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INTRINTRINTRINTRINTRODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃO

Simbioses, da mesma forma que a maioria das interações patogênicas,
são caracterizadas pela sua complexidade e especificidade. Esses proces-
sos são de enorme importância para a produtividade global na agricultura
e fornecem modelos para estudos fundamentais dos sistemas da planta e
do microrganismo (Smith, 1992). O desenvolvimento de novas estratégias
na busca por estirpes mais eficientes e competitivas para superar limita-
ções à fixação biológica do nitrogênio (FBN) constitui-se em um campo de
investigação aberto, amplo e contínuo.

Em condições de clima tropical, os principais fatores abióticos que
afetam a FBN são: acidez do solo, toxidez de alumínio, salinidade e baixa
fertilidade do solo, disponibilidade de N mineral, deficiência de nutrientes
como fósforo e molibdênio, altas temperaturas no solo, luminosidade e
baixa precipitação pluviométrica (Hungria & Vargas, 2000), metais pesa-
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dos (Moreira & Siqueira, 2006), tipo de solo, textura e composição (Benizri
et al., 2001). Com relação aos fatores bióticos temos: o tipo de inóculo e
a via de inoculação (Brockwell et al., 1988), a seleção de cultivares apro-
priados que influencia decisivamente sobre as entradas de nitrogênio nos
sistemas agrícolas (Wani et al., 1995), o controle de pestes e enfermida-
des que afetam o vigor da planta e o seu potencial de crescimento
(Johnstone & Barbetti, 1987), competitividade, sobrevivência saprofítica,
presença de antagonistas (Singh et al., 1995). Esses fatores bióticos são
determinados pelas interações sinergísticas ou antagônicas com os ou-
tros representantes da biota do solo e com o próprio rizóbio, na sobrevi-
vência e competição pela nodulação da planta hospedeira (Straliotto &
Rumjanek, 1999).

A combinação favorável dos fatores bióticos e abióticos presen-
tes nos ecossistemas vai determinar o sucesso da inoculação, sendo
primordial o conhecimento das características dos microrganismos a
serem introduzidos, sua adaptabilidade e capacidade competitiva. A
eficiência dos microrganismos diazotróficos em fixar o dinitrogênio de-
pende tanto dos fatores genéticos do micro e macrossimbionte como
da interação destes com os fatores ambientais (Hungria & Vargas, 2000;
Deka et al., 2006).

Esses fatores limitantes podem atuar sobre a bactéria e sobre o
hospedeiro, afetando a simbiose, e seus efeitos também podem variar,
dependendo das espécies de simbiontes envolvidas. Os fatores abióticos
alteram quantitativa e qualitativamente a população de rizóbio no solo
(Antón, 2004; Figueiredo et al., 2007). A colonização e a sobrevivência de
estirpes introduzidas no solo, bem como a alta capacidade competitiva por
sítios de infecção nodular em relação às estirpes naturalizadas, vem se
constituindo em uma das maiores preocupações dos rizobiologistas.

Vários fatores interferem na eficiência simbiótica das estirpes.
Alguns são intrínsecos à bactéria, outros são extrínsecos, envolvendo
outros microrganismos do solo, fatores de clima e solo ou determina-
dos pela planta hospedeira (Howieson & Ballard, 2005). Nos tópicos a
seguir serão descritos os principais fatores bióticos e abióticos que
interferem na FBN, suas principais características e interações.
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Entre os fatores bióticos os mais relevantes estão: o tipo de inóculo
e a via de inoculação (Brockwell et al., 1988), a seleção de cultivares
apropriados que influencia decisivamente sobre as entradas de nitro-
gênio nos sistemas agrícolas (Wani et al., 1995), o controle de pestes e
enfermidades que afetam o vigor da planta e o seu potencial de cresci-
mento (Johnstone & Barbetti, 1987), a competividade do rizóbio na
rizosfera, a sobrevivência saprofítica no solo e interação sinergística e
antagônica (Straliotto & Rumjanek, 1999). As interações como antago-
nismo e sinergismo bacteriano que ocorrem na rizosfera são bastante
complexas e muito pouco estudadas. Vários fatores estão envolvidos,
e os efeitos na sobrevivência do rizóbio e nodulação são muitas vezes
correlacionados com a competição por substratos de carbono, produ-
ção de antibióticos, sideróforos ou substâncias estimuladoras do cres-
cimento vegetal (Rumjanek et al., 1995). O estabelecimento bacteriano
na rizosfera é uma condição fundamental para que o microrganismo
possa interagir com a planta. Além disso, é necessário que a bactéria
se espalhe ao longo da raiz e não perca a capacidade de sobreviver e
multiplicar-se de maneira competitiva em relação à comunidade nati-
va. A colonização radicular é um processo bastante complexo, pois
diferentes microrganismos estão sujeitos a diversos fatores bióticos e
abióticos (Benizri et al., 2001).

