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RESUMO 

A busca por alternativas de suprimentos às plantas tem tido grande atenção, devido 
principalmente ao alto custo para a obtenção de insumos industriais. Bactérias 
conhecidas como rizóbios associam-se simbioticamente com leguminosas em um 
processo denominado Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) tendo enorme 
potencial em reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados. Diversos estudos têm 
mostrado grande variabilidade na utilização de diferentes fontes de carbono pelos 
rizóbios. O objetivo deste trabalho foi testar estirpes de rizóbio oriundas do semiárido 
quanto à tolerância a diversos níveis de salinidade, bem como sua capacidade de 
utilizar diferentes fontes de carbono. As bactérias utilizadas neste estudo foram 
isoladas de solos do município de Pentecoste, localizado no Estado do Ceará (CE). 
Foram selecionadas 30 estirpes da Coleção de Culturas de Bactérias Diazotróficas 
do Laboratório de Microbiologia Ambiental. As estirpes foram inoculadas em placas 
de Petri contendo meio de cultura YMA modificado com diferentes níveis de NaCl e 
foram testadas quanto à capacidade de utilização dos seguintes carboidratos: xilose; 
rafinose; arabinose e inositol. Utilizando os dados obtidos com as características de 
tolerância à diferentes níveis de NaCl e utilização de fontes de carbono, foi gerado 
um dendrograma de similaridade. Com 90% de similaridade formaram-se oito 
grupos. Dentre as 30 estirpes de rizóbio avaliadas a LAMAB-51 e LAMAB-46 se 
destacaram em relação aos parâmetros testados. 
PALAVRAS-CHAVE : bactérias diazotróficas, estresses abióticos, semiárido. 

 

SALINITY TOLERANCE AND USE OF DIFFERENT CARBON SOUR CES OF 
RHIZOBIA FROM PENTECOSTE-CE 

 
ABSTRACT  

The demand for alternative supply to the plants has had great attention, mainly due 
to the high cost for obtaining industrial inputs. Bacteria known as rhizobia are 
associated symbiotically with legumes in a process called Biological Nitrogen Fixation 
(BNF) having great potential to reduce the use of nitrogen fertilizers. Rhizobia are 
capable of using a wide variety of carbohydrates. Several studies have shown great 
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variability in the use of different carbon sources by rhizobia. The objective of this 
study was to test the tolerance of rhizobia strains for different salinity levels, as well 
as its ability to utilize different carbon sources. The bacteria used in this study were 
isolated from Pentecoste, located in the state of Ceará (CE). A total of 30 isolates 
were selected from the collection and proceeded with the phenotypic 
characterization. The strains were inoculated into Petri plates containing modified 
YMA medium with different levels of NaCl and were tested for the use of the following 
carbohydrates: xylose; raffinose; arabinose and inositol. A similarity dendrogram was 
generated by using the data obtained with the characteristics of tolerance to different 
levels of NaCl and use of carbon sources. With 90% of similarity 8 groups were 
formed. Among the 30 rhizobia strains, LAMAB-51 and LAMAB-46 stood out in the 
tested characteristics. 
KEYWORDS:  diazotrophic bacteria, abiotic stresses, semiarid. 

 
INTRODUÇÃO 

O nitrogênio (N) é conhecido por ser um nutriente essencial para o 
crescimento e desenvolvimento da planta. Práticas de agricultura intensiva que 
realizam altos rendimentos precisam de fertilizantes químicos, que além de 
aumentarem os custos de produção, também podem causar danos ambientais. 
Comunidades microbianas do solo desempenham um papel essencial nos ciclos 
biogeoquímicos e são responsáveis pela ciclagem de nutrientes além de manterem 
a fertilidade do solo (OGUTCU et al., 2009; CORNEA et al., 2011; BRITO et al., 
2011). Bactérias conhecidas como rizóbios associam-se simbioticamente com 
leguminosas em um processo denominado Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) 
tendo enorme potencial em reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados (COATTI et 
al., 2010; RIBEIRO et al., 2012). 

