
   

Revista de Biologia e Ciências da Terra

ISSN: 1519-5228

revbiocieter@yahoo.com.br

Universidade Estadual da Paraíba

Brasil

Valente de Medeiros, Erika; Pereira Silva, Katchen Julliany; Miranda Martins, Claudia; Borges,

Wardsson Lustrino

Tolerância de bactérias fixadoras de nitrogênio provenientes de municípios do Rio Grande do Norte à

temperatura e salinidade

Revista de Biologia e Ciências da Terra, vol. 7, núm. 2, segundo semestre, 2007

Universidade Estadual da Paraíba

Paraíba, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50007220

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=500
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50007220
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=50007220
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=500&numero=9349
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50007220
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=500
http://www.redalyc.org


 

 160 

REVISTA DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS DA TERRA ISSN 1519-5228  
 

Volume 7 - Número 2 - 2º Semestre 2007 
 

 
Tolerância de bactérias fixadoras de nitrogênio provenientes de municípios do 

Rio Grande do Norte à temperatura e salinidade  
 

Erika Valente de Medeiros
1
, Katchen Julliany Pereira Silva 

2
, Claudia Miranda Martins

3
, Wardsson Lustrino Borges

4
 

 
 
RESUMO 
 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento de bactérias fixadoras de nitrogênio, 
provenientes de três municípios do Rio Grande do Norte submetidas à diferentes temperaturas e 
salinidades. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 3 
x 5 x 5, com 4 repetições, sendo o primeiro fator a origem do isolado de rizóbio (Mossoró, Alto do 
Rodrigues e Ceará-Mirim), o segundo temperatura (28, 30, 32, 34, 36ºC) e o terceiro, concentração 
de NaCl (0, 25, 50, 75 e 100 g L-1). A parcela experimental foi constituída por uma placa de Petri 
por tratamento. Os dados demonstram que há relação de tolerância à salinidade e à temperatura 
quando avaliado in vitro para os três isolados testados, sendo o mais tolerante o isolado AR, 
apresentando seu máximo de crescimento na concentração 12,84 g L-1 na temperatura de 28ºC, 
porém, apresentou crescimento até na concentração 50 g L-1 em todas as temperaturas testadas. 
 
Palavras-chave: rizóbio, feijão caupi, estresse  
 

Tolerance of nitrogen fixing bacteria from Counties of Rio Grande do Norte 
State to temperature and salinity 

 
ABSTRACT 
 
 
The objective of this present study was to evaluate the behavior of fixing nitrogen bacteria, 
proceeding from three cities of the Rio Grande do Norte  submitted the different temperatures and 
salinities. The experimental design was completely randomized,  in a factorial arrangement 3 x 5 x 
5, with 4 repetitions, being the first factor the origin of the isolated of rhizobia (Mossoró, Alto do 
Rodrigues  e  Ceará-Mirim), the second  temperature (28, 30, 32, 34, 36ºC) and third, concentration 
of NaCl (0, 25, 50, 75 and 100 g L-1). The experimental parcel of the experiment was constituted by 
a Petri plate for treatment. The data demonstrate that it has relationships of tolerance to the salinity 
and the temperature when evaluated in vitro for the three isolated, being the most tolerant the 
isolated AR, presenting its maximum of growth in a concentration of 12,84 g L-1 and in the 
temperature of 28ºC, however, it presented growth even a concentration of 50 g L-1 in all the tested 
temperatures. 
 
Key words: rhizobia, cowpea, stress 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A região Semi-Árida brasileira é 
considerada “frágil” do ponto de vista 
ecológico devido às características de baixa 
precipitação, estiagens prolongadas, altas 
temperaturas e, muitas vezes, baixa fertilidade 
do solo. Nesta região, a agricultura é em sua 
maioria de subsistência, praticada em áreas de 
sequeiro, sem aplicação de insumos agrícolas 
e com baixo nível tecnológico (MELO, 1999). 

