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RESUMO 
 

Caracterização fisiológica e molecular de Burkholderia spp. associadas às 
raízes de cana-de-açúcar 

 
A cana-de-açúcar (Saccharum sp.) é uma planta que ocupa posição de destaque entre as 

culturas de importância econômica no cenário internacional, principalmente no Brasil, que é o 
maior produtor mundial. O estudo da diversidade microbiana associada a plantas, principalmente 
aquelas com interesse comercial, apresenta-se como importante alternativa para melhorar as 
características e a sustentabilidade destas culturas. Neste sentido, bactérias endofíticas e 
rizobactérias tem sido alvo de muitos estudos, pois apresentam efeitos benéficos para as plantas, 
como promoção de crescimento e inibição de patógenos. Um dos grupos de bactérias que 
colonizam a cana-de-açúcar é composto por espécies do gênero Burkholderia. Este gênero é 
composto de bactérias que podem ser encontradas em diferentes nichos ecológicos, como o solo, 
a água, ou em associação com plantas, fungos, e outros animais, além de humanos. Na interação 
bactéria-planta, as espécies de Burkholderia podem colonizar a rizosfera e o interior das raízes 
hospedeiro, onde podem estimular o crescimento do vegetal, contribuir para sua nutrição, como 
também protegê-lo da ação de fitopatógenos. Sendo assim, isolados de Burkholderia spp. do 
interior das raízes (endofíticos) e da rizosfera de cana-de-açúcar foram avaliados quanto à 
capacidade de fixar nitrogênio, produzir AIA, sideróforos, enzimas de interesse biotecnológico, 
solubilizar fosfato inorgânico e inibir patógenos desta cultura. Estes isolados também foram 
caracterizados geneticamente por análise de restrição e seqüenciamento dos genes 16S rDNA e 
gyrB, além da caracterização genotípica por BOX-PCR. Os resultados indicam que os isolados 
possuem potencial para promoção de crescimento vegetal, inibição de patógenos e produção de 
lipases. Filogeneticamente, a maioria dos isolados pertencem ao complexo Burkholderia cepacia 
com similaridade à B. cepacia e B. cenocepacia. Considerando a ocorrência dos isolados como 
endófitos ou rizosféricos, as metodologias fenotípicas e genotípicas não foram capazes de 
distinguir os membros componentes destas comunidades. Este trabalho evidencia a ampla 
associação deste grupo com cana-de-açúcar, e destaca as possíveis aplicações que tais bactérias 
podem ter no cultivo e sustentabilidade desta cultura. 
 

 

Palavras-chave: Avaliação fisiológica; Cana-de-açúcar; Burkholderia spp.; Técnicas moleculares 
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ABSTRACT 
 

Molecular and physiological characterization of Burkholderia spp. associated with the sugar 
cane root 

 
Sugarcane (Saccharum spp.) occupies a position of prominence among the economically 

important crops in the international scene, mainly in Brazil, which is the world's largest producer. 
The study of microbial diversity associated with plants, especially those with commercial 
interest, presents itself an important alternative to improve the performance and sustainability of 
these crops. In this sense, endophytic bacteria and rhizobacteria has been target of many studies, 
since they have beneficial effects for plants, such as plant growth promotion and inhibition of 
pathogens. One of the bacterial groups that colonize sugarcane is composed of species of the 
genus Burkholderia. This genus is composed of a bacterium that can be found in different 
ecological niches, such as soil, water, or in association with plants, fungi and other animals, as 
well as in humans. In the association bacterium-plant, the species of Burkholderia can colonize 
the rhizosphere and the inside of the host roots, which can stimulate the growth of the plant, 
contributing to its nutrition, but also protects it from the action of phytopathogens. Thus strains of 
Burkholderia spp. isolated from the inside of the roots (endophytic) and from the rhizosphere of 
sugarcane were evaluated for the ability to fix nitrogen, produce IAA, siderophores, enzymes of 
biotechnological interests, solubilize inorganic phosphate and inhibits pathogens of the same 
crop. These strains were also genetically characterized by the analysis of enzymatic restriction 
and sequencing of 16S rDNA and gyrB genes, in addition to the characterization by genotypic 
technique BOX-PCR. The results indicate that the strains have potential for plant growth 
promotion, inhibition of pathogens and production of lipases. Phylogenetically, the isolates were 
affiliated to Burkholderia cepacia complex, with mainly similarity to B. cepacia and B. 
cenocepacia. Considering the occurrence of isolated as endophytes or rhizosphere, the genotypic 
and phenotypic methods were not able to distinguish the members of these communities. This 
research work demonstrates the broad association that this group has with sugarcane, and 
highlights the possible applications that these bacteria may have in cultivation and sustainability 
of this crop. 

 

 

Keywords: Burkholderia spp.; Molecular techniques; Physiological assessment; Sugarcane 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A cana-de-açúcar (Saccharum sp.) é uma planta que ocupa posição de destaque entre as 

culturas de importância econômica no cenário nacional e internacional. O Brasil é o maior 

produtor mundial, com uma safra estimada para 2007/08 de 475,07 milhões de toneladas, sendo 

esta produção destinada, principalmente, à fabricação de açúcar e álcool. Esta produção é 

resultado de um aumento de 10,62% (45,60 milhões de toneladas) em relação à safra de 2006/07. 

Devido à importância desta cultura, o Brasil tem investido cada vez mais no 

desenvolvimento de novas variedades, obtidas por melhoramento convencional ou transgenia, 

introduzindo características como resistência a insetos e herbicidas, maior teor de açúcar, ausência 

de florescimento, entre outras.  

Além da manipulação genética destas plantas, o estudo da diversidade microbiana associada 

apresenta-se como importante alternativa para melhorar as características da planta e a 

sustentabilidade desta cultura. Estudos sobre a comunidade endofítica de cana-de-açúcar 

demonstram que os gêneros Azospirillum, Burkholderia, Gluconacetobacter e Herbaspirillum 

podem participar da fixação biológica de nitrogênio atmosférico, o que pode gerar um aumento de 

produção sem elevar custos e a aplicação de insumos como adubos nitrogenados. Os 

microrganismos endofíticos podem ainda produzir sideróforos e fornecer cátions de ferro 

presentes no solo para a planta, ou produzir hormônios e/ou solubilizar minerais assim como o 

fosfato. Esta gama de mecanismos faz destes microrganismos importantes promotores do 

crescimento vegetal. 