Resultados de experimentos têm mostrado a possibilidade se obter
incremento na nodulação, por exemplo, pelo fornecimento de sinais
(flavonóides) que podem ser adicionados aos inoculantes. Diversos
benefícios agronômicos, com o aumento significativo da nodulação de
leguminosas e da capacidade competitiva dos rizóbios, podem ser al-
cançados pelo aumento quantitativo e/ou qualitativo dos indutores
exsudatos pelo hospedeiro. Contudo, torna-se crucial um melhor en-
tendimento de trocas de sinais moleculares na interação planta/mi-
crorganismos (Antón, 2004).
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Na rizosfera existe a presença dos mais diversos exsudatos
radiculares e é onde se concentra o maior número de microrganismos.
A exsudação radicular também determina quais organismos residirão
naquela rizosfera, como também quais irão gerar benefícios físicos e
químicos para as plantas. Um exemplo desses benefícios é a produção
de mucilagem no sistema radicular, reduzindo a descamação das raízes
e melhorando o contato entre as raízes e a solução do solo (Nehl et al.,
1996). As mudanças da composição dos exsudatos por causa da estru-
tura e do funcionamento da comunidade microbiana do solo são pouco
compreendidas. Contudo, um motivo provável para a não-promoção
de crescimento por um isolado bacteriano decorre de sua falta de habi-
lidade e agressividade em colonizar a rizosfera de uma espécie vegetal
(Jjemba & Alexander, 1999).

Fatores bióticos também influenciam a colonização da rizosfera,
como a existência de predação por protozoários, ou a qualidade dos
exsudatos radiculares (que podem atingir de 40 a 90% do carbono
translocado para as raízes). Os exsudatos radiculares são classificados
em cinco tipos: difusatos, secreções, lisatos, gases e mucilagem. As
plantas são capazes de liberar esses compostos no solo bem como
reabsorver esses rizodepósitos, balanceando o fluxo de carbono na
rizosfera. Esse tipo de recaptura permite aos vegetais certo controle
sobre o tamanho das comunidades microbianas associadas à rizosfera.
É importante relatar que os fenômenos de antibiose, densidade
populacional, capacidade de degradar moléculas energicamente está-
veis e/ou quimicamente repelentes são ativos na capacidade de coloni-
zação da rizosfera (Benizri et al., 2001).

Estudos de inoculação demonstram que a sobrevivência de bac-
térias na rizosfera possui correlação positiva com os parâmetros físicos
do solo, como o teor de argila, de matéria orgânica e de nitrogênio, e
uma correlação negativa com o teor de areia e carbonato de cálcio
(Benizri et al., 2001).
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A competitividade pode ser definida como a relação entre o nú-
mero de bactérias de uma determinada estirpe no inóculo e a porcen-
tagem de nódulos que essa estirpe consegue ocupar nas raízes da
planta hospedeira. Para competir com as estirpes naturalizadas ou na-
tivas do solo, a bactéria introduzida deve apresentar características
genéticas ou fisiológicas que permitam o seu favorecimento ou, então,
uma vantagem numérica (Araújo, 1995). Diversos laboratórios têm
concentrado seus esforços na identificação dos fatores que influen-
ciam a capacidade competitiva das bactérias. Alguns desses fatores
incluem a sua mobilidade no solo, resposta às substâncias indutoras
dos genes de nodulação excretadas pelo hospedeiro (flavonóides)
(Dakora, 2003), ou outros compostos como açúcares, aminoácidos, e
ácidos orgânicos identificados como quimioatrativos para o rizóbio
(Aguillar et al., 1988), velocidade de infecção das raízes (Oliveira &
Graham, 1990), produção de bacteriocina (Triplett, 1990), eficiência
da estirpe em formar nódulos (McDermott & Graham, 1989), e possibi-
lidade de realizar manipulações genéticas (Triplett, 1990). É importan-
te frisar que, embora muitas vezes seja possível obterem-se estirpes
mais eficientes por meio de modificações genéticas, o estabelecimento
dessas bactérias no campo pode ser extremamente difícil, devido à
elevada capacidade competitiva das estirpes nativas ou naturalizadas
do solo (Thies et al., 1991).

Outros fatores também estão envolvidos, como o caso das subs-
tâncias como as lectinas que atuam na adesão das células do rizóbio às
células radiculares do hospedeiro (Freire, 1992), dos polissacarídeos
extracelulares (Araújo et al., 1994), e a produção de sideróforos. Este
último pode ter impacto significativo na competição entre rizóbios no
solo (Duhan et al., 1999), uma vez que essa estrutura está diretamen-
te envolvida na captação do ferro, cuja presença é marcante em mui-
tas moléculas que fazem parte do processo da fixação de nitrogênio,
como o complexo nitrogenase, a leghemoglobina, ferrodoxina,
hidrogenase e citocromos (Yeoman et al., 2000). Além disso, o sideróforo
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desempenha um papel fundamental na formação do nódulo (Reigh &
O’Connell, 1993).

A capacidade de produzir sideróforos parece ser mais difundida
entre o gênero Rhizobium que entre o gênero Bradyrhizobium, uma
vez que esse gênero evoluiu em solos ácidos, onde o ferro está nor-
malmente mais disponível (Guerinot, 1994). Além disso, os rizóbios
podem utilizar sideróforos de outros rizóbios, chamado sinergismo inter-
estirpe, desde que possuam proteínas receptoras da membrana exter-
na específica para o sideróforo em questão.