 Os rizóbios têm um grande valor agrícola devido, principalmente, à 
necessidade na redução do uso de fertilizantes nitrogenados e desempenham um 
papel importante na melhoria da fertilidade do solo em sistemas agrícolas. Estas 
bactérias são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico em estruturas específicas 
localizadas na raiz conhecidas como nódulos. A inoculação de leguminosas com 
estirpes eficientes de rizóbio apresenta benefícios econômicos e ecológicos 
significativos. O interesse no uso de rizóbios como biofertilizantes promoveu 
diversos estudos sobre a sua diversidade e a descrição de um grande número de 
espécies (OGUTCU et al., 2009; ELBOUTAHIRI et al., 2010; CORNEA et al., 2011; 
RIBEIRO et al., 2012). 

A família Leguminosae possui cerca de 20.000 espécies e apresenta grande 
potencial de utilização econômica e ambiental. Além disso, o aumento no estudo 
avançado de novas espécies de leguminosas em diferentes regiões abre novas 
perspectivas para isolar e caracterizar mais espécies de rizóbio (FLORENTINO & 
MOREIRA, 2009; FORNASERO et al., 2014; BERRADA & FIKRI-BENBRAHIM, 
2014). O estudo da diversidade de rizóbios visa identificar estirpes bacterianas com 
características interessantes para maximizar a produtividade agrícola. Esses estudos 
não somente permitem encontrar novas estirpes de rizóbio, como também contribui 
na seleção de combinações eficientes da simbiose rizóbio-leguminosa (LISEK et al., 
2011; FAKRUDDIN & MANNAN, 2013; BERRADA & FIKRI-BENBRAHIM, 2014). 
Estudos combinando métodos fenotipicos e moleculares de taxonomia bacteriana 
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podem auxiliar na compreensão da diversidade de rizóbios associados às 
leguminosas (FORTE et al., 2012; COATTI et al., 2010).  

Vários estresses ambientais podem afetar a fixação de nitrogênio em plantas 
tais como salinidade, estresse hídrico, pH do solo, temperatura e metais pesados. 
Quase 40% do total das terras agricultáveis no mundo são afetadas pela salinidade 
(PATIL et al., 2014). Segundo L’TAIEF et al. (2012) o estresse salino afeta 
diretamente simbiose dos rizóbios. Nesse contexto, a inoculação com estirpes 
tolerantes seria importante para melhorar o crescimento e desenvolvimento das 
leguminosas em ambiente salino (VENTORINO et al., 2011; SHARMA et al., 2013).  

Os rizóbios são capazes de utilizar uma ampla variedade de carboidratos, 
diversos estudos têm mostrado grande variabilidade na utilização de diferentes 
fontes de carbono pelos rizóbios (RAZIKA et al., 2012; PATEL & DUBEY, 2014). A 
disponibilidade de fontes de carbono pode repentinamente tornar-se limitada e o uso 
de uma ampla variedade dessas fontes parece ser essencial à competitividade e 
sobrevivência dos rizóbios (JENSEN et al., 2002). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar estirpes de rizóbio oriundas do semiárido 
quanto a tolerância a diversos níveis de salinidade, bem como sua capacidade de 
utilizar diferentes fontes de carbono. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Origem e seleção dos isolados 
As bactérias utilizadas neste estudo foram isoladas de solos do município de 

Pentecoste, situado a 3º 47' 34" de latitude sul e a 39° 16’ 13’’ de longitude oeste de 
Greenwich a uma altitude de 60 m. A vegetação da área é do tipo Caatinga arbustiva 
densa. De acordo com a classificação de Köppen, o clima da região é semiárido 
(Bsh’i), com temperatura média variando de 26°C a 2 8°C. Ocorrência de duas 
estações climáticas, sendo uma seca, que vai geralmente de maio a dezembro, e 
outra chuvosa, de janeiro a abril, e precipitação anual de 817,7 mm (IPECE, 2013). 

As bactérias foram isoladas e autenticadas a partir de nódulos de feijão-caupi 
(PINHEIRO et al., 2014) e depositadas na Coleção de Culturas de Bactérias 
Diazotróficas do Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAB) do Departamento 
de Biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Um total de 30 estirpes foram 
avaliadas em relação à tolerância a diversos níveis de salinidade, bem como sua 
capacidade de utilizar diferentes fontes de carbono. Como comparação, foram 
utilizadas as estirpes padrão BR 3471 (Cupriavidus taiwanensis), BR 3486 
(Burkholderia phymatum), BR 3301, BR 3302, BR 3267 (Bradyrhizobium sp), BR 
3262 (Bradyrhizobium sp), BR 2003 e BR 2801(Bradyrhizobium elkanii). 