Dentro deste contexto, o gênero Burkholderia vem sendo bastante estudado quanto a estas 

características benéficas para as plantas, e no caso da cana-de-açúcar, bactérias pertencentes a este 

gênero estão presentes tanto na rizosfera quanto como endófitos. Assim, o presente trabalho teve 

como objetivos caracterizar bactérias pertencentes ao gênero Burkholderia, endofíticas de raiz e 

da rizosfera de cana-de-açúcar, buscando investigar se existem diferenças entre estas 

comunidades, de acordo com o seu local de origem, bem como avaliar suas características 

relacionadas à promoção de crescimento vegetal e a capacidade das mesmas em inibir o 

crescimento de patógenos de cana-de-açúcar. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão bibliográfica 

 

2.1.1 A cana-de-açúcar 

 

A cana-de-açúcar é uma das culturas mais importantes do mundo, sendo cultivada 

principalmente nas regiões tropicais do globo. Esta cultura engloba um total de 30 espécies que 

pertencem ao gênero Saccharum (EMBRAPA, 2008). O Brasil é atualmente o maior produtor 

mundial desta cultura, apresentando uma área de 7 milhões de hectares, a qual corresponde a 2% 

de toda terra agriculturável do país. As regiões de cultivo são: Sudeste, Centro-Oeste, Sul e 

Nordeste, permitindo duas safras por ano. Portanto, durante todo o ano o Brasil produz açúcar e 

etanol para os mercados interno e externo (UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR 

- ÚNICA, 2008), fato que permite ao país influência considerável sobre o mercado internacional 

de açúcar (GOLDEMBERG, 2006).  

Uma estimativa divulgada em abril de 2008 pela União da Indústria de Cana-de-açúcar 

demonstrou que a safra de cana-de-açúcar 2008/2009 deverá ser a maior da história, com 498,1 

milhões de toneladas colhidas. Segundo esta projeção da entidade, a safra que se iniciou no mês 

de abril será 16% maior do que a anterior, quando foram colhidas 431,2 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar. Nesta safra, a produção de açúcar deve ser 9% maior do que o resultado obtido 

no ano anterior e deverá chegar a 28,6 milhões de toneladas do produto, com aumento também na 

produção total de álcool, que deverá ter um crescimento de 19%, com um total de 24,3 bilhões de 

litros (ÚNICA, 2008).  

O cultivo da cana-de-açúcar começou no Brasil em 1522 (BASTOS, 1987), porém, a 

cultura da cana somente passou a ser incentivada pelo governo federal a partir de 1970, quando se 

iniciou a busca para solucionar a crise energética emergente, visando na cana-de-açúcar a 

potencialidade como fonte de energia renovável (BARELA, 2005). Desta maneira, o aumento do 

consumo doméstico fez com que o álcool ganhasse destaque no segmento agroindustrial 

brasileiro, em conseqüência do preço competitivo do combustível em relação à gasolina. O álcool 

é um combustível barato, renovável e cujo emprego como alternativa para a matriz energética 

mundial está em fase de crescimento. A tendência de aumento da produção de álcool no Brasil 
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ocorre principalmente por causa do aumento da frota de carros bi-combustível (demanda interna), 

atendimento ao Protocolo de Kyoto (demanda externa) e aumento do preço do petróleo 

(MACEDO, 2007; INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA - IEA, 2008). 

No entanto, esta cultura apresenta dificuldades a serem superadas, para conseguir uma 

produção com menor custo e de forma sustentável. Um dos principais problemas na cultura da 

cana-de-açúcar é a presença de plantas daninhas, que interferem no processo produtivo 

competindo pelos recursos do meio (água, luz e nutrientes), atuando como hospedeiras de pragas, 

doenças e nematóides comuns à cultura, ou interferindo na colheita, levando a um aumento nos 

custos da produção desta cultura (PITELLI, 1985).  

O equilíbrio entre a sustentabilidade e produtividade da cana acontece por meio de novas 

variedades de plantas com tolerância a herbicidas e/ou adaptáveis às condições de cada região. 

Nesse aspecto, o Brasil está numa posição privilegiada e se coloca na vanguarda mundial da 

biotecnologia de cana, possuindo inclusive, variedades transgênicas (ainda não comerciais) desde 

meados de l990 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 

2008). Assim, a sustentabilidade da produção agrícola da cana-de-açúcar no Brasil está 

fundamentada na capacidade de responder a pragas, doenças e variações climáticas, o que tem 

sido possível com o suprimento contínuo de variedades resistentes (MACEDO, 2007). 

 

 

2.1.2 O gênero Burkholderia 

 

O gênero Burkholderia foi sugerido por Yabuuchi et al. (1992), que propôs este gênero para 

incluir o grupo II em homologia do rRNA de Pseudomonas, com Burkholderia cepacia (antiga 

Pseudomonas cepacia) como espécie padrão (PALLERONI, 1997). Esta classificação foi baseada 

na composição celular, no seqüenciamento da região 16S rDNA, na homologia do DNA-DNA e 

em características fenotípicas (YABUUCHI et al., 1992). O nome deste gênero provém do 

pesquisador Burkholder, que foi quem observou esta espécie padrão (antiga Pseudomonas 

cepacia) e a descreveu como sendo o agente causal da podridão mole da cebola (BURKHOLDER, 

1950). 

Este gênero é formado por bactérias Gram-negativas pertences ao filo das Proteobactérias e 

a classe das Betaproteobactéria (HOLMES et al., 1998). Atualmente, este gênero inclui mais de 30 
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espécies que são encontradas em vários nichos ecológicos, mas principalmente no solo e rizosfera 

(COENYE; VANDAMME, 2003). Nestes ambientes as mais recentes espécies descritas foram 

nomeadas como Burkholderia sacchari (BRAMER et al., 2001), Burkholderia tropica (REIS et 

al., 2004) e Burkholderia unamae (CABALLERO-MELLADO et al., 2004). Neste grupo 

extremamente versátil, certas espécies são capazes de causar doenças em plantas e no homem, 

enquanto outras são tipicamente usadas como agentes de biocontrole, e outras ainda são capazes 

de remediar áreas poluídas. No homem, algumas espécies atuam como patógenos oportunistas em 

pacientes com fibrose cística (DARLING et al., 1998; COENYE; VANDAMME, 2003).  

Apesar disso, certas espécies de Burkholderia têm demonstrado ser muito eficientes no 

controle biológico, na biorremediação, e na promoção de crescimento vegetal (COENYE; 

VANDAMME, 2003; O’SULLIVAN; MAHENTHIRALINGAM, 2005). Tais espécies têm, entre 

outras propriedades, a capacidade de solubilizar fosfato, podendo dessa forma ser utilizadas como 

biofertilizantes (PURNOMO et al., 2005; ARTURSSON et al., 2006). Esta potencialidade na 

disponibilização de nutrientes está relacionada à versatilidade nutricional deste gênero, que 

permite a estas bactérias crescer em mais de duzentos compostos orgânicos (COENYE; 

VANDAMME, 2003). Dentre estes compostos, estão fontes de carbono incomuns, como ácido 

azeláico e triptofano (BURBAGE; SASSER, 1982). Esta capacidade nutricional contribui na 

habilidade destas bactérias em competir com sucesso por exsudados da planta, o que facilita a 

colonização das raízes (DALMASTRI et al., 1999). Tal versatilidade também confere a este grupo 

a habilidade de ser usado em processo de biodegradação ambiental de poluentes (van PELT et al., 

1999). Muitas espécies pertencentes a este gênero possuem habilidade de produzir compostos com 

atividade antimicrobiana (PARKE; GURIAN-SHERMAN, 2001), o que faz com que possam 

também ser utilizadas como biopesticidas (van PELT et al., 1999). 

