado que a testemunha. Acima da dose de 8 t/ha o efeito foi menor, mas o ta-
manho das sementes foi sempre superior ao da testemunha. Observa-se pela mesma
Tabela que a calagem acima da dose de 4 t/ha causou efeito depressivo sobre o teor
de óleo. Estes dados diferem daqueles citados por Morse (1950), que observou uma
diminuição no teor de óleo, onde foi feita calagem em ausência de adubação. Neste
trabalho houve diminuição no teor de óleo em presença de calagem e adubação. A
calagem na dose de 2 t até 10 t/ha provocou aumentos no teor de proteína, embora
a dose máxima não tenha diferido estatisticamente da testemunha.

Pelos dados da Tabela 2, que se refere às análises do solo, observa-se que o
alumínio trocável com teor bastante baixo no solo foi eliminado pela aplicação de
apenas 2 t/ha de calcário. Também houve diminuição gradual no teor de Mn no so-
lo, concomitantemente com o decréscimo do teor destes nutrientes nas folhas (Ta-
bela 3), pela aplicação de doses crescentes de calcário. Em observações no campo,
na ausência de calagem, as folhas mostraram-se enrugadas com um sintoma carac-
terístico de toxicidade de manganês. Comparando-se os teores com os da tabela de
Jones, citada por Ohlrogge & Kamprath (1968), verifica-se que concentrações supe-
riores a 250 ppm de Mn estão na faixa de excesso, podendo portanto ser a causa do
sintoma da toxicidade nas folhas da planta.

Os teores de Ca e Mg no solo e em ausência da calagem, segundo critério esta-
belecido por Catani et alo (1975) são baixos. No entanto, o teor de 0,74% de cálcio
nas folhas está dentro da faixa de suficiência. Em relação ao magnésio, os teores
tanto no solo como nas folhas da testemunha foram baixos.

O teor de fósforo do solo tanto na ausência como na presença de níveis de
calagem esteve baixo (Tabela 2). Isto se deve provavelmente ao método de extração
de fósforo do solo não ser adequado, conforme já apontado por Mascarenhas &
Kiihl (1974), pois os teores de fósforo nas folhas da testemunha mostram-se na fai-
xa de suficiência (Tabela 3). Com a adição de níveis de calcário, houve maior dispo-
nibilidade deste nutriente no solo (Kamprath 1976) e um melhor aproveitamento
na planta.

O teor de potássio no solo da testemunha que foi de 0,06 mEqfl00 ml (Ta-
bela 2) representa metade de nível crítico estabelecido por Raij & Mascarenhas
(1976). Os acréscimos nos teores de potássio pela aplicação de níveis de calcário
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TABELA 1. Efeitos da aplicação de diferentes doses de calcãrio dolomftico na média de produção de grilos, tamanho de sementes, 61eo e
proteína em soja.

Doses de calcário aplicado It/ha)
Determinações

O 2 4 6 8 10 12

Produções de grãos em kg/ha 1.681 a 2.472 b 2.822 c 2.847 d 2.913 d 2.460 b 2.519 bc
Tamanho de 100 sementes em 9 14,38 a 16,12 b 16,48 bc 16,79 bc 17,31 c 16,68 bc 16,86 bc
Oleo nas sementes % 22,51 c 22,26 c 22,14 c 20,11 b 19,69 ab 19,67 a 18,12 a
Proterna nas sementes % 37,52 a 41,65 b 42,65 b 42,73 b 43,39 b 41,60 b 40,06 ab

* Letras não comuns dentro de colunas horizontais expressam significância pelo teste de Duncan a 5%.



TABELA 2. Efeitos da aplicação de diferentes doses de ealcârio dolomhico nos valores médios de pH, alumfnio, cálcio, magnésio e potássio
trocável (mEq/100 rnl), f6sforo solúvel (ug/ml) e manganês trocâvel (ppml.

Doses de calcário aplicado It/hal
Determinações

O 2 4 6 8 10 12

pH em água (1 :2,51 5,30 5,50 5,80 5,70 5,80 5,90 6,20
Alummio trocável 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manganês trocável 10,12 9,49 9,59 9,92 8,62 8,10 7,90
Cálcio trocável 0,58 1,20 1,47 1,90 2,12 2,21 2,85
Magnésio trocável 0,20 0,47 0,94 1,21 1,35 1,42 1,79
Fósforo trocável 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Potássio trocável 0,06 0,07 0,08 0,10 0,10 0,07 0,10

-...l
.j:>.-...l



-.J
~
00

TABELA 3. Efeitos da aplicação de diferentes doses de calcá rio dolomftico nos teores médios de macronutrientes e manganãs nas folhas.

Doses de calcário dolomítico aplicados (t/hal
Determinações

° 2 4 6 8 10 12

N% 4,42 4,48 4,29 4,82 4,58 4,91 4,74
P% 0,234 0,273 0,282 0,283 0,287 0,295 0,296
K% 2,82 2,81 2,91 2,69 2,78 2,74 2,74
Ca% 0,74 0,81 0,85 0,81 0,95 0,84 0,85
Mg% 0,23 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,43
Mn ppm 552 451 385 416 356 357 350



TABELA 4. Balanço de cálcio e magnésio troc6veis e não-trocãvels nas camadas 0·20 cm e 20-40 m em solo que recebeu diferentes doses
de calcârio dolom Itico.

.-
Doses de calcário aplicado (t/ha)

Determinações
O 2 4 6 8 10 12

mEq/100 cm3

Camada 0·20 cm
Cálcio trocável 0,58 1,20 1,47 1,90 2,13 2,21 2,85
Cálcio não-trocável 0,40 0,70 1,72 1,80 2,20 3,00 3,23
Magnésio trocável 0,20 0,47 0,94 1,21 1,35 1,42 1,79
Magnésio não-trocável 0,23 0,43 0,88 1,05 1,17 1,95 2,13
Sub-total 1,41 2,80 5,01 5,96 6,85 8,58 10,00

Camada 20-40
Cálcio trocável 0,10 0,30 0,40 0,40 0,70 0,80 1,00
Magnésio trocável 0,00 0,20 0,30 0,40 0,60 0,70 0,90
Total 1,51 3,30 5,71 6,76 8,15 10,08 11,90
Total menos testemunha 0,00 1,79 4,20 5,26 6,64 8,57 10,39
Equivalente a CaC03 0,00 1,70 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20aplicado It/ha)

-.l
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podem ser devido à liberação de K trocável do solo ou à presença do adubo potássi-
co aplicado antes da amostragem do solo, pois a mesma foi efetuada após o plantio.
Pela Tabela 2, observa-se que o teor máximo atingido foi de 0,10 mEq/lOO ml. No
entanto os teores nas folhas mostram uma variação de 2,69 a 2,91% (Tabela 3)
que estão acima da faixa de suficiência entre 1,70 e 2,50% conforme a tabela de
Jones citada por Ohlrogge & Kamprath (1968). Por esta razão, Mascarenhas et al.
(no prelo) sugerem que o nível crítico do teor de potássio deve estar ao redor de
0,08 mEqf100 ml de solo seco.

Pela Tabela 4, tanto para o cálcio quanto para o magnésio, nas suas duas
formas (trocável e não-trocável), observou-se um acréscimo quase linear nos teo-
res destes cátions no solo, em função de doses crescentes de calcário dolomítico.
Em relação ao cálcio, observou-se que até a aplicação de 2 t/ha de calcário, a for-
ma trocável correspondia aproximadamente a duas vezes a da forma não-trocável.
Quando se aumentaram as doses de calcário, a relação trocável para não trocável
ficou próxima de 1,2: 1. Já em relação ao magnésio, esta tendência não foi obser-
vada, sendo os valores de magnésio trocável aproximadamente 45% mais elevados
que os valores de não-trocável em qualquer das doses aplicadas de calcário.

Estas sensíveis diferenças entre teores trocáveis e não-trocável de Ca e Mg
no solo, ligados ao fato de que somente altas doses de ca1cário conseguem elevar
o pH até 6, podem constituir um indício de que com emprego de calcário de gra-
nulometria mais refinada, e com PRNT maior, os resultados imediatos de calagem
poderiam ser obtidos com doses menores.

Foi notado que a quantidade de cálcio e magnésio total recuperada pela aná-
lise do solo foi praticamente igual à aplicada através de calagem (calcário com
PRNT a 58% CaC0

3
), conforme se vê na Tabela 4. Isto permite um controle quase

que perfeito do aproveitamento do calcário aplicado.
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SELEÇÃO DE ESTIRPES DE RHIZOBIUM JAPONICUM
VISANDO MAIOR EFICIENCIA NA FIXAÇÃO BIOLÓGICA

DO NITROGENIO E NA COMPETITIVIDADE
E SOBREVIVENCIA NO SOLO

F.F.Duque1

A.D. Dídonet?
J. Dobereiner '

RESUMO - O presente trabalho teve por objetivo selecionar estirpes de R. japoni-
cum capazes de produzir boa nodulação, de alta eficiência, competitivas e que so-
brevivam no solo. Em condições de campo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária - EMBRAPA, Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo -
SNLCS, Km 47, RJ, em solo Podzólico- Vermelho-Amarelo 'que não foi plantado
com soja anteriormente, durante o ano agrícola de 1978/1979, instalou-se o experi-
mento contendo nas parcelas principais os inoculantes formados pelas estirpes:
29W, 965, CB 1809 + R 54a, 29W + 965, CB 1809 + R 54a + 29W + 965 e testemunha,
nas subparcelas as cultivares UFV-l, IAC-2, Santa Rosa, PI-240.663 e IAC-5. No
ano seguinte (1979/80) plantaram-se apenas duas cultivares: IAC-2 e IAC-5, sem
inoculantes, para avaliar o efeito residual dos mesmos.

Os resultados mostraram que o inoculante formado pela estirpe 29W isolado
ou em mistura sobressaiu em relação ao peso seco de nódulos, atividade da nitroge-
nase e N total no tecido com diferenças dentro de cultivares. Houve diferença entre
cultivares e estirpes de Rhizobium em relação à transferência do N assimilado. A
cultivar IAC-5 parece capaz de assimilar mais N do solo e a estirpe 29W parece ter
maior capacidade de produzir nódulos mas com eficiência nodular (g N na planta/g
nódulos) menor e principalmente com menor capacidade de translocar o N fixado
para as sementes (kg de grão/kg N na planta). Os dados do segundo ano mostraram
baixa contaminação entre as parcelas e, através de análises sorológicas, observou-se
boa competitividade e sobrevivência da estirpe 29W no solo, apresentando 80% e
50% dos nódulos formados nas cultivares IAC-2 lAC-5, respectivamente. Foi consta-
tado ainda a presença de Rhizobium diferente do introduzido e específico para a
variedade IAC-2.

1 Pesquisadores do Programa Fixação Biológica de Nitrogênio (PFBN) EMBRAPA-SNLCS .
CNPq. km 47, CEP 23460, Seropédica, RJ.

2 Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientlfico e Tecnológico (CNPq),
EMBRAPA-SNLCS, Seropédica, RJ.
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SELECTION OF RACES OF RHIZOBIUM JAPONICUM
TOWAROS INCREASEO EFFICIENCY IN BIOLOGICAL FIXATlON

OF NITROGEN, SURVIVAL ANO COMPETITION IN THE SOIL

ABS!RACT - A field experiment was planted with four soybean cultivars in red
yellow podzolic soil at Km 47, Rio de Janeiro, where soybeans never had been
planted before. In the first year inoculants composed of strains 29W, 965, CB
1809 + R 54a, 29W + 965 and 29W + 965 + CB 1809 + R 54a were used besides an
uninoculated control. In the second year there was no inoculation but plots were
kept without cross contamination to evaluate residual effects and Rhizobium
survival with two of the cultivars: IAC-2 and IAC-5.

Nodule weights, nitrogenase activity and total N in plants showed strain
29W as the best for ali cultivars and the only one to nodulate properly cultivar
IAC-2. There were also differences between cultivars and Rhizobium strains in
respect to the transference of the fixed N to the seeds. Cultivar IAC-5 seems to
assimilate more N form soil and strain 29W which produced more nodules but
with a lower nodule efficiency (g N2 fixed/g nodules) had also a lower capacity to
transfere the fixed N to the seeds (kg grain/kg N in plants). The results from the
replant in the second year showed little cross contamination and as observed by
serological tests showed good survival and competitiveness of strain 29W in soil. It
formed 80 and 50% respectively of the nodules on cultivars IAC-2 and IAC-5.
These tests revealed also the presence in the soil of Rhizobium strains other than
29W capable to nodulate cultivar IAC-2.

