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AVALIAÇÃO DA NODULAÇÃO DE LEGUMINOSAS NATIVAS DO PIAUÍ 

MARIA JOSÉ SOARES MONTEI-, FRANCISCO GUEDES ALCOFORADO FILH0 2, 
GILBERTO ALVES TEIXEIRA3  e ANA ZÉLIA CORREIA LIMA CASTELO BRANCO4  

RESUMO - Pllntas com capacidade para fixar nitrogénio atmosférico contribuirão na 
busca de sistemas agrícolas alternativos para aumentar a produtividade de forma 
mais eficiente, diminuindo a erosão do solo, utilizando égua dos lençóis freáti 
cos, melhorando as condiçOes físicas e a fertilidade natural do solo, alem de adi 
cionar nitrogénio ao sistema. A importãncia das leguminosas também tem sido desta 
cada na produção de lenha, carvão, celulose, forragem e madeira para usos dive 
sos. Dezesseis espécies de leguminosas nativas do Piauí foram analisadas no ca; 
po, cultivadas em viveiro e colhidas para observação com relação a nodulação. Se 
te espécies apresentaram nódulos: CaeOpOgOníwnveiutínum, Ca/opo9on,iummucunoíde,6—, 
Incli,g*Aa sp., MacitoptLeimi latyltoídu, Píptadenía sp. (angico branco), Pírotade 
na sp. (angico preto), PítheceLeobíum cf. isaman. Com  relação as nove especies que 
nao modularam foram feitos dois plantios usando-se solo coletado em trés localida 
des do Piauí, não apresentando nódulos em nenhum dos tipos de solos utilizados. 

INTRODUÇÃO 

A fixação biológica de nitrogénio atmosferico pelas leguminosas e assunto 

que requer mais pesquisas. Vários pesquisadores ressaltam a necessidade de uma me 

lhor exploração de espécies nativas e cultivadas de leguminosas, pela capacidade 

que possuem em enriquecer o solo com nitrogénio proveniente da atmosfera, bem co 

mo pela capacidade em mobilizar outros elementos de horizontes mais profundos pa 

ra a superfície do solo (Dobereiner 1977 e Franco 1984). Arvores fixadoras de ni 

troginio podem apresentar alto potencial para a recuperação e enriquecimento do 

solo, alem da utilização em nutrição animal; principalmente como fonte de protei 

na (Vilarinho & Bufarah 1984). 

Mesmo com a mecanização da agricultura brasileira, com o aumento no consu 

tmo de fertilizantes, de herbicidas e de fungicidas o incremento na produtividade 

tem sido desprezível. Torna-se portanto necessária a busca de sistemas alternati 

vos para aumentar a produtividade de forma mais eficiente. Árvores comcapacidade 

para fixar o N2  atmosférico contribuirão para minimizar o problema, diminuindo a 

1Biol6ga, M.Sc., CCN/UFPI, Campus da Ininga, CEP 64.050 Teresina, PI. 

2Eng.-Agr., EMBRAPA/Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresi 
na (UEPAE de Teresina), Caixa Postal 01, CEP 64.035 Teresina, PI. 

3Bovinocultor, CCA/UFPI, Campus Agrícola da Socopo, CEP 64.050 Teresina, PI. 

4 Bioquimica, M.Sc., CCN/UFPI. 
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- 
erosão do solo, utilizando água dos lencóis freãticos, melhorando as condiçoes 

físicas e a fertilidade natural do solo, alem de adicionar nitrogânio ao sistema 

(Franco 1984). A importância das leguminosas tem sido destacada na produção de le 

nha, carvão, celulose, forragem e madeira para usos diversos (Dobereiner 1977 e 

Franco 1984). Por isso tem sido recomendado a inclusão de leguminosas nos pastos, 

bem como no 'reflorestamento (Dobereiner 1967, 1984 e Campelo & Dobereiner 1969). 