 
Teste de salinidade 

As estirpes selecionadas foram inoculadas em placas de Petri contendo meio 
de cultura YMA (VINCENT, 1970) com indicador azul de bromotimol e incubadas a 
28 °C até obtenção de colônias isoladas. Essas colô nias foram repicadas para tubos 
contendo meio líquido YM, e incubadas a 28 °C sob a gitação orbital de 125 rpm. O 
crescimento pode ser verificado pela turbidez do meio. Uma alíquota de 1 mL do 
meio de cultura foi transferida para microtubos de 1,5 mL que foram centrifugados a 
10000 rpm durante três minutos. O sobrenadante foi descartado e em seguida, 
adicionado ao pellet 1 mL de solução salina estéril (8,5g.L-1 de NaCl) que logo após 
foi ressuspendido com agitação em vórtex (NÓBREGA et al., 2004b). O processo de 
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lavagem com solução salina foi repetido por três vezes até a eliminação dos 
resíduos do meio de cultura. Todos os procedimentos foram executados em 
condições assépticas. 

Os tratamentos foram distribuídos inteiramente ao acaso, com três repetições. 
O método utilizado seguiu o protocolo descrito por NÓBREGA et al. (2004b). As 
bactérias foram inoculadas em placas de Petri contendo meio de cultura YMA 
modificado com a seguintes concentrações de NaCl: 1g.L-1; 2g.L-1; 3g.L-1; 10g.L-1; 
20g.L-1; 30g.L-1 e 50g.L-1. Cerca de 100 µL da suspensão foi colocada sobre o meio 
e espalhada com o auxilio de uma alça de Drigalsky. A placas foram incubadas em 
B.O.D. a 28 °C por sete dias.  

 
Uso de diferentes fontes de carbono 

As estirpes foram testadas quanto à capacidade de utilização dos seguintes 
carboidratos: xilose; rafinose; arabinose e inositol. O meio de cultura YMA foi 
modificado substituindo o manitol por cada uma das fontes a serem testadas na 
concentração de 1%. Foram preparadas soluções estoque com cada uma das fontes 
de carbono na concentração de 1g L-1 que, por serem termolábeis, foram 
esterilizadas por filtração utilizando-se uma membrana filtrante de 0,22µm. As 
soluções foram posteriormente adicionadas, individualmente, ao meio estéril na 
concentração indicada.  

 As bactérias foram estriadas em placas de Petri contendo o meio modificado 
e incubadas em B.O.D. a 28° C por sete dias. Os tra tamentos foram distribuídos 
inteiramente ao acaso, com três repetições. A avaliação da capacidade de utilização 
dos carboidratos foi realizada observando a presença ou ausência de crescimento 
das estirpes no meio modificado (FERNANDES JÚNIOR et al., 2012). 
 
Avaliação dos dados obtidos 

Os resultados obtidos foram convertidos em uma matriz binária de dados, 
onde “0” significa que não houve crescimento e “1” que houve crescimento.  Estes 
dados foram utilizados para construir uma matriz de similaridade que foi usada para 
a elaboração de um dendrograma utilizando o aplicativo computacional PAST 
(HAMMER et al., 2001), permitindo o agrupamento de estirpes semelhantes. Adotou-
se o método UPGMA (Unweighted Pair Group Method using Arithmetic Averages). 
Os testes fenotípicos utilizados nesse experimento geram variáveis qualitativas 
binárias, caracterizadas pela presença ou ausência de uma determinada 
característica, obtida após as análises laboratoriais. Os micro-organismos que 
possuem maior coincidência de presenças e/ou ausência de determinada 
característica são considerados mais similares entre si. Foi utilizado para cálculo de 
similaridade o coeficiente de Jaccard (MEYER, 2002). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tolerância à salinidade. 
Todas as estirpes cresceram em meio com concentração de sal de até 2 g L-1 