INTRODUÇÃO

Os estudos sobre a fixação biológica do nitrogênio atmosférico em soja têm
tomado grande impulso nos últimos anos, devido principalmente a razões de ordem
econômica, e também por esta cultura estar se expandindo rapidamente para regiões
novas, como é o caso dos cerrados. A pesquisa vem acompanhando esta expansão,
dando o suporte necessário, em termos de seleção de estirpes de R. japonicum, va-
riedades adaptadas etc. para uma maior produção com um balanço energético ade-
quado.

Trabalho recente (Dobereiner & Duque, 1980) mostrou que só a fixação de N
em soja no Brasil, representa uma economia de 800 milhões de dólares por ano, po-
dendo aumentar ainda mais, considerando-se as demais leguminosas e, também, gra-
míneas caso se apliquem os conhecimentos já existentes e se incentivem mais as in-
vestigações sobre os fatores limitantes da fixação de nitrogênio.

Segundo Kolling (1978), na seleção de estirpes, deve-se levar em conta, princi-
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palmente, a sua eficiência, a competitividade, a multiplicação rápida e a persistência
no solo, mesmo na ausência do hospedeiro, além de considerar a ínteração tríplice
hospedeiro/rizóbio/meío ambiente. Brose (1979) sugere também que em trabalhos
de melhoramento de leguminosas, seja considerado o comportamento planta/rizó-
bio conjuntamente.

Uma nodulação efetiva, resultado da associação de certas plantas leguminosas
com certas estirpes de Rhizobium, pode resultar numa ineficiente fixação de nitro-
gênio (Bergersen & Nutman 1957), indicando que outros parâmetros, além da nodu-
lação estão envolvidos. A maioria dos fatores que age sobre a fixação de N2 nas le-
guminosas afeta o número e o tamanho dos nódulos, mas não a quantidade de N2
fixado por unidade de tecido nodular (Dobereiner et al. 1966). Segundo Rios &
Dobereiner (1972), a ação do inoculante no peso total e tamanho médio dos nódu-
los, foi menos pronunciado que o efeito da variedade, embora os inoculantes que
induziram maior nodulação apresentassem também menores nódulos. A grande di-
versidade na nodulação das variedades hoje cultivadas requer estudos de nodulação
em diferentes épocas do desenvolvimento da planta (Ruschel et al. 1975).

Em soja, dependendo do ambiente e da variedade, existem dificuldades de
estabelecer estirpes de Rhizobium selecionadas com capacidade de fixar nitrogênio
(Dobereiner et al. 1966). No entanto, manipulações dos caracteres fisiológicos e ge-
néticos da estirpe e da variedade, poderão contribuir para uma maior ou menor fixa-
ção de N2•

Atualmente em áreas de cerrado no Brasil, consegue-se uma produção de
4.000 kg/ha de soja, sem uso dé nitrogênio mineral (Dobereiner & Duque 1980).
Segundo Vidor et al. (1979), o número e peso seco de nódulos e a atividade da ni-
trogenase durante a época de floração, correlacionados com o peso da planta, são
bons parâmetros para estimar a eficiência de uma estirpe na fixação de nitrogênio.

Vincent (1956), acentua que uma estirpe de Rhizobium deve ser capaz de for-
mar nódulos efic'entemente nos hospedeiros para os quais é indicada, em uma larga
faixa ambiental. Experimentos realizados em regiões de cerrados mostraram alta es-
pecificificidade entre estirpes de Rhizobium japonicum e certas variedades de soja,
principalmente a IAC-2, muito cultivada naquelas áreas (Duque 1977, Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária, 1979), demonstrando a necessidade de se produzir
um inoculante específico, para esta variedade, e eficiente desde o primeiro ano de
plantio da soja. Peres & Vidor (1980) reportam vantagens de estirpes de R japoni-
cum capazes de nodular eficientemente várias cultivares, em vez de inoculantes es-
pecíficos para cada cultivar. Vidor et al. (1979) também confirmam.que uma estir-
pe altamente eficiente deve ter baixa especificidade hospedeira, comprovada em
experimentos de campo em várias condições.

Além de uma boa nodulação, alta eficiência e baixa especificidade, requer-se
de uma estirpe também uma alta competit /idade e sobrevivência no solo, mesmo
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na ausência do hospedeiro, mas também para competir por sítios da infecção nodu-
lar (Víncent, 1956; e Vidor et alo 1979). Friere et alo (1975) e Peres & Vidor
(1980), o primeiro em experimento de campo e o segundo em vasos, observaram
através de análise sorológica, uma predominância absoluta das estirpes 587 (RS) e
29W (RJ) com alta capacidade de competição na formação de nódulos. O primeiro
autor ainda observou que a estirpe 587 foi capaz de invadir parcelas vizinhas, predo-
minando sobre o respectivo tratamento. A .competitividade por sítios de infecção
nodular dessas duas estirpes foi independente do tipo de solo, pH e variedade,
mesmo quando utilizadas em mistura com outras estirpes (peres &Vidor 1980). Re-
centemente verificou-se ainda que em certas regiões, como no cerrado, resistência a
altos níveis (> 80 ppm) de estreptomicina confere melhor competitividade, e que as
estirpes 29W, 587 e a maioria das demais, que persistem no cerrado, são resistentes
a este antibiótico (Scotti et alo 1980).

Os objetivos do presente trabalho foram venricar o comportamento de varie-
dades e linhagens de soja frente à especificidade, eficiência, competitividade e so-
brevivência no solo, de estirpes de R. iaponicum visando aos problemas de estabele-
cimento das mesmas e uma simbiose efetiva, em um solo PVA no Rio de Janeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um experimento com 5 cultivares de soja (Glycine max (L.)
Merrill) e 5 inoculantes de R. japonicum no ano agrícola de 1978/79 e avaliado
o efeito residual dos inoculantes no ano agrícola de 1979/80; em um solo da série
Itaguaí (pV A) de textura média no campo experimental da EMBRAP A, no km 47,
RJ. ° solo apresentava as seguintes características químicas: P - 2 ppm; K - 36 ppm;
Ca - 1,6 mE/IOO em"; Mg - 0,9 mE/lOO em"; AI - 0,2 mE/lOO em"; pH " 5,3;
C% - 0,80; Humus - 1,3 e N% - 0,10-0,15.

° plantio foi feito em 19/10/79 em solo nunca antes cultivado com soja, utili-
zando-se uma adubação a lanço de PK e calagem realizada de acordo com recomen-
dação (160 kg/ha de P20S, 160 kg/ha de K20 e 1240 kg/ha de calcário dolomíti-
co). ° delineamento experimental foi do tipo split-plot em blocos ao acaso, com 4
repetições, colocando-se nas subparcelas seguintes cultivares de soja: UFV-I, IAC-2,
Santa Rosa, PI-240.663 e IAC-5 e os inoculantes colocados nos sulcos de plantio,
constituindo as parcelas principais com as seguintes estirpes de Rhizobium: 29W,
965, CB 1809 + R 54a, 29W + 965, CB 1809 + R 54a + 29W + 965 e sem inoculante.
Para as determinações, foram coletadas nas fileiras laterais 5 plantas/subparcela em
duas épocas: a primeira no início da floração e a segunda no início do enchimento
de grãos, sendo analisados a atividade da nitrogenase (C2H4), N total, peso seco de
nódulos e da parte aérea. Para o rendimento de grãos utilizou-se uma área útil de
1,5 m2

• Durante a instalação e condução do experimento tomaram-se cuidados es-
peciais para evitar contaminação entre os tratamentos.
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Na avaliação da sobrevivência das estirpes, no ano agrícola (1979/1980), o ex-
perimento foi instalado novamente na mesma área e local do experimento anterior,
somente realizando uma adubação de PK de manutenção no sulco de plantio (90
kg/ha P2 05 80 kg/ha K2 O), com o objetivo de avaliar o efeito residual dos vários
inoculantes 'empregados no ano anterior. O plantio de duas cultivares de soja:
IAC-5 e IAC-2 foi realizado no dia 5/12/79 com o mesmo delineamento anterior,
também com cuidados para evitar contaminação, sendo que em duas repetições
utilizou-se a cultivar IAC-2 e nas outras duas a IAC-5 com sementes esterilizadas.
Foi feita somente uma amostragem por ocasião do florescimento, analisando-se a
atividade da nitrogenase (C2H4), o peso seco dos nódulos, N total da parte aérea e
identificação sorológica por meio de aglutinação (Manual Prático de Rizobiologia,
Vincent 1956, trad. espanhol, 1975) de alguns tratamentos. Ainda no final do ciclo
avaliou-se o rendimento de grãos.

RESULTADOS, DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

De modo geral, os inoculantes que continham a estirpe 29W mostraram as
melhores características simbióticas conforme se pode ver nas diferenças entre ino-
culantes na Tabela 1. Na referida tabela constam apenas aqueles parâmetros analisa-
dos que deram diferenças significativas. As melhores respostas da atividade da nitro-
ge.iase por ocasião da floração também refletiram numa maior incorporação de ni-
trogênio total, na planta e no peso seco de nódulos, tanto na floração como durante
o enchimento de grãos, para aquela estirpe. A incorporação de matéria seca na plan-
ta durante o enchimento de grão também foi maior não só na presença dos inocu-
lantes citados, como naquele formado pelas estirpes CB 1809 + R 54a. Provavelmen-
te outros fatores estão envolvidos, como interações com cultivares. Já o inoculante
formado pela estirpe 965 não foi bem, ainda que melhor que a testemunha sem ino-
culante, na incorporação final de nitrogênio na planta, porém de maior eficiência
no rendimento de grãos. Como se sabe, nem sempre um inoculante formado por
uma "super estirpe" como a 29W, em comparação com outras como a 965 ou CB
1809 + R 54a, é superior quando incorpora grande quantidade de nitrogênio na
planta, se isto não traduzir em maior quantidade de N fixado e, conseqüentemente,
maior rendimento de grãos.

Isto vai depender da eficiência nodular (g N na planta/g de nódulos) e da efi-
ciência no uso deste nitrogênio pela planta (kg de grãos/kg de N na planta). A efi-
ciência nodular (Tabela 1) foi duas vezes superior para os inoculantes 965 e CB
1809 + R 54a em comparação com aquele formado pela estirpe 29W durante a flo-
ração e maior também por ocasião do enchimento de grãos. De faro esta estirpe
29W foi a que apresentou maior eficiência nodular.

A Tabela 2 expressa as diferenças significativas observadas entre cultivares. A
cultivar IAC-2 comportou-se igual a IAC-5 para peso seco de nódulos, porém signi-
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TABELA 1. Resultados médios comparativos e diferenças significativas da atividade da nitrogenase, peso seco de nódulos e da parte aérea, N
total e eficiência nodular entre cinco inoculantes de R. jeponicurn durante a floração (I) e enchimento de grãos 1111 da soja (Ano
agricola 1978/1979)a.

Inoculantes
Atividade da Peso seco de Nitrogênio total Eficiência nodular
nitrogenase nódulos Parte aérea I II I 11

I I II II

.umol C2 H4/h/planta g/planta g/planta mg/planta 9 nitrogênio/g n6d .

2,61 ab 0,15 a 0,37 a 7,73 a 50ab 162 a 0,33 0,46
1,51 bc 0,06 bc 0,17 bc 5,18 bc 39 ab 105 bc 0,66 0,59
1,60 bc 0,06 b~ 0,20 b 6,65 ab 40ab 142 a 0,66 0,70
3,18 ab 0,13 a 0,27 ab 6,74 ab 51 a 140 a 0,38 0,52
3,50 a 0,10 ab 0,23 b 6,93 a 51 a 135 ab 0,50 0,57
0,76 c 0,04 c 0,09 c 4,81 c 34 b 91 c

29W
965
C81809 + R54a
965 + 29W
CB 1809 + R 54a + 965 + 29W
5/1 nocu Iante

a Os números seguidos pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan.
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ficativamente inferior nos demais parâmetros. Dependendo do inoculante usado,
ela tem boas características simbióticas, entretanto, de menor capacidade no uso do
nitrogênio do solo, pois igualou-se à testemunha em N total. Provavelmente, a culti-
var IAC-5 pode retirar maior quantidade de N do solo e foi refletido nas diferenças
observadas no tratamento sem inoculante para rendimento de grãos (Tabela 4). A
fixação biológica de N2 foi boa para a cultivar IAC-2, mesmo melhor que IAC-5,
porém outro fator foi envolvido conforme mostram as interações observadas na
Tabela 3.

A cultivar IAC-2, com alta capacidade simbiótica, mostrou uma característi-
ca desejável, quando utilizada em solos pobres em N, como é o caso dos cerrados;
já em solos com maior nível de fertilidade em nitrogênio, a cultivar IAC-5 provavel-
mente se comportará melhor, pois mostra uma tendência em retirar N do solo.