Em estudos mais recentes, as técnicas de biologia molecular vêm
sendo cada vez mais empregadas na busca de identificação de genes
ou de produtos gênicos que alterem a competitividade (Batista et al.,
2007). O genótipo da planta também pode alterar a competitividade
da bactéria pela seleção de determinadas estirpes. A seleção de estir-
pes eficientes para maximizar a FBN em espécies vegetais de impor-
tância econômica tem sido um dos principais alvos de pesquisa. Além
da eficiência, essas estirpes devem apresentar outras características
tais como: competição por sítios de infecção nodular, boa sobrevivên-
cia e adaptação às condições edáficas e climáticas (Moreira & Siqueira,
2006).

No caso de competitividade, as estirpes introduzidas atuam em
diferentes estádios de nodulação: competem na rizosfera, durante a
ocupação dos sítios de infecção, e ao penetrar nas raízes e promover o
desenvolvimento do nódulo. Aliada à eficiência simbiótica, essas carac-
terísticas são altamente desejáveis para estirpes de rizóbios recomen-
dadas para inoculação. Trabalhos desenvolvidos por Xavier et al. (2006)
estudam a taxa de ocupação nodular de estirpes de rizóbio inoculadas
em acessos de feijão oriundos do Brasil, Estados Unidos e Nigéria, e a
sua relação com a especificidade simbiótica resultou que os acessos
brasileiros apresentaram as maiores taxas de ocupação nodular. A maior
porcentagem de ocupação em seis dos 10 acessos de feijão caupi tes-
tados foi decorrente da inoculação com a estirpe BR3267. A avaliação
da capacidade de ocupação de nódulos pode fornecer subsídios em
relação à capacidade de sobrevivência, estabelecimento e competitividade
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da estirpe inoculante com os outros rizóbios presentes no solo ou com as
estirpes já introduzidas (Martins et al., 2003).

Nem sempre a população de rizóbio nativo do solo é capaz de
estabelecer uma simbiose mutualística com o hospedeiro cultivado,
sendo, então necessária a inoculação de estirpes selecionadas para a
espécie vegetal-alvo (Moreira & Siqueira, 2006).

Segundo Freire (1992), a alta diversidade genética dentro da popu-
lação de rizóbio no ambiente natural é devida à rápida reprodução, varia-
ções e mutações, bem como aos processos naturais de transferência
genética. O estudo da capacidade de sobrevivência ou persistência no
solo é de primordial importância, especialmente para forrageiras perenes,
ou anuais de ressemeadura natural, mas também para leguminosas anu-
ais. É de importância ressaltar que esses estudos devem ser feitos em
diversos estádios do crescimento da planta e a médio-longo prazo por
vários cultivos, pois essas características podem se alterar com a varia-
ção ou mutação genética das estirpes oriundas de regiões ecologicamen-
te distintas.

Em levantamento realizado em áreas previamente inoculadas e
cultivadas com soja, no Brasil, foi constatado em alguns casos que
diversas estirpes reisoladas não reagiram com nenhum sorogrupo co-
nhecido, e em outros foi observada grande variabilidade morfológica,
fisiológica e genética entre estirpes reisoladas após alguns anos de adap-
tação ao solo e às estirpes parentais inicialmente inoculadas. Uma hipóte-
se seria de que essas observações podem estar relacionadas à transfe-
rência horizontal de genes, da estirpe inoculante para rizóbio não-simbiótico
ou simbiótico do solo (Ferreira & Hungria, 2002). Em adição aos dados
obtidos, Batista et. al. (2007) confirmam que a transferência horizontal
de genes está ocorrendo em alta proporção nos solos brasileiros. A varia-
bilidade detectada pode estar relacionada a diversos eventos, incluindo
dispersão de estirpes, recombinação gênica e transferência horizontal de
genes. Além disso, a variabilidade genética parece estar associada à
adaptação, à capacidade saprofítica e à competitividade das estirpes
inoculantes e não com a efetividade simbiótica (Batista et al., 2007).
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Os sinais moleculares excretados pelas raízes da planta hospe-
deira ativam a expressão dos genes de nodulação pelo rizóbio, resul-
tando na produção de fatores Nod (Sugawara et al., 2006). Além disso,
têm-se verificado sinais hormonais da planta (sinais endógenos) que
também são importantes para o estabelecimento da simbiose (Hirsch
et al., 1997). Os fatores Nod estão envolvidos na resposta da planta
hospedeira na despolarização da membrana, deformação do pêlo
radicular, pré-infecção e iniciação dos primórdios nodulares. Dessa for-
ma, o processo de infecção em que o rizóbio entra em contato com as
raízes da planta e induz à formação do nódulo reprogramando o de-
senvolvimento da célula cortical, é dependente de fatores Nod e resul-
ta no encurvamento do pêlo radicular.