Este gênero vem recebendo bastante atenção nos estudos envolvendo fixação de nitrogênio, 

já que algumas espécies vêm sendo descritas como bactérias diazotróficas endofíticas 

(YABUUCHI et al., 1992). No que se diz respeito às bactérias deste gênero habitantes da 

rizosfera, estudos têm demonstrado que algumas são capazes de fixar nitrogênio, crescer em uma 

ampla faixa de temperatura, produzir ácido-indol-acético e sideróforos, além de apresentar 

atividade antagônica contra vários fungos fitopatogênicos como Fusarium e Rhizoctonia 

(BEVIVINO et al., 1998). 
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Vandamme et al. (1997) demonstraram que os diversos isolados da “espécie” padrão do 

gênero, B. cepacia, possuíam um pequeno grau de hibridização de DNA-DNA, muitas vezes 

abaixo de 30%. Assim, ficou estabelecido que isolados inicialmente classificados como uma única 

espécie, poderiam pertencer à espécies filogeneticamente distintas, mas com grande semelhança 

fenotípica. Neste sentido, diversos estudos têm sido realizados, e criou-se a expressão “complexo 

Burkholderia cepacia” (CBC). Este complexo se divide em espécies distintas, nomeados como o 

termo genomovar (variante genômica). Atualmente, após vários estudos taxonômicos, são 

descritas nove espécies: B. cepacia (variante genômica I), B. multivorans (II), B. cenocepacia 

(III), B. stabilis (IV), B. vietnamiensis (V), B. dolosa (VI), B. ambifaria (VII), B. anthina (VIII), e 

B. pyrrocinia (IX). Estas espécies possuem moderados níveis de hibridização DNA-DNA (30 a 

50%) e alta similaridade dos genes 16S rRNA (98 a 99%) e recA (94 a 95%) (COENYE; 

VANDAMME, 2003; MAHENTHIRALINGAM; URBAN; GOLDBERG, 2005; RAMETTE; 

LIPUMA; TIEDJE, 2005).  

Dessa forma, o gênero Burkholderia é um grupo bacteriano intrigante, de grande 

importância em vários ecossistemas, devido à sua habilidade em degradar poluentes, produzir 

compostos antimicrobianos, promover o crescimento vegetal, fixar nitrogênio atmosférico e 

ocupar uma grande variedade de nichos ecológicos (SALLES, 2005). 

 

 

2.1.3 Bactérias endofíticas associadas às plantas 

 

As plantas podem ser consideradas um micro ecossistema complexo, onde diferentes nichos 

são explorados por uma extensa variedade de bactérias (AZEVEDO; ARAÚJO; MACHERONI, 

2000). As bactérias que estão em relação íntima com as plantas são denominadas endofíticas. O 

termo ‘Endófito’ (Endophyte) tem origem Grega, onde ‘endon’ significa ‘de dentro’ e ‘phyte’ 

significa ‘planta’ (CARROLL, 1988). 

De acordo com Azevedo e Araújo (2003), endófitos são microrganismos isolados do interior 

dos tecidos ou órgãos vegetais sadios, onde vivem durante todo ou parte do seu ciclo de vida, sem 

causar doenças ou estruturas externas visíveis. Mendes e Azevedo (2007) propuseram a 

redefinição do termo ‘microrganismo endofítico’, considerando as definições anteriores, e 

dividindo endófitos em dois tipos, sendo: Tipo I, os que não produzem estruturas externas à 
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planta; e Tipo II, os que produzem estruturas externas à planta. É importante ressaltar que a 

classificação em microrganismos endofíticos dos Tipos I e II, microrganismos epifíticos ou 

patógenos tem uma função meramente didática. 

Considerando que existem aproximadas 300.000 espécies de plantas, e cada uma delas é 

hospedeira de um ou mais grupo de microrganismos endofíticos, existem então bilhões de 

endófitos relacionados a diferentes culturas (STROBEL et al., 2004). As bactérias endofíticas 

podem colonizar um nicho ecológico similar ao de patógenos, o que as torna adequadas para 

serem usadas como agentes de biocontrole (BERG et al., 2005), neste contexto, existem 

numerosos relatos mostrando a utilização de microrganismos endofíticos no controle de 

fitopatógenos (STURZ; MATHESON, 1996; CHANWAY, 1998; JAMES, 2000; AZEVEDO; 

ARAÚJO; MACHERONI, 2000; LODEWYCKX et al., 2002). 

A origem, a maneira de penetração, a transmissão e a colonização de tecidos vegetais por 

bactérias endofíticas ainda gera grande discussão. Estas bactérias podem ser provenientes de 

sementes, do filoplano, da rizosfera e de material propagado vegetativamente. (HALLMANN et 

al., 1997b; McLONROY; KLOPPER, 1995a; REINHOLD-HUREK; HUREK, 1998). Os 

microrganismos endofíticos estão presentes na parte aérea, no caule e nas raízes das plantas, sendo 

estas as principais portas de entradas dos mesmos (ANDREOTE et al., 2006; AZEVEDO, 1998).  

Segundo Misaghi e Donndelinger (1990), através de processos co-evolutivos as bactérias 

endofíticas conseguiram manter uma relação bastante íntima com seu hospedeiro. Estas bactérias 

possuem também a habilidade de se manter dentro dos tecidos vegetais isentos da competição 

microbiana, o que é uma vantagem ecológica a qual pode ser atribuída à alta capacidade de 

aproveitamento destes microrganismos nas aplicações biotecnológicas.  

Várias são as razões que despertam o interesse no potencial biotecnológico das bactérias 

endofíticas, tais como: íntima associação com a planta hospedeira, fixação de nitrogênio, indução 

de resistência à condição de estresse, mudanças nas condições fisiológicas da planta, produção de 

enzimas e drogas de interesse farmacológico e produção de reguladores de crescimento vegetal. 