As interações significativas (Tabela 3) entre inoculantes e cultivares confir-
mam a supremacia do inoculante 29W sozinho ou em mistura com outras estirpes
na fixação de N2 com as cultivares IAC-2, IAC-5 e PI-240.663, porém apenas na
IAC-5 conseguiu maior quantidade de N total incorporado. Os resultados sugerem
que outros fatores interferiram na produção de grãos, principalmente na cultivar
IAC-2. O abortamento de vagens, muito comum nas condições experimentais
(Jacob Neto & Duque 1981) talvez tenha contribuído para a limitação no rendi-
mento, independente da fixação biológica de N2.

Para o rendimento de grãos, a cultivar IAC-5 se destacou das demais confor-
me mostra a Tabela 4, alcançando produção de sementes em torno de 2.000 kg/ha
e se comportando bem frente a todos os inoculantes e até mesmo na eficiência de
uso do nitrato do solo. Já a cultivar IAC-2 mostrou-se bastante específica alcançan-
do boas produções quando se usou inoculantes contendo a estirpe 29W e produzin-
do menos que a testemunha quando o inoculante não era adequado (CB 1809 + R
54a). A cultivar UFV-1 foi a de menor produção e as demais cultivares se compor-
taram intermediariamente frente aos inoculantes. A Tabela 4 mostra ainda compa-
rações entre kg de grãos produzido por cada kg de nitrogênio incorporado à planta,
quer seja através da fixação biológica ou proveniente do solo em forma de nitrato.
O índice de eficiência do uso do nitrogênio está representado pelo rendimento es-
pecífico. Consegue-se um alto rendimento específico quando o nitrogênio absorvi-
do através da atividade da nitrogenase ou a partir do nitrato do solo é transforma-
do e incorporado à semente através de maior produtividade de grãos. Trabalhos de-
senvolvidos nas condições do experimento mostraram que para feijão o índice de
eficiência foi em torno de 20 kg grão/kg de N (Franco et alo 1979). Em milho
tem-se conseguido bem mais, isto é, 50 a 60 kg de grãosjkg N (pereira et alo 1981;
e Neyra et alo 1981).

Para as condições do presente trabalho o rendimento específico para a soja
ficou em torno de 21 a 25 kg grãos/kg N. Observa-se que para algumas cultivares e

758



TABELA 2. Resultados médios comparativos e diferenças significativas da atividade da nitrogenase, peso seco de nódulos e da parte aérea, N
total entre cinco cultivares de soja durante a floração (I) e enchimento de grãos (11) da soja (Ano agrícola 1978/1979)a.

Atividade da Peso seco de Nitrogênio total
Cultivares nitrogenase nódulos Parte aérea I II

I I II I II

J.LmolC2 H4/h/planta g/planta g/planta mg/planta

IAC-5 3,26 a 0,14 a 0,27 ab 2,12 a 8,29 a 64a 188 a
PI-240.663 2,62 ab O,09b 0,13 d 1,90 ab 7,76a 49 b 146 b
IAC-2 1,98 bc O,08b 0,32 a 1,38 bc 6,45b 35cd 134 b
UFV-1 1,70 c 0,07 b 0,23 bc 1,19 c 3,94d 31 d 67 c
Santa Rosa 1,41 c O,08b 0,16 cd 1,71 abc 5,26 b 45 bc 114 b

a Os números seguidos pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan.
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TABELA 3. Anãlises das interações significativas entre Inoculantes e cultivares de soja para atividade da nitrogenase, peso seco de nódulos, N
total durante a floração (I) e enchimento de grãos (11) (Ano agrlcola 1978/1979)a.

Inocu lantes
A tividade da n itrogenase Peso seco de Nitrogênio total

I I nódulos I II
II II

pmol C2 H4/h/planta g/planta mg/planta

IAC-5 IAC-2 PI-240.663 IAC-5 IAC-2 IAC-5

4,42 ab 2,25 cdef 2,88 bcde 0,61 a 0,54 ab 68 ab 317 a
1,53 cdef 1,48 cdef 1,41 def 0,17 de 0,25 cde 50 b 118 c
3,41 bcd 0,23 f 1,68 cdef 0,36 bcd 0,06 e 62 b 183 bc
3,57 bcd 4,88 ab 3,82 bc 0,25 cde 0,44 abc 62 b 221 b
5,93 a 1,79 cdef 4,74 ab 0,19de 0,46 ab 96 a 123 c
0,53 ef 1,23 def 1,22 def 0,09 e 0,16de 48b 156 bc

29W
965
CB 1809 + R54a
965 + 29W
CB 1809 + R 54a + 965 + 29W
S/Inoculante

a Os números seguidos pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan.
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IAC-2

Rendimentoa N totalb Rendimento
Cultivar x lnoculante de grãos na planta específico

{kg/hal {kg/hal {kg g,ãos/kg NI

29W 1.558 95 16
965 1.433 40 36
CB 1809 .• R 54a 983 47 21
965 + 29W 1.683 92 18
CB 1809 .• R 54a .• 965 .• 29W 1.275 52 24
S/I noculante 1.042 48 22
Média 1,329 b 62 21

29W 1.183 42 28
965 1.176 47 25
CB 1809 + R 54a 1.567 54 29
965 + 29W 1.108 36 31
CB 1809 .• R 54a + 965 .• 29W 1.150 43 27
S/lnoculante 1.225 29 42
Média 1.235 b 42 29

29W 1.483 69 21
965 1.333 60 22
CB 1809 + R 54a 1.517 75 20
965 + 29W 1.167 57 20
CB 1809 1- R 54a + 965 + 29W 1.575 76 21
S/lnoculante 1.102 30 37
Média 1.363 b 61 22

29W 609 45 13
965 1 200 58 21
CB 1809 + R 54a 1.123 55 20
965 + 29W 1.183 43 27
CB 1809 + R 54a + 965 + 29W 983 41 24
S/lnoculante 342 11 31
Média 907 c 42 21

29W 2.042 140 15
965 1.458 56 26
CB 1809 .• R 54a 2.142 97 22
965 + 29W 2.067 99 21
CB 1809 .• R 54a + 965 + 29W 2.042 55 37
S/lnoculante 1.808 91 20
Média 1.926 a 90 21

PI-240.663

Santa Rosa

UFV-l

IAC-5

As médias de produção de grãos da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukev a 5% de probabilidade .

b N total da parte aérea durante o enchimento de grãos x stand real lha.
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inoculantes como IAC-5 e 29W grande quantidade de nitrogênio foi incorporado à
planta (140 kg/ha), porém nem todo o nitrogênio foi transformado em rendimento
de grãos, pois quando comparado com a cultivar IAC-2 e o inoculante 965, esta
associação foi capaz de transferir quase todo o N absorvido para a produção de
grãos (Tabela 4), mostrando ser mais eficiente no uso do nitrogênio. Isto talvez in-
dica que o N2 fixado biologicamente é mais eficientemente transferido para o grão
como já observado por (Pate & Mínchin, 1980).

Na avaliação da competitividade e sobrevivência das estirpes no solo no ano
seguinte os resultados não mostraram significância estatística para nenhum dos pa-
râmetros estudados. Entretanto, algumas considerações podem ser tiradas com ba-
se nos dados (Tabela 5) e na análise sorológica (Tabela 6).

A cultivar IAC-5 não foi bem neste experimento, apresentando baixa ativida-
de da nitrogenase, peso seco de nódulos e rendimento de grãos em comparação com
a IAC-2, tendo sido severamente atacada por cochonilha do solo (Pseudoccocus
sp.). Já a cultivar IAC-2 apresentou uma alta atividade da nitrogenase e um bom
rendimento de grãos (2.010 a 3.000 kg/ha) com exceção do tratamento sem inocu-
lante, destacando-se quando na presença de todas as estirpes juntas.

De acordo com a análise sorológica, os poucos nódulos formados pela estirpe
965 (15%) apresentaram boa eficiência ou esta eficiência é atribuída a nódulos de
outras estirpes estranhas à 965 (75%) (Tabela 6). A estirpe 29W, quando presente
no inoculante da cultivar IAC-2, foi responsável pela maioria dos nódulos, exceção
feita quando o inoculante continha todas as estirpes, onde 70% dos nódulos são
estranhos às estirpes 965 e 29W. Isto se deve, talvez, à presença de uma estirpe na-
tiva e específica para a cultivar IAC-2 ou adaptação daquelas introduzidas.

De modo geral, houve baixa contaminação entre os tratamentos e uma boa
sobrevivência das estirpes no solo, principalmente a 29W (80% de aglutinação para
a cultivar IAC-2 e 50% para a IAC-5). Mesmo na presença do inoculante formado
pelas estirpes 965 + 29W, observou-se 60% de aglutinação para a cultivar IAC-2 em
relação à estirpe 29W. Não deixa de ser uma estirpe bastante competitiva e altamen-
te específica para a cultivar IAC-2. Os dados da Tabela 6 ainda indicam a presença
de outra estirpe nativa e diferença daquelas introduzidas, porém bastante específica
e sobrevivente em relação à cultivar IAC-2.
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TABELA 5. Resultados médios do Peso seco de nódulos, da atividade da nitrogenase e do rendimento de grãos de duas cultivares
de soja no segundo ano de plantio. (1979/1980)a.

Rendimento Pesoseco de Atividade da N2ase
Inoculantes Cultivares de grãos nódulos (,umol C2H4/p/h)

(kg/ha) (g/pl)

29W IAC-5 1.405 0,08 0,77
IAC-2 3.025 0,11 10,53

965 IAC-5 2.045 0,07 1,98
IAC-2 2.145 0,06 12,69

CB 1809 + R 54a IAC-5 1.371 0,12 1,12
IAC-2 2.495 0,14 11,73

29W + 965 IAC-5 842 0,23 4,75
IAC-2 2.693 0,08 7,74

CB 1809 + R 54a + 29W + 965 IAC-5 906 0,16 1,51
IAC-2 3.000 0,07 8,92

S/Inoculante IAC-5 639 0,09 2,05
IAC-2 973 0,07 2,49

a Os dados não apresentaram significância estatística.
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TABELA 6. Percentagem de nódulos obtidos da reação de aglutinação com os anticorpos
"29W" e "965", em diversos tratamentos, no segundo ano de plantio de soja no
campo 11979/1980Ia.

Cultivares S/reaçãoTratamentos
% de Aglutinação
com os anticorpos
29W 965

29W IAC-5 50 5
IAC·2 80 O

IAC-5 5 60
IAC-2 10 15

IAC·5 40 10
IAC·2 60 O

IAC·5 40 15
IAC-2 20 10

965

29W + 965

29W + 965 + CB 1809 + R 54a

45
20

35
75

50
40

45
70

a Dadosobtidos pelo CPAC, Brasília, DF.
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SOBREVIVÊNCIA E COMPETITIVIDADE DE ESTIRPES
DE RHIZOBIUM JAPONICUM EMCUL TIVARES DE SOJA

EM UM SOLO DE CERRADOS

J.R.R. Peres!
M.A.T. Varqas!

A.R. Suhet '

RESUMO - Foram estudadas a sobrevivência e a competitividade por sítios de infec-
ção nodular de dez estirpes de Rhizobium japonicum (CB-1809, CB-1795, R54a,
29W, 965, SMS 65, SMS 314 (587),566, e527 e 532c) em quatro cultivares de soja
(Paraná, Santa Rosa, UFV-l e IAC-2). O experimento foi conduzido durante três
anos consecutivos em condições de campo, num Latossolo Vermelho-Escuro (origi-
nalmente sob vegetação de cerrados), onde as estirpes foram introduzidas indivi-
dualmente, no primeiro ano de execução do experimento. No primeiro ano, não fo-
ram observadas diferenças na eficiência das estirpes, provavelmente devido à baixa
nodulação das plantas. Essa menor nodulação parece ter sido devido à quantidade
insuficiente de inoculantes usado e/ou ao elevado teor de nitrogênio mineral presen-
te no solo. A identificação das estirpes presentes nos nódulos através da reação soro-
lógica confirmou o estabelecimento da maioria das estirpes no primeiro ano de cul-
tivo. No segundo ano de cultivo ocorreu uma disseminação das estirpes 29W e 587
(SMS 314) em todo experimento, sendo as mesmas responsáveis pela formação de
59% dos nódulos em todas as parcelas. No terceiro ano esta percentagem elevou-se
para mais de 80%, o que indica uma maior competitividade por sítios de nodulação
dessas duas estirpes em relação às outras estudadas, e evidenciam a importância prá-
tica do estudo de competitividade e sobrevivência em trabalhos de seleção de estir-
pes de Rhizobium a serem recomendados para fabricação de inoculantes.