A adoção de tecnologias sustentáveis, 
que permitam conservação dos recursos 
naturais e promovam uma melhoria na 
qualidade de vida da população de baixa 
renda constitui um importante componente na 
reversão deste quadro. Dentre os processos 
que permitem uma maior sustentabilidade, a 
fixação biológica de nitrogênio (FBN) é 
reconhecida por diminuir o custo da produção 
e a dependência do agricultor por insumos 
industrializados. Esta é realizada pela 
simbiose existente entre plantas e bactérias 
diazotróficas, denominadas rizóbio que 
induzem a formação de nódulos nas raízes das 
leguminosas e convertem nitrogênio 
atmosférico em amônia a qual é a fonte de 
nitrogênio que a planta utiliza para formação 
de elementos essenciais, tais como proteína 
(SILVA et al. , 2006).  

No Brasil, o melhor exemplo de 
utilização deste processo é na cultura da soja, 
onde a adubação química nitrogenada é 
totalmente substituída pela utilização de 
inoculantes contendo bactérias do gênero 
Bradyrhizobium. A utilização desta tecnologia 
representa uma economia para o país, de cerca 
de US$ 3 bilhões em fertilizantes 
nitrogenados (MERCANTE, 2007).  

Este processo é capaz de contribuir 
eficientemente para o desenvolvimento de 
leguminosas como no feijão-caupi (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.) que estabelece 
simbiose com bactérias do gênero 
Bradyrhizobium (VESSEY, 2003). Esta é uma 
cultura de grande importância sócio-
econômica pelo fato de ser um dos elementos 
mais presentes na dieta do nordestino. Possui 
adaptabilidade à baixa fertilidade do solo e 
tolerância à seca, temperaturas elevadas e 
salinidade (MARTINS, 1996). Entretanto, 
devido às condições de cultivo, apresenta 

baixa produtividade, que varia de  300 a 400 
kg ha-1, fato que implica na necessidade de 
tecnologias que proporcionem aumento da 
produção. 

A simbiose caupi/rizóbio é capaz de 
fornecer de 35 a 70% do N que a planta 
precisa (BODDEY et al., 1990), isto é, cerca 
de 50 a 120 Kg ha-1 de N (WANI et al., 
1995). Fato que se apresenta como uma 
economia bastante significativa, 
principalmente para pequenos produtores. A 
estimativa da contribuição da FBN nesta 
cultura é na ordem de US$ 13 milhões, 
somente para a região Nordeste brasileiro 
(RUMJANEK et al., 2005). 

Entretanto, fatores edafoclimáticos 
como temperatura, salinidade, umidade, pH 
do solo, resistência a substâncias tóxicas, 
entre outros, influenciam a eficiência da 
simbiose (RUMJANEK et al., 2005). A 
influência da temperatura no crescimento e 
desempenho do rizóbio tem sido pouco 
estudada e é um dos principais fatores 
limitantes ao processo da fixação simbiótica 
de nitrogênio nos trópicos, onde encontramos 
solos que apresentam temperatura da ordem 
de 40ºC em algumas horas do dia (VARGAS 
e HUNGRIA, 1997). Tais bactérias também 
apresentam variação no que diz respeito à 
tolerância à salinidade (FARELEIRA et al., 
2007). 

Para que o processo de fixação biológica 
de nitrogênio seja eficiente faz-se necessário 
que sejam selecionadas estirpes nativas 
adaptadas às condições edafoclimáticas. Esta 
seleção é feita com o objetivo de se obter um 
inoculante competitivo capaz de se 
estabelecer mais rapidamente no solo e tolerar 
melhor estresses ambientais como 
temperatura, salinidade e acidez (SILVA et 
al., 2002). 

Até o presente momento, poucos 
trabalhos foram realizados com bactérias 
fixadoras de nitrogênio no Rio Grande do 
Norte. Entretanto, devido à importância da 
utilização de inoculantes nativos, pelo fato de 
ser uma alternativa economicamente viável e 
de haver variação no que diz respeito à 
adaptação desses microrganismos, o objetivo 
do presente trabalho foi avaliar o 
comportamento de bactérias fixadoras de 
nitrogênio, proveniente de três municípios do 



 

 162 

Rio Grande do Norte submetido a diferentes 
temperaturas e salinidades. 

 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Coletas de Amostras de Solo 

 
As amostras de solo foram coletadas nos 

Municípios de Mossoró- (MO), Alto do 
Rodrigues- (AR) e em Ceará-Mirim- (CM). 
As coletas foram realizadas de 0-20cm de 
profundidade e cada amostra composta foi 
constituída de 10 sub-amostras.  
 