Assim, os estudos com microrganismos endofíticos têm focado principalmente a promoção do 

crescimento vegetal e o controle biológico de insetos-pragas ou de outros microrganismos 

(STURZ; MATHESON, 1996; CHANWAY, 1998; JAMES, 2000; AZEVEDO; ARAÚJO; 

MACHERONI, 2000; LODEWYCKX et al., 2002). 
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2.1.4 Bactérias rizosféricas associadas às plantas 

 

Além dos microrganismos endofíticos, estão também associados às plantas os 

microrganismos habitantes da rizosfera. Em 1904, Hiltner definiu a rizosfera como "zona do solo 

no qual a microflora é influenciada pelas raízes" (HILTNER, 1904). No entanto, por razões de 

ordem prática, na maioria das vezes a rizosfera é definida como solo aderente às raízes (KANG; 

MILLS, 2004). Embora os limites físicos desses ambientes nem sempre são fáceis de definir, eles 

formam pontos distintos e importantes nas simbioses entre plantas e bactérias. Estas interações 

podem ser muito sensíveis às flutuações nos fatores ambientais, como a presença de 

microrganismos específicos (ANDREOTE et al., 2004), ou cultivo de diferentes espécies de 

plantas (SALLES et al., 2004). 

A maioria de bactérias e fungos presentes na rizosfera apresenta dependência das 

associações com plantas, que são claramente reguladas pelos exsudados das raízes (BAIS et al., 

2004). Phillips et al. (2003) definiram estes exsudados como sendo "único meio de comunicação 

na rizosfera a ser utilizado pelos microrganismos que aí residem, de modo que os vegetais devem 

fazer uso de uma grande variedade de compostos e moléculas sinais para realizar esta 

comunicação”. Lamb et al. (1996) relataram que as populações bacterianas são maiores nas 

regiões das raízes e que diminuem no caule e nas folhas. 

As bactérias que interagem com plantas e são capazes de colonizar e persistir em suas raízes 

são denominadas rizobactérias (WELLER; THOMASHOW, 1994). Essas bactérias podem exercer 

efeitos positivos sobre as plantas, podendo promover o crescimento vegetal por influência direta 

(aumento da solubilização e entrada de nutrientes ou produção de reguladores de crescimento 

vegetal) ou indireta (supressão de patógenos, por produção de sideróforos ou antibióticos) 

(ASGHAR et al., 2002). Além de classificadas como rizobactérias, estas podem ser também 

diazotróficas, com a capacidade de converter nitrogênio atmosférico em amônia, enriquecendo a 

rizosfera, local em que habitam como organismos de vida livre ou estão associadas às plantas 

(DOBBELAERE; VANDELEYDEN; OKON, 2003). 

Como as bactérias respondem diferentemente aos compostos liberados pela raiz, espera-se 

que diferentes composições de exsudados de raiz selecionem diferentes comunidades da rizosfera. 

Muitos estudos já demonstraram que algumas destas bactérias presentes na rizosfera possuem a 

habilidade de inibir doenças causadas por fungos ou por outras bactérias. Entretanto, ainda se faz 
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necessário um maior conhecimento sobre os mecanismos envolvidos em cada antagonismo, assim 

como sobre a capacidade de colonização das raízes. Os mecanismos de antagonismo bacteriano 

incluem competição por nutrientes e espaço, indução de resistência por parte da planta e produção 

de antibióticos, sideróforos e enzimas que degradam a parede celular de fungos (BLOEMBERG; 

LUGTENBERG, 2001).  

 

 

2.1.5 Bactérias como promotoras do crescimento vegetal 

 

Os microrganismos endofíticos podem promover o crescimento vegetal por vários 

mecanismos, incluindo entre outros, a solubilização de fosfato (VERMA; LADHA; TRIPATHI, 

2001), produção de ácido-indol-acético (LEE et al., 2000) e produção de sideróforos (COSTA; 

LOPER, 1994). Além disso, outros efeitos benéficos para o crescimento das plantas são atribuídos 

aos microrganismos endofíticos, que incluem o ajuste osmótico, regulação de estômatos, 

modificação morfológica da raiz, o reforço na absorção de minerais e alteração do metabolismo da 

planta (COMPANT et al., 2005a, b).  

Bactérias da rizosfera, rizoplano, endofíticas e epifíticas podem beneficiar a planta 

hospedeira, aumentado seu crescimento, controlando patógenos ou melhorando seu desempenho 

em condições adversas (HALLMANN et al., 1997b) e influenciando o desenvolvimento de outras 

espécies cultivadas na mesma área (BEVER et al., 1997). Acreditava-se que as bactérias 

promotoras de crescimento vegetal eram principalmente bactérias associadas à rizosfera do 

hospedeiro. Contudo, tem sido demonstrado que as bactérias endofíticas são capazes de ocupar 

diferentes nichos biológicos únicos nas plantas, crescendo em muitos ambientes incomuns, 

podendo interagir intimamente com a mesma e proporcionando o crescimento do hospedeiro 

(STROBEL et al., 2004). Sendo assim, inúmeros estudos têm mostrado que bactérias endofíticas 

também podem promover o crescimento vegetal de diversas culturas de interesse, entre elas batata 

(FROMMEL et al., 1991; STURZ, 1995), milho (ESTRADA-DE LOS SANTOS; BUSTILLOS-

CRISTALES; CABALLERO-MELLADO, 2001; HINTON; BACON, 1995), pepino 

(RAUPACH; KLOEPPER, 1998), arroz (HUREK et al., 1994; PRAYITNO et al., 1999); 

melancia (LIU et al., 1995), café (ESTRADA-DE LOS SANTOS; BUSTILLOS-CRISTALES; 
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CABALLERO-MELLADO, 2001), cebola (SESSITSCH et al., 2005), e em cana-de-açúcar 

(CABALLERO-MELLADO et al., 2004; REIS et al., 2004, MENDES et al., 2007). 

 A capacidade de estímulo do crescimento das plantas pode ocorrer por mecanismos diretos 

(fixação de nitrogênio ou produção de fitohormônios) e por mecanismos indiretos, exercendo 

antagonismo contra patógenos ou resistência a drogas (DI-FIORE; DEL-GALLO, 1995; 

CHANWAY, 1998). Neste aspecto, bactérias endofíticas podem promover o crescimento da 

planta pelo aumento dos níveis de AIA e citocininas, pela redução dos níveis de etileno na planta 

(BUCHENAUER, 1998), aumentado a resistência a doenças e aumentando a produtividade das 

culturas (STURZ; CHRISTIE; NOWAK, 2000), produzindo substâncias análogas aos 

fitohormônios e/ou fixando nitrogênio (BASHAN; HOLGUIN, 1997; BASTIAN et al., 1998; 

CHRISTIANSEN-WENIGER, 1996) e por meio da solubilização de fosfato insolúvel 

(RODRIGUEZ; FRAGA, 1999; VERMA; LADHA; TRIPATHI, 2001; ZAPATA; AXMANN, 

1995). 

 

 

2.1.5.1 Bactérias fixadoras de nitrogênio 

 

O nitrogênio é um nutriente essencial para a vida e, em regiões tropicais, sendo 

freqüentemente limitante na produção agrícola. A maioria dos solos das regiões tropicais possui 

deficiência em nitrogênio, causando limitações à produção de alimentos. Este elemento é 

fundamental na formação de biomoléculas como proteínas, aminoácidos e ácidos nucléicos. 