e foram susceptíveis à salinidade em meios com concentrações a partir de 3 g L-1. 
As estirpes padrão apresentaram crescimento similar diferenciando-se das demais 
apenas por não apresentarem susceptibilidade na concentração de 3 g L-1. O 
crescimento pôde ser verificado pelo aparecimento de colônias bacterianas nas 
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placas após a inoculação. Das oito estirpes padrão utilizadas, três cresceram em 1% 
(10 g L-1) de NaCl (BR 3486, BR3471 e BR 3302) e  uma se desenvolveu em meio 
com 2% (20 g L-1) de NaCl. Em relação concentração de 3 g L-1, 96,5% das estirpes 
foram capazes de tolerar. Entretanto, à medida que houve o aumento da 
concentração, observou-se uma redução no número de estirpes capazes de tolerar 
esse estresse. Nas concentrações de 10 g L-1 e 20 g L-1, 48% e 6% das estirpes 
foram capazes de se desenvolver, respectivamente.  Não houve crescimento nas 
concentrações de 30 g L-1 e 50 g L-1 (FIGURA 1). 

 

 
FIGURA 1:  Porcentagem de estirpes de rizóbio e padrões que cresceram em meio 

YMA com diferentes níveis de concentração de NaCl 
 

O resultados obtidos diferem daqueles apresentados por FREITAS et al., 
(2007), que ao testarem estirpes de rizóbio oriundas de solos salinos da região 
semiárida de Pernambuco, obtiveram sensibilidade a concentrações de sais a partir 
de 16 g L-1. Acredita-se que a pressão de seleção em ambientes com estresse pode 
influenciar a tolerância dessas bactérias a vários fatores abióticos (FERNANDES 
JÚNIOR et al., 2012). Em um estudo avaliando a capacidade de rizóbios em tolerar 
concentrações diferentes de NaCl in vitro, NÓBREGA et al. (2004a) encontraram 
muitos isolados tolerantes a 30 g L-1 de NaCl e um isolado tolerante a 50 g L-1 de 
NaCl. Estes isolados foram oriundos de área de mineração de bauxita, indicando 
que a presença de determinados estresses ambientais pode resultar na seleção de 
bactérias que apresentam tolerância a outros estresses.  

Testes envolvendo a capacidade de bactérias em resistir à salinidade “in vitro” 
tem demonstrado correlação com a capacidade dessas bactérias em estabelecer a 
associação com plantas nestes ambientes (MHADHBI et al., 2011; FERNANDES 
JÚNIOR et al., 2012; CARDOSO, 2014). A tolerância à salinidade pode sofrer 
interferência de outros estresses abióticos. Dados da literatura revelam que 
bactérias nodulíferas crescendo em diferentes temperaturas tiveram sua tolerância à 
salinidade reduzida em função do aumento da temperatura (MEDEIROS et al., 
2009).    

A ocorrência de vários estresses abióticos tais como seca, altas temperaturas, 
acidez e salinidade do solo são prevalecentes em muitas regiões onde as 
leguminosas são cultivadas tanto para produção de grãos como também para 
forragem (XAVIER et al., 2007). Nesse contexto, atenção especial merece ser dada 
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para a avaliação da tolerância de rizóbios a estresses abióticos para que esses 
possam ser usados como inoculantes em áreas sujeitas a tais condições de 
estresse. Esses estudos são imprescindíveis na seleção de estirpes para uso em 
regiões do semiárido tendo em vista que essa região apresenta características 
edafoclimáticas que são limitantes para diversos organismos. Com um nível de 
similaridade de 80% foi possível formar quatro grupos distintos para a característica 
tolerância à salinidade. 

 
FIGURA 2  Dendrograma construído com os dados obtidos dos testes da tolerância 

à salinidade em diferentes níveis de concentração de sais das estirpes 
de rizóbio e estirpes padrão. A linha vertical indica grupos formados 
com 80% de similaridade. As estirpes padrão estão identificadas com 
a cor vermelha. 