FigurFigurFigurFigurFigura 1a 1a 1a 1a 1:     Resposta morfológica do pêlo radicular da leguminosa em resposta à presença do rizóbio: a)
típica deformação do pêlo radicular; b) pêlo radicular com a multiplicação do rizóbio; c) pêlo radicular

infectado com rizóbio (adaptado de Limpens & Bisseling, 2003).

Os fatores Nod são responsáveis, em baixa concentração, pela
síntese de proteínas denominadas nodulinas, que desempenham papel
importante na formação e manutenção do nódulo radicular (Almaraz et
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al., 2007). Os fatores Nod caracterizam-se por lipooligossacarídeos N-
acilatados (N-acyl), cuja cadeia é importante para determinar a
especificidade do rizóbio ao hospedeiro e os flavonóides liberados pela
planta induzem à transcrição dos genes NodABC responsáveis pela sín-
tese do N-acyl (Debellé et al., 2001). Além disso, há ainda a presença
de genes NodD, do rizóbio, que são responsáveis pelo início da simbiose
com a leguminosa e esta ocorre pelos efeitos indutores dos exsudatos
da planta leguminosa específica (Cooper, 2004).

Por outro lado, muito se conhece sobre genes nos rizóbios envolvi-
dos na nodulação (Nod), enquanto pouco se sabe sobre os genes das
leguminosas hospedeiras relacionados à simbiose. Nesse sentido, traba-
lhos recentes têm buscado identificar genes da planta envolvidos na
nodulação (Santos et al., 2006; Buzas & Gresshoff, 2007). Silverstein
et al. (2006) encontraram novas famílias de genes em leguminosas,
denominados proteínas ricas em glicina (GRP), prolina (PRP) e cisteína
(CRP) envolvidos principalmente na nodulação e proteção dos nódu-
los. Recentemente, Kuster et al. (2007) identificaram cerca de 100
genes das leguminosas que ativam diferentes estádios durante a
simbiose com o rizóbio com funções relacionadas à eficiência simbiótica,
dentre elas a facilitação dos processos de transporte pelas membranas
perisimbióticas que cercam os bacteróides nos nódulos.

Estudos também têm demonstrado que a expressão de genes
envolvidos nos mecanismos de interação planta-microrganismo pode
ser controlada por um sistema regulatório denominado sensoriamento
populacional (do inglês quorum sensing) (Daniels et al., 2001). Por
meio desse sistema, as bactérias controlam uma ampla classe de ca-
racterísticas como: inibição do crescimento, nodulação, transferência
de plasmídeos, secreção de enzimas envolvidas na patogenicidade,
produção de antibióticos e produção de vários metabólitos secundários
(Brelles-Mariño & Bedmar, 2001). Assim, a competição e a sobrevivên-
cia da bactéria no solo e na planta podem ser influenciadas pela ex-
pressão de genes controlados pelo sensoriamento populacional. Em
bactérias Gram-negativas, o sensoriamento populacional envolve ge-
ralmente duas proteínas: uma proteína tipo LuxI e uma proteína



PPPPPararararar te Ite Ite Ite Ite I – Fixação Biológica do N25 2

regulatória, membro da família LuxR. As proteínas homólogas à LuxI são
AHL sintases que utilizam Sadenosilmetionina e proteínas carreadoras de
grupos acil (acil-ACP) para sintetizar moléculas de N-acil homoserina lactonas
(AHLs) (Swift et al., 1996). Apesar de todos os avanços no conhecimen-
to da comunicação bacteriana mediada por AHLs, nossa compreensão
desses mecanismos ainda é limitado (Lithgrow et al., 2000).

FigurFigurFigurFigurFigura 2a 2a 2a 2a 2:     Sensoriamento populacional em Rhizobium leguminosarum bv. viceae
(1) A proteína CinR induz à expressão do gene cinI, permitindo a síntese de 3-OH-C14:1-HSL. Esta molécula junto com CinR
ativa cinI. (2) 3-OH-C14:1-HSL influencia a expressão do gene plasmidial rhlI, que codifica uma AHL sintase. (3) A expressão
de traI, também induzida por 3-OH-C14:1-HSL, leva à produção de diferentes AHLs que, juntas com o produto do gene traR,
permitem a expressão dos genes tra. (4) A proteína RaiI produz diferentes moléculas de AHLs. Os genes regulados por RaiR
ainda não foram identificados. Indicam moléculas de AHLs; Indicam 3-OH-C14-HSL; Indicam uma regulação já demonstrada;
Indicam uma provável regulação. Indicam uma possível comunicação cruzada entre os sistemas regulatórios (Wisniewski-Dyé
& Downie, 2002).