Porém, a maior parte do nitrogênio está na forma gasosa (N2), inerte para animais e vegetais. Na 

natureza, a incorporação do nitrogênio ao ecossistema é feita, principalmente, pelas bactérias 

fixadoras de nitrogênio, também chamadas de diazotróficas, que possuem um complexo 

enzimático chamado nitrogenase, necessário para transformar o nitrogênio atmosférico em 

amônio, que é subseqüentemente assimilado em aminoácidos e proteínas. Esse processo é 

chamado de fixação biológica de nitrogênio (FBN) (NEVES; RUMJANEK, 1998). A FBN é 

responsável por cerca de 140 toneladas de nitrogênio fixado por ano, só nos ecossistemas 

terrestres, dando a esse processo enorme importância na manutenção da vida no planeta, situando-

se como o segundo processo biológico mais abundante na terra, juntamente com a decomposição 

da matéria orgânica, estando atrás somente da fotossíntese. A FBN é realizada por uma série de 
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bactérias denominadas fixadoras de nitrogênio ou diazotróficas, que podem ser de vida livre, 

associativas ou mutualísticas (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). Algumas destas bactérias podem 

ter evoluído no sentido de colonizar a rizosfera das plantas, beneficiando-se assim dos compostos 

ricos em carbono, que são exsudados pelas raízes (SPRENT; FARIA, 1989). Pesquisadores 

brasileiros têm identificado várias bactérias diazotróficas endofíticas, pertencentes principalmente 

aos gêneros Azospirillum, Gluconacetobacter, Herbaspirillum e Burkholderia. (CAVALCANTE; 

DOBEREINER, 1988; BALDANI et al., 1997; REIS et al., 2004; WEBER et al., 2001). 

O conhecimento da capacidade de um organismo em realizar a FBN é importante para a 

seleção de estirpes com potencial de exploração biotecnológica. A capacidade de bactérias 

realizarem este processo pode ser facilmente comprovada pela sua habilidade de crescer em meio 

de cultura livre de nitrogênio (NEVES; RUMJANEK, 1998); a condição de semi-sólido cria um 

ambiente com baixo nível de oxigênio, semelhantemente ao que ocorre no solo ou na planta, onde 

estão localizadas bactérias diazotróficas microaerofílicas associadas às raízes de plantas. A 

formulação desse meio facilitou o isolamento de bactérias do gênero Azospirillum e, após essa 

descoberta, muitas outras espécies de bactérias diazotróficas, entre elas Gluconacetobacter sp., 

Herbaspirillum sp. e Burkholderia sp. foram isoladas no Brasil (BALDANI; BALDANI, 2005; 

OLIVEIRA et al., 2002). 

No que diz respeito ao gênero Burkholderia, desde sua descrição em 1992, a espécie B. 

vietnamiensis foi a única espécie fixadora de nitrogênio representante do gênero. Recentemente, 

foi demonstrado que a fixação de nitrogênio (avaliada mediante ensaios de redução de acetileno e 

detecção dos genes nifHDK) é uma característica comum do gênero Burkholderia (ESTRADA-DE 

LOS SANTOS; BUSTILLOS-CRISTALES; CABALLERO-MELLADO, 2001). Desde então, 

cepas pertencentes ao gênero Burkholderia têm sido descritas pela capacidade de fixar nitrogênio 

e de formar nódulos em leguminosas (BALDANI; BALDANI, 2005; CHEN et al., 2006; 

MOULIN et al. 2001; VANDAMME et al., 2002). As espécies B. unamae, B. tropica e B. 

vietnamiensis, por exemplo, possuem capacidade de fixar N2 quando se desenvolvendo em 

diferentes fontes de carbono comumente encontradas na rizosfera, como sacarose, frutose, 

sucinato e malato. Já se sabe que as espécies B. unamae, B. tropica, descritas como fixadoras de 

N2, e a recentemente descrita B. silvatlantica (PERIN et al., 2006b) colonizam o ambiente 

rizosférico e tecidos internos de plantas de milho e de cana-de-açúcar (CABALERRO-

MELLADO et al., 2004; REIS et al., 2004; PERIN et al., 2006a).  
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2.1.5.2 Bactérias produtoras de ácido-indol-acético (AIA) 

 

As Auxinas, do grego crescer, são uma classe de fitohormônios capazes de afetar o 

crescimento vegetal, e, podem ser produzidas por plantas (ARSHAD; FRANKENBERGER, 

1998), bactérias (BAREA et al., 1976) e fungos (DVORNIKOVA; SKRIABIN; SUVOROV, 

1970). Em plantas, estas substâncias são produzidas principalmente no meristema apical (gema) 

do caule e transportada através das células do parênquima até as raízes. As auxinas promovem o 

crescimento de raízes e caules, de maneira rápida (aumentando a elongação celular) ou de maneira 

lenta (através da divisão e diferenciação celular) (DOBBELAERE; VANDERLEYDEN; OKON, 

2003; RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001). 

Existem vários tipos de auxinas, entre elas, o ácido-indol-acético (AIA) (BROEK et al., 

1999). A habilidade de sintetizar estes fitohormônios é amplamente distribuída entre bactérias 

associadas com plantas (DOBBELAERE; VANDERLEYDEN; OKON, 2003); sendo estas 

potencialmente utilizadas para a promoção do crescimento vegetal de plantas de muitas culturas 

(ARSHAD; FRANKENBERGER, 1998) ou na supressão do crescimento de ervas daninhas 

(KENNEDY, 1995). 

Estima-se que cerca de 80% da comunidade bacteriana da rizosfera seja capaz de sintetizar 

AIA (LEINHOS; NAECK, 1994); e considerando que esta substância não funciona como um 

hormônio em células bacterianas, esta habilidade pode ter evoluído devido a sua importância na 

relação bactéria-planta (PATTEN; GLICK, 1996). Bactérias endofíticas dos gêneros 

Gluconacetobacter, Acinetobacter, Agrobacterium, Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, 

Curtobacterium, Pantoea, Pseudomonas, e Xanthomonas podem promover o crescimento vegetal 

por meio da produção de fitohormônios (PATTEN; GLICK, 1996).  

 

 

2.1.5.3 Bactérias produtoras de sideróforos 

 

O ferro é o segundo metal (após o alumínio) e o quarto elemento mais abundante da crosta 

terrestre (CRICHTON; WARD, 1995). Todos os organismos vivos necessitam de ferro para seu 

crescimento e para realizar o metabolismo essencial à sua existência. Nos microrganismos o ferro 

é co-fator de muitas enzimas, e naqueles que crescem em condições aeróbicas, o ferro é 
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responsável pela redução do oxigênio durante a síntese de ATP, além de desempenhar um papel 

importante em muitas interações bactéria-planta (MILA; SCALBERT; EXPERT, 1996; 

NEILANDS, 1995; van VLIET et al., 1998). 