Varias pesquisas foram realizadas com leguminosas tropicais, visando avaliar 

a capacidade de nodulação, atividade dos nódulos, bem como os fatores que inter 

ferem na nodulação e fixação de nitrogânio (Dobereiner 1967, 1977, 1984; Campelo 

& Dobereiner 1969; Campelo & Campelo 197b; Gaiad & Carpanezzi 1984 e Franco 1984). 

Contudo muitas espécies de leguminosas de interesse para o Piauí, aindana-o foram 

examinadas para verificação da ocorrância de associação com bactérias do Cenero 

Rhízobíum. 
O presente trabalho teve como objetivo determinar a ocorrancia de nódulos 

bacterianos em dezesseis espécies de leguminosas nativas do Piauí, fornecendo as 

sim subsídios para a iniciação de isolamento e seleção de estirpes de Rhízobíum 

para a inoculação de leguminosas de maior interesse para o Estado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

As espécies utilizadas no experimento foram: Indigc*Aa sp, Calopogoníum 

mucunoíde4, Catopogoníum ve/utinum, Mautoptítíum latyltoíde4, Bauhínía sp., PIatE 
men,Lct Actí..c.u/ata, Píthecettobíum cf. 4aman, Paithía patycepha-ea Benth, Píptadenía 

oblíqua, Cenaótígma sp, Caualpínía bxacteo4a, Hymenaea counbaxíl, Piptadenía 
sp. (angico branco), Píptadenía sp. (angico preto), Ctaty/ía mo//í4 e Ambunana 

cauen4í4. As quatro primeiras espécies sao herbãceas e as demais de porte arbus 

tivo ou arbóreo. 

A seleção das espécies em questão foi feita baseando-se na importância das 

mesmas para a região. Para a identificação das espécies foi utilizado como ref 

rância o herbãrio Graziela Barroso da Universidade Federal do Piauí. 

As plantas foram cultivadas em sacos de polietileno com capacidade de tre's 

litros contendo solo coletado sob árvores da região de ocorrancia, sendo utiliza 

dos dez sacos para cada espécie. Não foi feito qualquer tipo de adubação ou trata 

mento do solo. O cultivo foi realizado em viveiro no Centro de Ciâncias da Natu 

reza da Universidade Federal do Piauí. 

A avaliação da nodulação foi feita quando as mudas atingiram dimensóes ade 
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quadas para o plantio no campo (idade entre dois a seis meses), sendo determina 

dos os seguintes parâmetros: morfologia dos nódulos, námero e peso seco dos nódu 

los, distribuição dos nódulos na raiz e a atividade dos nódulos. Os nódulos foram 

classificados de acordo com Corby (1971) e Faria et al. (1984). A atividade dos 

nódulos foi determinada de maneira qualitativa pela coloração apresentada pelos 

mesmos. 

De cada uma das espécies mencionadas foram colhidas plantas novas no campo, 

nos municípios de Jaicós, Valença do Piauí, Oeiras e Teresina, com todo o siste 

ma radicular, para observações de nódulos. Em plantas mais velhas,o solo da super 

fície das raizes laterais era removido com uma espátula acompanhando-se a raiz em 

direção ã sua extremidade e era verificada cuidadosamente a presença de nódulos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Das dezesseis espécies de leguminosas estudadas, sete apresentaram nódulos, 

como mostra a Tabela 1. 

As espécies Calopogoníum ve/utínum e Calopogonítim mucunoídu foram as que 

apresentaram maior número de nódulos (300 e 400 nOdulosporplanta, respectivamen 

te), sendo nódulos pequenos e de forma esférica. 

Macuptí/ium /atwtoíde4 apresentou nódulos pequenos e esféricos (124 nOdu 

los por planta). 

Píthece//obíum cf. uman apresentou nódulos grandes e de forma caraloides. 

Píptadenía sp. (angico branco) e Píptadenía sp. (angico preto) apresentaram 

29 e quatorze nódulos por planta respeetivamente. Apresentaram nódulos grandes, 

de forma alongada bifurcada. 

Indíg.*Aa sp. apresentou nódulos pequenos de forma esférica. 