2.2 Cultivo das Plantas Isca  

 
A captura dos rizóbios foi realizada 

mediante experimento em casa de vegetação, 
segundo delineamento inteiramente 
casualizado, sendo 3 tratamentos constituídos 
pela procedência dos solos (MO, AR e CM), 
com dez repetições, sendo a unidade 
experimental correspondente à um vaso com 
capacidade de 300 mL com uma planta de 
feijão caupi. 

As sementes de caupi previamente 
lavadas com etanol (100%; 30 s), 
desinfestadas superficialmente com peróxido 
de hidrogênio (5%; 3 min) e lavadas por 10 
vezes sucessivas com água esterilizada, foram 
semeadas em vasos e as plantas crescidas em 
casa de vegetação. 

Trinta dias após a semeadura, as plantas 
foram coletadas dos vasos, e os nódulos 
formados nas raízes, foram guardados em 
recipientes contendo sílica gel.  
 
2.3 Obtenção de isolados de rizóbio e 
suspensão bacteriana 

 
Após 24 h os nódulos foram reidratados 

por 1 h, sendo posteriormente lavados com 
etanol (100% por 30 segundos) a fim de 
reduzir a tensão superficial. Em seguida, foi 
realizada uma desinfestação superficial por 
meio de lavagem com hipoclorito sódio (5% 
por 4 min) e 10 lavagens com água destilada 
estéril (ADE).  

Os nódulos foram pressionados com o 
auxílio de uma pinça sobre a superfície do 
meio de cultura com manitol e extrato de 

levedura (YMA) e azul de bromotimol 
(0,5%). As placas foram incubadas em BOD 
(Biochemistry Oxigen Demand) à 28ºC até o 
aparecimento de colônias, foram repicadas e 
novamente incubadas, até obtenção de 
colônias puras, quando então foram 
selecionados três isolados, um isolado de cada 
Município, de acordo com diferenças 
morfológicas, apresentadas na tabela 1.  

As estirpes foram incubadas 
isoladamente em 50 mL de meio YMA 
líquido (VINCENT, 1970), com pH ajustado 
para 6,8, à temperatura ambiente com 
agitação de 105 rpm por dois dias para que a 
cultura atingisse a fase log de crescimento 
(1,3 x 1010 cel mL-1) (MATSUDA et al., 
2002). 

Uma alíquota de cada isolado foi 
centrifugada a 8.000 rpm por 4 min. O 
sobrenadante foi descartado e as células foram 
ressuspensas em solução salina estéril (NaCl 
5,5 g L-1) quando então foram novamente 
centrifugadas, repetindo-se este processo por 
3 vezes (NÓBREGA et al., 2004 modificado). 
 
2.4 Comportamento de bactérias fixadoras 
de nitrogênio “in vitro”, submetidas a 
diferentes temperaturas e salinidades 
 

O delineamento experimental utilizado 
foi inteiramente ao acaso, distribuído em 
esquema fatorial 3 x 5 x 5, com 4 repetições, 
sendo o primeiro fator a origem do isolado de 
rizóbio (MO, AR e CM), o segundo a 
temperatura (28, 30, 32, 34, 36ºC) e o 
terceiro, a concentração de NaCl (0, 25, 50, 
75 e 100g L-1). As parcelas experimentais 
foram constituídas por uma placa de Petri 
contendo meio de cultura YMA acrescido de 
NaCl. 

Alíquotas de 0,1 mL da suspensão 
bacteriana foram semeadas na superfície do 
meio de cultura e distribuídas com auxílio da 
alça de Drigalski. Tais placas foram 
incubadas em B.O.D.s por 48 h. 

O comportamento das bactérias foi 
avaliado por uma escala visual da 
percentagem do padrão de crescimento em 
relação à testemunha, sendo 100% 
crescimento máximo, ocupando toda a placa 
até 0 na qual não apresentou nenhum 
crescimento. 
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Os dados foram submetidos à análise de 
variância e a separação das médias efetuadas 
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. Com as médias foram 

selecionadas curvas de regressão, sendo estas 
selecionadas com base no coeficiente de 
determinação R2 e quadrado médio do resíduo 
(QMR).  