Porém, este nutriente essencial, o ferro, não está prontamente disponibilizado em ambientes 

aquáticos, terrestres ou em hospedeiros animais. Assim, os microrganismos têm desenvolvido 

várias estratégias para adquirir ferro e, ao mesmo tempo, proteger-se dos seus efeitos tóxicos 

potenciais (GUERINOT, 1994; REIGH; O’CONNELL, 1993). A concentração de pelo menos 1 

mM de ferro é necessária para um crescimento ótimo da maioria das espécies microbianas 

(NEILANDS, 1995), e em condições limitantes de ferro, alguns microrganismos produzem 

moléculas chamadas sideróforos (GRUSAK et al., 1999). 

Os sideróforos são definidos como moléculas de baixo peso molecular com potencial 

quelante de íons férricos, sendo estas moléculas sintetizadas principalmente por microrganismos 

que crescem em ambientes com baixas concentrações de ferro. Nestes ambientes, o papel desses 

compostos é recolher os íons de ferro do ambiente, tornando esse elemento químico disponível 

para a célula microbiana. Esta assimilação pode ser melhorada pela ligação aos minerais de ferro 

sólidos, como por exemplo, óxidos de ferro, para facilitar o contato com o substrato (BENITE; 

MACHADO; MACHADO, 2002). 

Embora primariamente produzido para obtenção de ferro, os sideróforos também são 

capazes de se ligar a outros metais, como o magnésio, manganês, cromo (III), gálio (III) e 

radionuclídeos como plutônio (IV). Algumas das aplicações desta molécula são: tratamento de 

solo arenoso contaminado por metais (GADD, 2004), o uso de sideróforos como transportadores 

de antibióticos sintéticos (DIARRA et al., 1996), e o uso de sideróforos como biofertilizantes 

(RENGEL et al., 1999).  

As bactérias podem promover o crescimento vegetal através da supressão de patógenos, na 

competição por nutrientes, por antibiose, ou pela síntese de sideróforos, que podem solubilizar e 

quelar ferro do solo e inibir o crescimento de microrganismos fitopatogênicos (DOBBELAERE; 

VANDERLEYDEN; OKON, 2003; SIDDIQUI, 2005) ou, em muitos casos, a produção de 

sideróforos pode induzir a resistência sistêmica da planta (COMPANT, 2005ab; van LOON; 

BAKKER; PIETERSE, 1998; SCHROTH; HANCOOK, 1995; ZEHNDER et al., 1997).  
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2.1.5.4 Bactérias solubilizadoras de fosfato 

 

O fósforo é o nutriente mais limitante no crescimento vegetal, apesar de ser encontrado 

comumente nos solos, onde ocorre em diferentes formas orgânicas e inorgânicas. Sua função além 

de estrutural e funcional é imprescindível na transferência de energia. Muitos solos são deficientes 

de fosfato na forma disponível para as plantas (fósforo livre), e mesmo em solos férteis a 

concentração deste nutriente é baixa, (BARROTI; NAHAS, 2000; GYANESHWAR et al., 2002) 

e, de acordo com BRAGA et al. (1991), os solos brasileiros são geralmente carentes em fósforo.  

O fósforo é um elemento essencial para o estabelecimento e desenvolvimento das plantas, 

pois melhora todo o sistema radicular e, conseqüentemente, a parte aérea (GONÇALVES et al., 

2000). Em estágios mais avançados do crescimento, a falta de fósforo pode levar a atrofia dos 

caules e a morte das folhas (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001). Dentre as possíveis medidas 

para evitar a deficiência nutricional de fósforo está utilização de processos microbiológicos para 

aperfeiçoar o aproveitamento do fosfato, cuja maior reserva mineral ocorre nas rochas, ou na 

forma não disponível para as plantas (RODRIGUEZ; FRAGA, 1999; VERMA; LADHA; 

TRIPATHI, 2001; ZAPATA; AXMANN, 1995). 

Microrganismos da rizosfera desenvolveram a habilidade de solubilização de fosfato, 

convertendo o fosfato insolúvel em formas solúveis nos solos, e tornando-o disponível para as 

plantas (PRADHAN; SUKLA; DORRIS, 2005; KHAN et al., 2007). Dessa maneira, em solos, a 

solubilização de fosfato por bactérias é responsável por frações que variam de 1–50% do total de 

fosfato disponível as plantas, enquanto que a solubilização de fosfato por fungos representa 0,5%–

0,1% do total. A alta proporção de microrganismos solubilizadores de fosfato está concentrada na 

rizosfera por ser uma região metabolicamente muito ativa e, que possui diversas fontes de fosfato, 

dependendo de cada tipo de rizosfera (VAZQUEZ et al., 2000). Vários estudos têm examinado a 

habilidade de diferentes espécies bacterianas em solubilizar compostos de fosfato inorgânico. 

Entre os gêneros com esta capacidade estão: Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Burkholderia, 

Achromobacter, Agrobacterium, Micrococcus, Flavobacterium e Erwinia (RODRIGUEZ; 

FRAGA, 1999). 
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2.1.6 Produção enzimática 

 

O uso dos métodos moleculares pode fornecer respostas a perguntas sobre diversidade 

microbiana (ROSADO et al., 1997). Entretanto, apesar da grande contribuição das novas 

ferramentas moleculares para estudos em biodiversidade, as técnicas tradicionais de 

enriquecimento e cultivo são também importantes para o conhecimento da capacidade metabólica 

e das características fenotípicas dos microrganismos, sendo necessária uma abordagem através de 

vários enfoques (polifásica) para se chegar o mais próximo possível do quadro real da microbiota 

presente em determinado ambiente (MUYZER; SMALLA, 1998). 

Os microrganismos endofíticos são considerados um reservatório para novos metabólitos 

secundários, oferecendo um potencial para a exploração médica, industrial e particularmente 

agrícola (STROBEL, 2003). Muitas dessas bactérias endofíticas são membros de gêneros comuns 

de solo, como Pseudomonas, Burkholderia e Bacillus (LODEWYCKX et al., 2002). Estes gêneros 

são bem conhecidos por sua diversificada gama de produtos de metabólicos secundários, incluindo 

antibióticos, compostos orgânicos voláteis, antifúngicos, antivirais e inseticidas (MILLER; UETZ, 

1998). 

As enzimas têm sido utilizadas pelo ser humano há milhares de anos, de duas formas: direta 

pelo emprego de extratos enzimáticos brutos de origem animal ou vegetal, e indiretamente, pelo 

aproveitamento da ação enzimática decorrente do crescimento microbianos sobre determinados 

substratos. A produção e o uso de enzimas de origem microbiana, sob uma forma controlada tem 

tido um maior enfoque na indústria biotecnológica (JAEGER; EGGERT, 2002). Além disso, a 

produção de enzimas por microrganismos assegura um potencial ilimitado de suprimentos e ainda 

possibilita a criação de novos sistemas enzimáticos, o que não é possível obter em fontes animais 

e vegetais (JESUS et al., 1999). 