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 AntaAntaAntaAntaAntagggggonismo micronismo micronismo micronismo micronismo microbianoobianoobianoobianoobiano

A nodulação e a fixação do N2 podem ser influenciadas pela
interação do rizóbio com as demais populações microbianas do solo,
especialmente na rizosfera onde as atividades biológicas são intensas.
Por outro lado, os rizóbios podem ser influenciados pelo amensalismo
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produzido por diversas populações na comunidade microbiana. Entre
esses se destacam as bactérias filamentosas, conhecidas produtoras
de vários metabólitos secundários, principalmente antibióticos. Dessa
maneira, as interações microbianas benéficas e/ou antagônicas às po-
pulações de rizóbios no solo são determinantes da eficiência da simbiose.
Vários microrganismos presentes na comunidade microbiana do solo
são antagônicos ou parasitas ao rizóbio e seu efeito principal está na
alteração do tamanho e composição da população microbiana, a qual
pode resultar uma vantagem numérica para certas estirpes ou grupos
de rizóbios, podendo levar a uma alteração na ocupação nodular (Xavier
et al., 2006).

Tanto na predação como no parasitismo o predador explora o
outro organismo como fonte de nutriente. A capacidade de colonizar
outros microrganismos vivos e aproveitá-los como fonte de nutriente é
bastante comum no mundo dos micróbios e pode ser observada em
vários grupos taxonômicos. Os predadores dispõem de vários mecanis-
mos que lhes permitem ingerir as bactérias. As células bacterianas são
digeridas intracelularmente por enzimas dos protozoários até liberar os
compostos assimiláveis para o predador (Drozdowicz, 1991). O
parasitismo microbiano pode ser citado pela predação sobre a popula-
ção do rizóbio no solo exercido por protozoários, um dos mais impor-
tantes grupos de organismos do solo que interagem com o rizóbio e
por Bdellovibrio (Keya & Alexandre, 1975).

O problema no estabelecimento do rizóbio em alguns solos tem
sido atribuído à predominância desses microrganismos antagônicos.
Em relação às pragas, as larvas de Cerotoma arcuatus Olivier
(Coleóptera: Chrysomelidae) causam diversos danos, as fêmeas colo-
cam os ovos próximos às plantas e, após a eclosão, passam por três
instares. As larvas alimentam-se de raízes e nódulos nitrificadores, li-
mitando a fixação do N2 em até 45% (Layton & Boethel, 1987), en-
quanto as formas adultas alimentam-se das folhas, principalmente de
soja e feijoeiro (Franco & Neves, 1992).

No Brasil, esse inseto tem sido observado com freqüência na re-
gião Centro-Oeste e o seu controle é dificultado pela falta de conheci-
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mento de sua bioecologia e do real dano causado. Os dados obtidos
por Nava et al. (2003) revelam a importância dos danos diretos causa-
dos pelas larvas de C. arcuatus no sistema radicular e seus reflexos na
parte aérea das plantas de soja. Além de danos diretos causados pela
alimentação das larvas, as plantas, provavelmente, sofreram danos
indiretos, como a diminuição da assimilação do N2, já que os nódulos
foram drasticamente reduzidos com o aumento da densidade larval.

Obviamente, os fenômenos de antagonismo não se restringem
aos patógenos. Como exemplo, observa-se que o rizóbio está sujeito a
tais ações durante o processo de sua multiplicação na rizosfera da
planta hospedeira. Já observou-se nodulação deficiente de leguminosa
devido ao baixo potencial de inóculo de Rhizobium, causado pelo
parasitismo de bacteriófagos ou de Bdellovibrio, pela predação de
protozoários ou pela produção de antibióticos por actinomicetos, cujas
populações multiplicaram-se intensivamente após a calagem do solo
(Cardoso & Freitas, 1992).

2 FA2 FA2 FA2 FA2 FATTTTTORES ORES ORES ORES ORES ABIÓTICOS À FIXAÇÃO DE NABIÓTICOS À FIXAÇÃO DE NABIÓTICOS À FIXAÇÃO DE NABIÓTICOS À FIXAÇÃO DE NABIÓTICOS À FIXAÇÃO DE N
22222

Os principais fatores abióticos que interferem nas diferentes eta-
pas da nodulação e na eficiência simbiótica são: pH, temperatura, de-
ficiência de nutrientes, metais pesados, luminosidade, estresse hídrico
e osmótico.

2.1 Ef2.1 Ef2.1 Ef2.1 Ef2.1 Efeito do pH,eito do pH,eito do pH,eito do pH,eito do pH, temper temper temper temper temperaaaaaturturturturtura,a,a,a,a, def def def def deficiência de niciência de niciência de niciência de niciência de nutrientes e metais pesadosutrientes e metais pesadosutrientes e metais pesadosutrientes e metais pesadosutrientes e metais pesados

Dentre os fatores abióticos que afetam a fixação biológica de
nitrogênio (FBN), o pH do solo e a temperatura são de extrema impor-
tância. Ambos os fatores apresentam efeitos mais apropriadamente
descritos como síndromes, visto que não são caracterizados por ape-
nas um efeito e sua discussão algo mais complicada em função de
exercerem diferentes efeitos sob diferentes condições.
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Desse modo, o pH do solo afeta a simbiose tanto se for abaixo do
desejável quanto acima, de formas distintas nos dois casos, e com
grande variação de espécie para espécie (Yang et al., 2001; Hara &
Oliveira, 2004; Howieson & Ballard, 2004; Bala & Giller, 2006 e
Shamseldin, 2007). Como nas zonas tropicais úmidas o principal pro-
blema costuma ser a acidez do solo (Date, 2000; Hungria & Vargas,
2000; Hungria et al., 2003), a discussão do efeito do pH do solo se
concentrará nesse aspecto. A acidez do solo afeta em particular aspec-
tos nutricionais, como menores teores de fósforo, cálcio e magnésio,
bem como teores excessivos de alumínio e manganês. Ao mesmo tem-
po, alguns efeitos secundários têm grande importância, em particular
a redução no desenvolvimento radicular em função da toxidez por alu-
mínio. Essa redução afeta a absorção de nutrientes e água, tornando
as plantas também mais suscetíveis a veranicos durante o desenvolvi-
mento da cultura.