Termos para indexação: Rhizobium japonicum, soja, sobrevivência, competitivida-
de, cerrados.

COMPETITION AND SURVIVAL OF RACES OF RHIZOBIUM JAPONICUM
IN SOYBEAN CUL TIVATED IN A 'CERRADO' SOIL

ABSTRACT - The survival and competitionship for sites of nodular infection of
ten Rhizobium japonicum strains (CB-1809, CB-1795, R54a, 29W, 965, SM 656,
SMS 313, 566 and 527) in four soybean varieties (Paraná, Sta. Rosa, UFV-1 and
IAC·2) were studied. The experiment was carried out in the field in a Dark-Red
Latosol (originaly under cerrado vegetation) where the strain were inoculated
individually, only in the first year of the experimento In the first year of cultivation

I Eng~ Agr~, Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC) - EMBRAPA, Caixa Postal
700023, CEP 73300 . Planaltina, DF.
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no differences for efficiency among the strains were observed, probably due to
thelow nodulation of the plant. This lower nodulation seems to be due to the
insuficient inoculant levei used and/or the high levei of mineral nitrogen present
in the soil. The identification of the strain in the root nodules were done througti
immuno-agglutination technique. The tests confirmed the stablishment of most of
the strains introduced with the inoculation, in the first year of cultivation. In the
second year, there was a dissemination of the strains 29 W, 587 (SMS 314)
throughout the experiment, being these 'strains resposible for 59% of the nodules
formed. In the third year this percentage rose to 80%. These data indicates the
superiority of those two strains over the remaining ones, and highlights the practical
importance of the studies of the competitionship and surving capacity in Rhizo-
bium strain selection programs.

Index terms: Rhizobium japonicum, soybean, survival, competitionship, cerrados.

INTRODUÇÃO

A habilidade de uma estirpe competir saprofiticamente com a microflora na-
tiva ou naturalizada, e a sua persistência no solo juntamente com a eficiência, bai-
xa especificidade e a alta competitividade por sítios de infecção nodular, comple-
tam as características desejáveis de uma estirpe a ser recomendada para a produção
de inoculantes (Freire & Vidor 1978).

Em nossas condições, são escassos os trabalhos enfocando o estudo da sobre-
vivência e competitividade de estirpes de Rhizobium japonicum. Isto provavelmen-
te em função da soja ser uma cultura anual e sua inoculação com estirpes eficien-
tes poder ser feita a cada plantio. Entretanto, Freire & Vidor (1978) evidenciaram
que a inoculação com estirpes de alta eficiência não assegura que uma simbiose efi-
ciente irá se desenvolver, pois uma série de fatores relacionados com a planta, com o
rizóbio, com o solo e com as interações dos três pode afetar decisivamente a fixação
do N2•

Alguns pesquisadores têm mencionado que os estudos de sobrevivência de es-
tirpes de rizóbio a serem usados nos inoculantes devem ser conduzidos, quando
estirpes introduzi das tiveram a habilidade de competir efetivamente por sítios de
infecção nodular com as estirpes nativas ou naturalizadas do solo (Chatel & Parker
1972, 1973, Gibson 1976, Peres 1979). Isto se deve ao fato de uma estirpe de rizó-
bio poder ser competitiva por sítios de infecção nodular mas não sobreviver no solo
e, como conseqüência, estirpes menos eficientes predominaram nos nódulos forma-
dos nos anos subseqüentes. Portanto, é de grande importância acompanhar a flutua-
ção populacional das estirpes no solo.

Brill (1977) evidenciou a importância da sobrevivência e competitividade
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por sítios de nódulos, quando obteve um mutante de Rhizobium japonicum alta-
mente eficiente em fixar o N2• No primeiro ano de estudo a campo este mutante
aumentou significativamente o rendimento de grãos de soja. Entretanto, o mesmo
foi incapaz de competir com as estirpes já existentes no solo nos anos subseqüentes.
O autor sugeriu que uma possível solução para garantir a colonização do solo por
estirpes altamente eficientes seria a introdução do gen responsável pela fixação do
N2 de uma estirpe superior em estirpes de comprovada capacidade de sobrevivência
e competitividade no solo.

Este trabalho teve como objetivo estudar a eficiência em fixar o N2 ' a sobre-
vivência e a competitividade entre estirpes de R. japonicum em cultivares de soja,
em condições de cerrados.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos em condições de campo nos anos agríco-
las de 1976/1977, 197711978 e 1978/1979, num Latossolo Vermelho-Escuro
Argiloso, originalmente sob vegetação de cerrado, no Centro de Pesquisa Agrope-
cuária dos Cerrados. A análise química do solo indicou os seguintes valores: pH 4,5;
1,0 mEq de Al3 +/100 ml; 0,5 mEq de Ca "" + Mg++ /100 ml; 0,5 ppm de P e
28 ppm de K.

O preparo do solo no primeiro ano incluiu as seguintes operações: araçâo, gra-
dagem, catação manual de raízes, calagem (4 t de calcário dolomítico/ha) adubação
corretiva a lanço (240 kg de P O e 70 kg de K O por hectare, nas formas de super-

2 5 2
fosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente), uma passagem de rotovator,
sulcagem mecânica e adubação no sulco com 60 kg de P2 0

5
' 30 kg de K

2
O e 40 kg

de BR 12 por hectare. Nos anos subseqüentes o preparo do solo foi feito por meio
de capina e sulcagem normais com adubação de manutenção no sulco de 75 kg de
P

2
0

5
e 45 kg de K

2
O por hectare.

O delineamento experimental utilizado foi o de bloco ao acaso com três repe-
tições. Foram utilizadas as cultivares Paraná, Santa Rosa, UFV-l e IAC-2. Os trata-
mentos foram os seguintes: inoculantes preparados com as estirpes CB-1809 (Aus-
trália; USDA 136b; 586 do Rio Grande do Sul), R 54a e 29W (nativas do Rio de
Janeiro, EMBRAPA/SNLCS - PFN, km 47), 965 (nativa do Japão),CB-1795 (Aus-
trália), SMS 65 (lAC - Campinas) SMS 314 (lAC - Campinas; 587 nativa no Rio
Grande do Sul), 566 (isolada no Rio Grande do Sul de inoculante americano),
527 (nativa do Rio Grande do Sul, isolamento 107/53) e 532C (nativa no Rio
Grande do Sul); dois inoculantes comerciais formados pela mistura das estirpes
532C, 527 e 566 e dois tratamentos testemunhas, sendo um sem e outro com
aplicação de nitrogênio mineral. Todos os inoculantes foram preparados com tur-
fa e não foi feito o controle de qualidade dos inoculantes. A inoculação foi feita
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apenas no primeiro ano, utilizando-se 200 g de inoculante/40 kg de sementes. No
tratamento com nitrogênio foram utilizados no primeiro ano 100 kg de N/ha, no
segundo e terceiro ano 150 kg de N/ha na forma de uréia, aplicados parcelados em
cobertura (30 kg de N na emergência e o restante em quatro parcelas iguais, a inter-
valo de 15 dias).

A semeadura foi normal, realizada logo após a inoculação das sementes, sendo
estas cobertas imediatamente para evitar a incidência direta da luz solar sobre as
sementes inoculadas. Para evitar a contaminação das sementes entre os tratamentos,
tomou-se o cuidado de lavar e desinfetar as mãos com álcool hidratado (70%), todas
as vezes que se mudou de um inoculante para o outro.

Durante o período de cultivo a limpeza da área experimental foi feita manual-
mente, por meio de capina.

Foi determinado o peso dos nódulos, a ocorrência das estirpes nos nódulos, o
peso e o nitrogênio total nos grãos. Para as primeiras avaliações foram coletadas cin-
co plantas por parcela no estádio da floração. Os nódulos foram separados das raí-
zes, lavados, secados a 600C e pesados. Após isto foi feita a tipificação sorológica
das estirpes, através de reação de aglutinação entre anti-soros específicos para cada
estirpe e o extrato dos nódulos com solução fisiológica (Vincent 1970). Para avaliar
o peso dos grãos foi feita a colheita em 6 m? de área. Os grãos foram pesados, seca-
dos a 600C, moídos e analisados quanto ao teor de nitrogênio, pelo método de Kjel-
dahl.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas Tabelas 1, 2 e 3 são apresentados os dados relativos ao comportamento
das estirpes de R. japonicum em fixar o N2 nos três anos em que foram conduzidos
a pesquisa. Observa-se que no ano de implantação do experimento (76/77) em que
as estirpes foram inoculadas, houve uma nodulação precária em todos os tratamen-
tos estudados. Isto pode ser explicado pelo uso de dose baixa de inoculante
(200 g/40 kg de semente), concentração está abaixo da atualmente recomendada
para solos de cerrados cultivados pela primeira vez com soja (Vargas & Suhet 1980).
Outro fator que pode ter contribuído para esta baixa nodulação teria sido o alto
teor de nitrogênio mineral do solo, confirmado pelo rendimento de grãos da teste-
munha da cultivar Paraná (2.456 kg/ha), retirando-se do solo para esta produtivida-
de cerca de 115 kg de N/ha. Vários trabalhos têm evidenciado que alto teor de N
mineral reflete-se em efeitos inibitórios na nodulação e fixação do N2 pela~ legumi-
nosas. Segundo Oghoghorie & Pate (1971) a relação interna carboidrato: nitrogê-
nio governa a formação de nódulos e a fixação do N

2
,pois a absorção de N mineral

do solo requer um" disponibilidade dos fotossintatos para a redução deste nitrogê-
nio, diminuindo, assim, o fluxo de carboidrato necessário para a fixação simbiótica
do N

2
•
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A produtividade da cultivar Paranã no ano agrícola de 1976/1977 foi maior
que a das demais cultivares estudadas (Tabela 3). Essa maior produtividade pode
ser explicada por um período de seca de 42 dias (veranico) ocorrido no estádio
de enchimento de grãos e maturação das cultivares IAC-2, UFV-l e Santa Rosa, o
que não atingiu a cultivar Paraná por ser de ciclo precoce. Outro aspecto que pode
ser observado em todas as cultivares foi o aumento gradativo de todos os parâme-
tros estudados com os cultivos nos anos sucessivos. Esses dados confirmam observa-
ções feitas por outros pesquisadores (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
1979), os quais sugerem que este efeito pode ter sido devido à melhoria da fertili-
dade do solo nos anos subseqüentes ao primeiro cultivo, não só pela adição da adu-
bação de manutenção, mas também pela lixiviação de nutrientes para camadas infe-
riores do solo, aumentando assim o volume do solo fertilizado a ser explorado pelas
raízes e, conseqüentemente, aumentando a absorção de nutrientes pelas culturas.

Um dos principais aspectos observados neste estudo foi o estabelecimento e
sobrevivência das estirpes de rizóbio no solo (Tabelas 1,2,3,4 e 5) uma vez que as
mesmas só foram introduzidas no solo no primeiro ano de cultivo de soja. A habili-
dade de estirpes de rizóbio em persistirem no solo na ausência externa de fontes de
carbono e energia, segundo Vidor (1979), poderia se constituir num atributo seleti-
vo em estudos de sobrevivência e competição saprofítica. De acordo com Vincent
(1974) as possíveis causas que explicariam a sobrevivência de estirpes de rizóbio no
solo na ausência de seu hospedeiro seriam que a maioria das células envelhecidas do
rizóbio possuem grânulos de poli ~ - hidroxibutirato (PHB) e também que algumas
estirpes de rizóbio são capazes de sintetizar grande quantidade de polissacarídeos
extracelulares (PSEC). Segundo o autor estes dois compostos podem servir como
fonte de carbono, permitindo a sobrevivência dos rizóbios no solo na ausência do
hospedeiro.

A eficiência das estirpes em fixarem o N2 só pode ser analisada a partir do
segundo ano de cultivo, já que ocorreu uma baixa nodulação no ano de implantação
do experimente. Os dados das Tabelas 1, 2 e 3 mostram que de um modo geral os
parâmetros estudados não apresentaram diferenças significativas entre os tratamen-
tos dentro de cada cultivar, com exceção do peso de nódulos no tratamento com ni-
trogênio. Quando se compara os tratamentos inoculados com a adubação nitrogena-
da de até 150 kg de nitrogênio/ha, não se observam diferenças significativas de pro-
dução, indicando assim que a fixação do N

2
e o nitrogênio nativo foram suficientes

para suprir a soja em todo ciclo neste elemento, o que já foi observado também por
Barni et a!. (1977) e Franco et alo(1978).