 

O grupo I é constituído por apenas uma estirpe que apresentou menor 
tolerância à salinidade, sendo susceptível a concentração de 3g L-1 de NaCl. O 
grupo II compreende o maior número de estirpes, com 20 representantes sendo 
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cinco estirpes padrão. Este grupo representa as estirpes que suportaram 
concentrações de NaCl de até 0,3%. O grupo III representa as estirpes capazes de 
tolerar concentrações de NaCl de até 1% (10g L-1) e é composto por 12 estirpes e 
dois padrões. O grupo IV foi o que obteve representantes com maior tolerância ao 
fator abiótico testado sendo constituido por duas estirpes e um padrão. Em testes 
laboratoriais e de campo, têm-se utilizado como controle positivo, para comparação 
dos resultados, as estirpes padrão. Essas estirpes já tiveram sua eficiência 
agronômica comprovada e são utilizadas em inoculantes comerciais. A semelhança 
entre as estirpes testadas com estirpes padrão, verificada pela análise de 
similaridade, torna-se mais um fator a ser avaliado na pré-seleção dessas bactérias 
para testes de eficiência em campo.    

 

Crescimento em diferentes fontes de carbono 
 O crescimento foi verificado pelo aparecimento de colônias nas placas após a 
inoculação. As estirpes avaliadas apresentaram melhor resposta à xilose e 
arabinose com 96,5% e 93,1% de crescimento respectivamente (FIGURA 3). O 
inositol foi à fonte de carbono que obteve menor percentual de crescimento com 
34% das estirpes.  Em relação à rafinose 51% das estirpes cresceram em meio 
modificado com esse carboidrato em substituição ao manitol. Três estirpes foram 
capazes de metabolizar todas as fontes de carbono testadas. 

 
FIGURA 3: Percentual de estirpes que cresceram em diferentes fontes de 

carbono. 
 

Esses resultados corroboram com os resultados de FERNANDES JÚNIOR et 
al. (2012), EL IDRISSI & ABDELMOUMEN (2008), PATEL & DUBEY (2014) e 
SAMPAIO (2013). Os dados obtidos por esses autores revelam que os rizóbios 
possuem capacidade de utilizar várias fontes diferentes de carbono, incluindo as 
utilizadas nesse estudo. Os resultados obtidos revelaram que as fontes de carbono 
utilizadas, principalmente xilose e arabinose, estimularam a produção de muco 
(exopolissacarídeos) pelas bactérias.  

Vários fatores são comprovados de ter influência na quantidade e estrutura 
dos exopolissacarídeos (EPS), estes fatores incluem: osmolaridade, privação de 
nitrogênio, fosfato e estresses abióticos tais como pH e temperatura (RAZIKA et al., 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
2391 

2012; FERNANDES JÚNIOR et al., 2012). No entanto, os resultados obtidos no 
presente estudo sugerem uma relação entre a produção de EPS e a fonte de 
carbono utilizada no meio de cultivo. Dados da literatura também sugerem que as 
fontes de carbono podem ter influência na composição e produção de 
exopolissacarídeos, que são materiais de interesse biotecnológico (CASTELLANE & 
LEMOS, 2007; RAZIKA et al., 2012; SAMPAIO, 2013; PATEL & DUBEY, 2014). 
Nesse sentido os resultados obtidos nesse tipo de estudo são importantes não 
somente para o entendimento da relação de simbiose, como também, para avaliar o 
potencial biotecnológico dessas bactérias.   
 O meio YMA recomendado por VINCENT (1970), tornou-se padrão para o 
isolamento das bactérias de nódulos de leguminosas. Entretanto, a adoção de 
outras fontes de carbono, em substituição ao manitol, para esse meio de cultura 
pode aumentar o espectro de bactérias que são isoladas (FERNANDES JÚNIOR,  et 
al., 2012). Com 80% de similaridade foram formados seis grupos em função da 
utilização de diferentes fontes de carbono (FIGURA 4).  

 
FIGURA 4: Dendrograma construído com função da capacidade de utilizar 

xilose, rafinose, arabinose e inositol como fonte de carbono das 
estirpes de rizóbio. A linha vertical indica grupos formados com 80% 
de similaridade. 
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As estirpes do grupo VI foram as únicas capazes de utilizar as quatro fontes 

de carbono testadas, sendo representada pelas estirpes L60, L51 e L72. O grupos I 
e III representam as estirpes que foram capazes de crescer em apenas duas fontes 
de carbono diferentes. A utilização de uma ampla gama de carboidratos pode estar 
diretamente associada à sobrevivência, competição e capacidade de nodulação. 
Além disso, diversos carboidratos estão presentes na rizosfera, em torno das raízes 
de leguminosas e sementes em fase de germinação. O transporte e a utilização de 
carboidratos do solo é fundamental para a colonização mais competitiva das raízes 
(RAZIKA et al., 2012).  