Nas células vegetais, o amido é um polímero de glicose que constitui o principal 

polissacarídeo de reserva energética. Muitos microrganismos produzem enzimas amilases, que 

degradam esse polímero em moléculas de glicose diretamente utilizáveis nas atividades 

metabólicas celulares (PASCHOLATI, 1995).  

Para a celulose, um dos principais constituinte das células vegetais, a conversão enzimática 

em glicose é uma árdua tarefa, devido à natureza física do substrato. Na sua forma nativa, a 

celulose é composta principalmente de fibras cristalinas insolúveis, que são ligadas por pontes de 
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hidrogênio (BÉGUIN, 1990). A conversão microbiana da celulose em açúcares simples necessita 

de enzimas, dentre elas as endoglicanases (GILKES et al., 1991), também conhecidas como 

celulases, endo ß-1,4 glicanases e carboximetil celulases (SCHÜLEIN, 2000). Na maioria dos 

organismos, a produção de celulases é reprimida na presença de altas concentrações de fontes de 

carbono prontamente metabolizáveis, como a glicose. Algumas bactérias e fungos produzem só 

um tipo de celulase, as endocelulases, as quais por si mesmas, não são capazes de hidrolisar 

totalmente a celulose (ROUMAS, 1988). Os microrganismos endofíticos que produzem esse tipo 

de enzima podem beneficiar seu hospedeiro inibindo patógenos fúngicos, por meio da degradação 

das células da parede celular com a ação de enzimas tais como ß-1,4 glicanases, levando a lise da 

parede celular e conseqüentemente a morte deste patógeno (DOBBELAERE; 

VANDERLEYDEN; OKON, 2003; STURZ; CHRISTIE; NOWAK, 2000).  

As lipases e esterases constituem um importante grupo de enzimas que estão associadas ao 

metabolismo e a hidrólise dos lipídeos. São amplamente distribuídas na natureza, sendo 

encontradas em organismos animais e vegetais e, também, em células de microrganismos (REED, 

1975). As enzimas lipolíticas, juntamente com as celulases, constituem, atualmente, importantes 

grupos de enzimas como enorme potencial para aplicações biotecnológicas (JAEGER; EGGERT, 

2002). Existe certa confusão em torno da definição exata dos termos lipases e esterases. As 

lipases, denominadas verdadeiras, são enzimas que catalisam a hidrólise total ou parcial do 

triacilglicerol a diacilglicerol, monoacilglicerol, glicerol e ácidos graxos livres, liberados para as 

plantas, apresentando a capacidade única de agir apenas na interface óleo/água. As esterases são 

as enzimas que agem em ésteres solúveis ou que hidrolisam outros lipídeos (acilhidrolases, 

colesterolesterase, tioesterases) (REED, 1975; CARVALHO et al., 2003). As principais 

aplicações destas lipases envolvem a produção de detergentes, produção de laticínios, 

processamento de óleos, biotransformações, produção de produtos farmacêuticos, produção de 

agroquímicos, pesticidas e inseticidas (JAEGER et al., 1997). Espécies de Bacillus e uma 

variedade de gêneros tais como Staphylococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Micrococcus, 

Propionibacterium, Burkholderia, Pseudomonas, Aeromonas e Acinetobacter têm sido destaques 

na produção de lipases (SHARMA; CHISTI; BANERJEE, 2001). 

Alguns autores acreditam que metabólitos produzidos pelos microrganismos endofíticos 

podem não ser específicos para seus hospedeiros (KROHN et al. 1997a; SCHULZ et al. 2002), e 

apesar de não ter especificidade, estes metabólitos podem desempenhar algum papel dentro do 
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hospedeiro e/ou ter uma importância ecológica. De acordo com a hipótese de Demain (1980), um 

fungo pode produzir metabólitos in vitro que também devem ter uma função na natureza, afinal a 

manutenção de múltiplas seqüências necessárias para a síntese de metabólitos secundários não 

aconteceria sem que lhes rendessem algum efeito benéfico para a sua sobrevivência (DEMAIN, 

1980), porém o papel destas enzimas pelos microrganismos endofíticos no ambiente não está 

clara (JUMPPONEN; MATTSON; TRAPPE 1998). A produção de certos tipos de enzimas, 

como as necessárias para degradação da celulose, conferem aos organismos vantagens 

nutricionais; a celulose, por exemplo, é uma importante fonte de energia e nutrientes, para os 

organismos capazes de degradá-la (PASCHOLATI; LEITE, 1995).  

As bactérias podem penetrar nos tecidos vegetais através de aberturas naturais e feridas, 

como também penetrar ativamente nestes tecidos através da produção de algumas enzimas, como 

pectinases e celulases e outras enzimas hidrolíticas, visto que paredes de células vegetais são 

constituídas principalmente de celulose e pectina (na lamela mediana) (BARRAS et al., 1994; 

REINHOLD-HUREK; HUREK, 1998; VERMA; LADHA; TRIPATHI, 2001). Uma vez que 

estas enzimas também são produzidas por agentes patogênicos, um maior conhecimento sobre a 

sua regulação e expressão é necessária para distinguir bactérias endofíticas de patógenos de 

plantas (BARRAS et al., 1994; REINHOLD-HUREK; HUREK, 1998; VERMA; LADHA; 

TRIPATHI, 2001). 

 

 

2.1.7 Controle de fitopatógenos por bactérias associadas às plantas 

 

Ambientes naturais tendem a estar em equilíbrio, onde os organismos estão inter-

relacionados, podendo restringir uns aos outros devido a competição por fontes de alimento, 

parasitismo, predação, entre outros mecanismos. A ação humana pode influenciar esse sistema, e 

isso pode ser facilmente exemplificado quando um organismo exógeno é introduzido, 

propositalmente ou por acidente, em um novo ambiente. Dessa forma pode-se sugerir que o 

surgimento de algumas doenças de plantas é conseqüência direta ou indireta da introdução de 

organismos estrangeiros. Nesse caso, o organismo originado de outro local pode encontrar um 

novo ambiente favorável, livre de competição e predação, e assim se estabelecer de forma 
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descontrolada, podendo se tornar uma doença (DEACON, 2005; FLEMING, 1968; DUNBAR; 

BEARD, 1975). 

Sendo assim, os agentes biológicos com propriedades antagonistas têm recebido 

considerável atenção no controle de doenças de plantas, como alternativa aos pesticidas químicos 

(PARRET et al., 2003). O controle biológico é definido, em linhas gerais, como o uso de 

organismos selvagens ou modificados, genes ou produtos gênicos para diminuir os efeitos 

produzidos por pragas e doenças (COOK, 1986). Uma alternativa no controle biológico é o uso de 

bactérias endofíticas, que são capazes de reduzir ou evitar os efeitos deletérios de certos 

organismos patogênicos. Doenças causadas por fungos, bactérias, vírus e, em alguns casos, até 

mesmo danos causados por insetos e nematóides, podem ser reduzidas após prévia inoculação de 

endófitos (STURZ et al., 2000; PING; BOLAND, 2004; HALLMANN; BERG; SCHULZ BERG, 

2006). 