A não-significância entre os tratamentos nos parâmetros no segundo e tercei-
ro anos de condução do experimento daria idéia de que todas as estirpes utilizadas
poderiam ser indicadas para as condições de cerrado, se fossem levadas em considera-
ção somente os parâmetros indicadores da eficiência das estirpes em fixar o N

2
• En-

tretanto, o estudo da competitividade por sítios de infecção nodular das estirpes

770



TABELA 1. Pesode nódulos (mg/planta) de quatro cultivares de soja em resposta à inoculação com

diferentes estirpes de R. japonicum. Média de três repetições.

Paraná UFV-1
Tratamentos

76ti7 77/78 78/79 76/77 77/78 78/79

CB 1809 35 b 164 ab 218 a 37 ab 316 a 288 a
R 54a 43 b 167 ab 232 a 13 b 291 a 260 a
29W 25 b 205 a 231 a 1 b 234 a 290 a
965 1 b 141 ab 218 a 20 b 220 a 215 a
CB 1795 16 b 134 b 187 a 19 b 281 a 321 a
SMS65 27 b 184 ab 211 a 7 b 234 a 223 a
SMS 314 12b 159 ab 187 a 8b 262 a 286 a
566 17 b 140 b 211 a 44 ab 252 a 256 a
532 c 10 b 144 ab 185 a 49 ab 227 a 347 a
527 3b 143 ab 207 a 6b 304 a 269 a
Inoc. A 93 a 147 ab 196 a 108 a 231 a 259 a
Inoc. B 83 a 160 ab 204 a 53 ab 235 a 258 a
Adub. nitroqenada' 5b 35 c 91 b 1 b 111 b 151 b
Testemunha2 7 b 148 ab 238 a 13 b 289 a 270 a

C.V. 53,8 11,3 9,0 74,4 9,5 14,6

Sta. Rosa IAC-2
Tratamentos

76/77 77/78 78/79 76/77 77/78 78/79

CB 1809 4 bc 188 a 224 abc 5a 192 ab 358 bc
R 54a 11 bc 209 a 263 ab 5a 160 ab 402 abc
29W 28ab 234 a 291 ab 15 a 166 ab 375 abc

965 7 bc 207 a 239 abc 44 a 133 b 394 abc
CB 1795 6 bc 188 a 258 ab 12 a 143 b 440 abc
SMS 65 13 bc 161 a 274 ab 7a 146 ab 382 abc
SMS 314 21 abc 177 a 332 a 7 a 156 ab 358 bc
566 17 bc 180 a 233 abc 13 a 1tiO ô;' 328 bc
532 c 4 bc 207 a 304 ab 7a 176 ab 397 abc
527 4 bc 224 a 274 ab 12 a 167 ab 476 abc
Inoc. A 43 a 197 a 213 bc 31 a 215 a 433 abc
Inoc. B 17 bc 187 a 218 abc 12 a 141 b 477 abc

Adub. nitroqenada' 1 c 86 b 133 c 7 a 51 c 205 d

Testemunha2 7 bc 171 a 221 abc 38 a 181 ab 532 a

C.V. 55,0 12,3 12,0 55,4 9,7 9,2

I Adubação nitrogenada 76/77 ; 100 kg de N/ha; 77/78 e 78/79 ; 150 kg de N/ha.
2 O tratamento testemunha não recebeu inoculação nem adubação nitrogenada.

Os números com a mesma letra não se diferenciam estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%.
Obs.: As sementes foram inoculadas no primeiro ano de condução do experimento.
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TABELA 2. Nitrogênio total no grão (kg/ha) de quatro cultivares de soja em resposta à inoculação com diferentes estirpes de R. japonicum.
Média de três repetições.

Paraná UFV-1 Sta. Rosa IAC·2
Tratamentos

76/77 77/78 76/77 77/78 76/77 77/78 76/77 77/78

CB 1809 119 bcde 110 a 75 ab 250 ab 72 cde 193 a 58 bc 188 abc
R 54a 97 cde 108 a 54 b 206 ab 86 bcd 188 a 64 abc 175 abc
29W 136 abc 128 a 68 ab 221 a 128 a 187 a 58 bc 184 abc
965 106 cde 104 a 58 b 223 ab 81 bcde 185 a 61 abc 181 abc
CB 1795 97 cde 110 a 75 ab 190 b 52 e 175 a 58 bc 158 c
SMS65 131 abcd 108 a 65 ab 222 ab 68 de 172 a 58 bc 179 abc
SMS 314 76 e 98 a 78 ab 239 ab 83 bcde 167 a 68 abc 163 bc
566 88 de 105 a 75 ab 224 ab 103 abc 189 a 48c 207 a
532 C 90 de 114 a 58 b 212 ab 66 de 173 a 54 bc 158 c
527 112 bcde 103 a 78 ab 233 ab 95 abcde 189 a 90a 168 bc
Inoc. A 163 a 102 a 103 a 263 a 115 ab 176 a 68 abc 197 ab
Inoc. B 154 ab 107 a 82 ab 214 ab 107 abc 188 a 71 abc 164 bc
Adub. nitrog. 1 173 a 115 a 78 ab 230 ab 105 abc 202 a 78 ab 199 ab
Testemunha2 115 bcde 94 a 68 ab 246 ab 83 bcde 188 a 65 abc 183 abc

---
C.V. (%) 19,7 9,4 26,0 15,4 21,2 19,4 23,4 10,8

Adubqção nitrogenada 1976/77 = 100 kg de N/ha; 1977/78 = 150 kg de N/ha.
2 O tratamento testemunha não recebu inoculação nem adubação nitrogenada.

Os números com a mesma letra não se diferenciam estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%.
Obs.: As sementes somente foram inoculadas no primeiro ano de condução do experimento.



TABELA 3. Produção de grãos (kg/ha) de quatro cultivares de soja em resposta à inoculação com
diferentes estirpes de R. japonicum. Média de três repetições.

Paraná UFV-l
Tratamentos

76/77 77/78 78/79 76/77 77/78 78/79

CB 1809 2.419 bcd 1.975 a 2.910 a 1.148 a 3.740 a 4.030 a
R 54 a 2.029 cde 1.874 a 2.969 a 1.115 a 3.136 a 3.707 a
29W 2.521 abc 2.190 a 3.177 a 1.294 a 3.443 a 3.692 a
965 2.126 bcd 1.958 a 2.833 a 1.067 a 3.200 3.773 a
CB 1795 2.150 bcde 1.888 a 2.843 a 1.382 a 2.840 a 3.778 a
SMS 65 2.427 bcd 1.909 a 2.792 a 1.275 a 3.359 a 3.731 a
SMS 314 1.662 e 1.786 a 2.928 a 1.416 a 3.499 a 3.188 a
566 1.793 de 1.824 a 3.102 a 1.345 a 3.406 a 3.864 a
532 C 1.798 de 2.021 a 2.929 a 1.136 a 3.240 a 3.642 a
527 2.264 bcde 1.811 a 2.546 a 1.451 a 3.410 a 3.638 a
Inoc. A 2.764 ab 1.924 a 2.798 a 1.628 a 3.935 a 3.934 a
Inoc. B 2.670 abc 1.977 a 3.443 a 1.358 a 3.241 a 4.001 a
Adub. nitroqenada' 3.088 a 2.034 a 3.005 a 1.391 a 3.527 a 3.698 a
Testemunha2 2.456 bc 1.772 a 2.744 a 1.286 a 3.643 a 4.124 a

C.V. 14,5 9,5 12,8 20,7 13,0 11,4

Sta. Rosa IAC-2
Tratamentos

76/77 77/78 78/79 76/77 77/78 78/79

CB 1809 1.449 cde 2.873 a 3.608 a 1.041 bc 3.050 a 3.420 ab

R 54 a 1.632 bcde 2.711 a 3.830 a 1.187 abc 2.756 a 3.356 ab

29W 2.128 a 2.846 a 4.032 a 1.125 bc 2.987 a 3.259 ab

965 1.614 bcde 2.785 a 3.770 a 1.078 bc 2.886 a 3.313 abc

CB 1795 1.214 e 2.635 a 3.664 a 1.070 bc 2.615 a 2.706 d

SMS 65 1.353 dc 2.484 a 3.618 a 1.078 bc 2.933 a 3.174 abc

SMS 314 1.659 abcd 2.563 a 3.754 a 1.241 abc 2.790 a 3.043 abc

566 1.753 abcd 2.757 a 3.864 a 894 c 3.083 a 3.440 ab

532 C 1.353 de 2.571 a 3.734 a 1.060 bc 2.619 a 3.490 ab

527 1.755 abcd '?747 a 3.598 a 1.524 a 2.877 a 2.802 cd

Inoc. A 1.853 abc 2.622 a 3.971 a 1.162 abc 3.131 a 3.282 abc

Inoc. B 1.810 abc 2.761 a 3.624 a 1.186 abc 2.576 a 3.296 abc

Adub. nitrogenada1 1.946 ab 2.871 a 4.194 a 1.338 ab 3.131 a 3.673 a

Testemunha2 1.636 bcde 2.687 a 3.481 a 1.190 abc 2.920 a 3.334 abc

C.V. 15,3 9,9 7,1 17,8 9,5 8,6

Adubação nitrogenada 1976/77 = 100 kg de N/ha; 1977/78 e 1978/79;" 150 kg de N/ha.
O tratamento testemunha não recebeu inoculação nem adubação nitrogenada.
Os números com a mesma letra não se diferenciam estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%.

Obs.: As sementes somente foram inoculadas no primeiro ano de condução do experimento.
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TABELA 4. Percentagem da ocorrência de estirpes de R. japonicum em quatro cultivares de soja um ano após a introdução das estirpes. Da-
dos médios de 160 nódulos das quatro cultivares. 1977/1978.

Anti-soros
Tratamentos

29W 587 965 R 54a CB 1809 566 527 532 C S/Reaçâ"o

CB 1809 46 21 1 3 1 8 7 O 13
R 54a 25 20 O 7 3 10 8 O 27
29W 57 29 O O 2 5 1 1 5
965 24 26 25 3 1 3 1 O 17
CB 1795 33 41 O 10 1 6 2 O 6
SMS 65 53 18 O 3 3 8 2 1 12
SMS 314 40 16 O 1 2 4 1 O 36
566 34 12 7 4 1 21 3 5 13
532 C 41 26 O 1 4 4 4 7 13
527 39 19 O 3 2 7 2 1 27
Inoc. A 18 18 O 3 3 2 43 1 12
Inoc. B 17 14 O 3 14 4 14 O 34
150 kg de N/ha 55 28 1 1 O 6 1 O 8
Testemunhal 28 37 O 4 2 10 2 O 17

I O tratam.ento testemunha não recebeu inoculação nem adubação nitrogenada.



TABELA 5. Percentagem da ocorrência de estirpes de R. japonicum em quatro cultivares de soja dois anos após a introdução das estirpes.
Dados médios de 160 nódulos das quatro cultivares. 1978/1979.

Anti-soros
Tratamentos

29W 587 965 CB 1809 566 527 532 C S/Reação

CB 1809 50 34 O 4 O 1 O 11
R 54a 55 30 2 O O O O 13
29W 51 32 O O O 1 O 17
965 48 29 8 O 1 O O 15
CB 1795 42 27 3 O O O O 28
SMS65 48 35 O O 2 O O 15
SMS 314 65 14 1 O 2 1 O 17
566 45 28 O 1 14 O O 12
532 C 47 27 1 O O O O 26
527 49 32 O O 1 O O 20
Inoc. A 65 28 O O O 5 O 4
Inoc. B 46 31 O 1 1 2 O 20
150 kg de N/ha 68 25 O O 1 O O 6
Testemunha 47 44 O O 1 O O 8

1 O tratamento testemunha não recebu inoculação nem adubação nitrogenada.
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(Tabelas 4 e 5) mostrou que esta ausência de diferenças significativas foi devido à
predominância generalizada das estirpes 29W e 587, que no segundo ano ocorreram
em mais de 59% dos nódulos formados (36 e 23% respectivamente), e no terceiro
ano esta ocorrência aumentou para mais do que 80% dos nódulos em todas as parce-
las, independente da cultivar estudada. A dispersão das estirpes por todo expérimen-
to pode ser explicada pelo movimento de água no perfil do solo e/ou carreamento
do solo por água ou pelo vento, uma vez que o experimento foi conduzido com cul-
tivo mínimo. A alta competitividade por sítios de infecção nodular das estirpes 29W
e 587 também foi encontrada por Peres (1979) em trabalhos realizados em casa de
vegetação com areia e solução nutritiva e solo, confirmando assim a hipótese levan-
tada pelos autores que estudos preliminares em casa de vegetação dariam indicação
do potencial de uma estirpe em competir ativamente por sítios de infecção nodular
em condições de campo.

