
A acácia-negra (Acacia mearnsii de Wild.) é considerada a terceira espécie florestal mais plantada no Brasil, 
sendo nativa do sudeste australiano. A A. mearnsii possui a capacidade de se associar simbioticamente com 
bactérias denominadas rizóbios (principalmente Bradyrhizobium), permitindo que ocorra o processo de 
fixação biológica de nitrogênio. O presente estudo teve como objetivo: a) obter e caracterizar isolados de 
Bradyrhizobium sp. a partir de cultivos de acácia-negra no RS; b) avaliar a eficiência simbiótica de isolados 
quando inoculados em mudas de A mearnsii;

INTRODUÇÃO

● Coleta dos nódulos em plantios de acácia-negra localizados nos municípios de Piratini, Jaguarão, 
Cristal e Candiota.

● Isolamento das bactérias e técnica de coloração de gram.
● Extração do DNA dos isolados e realização de REP-PCR
● Confecção do dendograma a partir dos padrões de bandas gerados usando o software GELJBDImages, 

utilizando-se o coeficiente de Jaccard e UPGMA
● Construção de grupos de isolados utilizando matriz de corte de 70% de similaridade.
● Dentro de cada grupo foram selecionados isolados com maior produção de AIA.
● O experimento será conduzido em delineamento totalmente casualizado, composto por 17 tratamentos 

(treze isolados, SEMIA 6164 e 6163 e duas testemunhas, com e sem a aplicação de nitrogênio) e na 
condição de solo estéril  e quatro repetições.

MATERIAL E MÉTODOS

Ao todo foram obtidos 80 isolados e estes foram 
agrupados em 12 grupos. Além disso, observou-se uma 
variação na produção de AIA entre os isolados. De um 
maneira geral, após 60 dias de condução do 
experimento observou-se uma variação no crescimento 
das mudas de Acácia-negra. Os dados referentes a 
diâmetro ao nível do colo, altura, massa seca da parte 
aérea e da raiz estão na tabela 1, observa-se que existe 
uma considerável melhora em comparação com o 
tratamento sem nitrogênio, além disso uma leve 
superioridade por conta das recomendadas em relação 
às outras estirpes

RESULTADOS 

Tabela 1. Tabela: Valores médios para 
diâmetro ao nível do colo(CD), altura (TH), 
massa seca dos nódulos (NDW), massa seca 
do caule (SDW), massa seca da raiz (RDW) 
em mudas de A. mearnsii após 60 dias em 
solo esterilizado.

CONCLUSÕES
Com base nos resultados parciais pode-se concluir que 
há uma eficiência distinta na fixação biológica de 
nitrogênio. No entanto ainda é preciso mais dados para 
avaliar a real eficiência dos novos isolados comparados 
com as estirpes recomendadas.
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