EL IDRISSI & ABDELMOUMEN (2008), constataram que algumas estirpes, 
dependendo da fonte de carbono utilizada, podem demorar mais tempo na fase lag 
ocasionando um falso negativo. Nesse caso seria necessária a avaliação com 
período maior de incubação das estirpes que não cresceram dentro do período 
sugerido pelo protocolo. Os demais grupos apresentaram crescimento em três 
fontes de carbono diferentes. A principal aplicação tecnológica de bactérias 
diazotróficas tem sido na produção de inoculantes para uso agrícola.  

A caracterização das estirpes de rizóbio em relação à utilização de diversas 
fontes de carbono mostrou uma grande versatilidade de seu potencial para outras 
aplicações biotecnológicas tais como a produção de biopolímeros microbianos que 
são fatores importantes em microbiologia industrial (FERNANDES JÚNIOR et al., 
2012). Alem disso, esses estudos contribuem não somente para a seleção de micro-
organismos para a produção industrial e de inoculantes, mas também são 
importantes para a compreensão dos mais diversos perfis metabólicos dos rizóbios.  

A capacidade dos rizóbios em metabolizar diversos tipos substratos aumenta 
seu potencial biotecnológico, podendo reduzir os custos de cultivo e abrir novas 
possibilidades para aplicações dessas bactérias (SINGH et al., 2011). 

 
Diversidade dos rizóbios 

Utilizando os dados obtidos com as características de tolerância a diferentes 
níveis de NaCl e utilização de fontes de carbono, foi gerado um dendrograma de 
similaridade (FIGURA 5). Com 90% de similaridade formaram-se oito grupos. O 
grupo II é formado pelas estirpes que melhor se destacaram dentro dos parâmetros 
analisados e representa apenas (6,66%) do total de estirpes testadas. Esse grupo é 
constituido por duas estirpes LAMAB e uma estirpe padrão e se destacam por serem 
tolerantes a concentrações de até 2% de NaCl e utilizar as quatro fontes de carbono 
testadas.  

De acordo com EL IDRISSI & ABDELMOUMEN (2008), existe uma 
associação entre a fonte de carbono utilizada e a tolerância à salinidade quando 
esses dois parâmetros são avaliados simultaneamente. Esses autores 
demonstraram que as estirpes apresentaram mudança na preferência pela fonte de 
carbono de acordo com o seu padrão de tolerância à salinidade. Nesse caso, mais 
estudos associando fontes de carbono alternativas em meios salinos se fazem 
necessários para compreender melhor essa relação.   

Os grupos III e IV são formados pelas estirpes que apresentaram tolerância 
ao meio contendo 1% de NaCl e utilizaram três diferentes fontes de carbono. Os 
grupos V, VI e VII representam as estirpes tolerantes à até 3g L-1 de NaCl e que 
utilizaram três das quatro fontes de carbono testadas. Nota-se que os grupos III e V 
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não contêm nenhuma estirpe padrão como representante sugerindo menor 
similaridade destas estirpes com as estirpes padrão.   
 

 
FIGURA 5:  Dendrograma construído com função tolerância a diferentes níveis de 

NaCl e utilização de fontes de carbono das estirpes de rizóbio. A linha 
vertical indica grupos formados com 90% de similaridade. As estirpes 
padrão estão indicadas pela cor vermelha.  
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As estirpes padrão têm sua eficiência assegurada em diversos testes. Esses 
testes utilizam cultivares específicos e são executados nas regiões recomendadas 
para cada cultivar. Embora sua eficiência seja comprovada apenas em condições 
específicas, as estirpes padrão são mais um fator a ser utilizado na pré-seleção das 
bactérias testadas (RUMJANEK et al., 2006). Os resultados encontrados neste 
estudo confirmam a variabilidade entre as estirpes de rizóbios diante das 
características avaliadas, o que pode permitir uma triagem desses micro-organismos 
para testes posteriores. 

CONCLUSÃO 
Dentre as 30 estirpes de rizóbio avaliadas, LAMAB-51 e LAMAB 46 

destacaram-se em relação à tolerância à diversos níveis de salinidade, bem como 
sua capacidade de utilizar diferentes fontes de carbono. 
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