A presença de nódulos sem reação nas Tabelas 4 e 5 pode ser explicada pela
não-utilização dos anti-soros correspondentes às estirpes CB 1975, SMS 65 e R 54 a,
as quais provavelmente estão ocorrendo na nodulação, visto que o solo era pratica-
mente livre de R. japonicum nativo ou naturalizado no ano de implantação da
pesquisa.

A técnica empregada para determinação da ocorrência das estirpes não permi-
te afirmar se as estirpes que não ocorreram na nodulação no terceiro ano permane-
cem ou não no solo uma vez que a sorologia só identifica a presença das estirpes
no nódulo.

Os dados obtidos neste trabalho evidenciam que em trabalhos de seleção de
estirpes de rizóbio devem ser levadas em consideração, para indicação de estirpes,
todas as características intrínsecas, citado por Freire & Vidor (1978). A utilização
somente de parâmetros indicadores da eficiência em fixar o N pode levar a conclu-

2
sões errôneas e possivelmente ao insucesso da inoculação.
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TOLERÃNCIA A AI +3 E BAIXO P DE CULTIVARES
DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) COR RELACIONADA

COM A FIXAÇÃO DE NITROGENIO EM SOLUÇAO NUTRITIVA

P.G.S. Brandão '
F.F.Duque2

A.D. Didonet!

RESUMO - A presente sene de experimentos realizada em casa de vegetação,
teve como finalidade a busca de cultivares de soja adaptáveis a condições de bai-
xa fertilidade do solo, principalmente alta saturação de alumínio e baixa disponi-
bilidade de fósforo, e ao mesmo tempo eficientes na utilização de nitrogênio pro-
veniente da simbiose com Rhizobium japonicum. Preliminarmente, avaliou-se o
crescimento de 10 estirpes de R. japonicum em 3 níveis de AI3 + e baixo fósforo
em meio de cultura e as estirpes DF-320, DF-395 e DF-383 foram escolhidas para
futuros experimentos. Posteriormente foram feitos dois ensaios em solução nutri-
tiva acrescentando-se N mineral com baixo e alto fósforo e 3 níveis de Al3 + • Ambos
mostraram que a cultivar IAC-2, de modo geral, foi a que se destacou, em relação à
tolerância ao AI3 ". Em dois outros experimentos em solução nutritiva sem N mi-
neral com 0,5 ppm de P, utilizando-se 5 estirpes de R. japonicum e 5 cultivares de
soja, destacou-se como mais tolerante a estirpe DF-383 para número e peso de
nódulos e acumulação de N total. As cultivares UFV-I e Santa Rosa apresentaram
melhor capacidade de fixação do nitrogênio mesmo em presença de alumínio tóxi-
co. A diferença na resposta ao alumínio tóxico entre plantas adubadas com N mi-
neral e outras dependentes do N fixado biologicamente destaca a importância des-
te tipo de estudo. A planta foi afetada de forma integral por AI3+ quando o nitra-
to foi a fonte de N. No entanto, em condições quando a simbiose com R. japoni-
cum foi a fonte de N, os efeitos do AI3 + dependeram da interação estirpe-genótipo-
planta, principalmente quando o meio apresentou doses baixas de P. .A tolerância
ao AI3 + aumentou quando o nível de P foi de 5 ppm. A seleção de Rhizobium em
meio de cultura não coincidiu com o comportamento da associação planta-bactéria,
pois a alta concentração de AI3 + e baixa disponibilidade de fósforo no meio; in-
fluenciaram a eficiência da simbiose de maneira diferente que o crescimento de
bactéria.

1 Alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Bolsistas do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (EMBRAPA), Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos
(SNLCS), Programa Fixação Biológica de Nitrogênio (PFBN), km 47, Seropédica, CEP 23460,
Rio de Janeiro, RJ.

2 Pesquisador Ja EMBRAPA/SNLCS/PFBN, CNPq, Seropédica, Rio de Janeiro, RJ.
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TOLERANCE TO AL+3 ANO LOW PHOSPHOROUS
IN SOYBEAN CULTIVARS ANO THE ASSOCIATIONS

WITH NITROGEN FIXATION IN NUTRIENT SOLUTION

ABSTRACT - The present serie of experiment was performed in the greenhouse
with the aim of selecting cultures of soybean adapted to condition of low soil
fertility, principally high saturation of aluminium and low levels of phosphorous, and
at the same time efficient in using nitrogen provided by the symbiosis with Rhizo-
bium japonicum. In preliminary work the growth of 10 strains of R. japonicum was
evaluated at 3 levels of AI3 + and low phosphorous concentration in culture medium,
and the strains DF-320, DF-395 and DF-383 were selected for future experiments.
Subsequently two trials were made in nutrient solution growing with mineral N
with low and high levels of phosphorus and 3 levels of AI3+. The results indicated
in general that the cultivar IAC-2 was the best in respect to tolerance to AI3+. In
two other experiments in nutrient solution without mineral nitrogen, with 0.5 ppm
of P, using 5 strains of R. japonicum and 5 cultivars of soybean it was shown that
the strain DF-383 was the most tolerant to A13+ and had the greatest capacity for
nitrogen fixation in the presence of aluminium. The difference in the response to
toxic aluminium between plants fertilized with mineral N and others dependent
on biologically fixed nitrogen, demonstrates the importance of this type of study.
The plant alone was affected by A13+ when nitrate was the source of nitrogen.
Nevertheless in conditions when the symbiosis with R. japonicum was the source
of nitrogen, the effects of A13+ were dependent on the strain/plant genotype
interaction, principally when the growth medium was low in P. The tolerance to
A13+ increased when the levei of P was at 5 ppm. The selection of Rhizobium
in culture medium did not coincide with the behavior of the plant bacteria associa-
tion at high levels of AI3 + and low availability of phosphorous in the medium,
which influenced the efficiency of the symbiosis in a different manner to the
growth of the bacteria.

INTRODUÇÃO

A busca de cultivares de soja adaptáveis a condições de baixa fertilidade do
solo, principalmente alta saturação de alumínio e baixa disponibilidade de fósforo,
e ao mesmo tempo eficientes na utilização de nitrogênio, proveniente da simbiose
com Rhizobium japonicum, tem sido incrementada nos últimos anos.

Para selecionar cultivares de soja adaptadas às condições adversas do meio,
vários fatores devem ser considerados, como características próprias das cultivares
e das estirpes de Rhizobium, interagindo naquelas condições. O pH do solo, e a
concentração de P, AI e Ca, são os fatores mais importantes para a seleção de plan-
tas tolerantes ao AI3+ em solução nutritiva (Foy 1976) e são também os fatores que
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limitam o rendimento de leguminosas tropicais dependentes do N simbiótico (Fran-
co 1976). Al3+ (alumínio catiônico) está freqüentemente presente em solos ácidos
em concentração fitotóxicas e inibe o crescimento da raiz, além de ser um dos prin-
cipais fatores limitantes do volume de solo explorado pelas raízes (Sartain & Kam-
prath 1975). A concentração de Ca influiu diretamente na tolerância a altos níveis
de Al3+. Foy et al. (1969) constataram que em cultivares de soja e milho a tolerân-
cia ao Al3+ é mais pronunciado em níveis altos de Ca e indica que o Al3+ diminuiu
o crescimento da soja. Adição de Al3+ à solução nutritiva diminuiu o crescimento
das raízes e o seu conteúdo de PeCa. Segundo Munns (1978), o Al3+ talvez iniba
a nodulação por inibição do crescimento da raiz. Kamprath & Foy (1971) sugeri-
ram que os efeitos nocivos do Al3+ sobre a fixação simbiótica de nitrogênio talvez
conte com uma redução no mínimo potencial de sítios de infecção nas raízes de
plantas na qual pode ocorrer nodulação. Acidez, deficiências de Ca e excesso de
Al3+ tendem a ocorrerem juntos nos solos e interagem seus efeitos na nodulação
e na planta (Munns 1978, Vidor & Freire 1972, K1iewer 1962, Foy 1974 e Dobe-
reiner 1966).

Em geral, o crescimento das raízes de leguminosas são menos sensíveis à aci-
dez do solo do que a nodulação. Munns (1978) e Freire et al. (1968), desenvolven-
do pesquisa em soja a campo, verificaram que a calagem e a adubação fosfatada
aumentaram significativamente o peso seco de nódulos e o rendimento. Além da
planta e da nodulação o crescimento e multiplicação do Rhizobium na rizosfera é
afetada por variações de pH no solo. Todavia, espécies de Rhizobium diferem na sua
tolerância a acidez e o R. japonicum, que não produz ácido no meio de cultura,
mostra tolerância a pH tão baixo como 3.5, sendo, ainda, a formação de nódulos
menos sensível do que o crescimento de Rhizobium em si (Vincent 1965).

A finalídade do presente trabalho foi avaliar cultivares de soja adaptáveis a
condições de baixa fertilidade do solo, principalmente alta saturação de alumínio e
baixa disponibilidade de fósforo e, ao mesmo tempo, eficientes na utilização do ni-
trogênio proveniente da simbiose com R. japonicum.

MATERIAL E MÉTODOS

Experimento 1. Crescimento de estirpes em meio de cultura com doses crescentes
de AI3+.

Estudou-se o crescimento de 10 estirpes de Rhizobium japonicum em meio
de cultura 79, modificando-se a concentração de P para 0,5 ppm e acrescentando
Al3+ nas concentrações de 0, 2 e 4 ppm e abaixando o pH para A,O e 4,8;, O abai-
xamento do pH e o acréscimo de Al3+ foram .feitos após a esterilização com meio
de cultura ainda morno. Foram utilizadas placas de Petri com 4 repetições. Após
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o crescimento do Rhizobium em solução estoque de meio semi-sólido, esta foi ho-
mogeneizada e em seguida, com uma alça de platina flambada, riscou-se e incubou-
-se a 320C até a leitura. Para avaliação da tolerância ao A13+ das diferentes estir-
pes utilizou-se de uma escala arbitrária de O a 4, para ambos, sendo a nota zero cres-
cimento nulo e 4 crescimento ótimo. Foram feitas leituras aos 4 e 7 dias após in-
cubação. O meio de cultura 79 teve a seguinte composição: 1 m1 K2HP04 sol.
10%,4 m1 KH2P04 sol. 10%, 2 m1 MgS04.7H20 sol. 10%, 1 m1 NaCI sol. 10%,
100 m1 extrato de levedura, 5 ml azul de bromotimol sol. 0,5% alcoólica, com-
pletada para 1.000 m1 com água destilada, colocando-se 15 g de ágar e ajustan-
do-se o pH com NaOH 10% para 5,5 e esterilizando-o.

Experimento 2. Comportamento de cultivares de soja para tolerância ao AI3+ em
sol. nutritiva contendo N mineral em 5 pprn de P.

Utilizaram-se cinco cultivares de soja e os níveis de O, 2 e 4 ppm de A13+ em
sol. nutritiva de Andrew et al. (1973) modificada pela substituição do Ca
(NO ) . 4 H O por CaCI e com 5 ppm de P. Acrescentaram-se 5 mM de Nem for-

3 2 2 2

ma de NH
4
NO 3' O pH foi reajustado diariamente para mantê-l o entre 4,2 e 4,6 e a

solução trocada uma vez por semana. As cubas contendo 40 litros de solução com
água deionizada e 20 plantas cada, foram arejadas por sistema de aeração forçada
por 15 minutos em intervalos de 75 minutos. A germinação das sementes foi feita
em areia lavada e esterilizada, sendo a transferência das plântulas onze dias após a
semeadura e a colheita com trinta e oito dias depois do aparecimento do 4? trifó-
lio. O experimento foi conduzido em setembro de 1979. O delineamento experi-
mental foi do tipo split plot com 2 repetições inteiramente casualizadas, sendo que
os níveis de A13+ por cuba representaram a parcela principal e as cinco cultivares às
subparcelas. Nos testes de significância de análise de variância utilizou-se o teste de
Tukey.

Determinação da atividade da nitrato-redutase (NR-ase)

Em cada amostragem, os folíolos centrais da folha mais nova com máxima ex-
pansão, foram coletadas de 4 plantas de cada subparcela e colocados superpostos
para retirada de discos de 1 em de diâmetro, com um furador de rolhas. Após serem
misturados duas subamostras de 250 mg, foram usadas para determinação da ativi-
dade da NR-ase segundo Harper & Hageman (l972). As leituras foram feitas em es-
pectrofotômetro Coleman usando filtro de 540 nrn.

Nitrogênio total: As determinações do N total das plantas foram feitas pelo
método semi-micro de Kjeldahl de uma subamostragem de 4 plantas previamente
moídas.
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Matéria seca: Após as determinações da atividade da NR-ase a parte aérea e
também a raiz foram secas em estufa de circulação de ar a 600C; após 72 horas fo-
ram pesadas.