 
Tabela 1. Características morfológicas dos isolados selecionados 
para avaliação da tolerância à temperatura e salinidade.  

Características MO AR CM

Tempo de crescimento1
2 1 1

pH2
Ácida Ácido Ácido

Cor3
Creme Creme Creme

Tamanho da colônia4
1.5 Puntiforme 2.5

Borda5
Inteira Irregular Inteira

Muco6
** * **

Aparência7
Heterogênea Homogênea Heterogênea

Elasticidade8
Pouca Não tem Não tem

Forma9
Circular Irregular Circular

Transparência Translúcida Translúcida Opaca

Isolado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Houve interação significativa (P<0,05) 
para os três fatores, isolado (I), temperatura 
(T) e salinidade (S) (Tabela 2). Observou-se 
que os diferentes isolados apresentavam 
diferenças significativas (P<0,05), para a 
característica crescimento quando submetidos 
a diferentes temperaturas e salinidades.  

Analisando o desdobramento, todos os 
isolados obtiveram padrão de crescimento 
satisfatório na temperatura 28ºC. Entretanto, 
nas concentrações de 75 e 100 g L-1 de NaCl 
não foi observado nenhum crescimento para 
todos os isolados deste estudo. 

O isolado que mais se destacou nesta 
temperatura foi o MO, pois obteve o máximo 
de crescimento na concentração 15,47 g L-1 de 
NaCl, enquanto que os isolados AR e CM 
obtiveram um máximo de crescimento na 
concentração 12,84 e 7,28 g L-1 de NaCl, 
respectivamente, sendo portanto, menos 
tolerantes à salinidade quando analisado nesta 
temperatura (Figura 1 e tabela3). 

Condições de alta temperatura e baixa 
umidade prevalecem em regiões onde o 
feijão-caupi é cultivado como alimento e 
forragem, o que torna relevante a avaliação do 
comportamento de estirpes de rizóbio que 
apresentem potencial para serem usadas como 
inoculante nessas áreas (RUMJANEK et al., 
2005). 

Nóbrega et al. (2004) analisaram 12 
estirpes de bactérias diazotróficas 
provenientes da Amazônia, Minas Gerais, 
Ceará e África, quanto ao nível de tolerância à 
salinidade in vitro, utilizando diferentes 
concentrações de NaCl e temperatura em 
torno de 28°C. Estes autores observaram que 
o nível de tolerância destas eram em torno de 
2 a 30 g L-1 de NaCl e que nenhuma estirpe 
cresceu na concentração de 50 g L-1 de NaCl, 
o que difere do presente trabalho na qual 
todas as estirpes apresentou padrão de 
crescimento nesta concentração e 
temperatura.  
 
 

1Em dias; 2mudança do pH do meio após crescimento (avaliada pela 
alteração de cor do indicador); 3cor das colônias, 4diâmetro das 
colônias (mm), 5borda (inteira ou irregular), 6 obtido pela aderência à 
alça de platina, observada pela remoção do muco da superfície do 
meio de cultura (*Pouco, **Muito), 7aparência da colônia 
(homogênea ou heterogênea), 8 formação ou não de fio, no momento 
da remoção do muco do meio de cultura, 9 forma (circular ou 
irregular). 
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Tabela 2. Resumo da análise de variância do crescimento de 
bactérias fixadoras de nitrogênio provenientes de três 
municípios do RN, submetidas à diferentes temperaturas e 
salinidades.        

Fonte de variação GL QM 
Isolado (I) 2 1304.3** 

Temperatura (T) 4 841.16** 

Salinidade (S) 4 131185.33** 

I x T 8 437.67** 

I x S 8 1920.58** 

T x S 16 516.79** 

I x T x S 32 400.79** 

Resíduo 225 17.33 

CV (%) 8.76   
   ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de Tukey 

 
 
Estudos realizados por Boonkerd e 

Weaver (1982) sobre a sobrevivência de 
quatro estirpes de rizóbio, observaram que em 
dois solos saturados, a sobrevivência das 
estirpes foi maior que em solos secos, quando 
incubados à 25ºC, ocorrendo o contrário na 
temperatura de 35ºC, mostrando que a 
temperatura interfere no comportamento de 
tais estirpes. Fareleira et al. (2007) realizaram 
pesquisas visando à seleção de estirpes de 
Sinorhizobium meliloti tolerantes à 
temperatura e salinidade de solos de Portugal, 
observaram que apenas três estirpes têm a 
capacidade de crescer sob o efeito conjunto de 
temperaturas e salinidades elevadas. Essa 
tolerância ao estresse salino pode ser atribuída 
a variações de pH, temperatura e fonte de 
carbono solúvel (GRAHAM, 1992).  