Como o efeito da acidez do solo é mais importante nas plantas
dependentes da FBN que naquelas que recebem fertilizante nitrogenado
ou orgânico (Correa et al., 2001; Appunu & Dhar, 2006; Lapinskas,
2007), observa-se claramente que a simbiose é mais afetada ainda
que o desenvolvimento vegetal per se.

Esse efeito ocorre no microssimbionte em vida livre (Boddey et
al., 1997; Andrade et al., 2002; Deka et al., 2006), na troca de sinais e
nodulação (Duzan et al., 2004) e na FBN por aqueles nódulos que
forem formados (Boddey et al., 1997; España et al., 2006) de forma
cumulativa.

Quanto à bactéria isoladamente, os efeitos mais comumente re-
latados referem-se à redução na população rizobiana, combinada mui-
to freqüentemente com a redução na eficiência das bactérias remanes-
centes, nos dois casos com grande variação inter e intraespecífica.

Um número bastante razoável de trabalhos tem sido conduzido
procurando avaliar o efeito de solos ácidos sobre a população rizobiana,
em particular na Austrália (Date, 2000; Cheng et al., 2002; Howieson &
Ballard, 2005), e no Brasil (Martins et al., 1997; Neves & Rumjanek,
1997; Stamford & da Silva, 2000; Andrade et al., 2002; Hungria et al.,
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2003; Moreira, 2006; Grange et al., 2007), embora trabalhos possam
ser encontrados nas mais diversas partes do mundo (Deka et al., 2006;
Brígido et al., 2007; Annapurna et al., 2007). Esses efeitos tendem a se
concentrar em uma forte redução da sobrevivência, com conseqüente
redução da população bacteriana, combinada com maior instabilidade
genética, freqüentemente ligada à redução da eficiência das estirpes
encontradas quanto à fixação biológica de nitrogênio. No entanto, a
adaptação das populações nativas a essas condições pode ser usada
como fonte de estirpes adequadas ao uso para produção de inoculante
destinado ao uso em solos ácidos.

Avaliando o efeito da acidez sobre estirpes em meio de cultura, a
primeira observação clara é a grande variabilidade encontrada entre
estirpes (Hara & Oliveira, 2004; Brígido et al., 2007). Além disto, en-
contra-se freqüentemente uma ligação entre a produção de goma pela
estirpe com maior tolerância a condições de pH mais baixo, aparente-
mente por contribuir para a manutenção da estabilidade do pH
citoplasmático da bactéria (Watkin et al., 2003). Outra característica
encontrada com muita freqüência é redução no efeito de acidez na
presença de níveis mais altos de cálcio na solução nutritiva, até 100
vezes acima do usualmente encontrado em meio de cultura, nesse
caso pela contribuição do cálcio para a manutenção da integridade da
parede celular (Glenn et al., 1999). Apesar de trabalhos avaliando o
efeito do fornecimento de cálcio sob condições de campo, exceto atra-
vés da calagem – conseqüências sobre a acidez – é possível que o
fornecimento de cálcio contribua para reduzir os efeitos da acidez do
solo sobre a população rizobiana de forma similar à encontrada em
solução nutritiva (Owino-Gerroh et al., 2005).

Outro efeito reconhecido da acidez do solo é a redução na dispo-
nibilidade de fósforo, que costuma atuar na simbiose principalmente
por meio do componente vegetal, mas que pode também atuar por
meio da bactéria (Owino-Gerroh et al., 2005). Nesse caso, estirpes que
apresentem capacidade de solubilização de fosfatos de ferro e/ou de
alumínio podem apresentar maior potencial para uso na inoculação
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(Alikihani et al., 2006), bem como potencialmente maior sobrevivência
no solo entre os ciclos de cultivo.

Apesar do efeito marcante da acidez do solo sobre a população
rizobiana isoladamente, esse é apenas o primeiro passo do efeito so-
bre a simbiose. Mesmo em situações com população rizobiana adequa-
da em número e eficiência, existem vários relatos indicando que a
troca de sinais é fortemente impactada, tanto em termos qualitativos
quanto quantitativos, e com isso a formação de nódulos é bastante
reduzida em solos ácidos (Cheng et al., 2002; Soto et al., 2004). Esses
relatos foram observados em diversas culturas, e, em alguns casos,
podem ter seu efeito reduzido pela adição de flavonóides, confirmando
que a troca de sinais entre os parceiros simbióticos é o ponto principal
impactado nessa situação.