Experimento 3. Comportamento de cultivares de soja para tolerância ao A13+ em
sol. nutritiva contendo N mineral e 0,5 ppm de P.

Foi um experimento igual ao anterior, porém com uma dose mais baixa de P
(0,5 ppm), e com as mesmas determinações. O experimento foi conduzido no mês
de novembro (1979) e colhido em dezembro com 37 dias após o plantio.

Experimento 4. Influência do A13+ na nodulação da soja em sol. nutritiva pobre em
fósforo (ensaio preliminarl.

Avaliou-se a infecção da soja pelas estirpes de Rhizobium DF-383, DF·395 e
DF·320 selecionadas no experimento 1, utilizando-se solução nutritiva com 3 níveis
de A13+,.0,5 ppm de P e 5 cultivares de soja. A germinação das sementes foi feita
como no experimento 2 e a inoculação foi feita mergulhando-se as raízes das plân-
tulas no inoculante serní-sólido na hora do transplante. A condução do experimen-
to foi a mesma descrita no experimento 2 e foram usadas as mesmas determinações
para N total e matéria seca. O experimento foi conduzido no mês de abril de 1.980,
colhido 39 dias após o semeio.

o esquema experimental foi splito-plot dentro do delineamento inteiramente
casualizado, ficando a parcela principal com os níveis de A13+, nas subparcelas as
estirpes e nas subparcelas as cultivares, com duas repetições.

Determinação da atividade da nitrogenase (N2 -ase)

Foram removidas da cuba as 4 plantas de cada subsubparcela, as raízes nodu-
ladas foram colocadas dentro de frascos de 280 m1 dos quais foram substituídos
12% do ar atmosférico por acetileno. Após uma hora de incubação à temperatura
ambiente, amostras de 0,5 m1 do gás foram retiradas e injetadas em um cromatógra-
fo de gás Perkin Elmer Fvl l , com coluna de-O.Sx 40 em com Poropak N, e nitrogê-
nio como gás de arraste, a uma velocidade de 25 m1 por minuto, a temperatura da
coluna de 400C, para determinação do etileno produzido.

Determinação do n9 e peso seco dos nódulos

Após o ensaio para determinação da atividade da N2-ase, os nódulos fora~
destacados das raízes, contados e secos em estufa de circulação de ar a 60

u
C; apos

72 horas foram pesados.
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Experimento 5. Influência do A13+ na nodulação e fixação de N2 da soja em sol.
nutritiva, pobre em P.

o mesmo experimento anterior, porém, utilizando-se das estirpes DF-383,
29W e CB1809, introduzidas nos meses de maio e junho, colhido 42 dias após o
plantio e seguindo a mesma metodologia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Experimento 1.

As estirpes disponíveis foram testadas em meio de cultura 79 modificado
(ágar sólido). Como não houve crescimento com pH 4 estes dados foram omitidos
da Tabela 1.

Conforme a Tabela 1, observou-se um estímulo no crescimento das estirpes
de Rhizobium, quando o meio pobre em P apresentava uma maior concentração
de Al3+. As estirpes mais tolerantes foram 4 das 6 provenientes de solo de cerrado
em Brasília (DF-395, DF-383, DF-320 e DF-378) e delas, apenas a última não foi
utilizada nos experimentos subseqüentes. A 29W e CB1809, que também foram
usadas nos experimentos subseqüentes, mostraram um menor crescimento.

TABELA 1. Avaliação do crescimento de estirpes de Rhizobium japonicum em
3 nlveis de A13+ com 0,5 ppm de P no meio modificadoa.

Meio de cultura 79 (pH 4,8)

Estirpes Níveis de A13+ (pprnl

O 2 4

CB 1809 O 1,5 1,7

DF395 1,8 4,0 4,0
DF383 3,5 3,8 4,0
DF320 2,7 2,8 3,3
965 0,7 2,2 2,5
R54a 0,5 1,8 1,5
DF333 1,5 2,0 2,7
DF377 1,0 2,5 2,0
DF378 1,3 3,8 3,7
29W 1,5 2,5 2,0

a Leitura realizada aos 7 dias de incubação, utilizando-se uma escalaarbitrária de
O a 4 (O = crescimento nulo e 4 ótimo crescimento). Nas placas com pH 4,0
não houve crescimento com nenhuma das estirpes.
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Experimento 2.

Neste experimento foi observado o efeito do Al3+ (O e 4 ppm) em plantas
em meio hidropônico usando NH4N03 (5 mM) como fonte de nitrogênio para
avaliar a tolerância das plantas em condições de alta disponibilidade de P (5 ppm)
sem considerar a simbiose com Rhizobium. Quanto ao tratamento com 2 ppm
de Al3+, este foi intermediário para comparações deixando, por isto, de constar
nas tabelas. Como a enzima NR-ase é limitante no processo de assimilação de
NH4N03 a atividade desta enzima foi utilizada como primeiro índice de resposta
ao Al3+. Em condições de alto P (5 ppm) a NR-ase não foi afetada pelo Al-3+(4
ppm) (Tabela 2).

TABELA 2. Efeito do P e A13+ na atividade da nitrato redutase em 5 cultivares de soja em sol.
nutritiva com 5 mM NH4N03 a.

0,5 ppm P 5ppm P

Cultivares
N fveis de A13+ (pprn)

O 4 Ib.b% O 4 Ib.%

NR-ase (,umol N02·'h.g. peso fresco)c

IAC-2 8,51 ab 6,79 a 20 1,50 3,75 O
UFV-l 8,08 ab 5,76 a 29 2,57 3,32 O
PI-240.663 9,72 a 6,19 a 36 1,16 1,33 O
Santa Rosa 10,58 a 6,45 a 39 2,08 3,32 O
IAC-5 6,62 b 2,92 b 56 1,91 3,40 O

a Os números seguidos pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si ao nfvel de
5% pelo teste de T :J key.

b Inibição (%)

c Enzima NR-ase avaliada pelo método in vitro com N03 no meio de incubação.

Na Tabela 3 observa-se que alto P (5 ppm) afetou muito pouco o N total na
planta. O N total da parte aérea das cultivares IAC-2 e PI-240.663 foi afetado em
maior proporção pelo Al3+, o que foi refletido por um aumento d~ inibição da re-
lação parte aérea/raiz. O Al3+ parece não afetar muito o peso seco da planta e o
comprimento de raiz quando se tem alto P (5 ppm) (Tabelas 4 e 5) sendo a cultivar
Santa Rosa a mais sensível.
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TABE LA 3. Efeito do AI 3+ no N total da planta em 5 genótipos de soja, em sol. Nutritiva com 5 mM NH4 N03 e 5 ppm pa.

Níveis de Ai 3+ (pprnl

Cultivares Parte aérea Raiz P. inteira P.a./raiz
-

O 4 Ib.%b O 4 Ib.% O 4 Ib.% O 4 Ib.%

N total (mg de N/planta)

IAC-2 80 a 67a 16a 6b 13 b O 86 80 7 13 5 62
UFV-1 41 c 46 ab O 8a 5c 38 49 51 O 5 9 O
PI-240.663 51 bc 43 b 17 11 a 18 a O 63 61 3 5 2 60
Santa Rosa 55 bc 45ab 18 8a 9 bc O 63 54 14 7 5 29
IAC-5 65 b 57 ab 11 9a 9 bc O 73 66 10 7 6 14
---
a Os números seguidos pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si ao nível de 5% pelo teste de Tukey.

b lnibição (%).
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TABELA 4. Efeito do A13+ e P no peso seco da parte altrea e raiz da planta em 5 cultivares de soja, em sol. nutritiva com 5 mM NH4NOs a.

Níveis de A13+ Ipprn)

Cultivares P Parte aérea Ib.b Raiz Ib. PI. inteira Ib. P.A./raiz Ib.
--

(pprn) O 4 % O 4 % O 4 % O 4 %

Matéria seca (g/pl.)

IAC-2 0,5 1,15 a 0,95 a 11 O,25abc 0,25 a O 1,40 1,20 14 5 4 20
5 1.47 a 1,35 a 8 0,28 0,32 O 1,75 1,67 5 5 4 20

UFV-1 0,5 1,05 a 0,75 ab 29 0,27 ab 0,24 ab 11 1,32 0,99 25 4 3 25
5 0,79 b 0,98 bc O 0,20 0,24 O 0,99 1,21 O 4 4 O

PI-24O.663 0,5 0,80 b 0,79 ab 1 0,19 c O,20b O 0,99 0,99 O 4 4 O
5 1,13 a 1,01 bc 11 0,28 0,29 O 1.41 1,30 8 4 3 25

Santa Rosa 0,5 1,04 a 0,74 ab 29 0,23 bc 0,23 b O 1,27 0,97 24 5 3 40
5 1,18 a 0,78 c 34 0,25 0,24 4 1.43 1,02 29 5 3 40

IAC·5 0,5 1,25 a 0,73 b 41 0,33 a 0,32 a 3 1,58 1,05 34 4 2 50
5 1,33 a 1,22 ab 8 0,29 0,29 O 1,62 1,51 7 5 4 20

a Os números seguidos pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si, ao nível de 5% pelo teste de Tukey.

b Inibição (%1.



TABELA 5. Efeito do A13+ no crescimento de raiz em 5 cultivares de soja, em sol. nutritiva
com 5 mM NH4N03•

Níveis de A13+ (ppm)

Cultivares 0,5 ppm de P Ib.b 5 ppm de P Ib.

O 4 % O 4 %

Comprimento de raiz (em)

IAC-2 42 37 12 54 ab 53 a 2
UFV-1 34 25 26 36 e 37 b O
PI-240.663 41 31 24 47 be 39 b 17
Santa Rosa 45 28 38 61 a 45ab 26
IAC-5 37 29 22 44 bc 45 ab O

a Os números seguidos pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si, ao nível de
5% pelo teste de Tukey.

b Inibição (%1.

Experimento 3.

Em condições de baixo P (0,5 ppm) a NR-ase foi marcadamente afetada em
solução pelo Al3 + (Tabela 2). Além disso, observaram-se diferenças significativas en-
tre as diferentes cultivares de soja, sendo a IAC-5 a mais afetada e a IAC-2 a menos
afetada (Tabela 2). A análise de variância da NR-ase com 0,5 ppm de P indicou di-
ferenças entre cultivares e níveis de Al3+, havendo regressão linear e negativa com
nível de Al3+. A equação da reta de regressão Y = 5,123 - 0,7735 x indica que
para cada aumento unitário de Al3+ em ppm (x), há um decréscimo da atividade da
NR-ase de 0,7735 j.1mol/g peso fresco/h. .

Da mesma maneira o peso seco da parte aérea da planta (Tabela 4) foi afetado
pelo alumínio, e a análise de variância mostrou diferença significativa entre cultiva-
res e níveis, havendo regressão linear e negativa. A equação da reta de regressão
Y = 1,03 - 0,0667 x indica que para cada aumento unitário de Al3+ em ppm (x)
há um decréscimo do peso seco da parte aérea de 0,0667 g/pl. Destacou-se como
mais tolerante a Al3+ em baixo ou alto fósforo a cultivar IAC-2. (Tabela 4).

Quando o nível de P foi limitante o Al3+ parece afetar em maior proporção a
parte aérea da planta o que foi refletido por um aumento da relação parte aérea
raiz em termos de peso seco (Tabela 4) e N total (Tabela 7). Cabe salientar que o
total de N absorvido pela planta foi muito menos afetado pelo Al3+ na raiz do que
na parte aérea em ambos os níveis de P (Tabelas 3 e 7), o que confirma o expressa-
do acima de que os efeitos do Al3+ são de caráter localizado, afetando principal-
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mente a parte aérea. Assim como a assimilação de N pelas células não foi tão afe-
tada pelo Al3+ quando se analisaram os resultados em termos de g peso seco/g N
absorvido. Esta relação mudou muito pouco em presença de Al3+ (Tabela 6). Estes
resultados estão de acordo com os resultados obtidos referentes ao total de N absor-
vido pela planta em presença de 5 ppm de P (Tabela 3) e 0,5 ppm de P (Tabela 7).
Quanto ao desenvolvimento de raízes, observou-se que em meio com NH

4
N0

3
a

presença de Al3 + afeta o comprimento das mesmas em maior proporção ao menor
nível de P (Tabela 5), com maior intensidade na cultivar Santa Rosa e menos pro-
nunciado na IAC-2.

Experimento 4.

Estudos idênticos àqueles do experimento 3 foram conduzidos, porém mo-
dificando-se a fonte de nitrogênio, isto é, sem adição de N mineral para pesquisar
o efeito do Al3+ na simbiose com Rhizobium.