Essa relação de tolerância à salinidade 
vem sendo estudada por diversos autores que 

afirmam que o nível de tolerância de tais 
bactérias encontra-se numa escala entre 0 e 60 
g L-1 de NaCl, corroborando com o presente 
trabalho (CHEN et al., 1995). Xavier et al. 
(1997) observaram que algumas estirpes de 
crescimento rápido foram capazes de formar 
colônias em até 3% de NaCl.  

O alto nível de tolerância à salinidade 
dos isolados MO, AR e CM pode ser 
explicado pelo fato de terem sido isolados 
diretamente de regiões áridas na qual é 
comum possuir um grande nível de 
salinidade. No Brasil, esses efeitos são mais 
intensos no meio rural da região semi-árida do 
Nordeste, em virtude das características de 
clima, relevo, geologia, entre outros fatores, 
determinarem condições favoráveis à 
ocorrência de solos afetados por excesso de 
sais (MOTA e OLIVEIRA, 1999). 

 
 

Tabela 3. Equações de regressão do efeito da salinidade (Concentração de NaCl) sobre o crescimento de 
bactérias fixadoras de nitrogênio provenientes de três municípios do RN, submetidas à diferentes 
temperaturas. 

 

 Estirpes 

Temperatura  MO AR CM 

280C  
Y = 97,2 + 2,19x – 0,08x2 + 
0,0005x3 R2 = 95% 

Y = 98,4 + 1,7x – 0,07x2 + 
0,0004x3 R2 = 98% 

Y = 97,8 + 0,7x – 0,04x2 + 
0,0003x3 R2 = 95% 

300C  
Y = 98,3 + 1,3x – 0,07x2 + 
0,0004x3 R2 = 98% 

Y = 98 + 1,8x – 0,08x2 + 
0,0004x3 R2 = 98% 

Y = 97,1 + 0,8x – 0,05x2 + 0,0003x3 
R2 = 95% 

320C  
Y = 104,2 + 0,5x – 0,07x2 + 
0,0005x3 R2 = 89% 

Y = 97,7 + 1,4x – 0,07x2 + 
0,0004x3 R2 = 96% 

Y = 98 + 0,6x – 0,04x2 + 0,0003x3  
R2 = 97% 

340C  
Y = 104,2 + 0,5x – 0,07x2 + 
0,0005x3 R2 = 89% 

Y = 98 + 0,6x – 0,04x2 + 
0,0003x3 R2 = 97% 

Y = 98 + 0,6x – 0,04x2 + 0,0003x3    

R2 = 97% 

360C  
Y = 104,2 + 0,5x – 0,07x2 + 
0,0005x3 R2 = 89% 

Y = 97,7 + 1,4x – 0,07x2 + 
0,0004x3 R2 = 96% 

Y = 98 + 0,6x – 0,04x2 + 0,0003x3    
R2 = 97% 
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Na temperatura de 30ºC, o 

comportamento dos isolados foi similar ao 
observado na temperatura de 28ºC, porém 
nesta temperatura, o que apresentou maior 
tolerância à salinidade foi o AR uma vez que 
teve seu máximo de crescimento a uma 
concentração maior que os demais, 13,6 g L-1 
de NaCl, enquanto que para o isolado MO foi 
de 11,13 g L-1 de NaCl e o CM de 9,01 g L-1 
de NaCl (Tabela 3, Figura 1). 