Com relação à função nodular, outro efeito encontrado em alguns
trabalhos, que pode ser utilizado como indicador de estresse ambiental,
é um forte aumento na produção de poliaminas, como putrescina,
embora nesse caso a variação dentro de um mesmo trabalho seja bas-
tante grande, e o número de trabalhos relativamente pequeno para
permitir conclusões mais claras (Fujihara 199353574/id). A toxicidade
dos metais Cu, Cd e Zn (tanto para rizóbios de solo tropical tempera-
dos como tropicais) decresce nessa ordem e, entre os gêneros de rizóbio,
Bradyrhizobium é o mais tolerante, e Azorhizobium o menos. Rhizobium,
Sinorhizobium e Mesorhizobium têm tolerância intermediária entre es-
ses dois (Matsuda et al., 2002).

2.2 Efeito da luminosidade2.2 Efeito da luminosidade2.2 Efeito da luminosidade2.2 Efeito da luminosidade2.2 Efeito da luminosidade

A luminosidade tem efeitos diretos e indiretos sobre o processo de
nodulação e FBN em leguminosas. A luz exerce efeito direto sobre o
processo de nodulação, devido principalmente à modificação na
permeabilidade da membrana do pêlo radicular, processo controlado
pelo fitocromo, que pode inibir o processo de infecção bacteriana. Além
disso, durante a exposição das raízes à luz ocorre a indução de
biossíntese de etileno resultando em formação de pontes citoplasmáticas
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inibindo o processo de nodulação (van Spronsen et al., 2001). O etileno é
um dos responsáveis pelo controle da nodulação em leguminosas e inibe
o aumento no número de nódulos (Okasaki et al., 2004).

O efeito indireto da luminosidade sobre a FBN deve-se à
fotossíntese e, conseqüentemente, ao suprimento de carboidratos para
o crescimento e funcionamento dos nódulos. A luz fornecida à parte
aérea da planta impulsiona o processo de FBN nos nódulos como con-
seqüência do carbono fornecido pela planta hospedeira. A energia para
a FBN é suprida inicialmente na forma de ácidos dicarboxílicos (princi-
palmente malato e succinato), que são levados aos bacteróides e são
derivados da atividade da fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPcarbo-
xilase), proporcionando uma fonte de carbono e energia para a ativida-
de da nitrogenase na conversão do nitrogênio em amônia (Garg &
Singla, 2004).

O aumento da taxa fotossintética proporcionada pela luz ocasio-
na um aumento na biomassa do sistema radicular, e o excesso de car-
bono fixado pela planta pode ser exsudado pelas raízes ocasionando
estimulação da atividade microbiana na rizosfera e aumentando a
nodulação. Da mesma forma, o aumento na disponibilidade de CO2

atmosférico ocasiona um incrementando na fotossíntese, e também
tem proporcionado benefícios à nodulação, pela acumulação de malato,
como fonte de carbono para a bactéria, e malonato, essencial para o
desenvolvimento dos nódulos. Além disso, há ainda aumento no nú-
mero e massa dos nódulos, incremento no conteúdo de leghemoglobina
e liberação de genes indutores de nodulação sob condições de elevada
disponibilidade de CO2 (Haase et al., 2007).

Por um lado, a disponibilização de carbono adicional, via aumento
da fotossíntese, proporciona aumento nas taxas de FBN e mantém a
relação C/N na planta em condições adequadas (Torbert et al., 2004).
Por outro lado, quando a capacidade fotossintética da planta é prejudi-
cada, ocorre a falta de fotoassimilados (carbono) para os nódulos, di-
minuindo a relação C/N e induzindo a senescência nodular (Schulze, 2003).
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2.3 Efeito da umidade do solo e do estresse osmótico2.3 Efeito da umidade do solo e do estresse osmótico2.3 Efeito da umidade do solo e do estresse osmótico2.3 Efeito da umidade do solo e do estresse osmótico2.3 Efeito da umidade do solo e do estresse osmótico

As flutuações osmóticas associadas aos períodos de déficit hídrico
resultam em diminuição da sobrevivência das populações de rizóbio no
solo ou redução no seu crescimento (Saxena & Rewari, 1992).

As estirpes de rizóbio apresentam diferentes níveis de tolerância
ao estresse osmótico, muitas são inibidas por concentrações salinas de
100 mM e outras toleram até 500 mM de NaCl (Graham, 1992). Serraj
et al. (1998) observaram que a exposição de raízes noduladas de soja,
alfafa e feijão (Phaseolus vulgaris) a um estresse de 100 mM de NaCl
resultou em uma inibição do crescimento nodular e da atividade da
nitrogenase (N2ase). A maior sensibilidade do feijão foi associada a um
maior acúmulo de sais nos nódulos e a uma pequena diferença na
resposta da atividade de redução de acetileno a aumentos na pressão
de O2 na rizosfera. Essa menor resposta ao oxigênio implica um efeito
deletério na barreira a difusão de oxigênio nos nódulos.