Todas as espécies noduladas apresentaram os nódulos distribuídos em todo o 

sistema radicular, porem mais concentrados nas raizes secundárias. 

Não ocorreu nodulação em nove espécies (Tabela 1). Com relação a estas es 

pecies foram realizados dois plantios, utilizando-se solo coletado em diferentes 

localidades de Teresina e Valença do Piauí. Entretanto, em nenhum dos tipos de so 

los utilizados estas espécies apresentaram nodulação. 

Os ganeros Cauatpínía, Bauhinía e Pathía tem sido citados na literatura co 

mo ggneros que apresentam poucas espécies noduladas (Dobereiner 1984 e Faria et 

al. 1984) e no presente trabalho também não foi constatado nodulação nas espécies 

estudadas dos ggneros acima referidos. 
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TABELA 1. Número médio de nOdulos por planta, peso seco e forma dos nOdulos. Me 

dia de dez plantas. 

Espécies 

NOdulos 

N2 médio de nOdulos 
por planta 

Peso seco (g) 	Forma 

Indígoeka sp. 40 0,20 esféricos 

Calopogoníum ve/utínum 300 0,30 esféricos 

Calopogonium mucunoídu 400 	. 0,40 esféricos 

Bauhínía sp. - - - 

Macxoptílíum /atpLoíde4 124 0,25 esféricos 

P/atymenía xeticu/ata - - - 

Píthece//obíum cf. 4aman 13 0,57 caraloides 

Pathía p/atycepha/a - - - 

Píptadenía oblíqua - - - 

Ceno4tígma sp. - - - 

Cae4a/pínía btacteo4a - - - 

kymenaea coukbahíl - - - 

Píptadenía sp. (angico branco) 29 0,20 alongado 
bifurcado 

Píptadenía sp. 	(angico preto) 14 0,17 alongado 
bifurcado 

Citatylía moliíó 

Ambuaxana ceaken4i4 

As espécies Ambutana ceanen4í4 e Hymenaea coun.batí1 não apresentaram nodu 

laço no presente estudo. Trabalhos realizados na região Sudeste do Brasil (Faria 

et al. 1984) também não constataram nodulação nestas espécies. 

P/atymenía neticu/ata ã uma espécie que apresentou nodulação em trabalhos 

de Faria et al. (1984). Nos nossos experimentos esta espécie não apresentou nodu 

laço. O fato pode estar relacionado ã idade jovem das plantas. 

No que se refere ãs espécies Píptadenía oblíqua, Ceno4tígma sp. e Chaty/ía 

mateÁ4 não foram encontrados na literatura consultada dados sobre capacidade de 

nodulação. 

As espécies Ca2opogoníummucunoíde4,MacAoptíUumlatykoíde,ó, Píthecellobium 

cf. 4aman, Píptadenía sp. (angico branco) apresentaram nOdulos em condiçOes de 
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campo, sem cultivo, os quais pela coloração apresentada mostraram-se ativos. Es 

sas espécies também apresentaram nodulação em viveiro. 

Um trabalho de seleção de estirpes de Rhízobium deve ser iniciado para ino 

culação das plantas que apresentaram nodulação, visando uma maior eficiéncia da 

nodulação e fixação do nitrogénio atmosférico, considerando a importância destas 

plantas para a região. No tocante as plantas que não nodularam deverão ser feitas 

tentativas de inoculação das mesmas, visando selecionar estirpes de Rhizobium que 

apresentem especificidade simbiótica com tais plantas. 

CONCLUSÃO 

Calopogoníum mucunoídu, Macitoptilíum latynoídu, Pithecalobium cf. )saman, 

Notadenia sp. (angico branco) IndigoWta sp., Calopogoníum ve/utinum e Piptade 

nia sp. (angico preto) foram as espécies que apresentaram nodulação, sendo que 

as quatro primeiras apresentaram nódulos tanto no viveiro, sob cultivo, como em 

condiçOes naturais, no campo. 
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