Nóbrega et al. (2004) observaram que as 
estirpes provenientes do Ceará eram as mais 
tolerantes à salinidade, uma vez que 
apresentou padrões de crescimento para todas 
as concentrações testadas, exceto a 
concentração de 50 g L-1 de NaCl. Este estado 
encontra-se próximo ao município de 
Mossoró que apresentou comportamento 
similar a partir de 32ºC. Isso é explicado pelas 
características edafoclimáticas das regiões nas 
quais tais isolados foram coletados. Segundo 
Carmo Filho et al. (1991) o clima da região é 
seco e muito quente, com duas estações 
climáticas definidas: uma seca e outra 
chuvosa, apresentando temperatura média 
anual de 27,4ºC e precipitação pluviométrica 
anual irregular, com média de 673 mm e 
umidade relativa de 68,9%. A temperatura 
máxima nessa região na época do 
experimento variou em torno de 37,5 a 34ºC, 
enquanto que a mínima entre 25,9 a 23,5ºC 
(Estação Climatológica da UFERSA, 2007) 
fato que torna os isolados dessas bactérias 
adaptadas e, consequentemente tolerantes a 
tais variações de temperatura. 

Silva et al. (2007) desenvolveram 
estudos em relação à resistência à 
temperaturas elevadas, com isolados de 
rizóbio provenientes de amostras de um 
Argissolo Vermelho Amarelo do Município 
de Serra Talhada (PE), sendo obtidos três 
isolados promissores, na temperatura mais 
elevada (39°C).  

Foi observado que as bactérias fixadoras 
de nitrogênio provenientes dos três 
municípios do RN cresciam mais à medida 
que a concentração de NaCl diminuía, o que 
corrobora com Nóbrega et al. (2004) que 

testando bactérias diazotróficas quanto a 
tolerância à salinidade, observou que o padrão 
de crescimento de tais bactérias decrescia com 
o aumento da concentração de NaCl em meio 
de cultura 79. 

Nas temperaturas de 34 e 36ºC não 
houve muita diferença em relação ao 
comportamento dos isolados. Os isolados AR 
e CM obtiveram o mesmo padrão de 
crescimento na temperatura 34ºC, 
constatando-se crescimento até a 
concentração 50 g L-1 de NaCl. 

Em estudos realizados por Martinazzo 
(1989) com rizóbio coletados em Manaus, foi 
observado que, mesmo em condições de altas 
temperaturas, as estirpes encontradas 
mostraram-se eficientes em fixar o nitrogênio 
e eram tolerantes à acidez do solo. Entretanto, 
outros autores afirmam que a toxicidade de 
sais a bactérias fixadoras de nitrogênio, 
principalmente às do gênero Rhizobium 
prejudica a eficiência da simbiose (Shreen et 
al., 1998). 

A maior resistência em relação à 
temperatura e salinidade foi apresentada pelo 
isolado AR, seguido de CM, e o menos 
resistente foi o MO. A alta incidência de 
rizóbio de crescimento rápido em regiões 
áridas sugere melhor capacidade de 
sobrevivência em relação às estirpes de 
crescimento lento (SPRENT, 1994). Esses 
dados corroboram com os resultados 
encontrados neste trabalho onde os isolados 
que obtiveram melhores desempenhos in vitro 
foram os que apresentaram crescimento 
rápido AR e CM. No Nordeste, a população 
de rizóbio que nodula feijão-caupi apresenta 
alta proporção de isolados de crescimento 
rápido (MARTINS et al., 1997). As 
características relacionadas à tolerância a 
estresses são de grande relevância como um 
dos fatores para obtenção de uma estirpe para 
ser recomendado para feijão-caupi em áreas 
de Semi-Árido. Sendo as estirpes testadas, 
opção para a produção de inoculo uma vez 
que apresentou boa adaptabilidade à 
temperaturas e salinidades próximas ao 
encontrado neste ecossistema. 
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Figura 1. Gráficos com as curvas de regressão do efeito da salinidade (Concentração de NaCl) sobre o crescimento de 
bactérias fixadoras de nitrogênio provenientes de três municípios do RN, submetidas à diferentes temperaturas.  
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4 CONCLUSÕES 
 

Os dados demonstram que há relação de 
tolerância à salinidade e à temperatura quando 
avaliado in vitro para os três isolados testados, 
sendo o mais tolerante o isolado AR. 

Não houve crescimento de nenhum dos 
isolados em nenhuma temperatura nas 
concentrações 75 e 100 g L-1 de NaCl. 

As estirpes testadas é uma opção para a 
produção de inoculo uma vez que apresentou 
adaptabilidade à temperaturas e salinidades 
próximas ao encontrado no ecossistema do 
Semi-árido. 
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