Nóbrega et al. (2004), ao estudarem a tolerância das estirpes de
rizóbio à salinidade, constataram que a UFLA 3-84 destacou-se entre
as outras estirpes como altamente tolerante à salinidade, pois cresceu
em meio de cultura contendo até 30g.L-1 NaCl (Moreira & Siqueira,
2006).

A simbiose com rizóbios é afetada de forma deletéria tanto em
solos salinos como em solos sódicos, desde a proliferação do rizóbio na
rizosfera, à infecção da raiz e ao funcionamento do nódulo. Comparan-
do-se a sensibilidade da bactéria e da planta, foi demonstrado que as
bactérias conseguem sobreviver em níveis salinos inibitórios para o
hospedeiro. Porém, existem problemas para a simbiose, uma vez que
tem sido constatada diminuição na sobrevivência, sendo a nodulação
muito mais sensível às condições de salinidade que o sistema radicular
na soja (Tsai et al.,1992). Sprent (1981) relata que as leguminosas e o
processo de iniciação nodular são mais afetados pelo estresse osmótico
e hídrico que o rizóbio.

Em relação ao estresse hídrico, um número bastante razoável de
trabalhos tem sido conduzido procurando avaliar o efeito do estresse
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sobre a população rizobiana (Sprent, 1981; Serraj et al., 1999, 2001;
Sinclair et al., 2001; Silveira et al., 2003; Ramos et al., 2003; Figueiredo et
al., 1998, 2007).

Silveira et al. (2003), em estudos com caupi (Vigna unguiculata
L.), a fim de esclarecerem os mecanismos relacionados com a capaci-
dade dos nódulos para fixar N2 submetendo as plantas a um estresse
hídrico progressivo seguindo de reidratação, verificaram que houve uma
diminuição na matéria seca das folhas e dos nódulos e na concentra-
ção de ureídos na seiva do xilema e um estímulo no crescimento das
raízes. Os nódulos submetidos ao estresse hídrico apresentaram um
acúmulo significativo de carboidratos solúveis, junto a um aumento na
concentração de ureídos, aminoácidos totais e prolina, diminuindo le-
vemente a concentração de leghemoglobina.

Figueiredo et al. (2007) (Figura 3), estudando a resposta do
estresse hídrico no caupi nos diferentes estádios da nodulação, verifi-
caram que o efeito do estresse hídrico foi mais prejudicial às plantas de
caupi quando aplicado no estádio P2 (15-30 dias).

FigurFigurFigurFigurFigura 3a 3a 3a 3a 3: Resistência difusiva da folha do caupi (Vigna unguiculata L. Walp., cv. IPA205), medidas nos
diferentes estádios de nodulação (P1= 0-15 d, P2= 15-30 d, P3= 20-35 d e P4= 30-45 d), em

diferentes níveis de estresse hídrico (S1 = -7,0 kPa (controle), S2 = -70,0 kPa and S3 < - 85,0 kPa).
As médias seguidas por letras minúscula (P1 a P4) e letra maiúscula (S1 a S3) não diferem

estatisticamente (p<0,05) pelo teste de Tukey’s HSD.
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É importante relatar que o excesso de umidade também inibe a
nodulação e FBN, pois, segundo Chung-Ta Liao (2001), a composição e
quantidade de proteínas e aminoácidos e as atividades de certas enzimas
são importantes. Em particular o nitrato redutase e a glutamina sintetase,
as duas enzimas-chave na redução do nitrato e assimilação de amônia
que influenciam o balanço de nitrogênio e são drasticamente afetadas
por este tipo de estresse.

CONSIDERAÇÕES FINCONSIDERAÇÕES FINCONSIDERAÇÕES FINCONSIDERAÇÕES FINCONSIDERAÇÕES FINAISAISAISAISAIS

Os avanços no conhecimento são essenciais para a elucidação
dos fatores bióticos e abióticos que interferem na FBN, um processo
com elevado potencial de aplicação na agricultura que tem sido alvo de
pesquisa no Brasil e no mundo.

É primordial garantir que as novas estirpes e cultivares estabeleçam
simbioses altamente eficazes sendo necessário investir em biotecnologia
não só com ênfase na genômica e proteômica, mas ao mesmo tempo
dar continuidade ao desenvolvimento e validação de formulações alterna-
tivas e/ou processo inovador para otimizar a tecnologia da inoculação e
obter insumos biológicos que possam promover grande saltos qualitativos
na agricultura.

Por outro lado, muito se conhece sobre genes nos rizóbios envolvi-
dos na nodulação (Nod), enquanto pouco se sabe sobre os genes das
leguminosas hospedeiras relacionados à simbiose. Estudos direcionados
na obtenção de hospedeiros e de estirpes capazes de tolerar condições
adversas desses fatores devem ser alvo de pesquisa, corrigindo defi-
ciências dos demais nutrientes e adequando espécies às condições
edafopedoclimáticas, visando a um aproveitamento maior da FBN nos
sistemas agrícolas e, conseqüentemente,  aumento na produtividade.
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