Preliminarmente, testou-se a infecção das estirpes selecionadas, de acordo
com o teste em meio de cultura (Tabela 1), (DF-395, DF-320, DF-383) na presen-
ça do Al3+ com as cultivares IAC-2, UFV-l, Santa Rosa, IAC-5 e IAC-6. As estir-
pes DF-395 e DF-320 não conseguiram nodular nenhuma das cultivares no nível
de 4 ppm de Al3+ (Tabela 8), sobressaindo-se apenas a estirpe DF-383 principal-
mente para a cultivar Santa Rosa.

TABELA 6. Eficiência de uso do nitrogênio por 5 cultivares de soja em sol. nutritiva com 5
mM NH4N03 em 0,5 ppm P.

Níveis de A13+ (pprnl

Cultivares Parte aérea Raiz

O 4 Ib%a O 4 Ib%

g. peso seco/g nódulo

IAC-2 100 89 11 112 101 10
UFV·1 98 88 10 96 118 O
PI-240.663 92 113 O 125 101 19
Santa Rosa 87 148 O 103 .132 O
IAC-5 93 86 8 119 129 O

a Inibição (%).
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TABELA 7. Efeito do AI 3+ no N total da planta em 5 cultivares de soja, em sol. nutritiva com 5 mM NH4N03 e 0,5 ppm de pa.

Níveis de A13+ (pprnl

Cultivares Parte aérea Ib.a Raiz Ib. PI. inteira ib. P.a. /raiz Ib.
---

O 4 % O 4 % O 4 % O 4 %

N total [rnq de N/planta)

IAC-2 46 ab 43a 7 9b 10 a O 55 53 4 5,1 4,3 16
UFV-l 43 b 34 ab 21 10 ab 9 ab 18 54 43 20 4,3 3,8 12
PI-240.663 35c 28 b 20 6c 8b O 41 36 12 6 3,5 42
Santa Rosa 48a 20 b 58 9b 7b 22 57 27 53 5 3 40
IAC-5 54a 34 ab 37 12 a 10 a 9 65 44 32 5 3.4 32

a Os números seguidos pelas mesmas letras não diferem significativamente entre si, ao nível de 5% pelo teste de Tukey.

b Injbição (%).
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TABELA 8. Efeito do A13+ na infecção de 3 estirpes de R. japonicum em 5 cultivares de soja
em sol. nutritiva com 0,5 ppm pa.

Níveis de A13+ [pprn]

Cultivares Estirpes NÇ>de nódulos Peso seco de nódulos (rnq/pt.I

o 4 O 4

DF383 2 2 7,7 a 6,2 c
IAC-2 DF395 11 O 20,0 d O

DF320 2 O 12,5 b O

DF383 1 3 3,0 d 9,0 b
UFV-l DF395 26 O 29,6 a O

DF320 3 O 17,9 a O

DF383 1 4 4,2 b 13,2 a
Santa Rosa DF395 17 O 28,0 b O

DF320 1 O Oe O

DF383 1 1 3,7 c 4,0 d
IAC-5 DF395 10 O 23,1 c O

DF320 2 O 10,0 c O

DF383 1 2 1,5 e 6,2 c
IAC-6 DF395 10 O 19,0 e O

DF320 1 O 6,0 c O

a Os dados foram transformados para V x + 0,5 e os números seguidos pelas mesmas letras,
dentro da mesma estirpe, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% pelo teste de
Tukey.

Experimento 5.

o mesmo experimento anterior, porém, juntou-se à estirpe que se sobressaiu
(DF-383) duas outras (29W e CB1809) que não mostraram bom crescimento quan-
do selecionadas em meio de cultura com Al3+ (Tabela 1) mas que tem histórico no
cerrado, sendo que o 29W nodulou bem. Frente as mesmas cultivares, com exceção
da IAC-6, testou-se a infecção deste novo grupo de estirpes conforme mostram os
resultados das Tabelas 9, 10 e 11.

A estirpe CB1809 mostrou grande sensibilidade em presença do Al3 +, prin-
cipalmente quando se considera a planta inteira em comparação à estirpe DF-383
e 29W que toleraram o meio com Al3+, como manifestado na acumulação de N
total e peso seco da parte aérea (Tabelas 9 e 10). A nodulação e conseqüentemente
a atividade da N2-ase provocada pela estirpe CB1809 na cultivar IAC-2 foi prati-
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TABELA 9. Efeito do A13+ na infecção de 3 estirpes de R. japonicum em 4 cultivares de soja em solução nutritiva com 0,5 ppm de pa.

Níveis de A13+ (pnrn]

Cultivares Estirpes Parte aérea Ib.b Raiz Ib. PI. inteira Ib. P.A./raiz Ib.
-

O 4 % O 4 % O 4 % O 4 %

N total (rnq/pl.l

DF383 18 14 22 4 3 25 22 17 23 5 5 O
IAC·2 29W 19 15 21 5 4 20 24 19 21 4 4 O

CB1809 7 c 5c 29 4 3 25 11 8 27 2 2 O

DF383 18 16 11 3 4 O 21 20 5 6 4 33
UFV·1 29W 17 15 12 5 4 20 22 19 14 3 4 O

CB1809 22 a 15 a 32 5 5 O 27 20 26 4 3 25

DF383 17 19 O 4 5 O 21 24 O 4 4 O
Santa Rosa 29W 12 12 O 5 4 20 17 16 6 2 3 O

CB1809 18 b 12 b 33 5 4 20 23 16 30 4 3 25

DF383 16 12 25 2 4 O 18 16 11 8 3 63
IAC·5 29W 22 15 32 8 5 38 30 20 33 3 3 O

CB1809 21 ab 12 b 43 7 4 43 28 16 43 3 3 O

a Os números seguidos pelas mesmas letras dentro da mesma estirpe não diferem significativamente entre si, ao nível de 5% pelo teste de Tu-
key.

-J b Inibição (%).
'-O•...•
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TABELA 10. Efeito do A13+ na infecção de 3 estirpes de R. japonícum em 4 cultivares de soja em sol. nutritiva com 0,5 ppm de P.

Níveis de A13+ (ppm)

Cultivares Estirpes Parte aérea Raiz P.A./raiz Comprimento da raiz

O 4 Ib.%a O 4 Ib.% O 4 Ib.% O 4 Ib.%

Matéria seca (g/pl.)

DF383 0,57 0,52 9 0,20 0,17 15 2,85 3,06 O 14,4 9,4 35
IAC-2 29W 0,70 0,68 3 0,22 0,19 14 3,18 3,58 O 13,2 6,5 51

CB1809 0,66 0,54 18 0,18 0,15 17 3,66 3,60 2 12,7 9,4 26

DF383 0,62 0,60 3 0,18 0,17 6 3,44 3,53 O 9,2 9,4 O
UFV-l 29W 0,61 0,66 O 0,20 0,17 15 3,05 3,88 O 9,4 5,4 43

CBl809 0,78 0,69 12 0,22 0,21 5 3,55 3,29 7 7,8 7,8 O

DF383 0,67 0,63 6 0,20 0,21 O 3,35 3,00 11 15,4 10,1 68
Santa Rosa 29W 0,63 0,62 2 0,24 0,20 17 2,63 3,10 18 15,7 7,7 51

CB1809 0,62 0,55 11 0,22 0,18 18 2,82 3,06 .o 12,6 9,7 23

DF383 0,55 0,43 22 0,14 0,19 O 3,93 2,26 43 10,1 13,7 O
IAC-5 29W 0,74 0,64 14 0,27 0,24 11 2,74 2,67 3 15,4 12,1 22

CB1809 0,73 0,54 26 0,24 0,19 21 3,04 2,84 7 14,1 6,8 52

a Inibição (%).



TABELA 11. Efeito do A13+ na infecção de 3 estirpes de R. japonicum em 4 cultivares de soja em sol. nutritiva com 0.5 ppm de pa.

N(veis de A13+ (pprnl

Cultivares Estirpes N«?nódulos Ibb N2·ase Ib Peso seco de nódulos Ib. Eficiência
nodular

O 4 % O 4 % O 4 %
O 4

Ilmol C2H4/PI. h mg/pl. mg N/mg nód.

DF383 16 27 O 4.275 2.776 35 31 53 O 0.6 0.3
IAC-2 29W 23 9 61 3.800 4.311 O 78 b 56 b 28 0.2 0.2

CB1809 1 2 O 4b 5b O 1 b 3b O

DF383 26 24 8 3.617 2.959 18 68 53 22 0,3 0,3
UFV-1 29W 15 10 33 4.311 2.046 53 75 b 54 b 28 0,2 0,3

CB1809 11 11 O 5.736 a 5.883 a O 41 a 45a O 0,5 0,3

DF383 39 31 20 4.640 3.909 16 74 69 7 0,2 0,3
Santa Rosa 29W 18 8 55 4.056 4.603 O 59 b 48 b 19 0,2 0,2

CB1809 17 8 53 5.883 a 3.252 a 45 54a 31 a 43 0,3 0,4

DF383 24 15 38 2.575 2.149 16 44 49 O 0,4 0,2
IAC-5 29W 28 13 54 10.998 5.998 45 118 a 78a 34 0,2 0,2

CB1809 28 8 71 8.720 a 4.628 a 47 63 a 30 a 52 0,3 0,4

a Os números seguidos pelas mesmas letras, dentro da mesma estirpe não diferem significativamente entre si, ao nível de 5% pelo teste de Tu-
key.

-...I b Inibição (%).\O
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camente nula, devido à falta de especificidade hospedeiro/Rhizobium (Tabela 11).
Entretanto, isto veio acarretar uma falsa eficiência nodular. O pouco N acumulado
na planta (Tabela 9) tinha sido originado da semente. De fato, na interação da es-
tirpe CB1809 com a cultivar IAC-2, observa-se grande redução nos parâmetros estu-
dados (Tabelas 9, 10 e 11) na ausência de A13+, devido à falta de especificidade.

A análise de comprimento de raiz mostrou diferença significativa à nível de
significância-0,05 entre níveis, havendo regressão linear e negativa e a equação da
reta de regressão Y = 13,16 - 0,8677 x, indicando que para cada aumento unitá-
rio de A13+ em ppm (x), há um decréscimo no comprimento de raiz na ordem de
0,8677 cm/pl. A Tabela 10 mostra uma tendência de que quanto maior o sistema
radicular da planta mais é afetado em presença de A13+. A cultivar Santa Rosa, foi
a que teve maior redução no comprimento das raízes em ambas as fontes de nitro-
gênio (Tabelas 5 e 10).

Comparando as duas fontes de nitrogênio estudadas (NH
4
N0

3
e N2), verifi-

ca-se de um modo geral que o A13+ provoca reduções em todos os parâmetros estu-
dados sendo porém mais acentuado e de maior importância do N incorporado na
planta (Tabela 12). Observa-se aí que as reduções provocadas pelo A13+ (% de ini-
bição) foram maiores em plantas alimentadas com NH4N03, que naquelas alimen-
tadas com N

2
, com exceção da cultivar IAC-2 que parece mais resistente ao A13+.

CONCLUSÕES

A seleção de estirpes de R. japonicum em meio de cultura não correspondeu
à melhor interação estirpe-cultivar de soja em solução hidropônica.

Os efeitos do A13+ foram mais marcantes em dose baixa de P (0,5 ppm). A
cultivar IAC-2 de um modo geral foi a que mais se destacou quando o meio conti-
nha N mineral em ambos os níveis de P com relação à tolerância ao A13+.

A planta foi afetada de forma integral por A13+ em presença de N mineral. No
entanto em condições limites de nitrogênio (fixação) os efeitos do A13+ dependeram
da interação estirpe-genótipo destacando-se as cultivares Santa Rosa e UFV-l frente
à estirpe DF-383.

Conclui-se que o efeito de A1 3 + em culturas hidropônicas para avaliação do
nitrogênio fixado depende de uma série de fatores, entre os quais tem-se:

1. quantidade de P.

2. Fonte de N.

3. Genótipo da planta.

4. Estirpe de Rhizobium.
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TABE LA 12. Comparação entre 2 fontes de N na planta em solução nutritiva contendo 0,5
ppm de P.

N total na parte aéreaem 2 níveis de A13+

Cultivares Estirpesa

o 4 o 4 Ib.%

mg/planta

IAC-2 46 43 7 29W 19 15 21
UFV-1 43 34 21 DF383 18 16 11
PI-240.663 35 28 20
Santa Rosa 48 20 58 DF383 17 19 O
IAC-5 54 34 37 DF383 16 12 25

a Resultadosobtidos com a melhor interação estirpe x cultivar.

b Inibição (%).
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