Os microrganismos endofíticos e sua ação no controle biológico pode ser resultado de vários 

fatores como a produção de antibióticos, promoção de crescimento e indução de resistência 

sistêmica. Para BUCHENAUER (1998), as bactérias associadas às raízes são capazes de produzir 

antibióticos, os quais são considerados um importante fator de antagonismo para outros 

microrganismos nas raízes, podendo impedir o desenvolvimento de patógenos. 

As bactérias que habitam as plantas estão expostas a microambientes altamente competitivos 

com a interface solo-raiz ou rizosfera, a filosfera e o sistema vascular. Nestes ambientes, as 

bactérias freqüentemente competem por nutrientes e pela ocupação do nicho ecológico (PARRET 

et al., 2003). Como conseqüência, tais organismos necessitam desenvolver ferramentas para a 

competição intra e interespecífica, tais como a produção de antibióticos, enzimas degradativas e 

bacteriolíticas e bacteriocinas (DONG et al., 2004). 

Várias bactérias associadas às plantas produzem bacteriocinas, compostos proteináceos 

sintetizados pelo ribossomo, que são ativas contra outras bactérias similares filogeneticamente 

(GROSS; VIDAVER, 1990; LAVERMICOCCA et al., 2002). Bacteriocinas podem ser usadas no 

controle biológico tomando como vantagem suas propriedades bactericidas específicas 

(JABRANE et al., 2002), o que as torna muito seguras para a utilização no ambiente (HEU et al., 

2001). 
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2.1.8 O uso de técnicas moleculares no estudo da variabilidade genética de bactérias 

 

Os microrganismos existem há aproximadamente 4 bilhões de anos, e a grande maioria de 

sua diversidade (mais de 95%) é ainda desconhecida, mesmo com o emprego das técnicas 

modernas da biologia molecular (MELO; TOCZYSKL, 2002). Estudos de variabilidade genética 

são de fundamental importância para o entendimento da interação endófito-planta e para o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável baseada no controle biológico de pragas e 

doenças (AZEVEDO; ARAÚJO; MACHERONI, 2000). 

O emprego de técnicas moleculares se tornou possível a partir dos estudos pioneiros de Pace 

et al. (1986), em análises de estrutura de comunidades microbianas utilizando as informações da 

seqüência de nucleotídeos do gene da subunidade 16S do RNA ribossômico (16S rDNA). Este 

gene tem sido muito utilizado por estar presente em todas as bactérias, derivar de um ancestral 

comum, além de ser geneticamente estável e apresentar um tamanho suficiente para análises 

filogenéticas (CHENEBY et al., 2000; WOESE, 1987). O gene 16S rRNA tem sido largamente 

utilizado para estudos taxonômicos, pois permite a análise de seqüências tanto estreitamente 

relacionadas quanto entre microrganismos mais distantes (STACKEBRANDT; GOEBEL, 1994). 

Dessa maneira, o seqüenciamento desse gene pode permitir a identificação de microrganismos ao 

nível de gênero e possivelmente ao nível de espécie (CHENEBY et al., 2000). 

Outros genes vêm sendo amplamente utilizados em estudos filogenéticos, como o gene gyrB 

e o gene nifH. O gene nifH é um dos genes que em conjunto codificam a produção da proteína 

FeMo, componente da enzima nitrogenase, responsável pelo processo da fixação biológica do 

nitrogênio. Estudos com este gene estão voltados para comparação de bactérias diazotróficas, e as 

relações filogenéticas entre bactérias baseadas neste gene apresentam-se de maneira semelhante ao 

que ocorre com o 16S rDNA (ROSADO; DUARTE; MENDONÇA-HAGLER, 1999). O gene 

gyrB codifica uma topoisomerase tipo II, enzima que participa da helicoidização do DNA, e 

possui potencial para inferir filogenia, uma vez que está presente em todos os grupos bacterianos e 

apresenta limitada taxa de transferência horizontal (PAITAN et al., 1998; WATANABE et al., 

2001). 

Os métodos moleculares mais recentes e amplamente utilizados para o estudo de taxonomia 

e variabilidade de microrganismos têm sido as técnicas de seqüenciamento e os métodos 

eletroforéticos (RANJARD; POLY; NAZARET, 2000). Um dos métodos eletroforéticos mais 
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utilizados é a metodologia de ARDRA (Análise de Restrição do DNA Ribossômico Amplificado), 

uma das formas de avaliar a variabilidade genética de uma comunidade bacteriana. Esta técnica é 

uma variação da técnica de RFLP (Polimorfismo de Tamanho de Fragmento de Restrição) e 

consiste da digestão enzimática do DNAr amplificado por PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase) (VANEECHOUTTE et al., 1992). Os fragmentos de DNAr gerados e observados em 

gel de agarose podem ser tabulados e utilizados para a construção de árvores filogenéticas. Este 

método é baseado no princípio de que os sitos de restrição no DNAr são conservados de acordo 

com padrões filogenéticos (HEYNDRICKX et al., 1996; van ELSAS et al., 1998; RANJARD; 

POLY; NAZARET, 2000); formando grupos de acordo com a similaridade das bandas 

observadas. Estas bandas são padrões genéticos que mostram a diversidade entre indivíduos 

agrupando-os indivíduos de genótipos semelhantes (MOCALI et al., 2003; KUKLINSKY-

SOBRAL et al., 2004). O poder de resolução desta técnica baseada no DNAr é valioso para 

identificar bactérias em nível de reino ou gênero, mas não de espécie ou subespécie 

(STACKEBRANDT; GOEBEL, 1994; HAUBEN et al., 1999). 

Outra técnica empregada para a caracterização molecular de comunidades bacterianas é a 

metodologia rep-PCR. Esta técnica também utiliza a PCR para relacionar o genótipo dos 

organismos, sendo usada em fingerprints genômicos com a utilização de primers correspondentes 

a regiões repetitivas (rep) ao longo do genoma (KOEUTH; VERSALOVIC; LUPSKI, 1995). 

Esses elementos repetitivos no DNA são observados em bactérias, e servem como sítios para 

primers na amplificação do DNA genômico (KOEUTH; VERSALOVIC; LUPSKI, 1995; De 

BRUJIN, 1992). Existem diferentes famílias desses elementos de repetição no genoma de 

bactérias, das quais três já foram mais amplamente estudas: (i) A seqüência Palindrômica 

Repetitiva Extragênica (REP) que possui de 35 a 40 pares de bases (ii) a seqüência Consenso da 

Região Intergênica Repetitiva de Enterobactérias (ERIC), de 124 a 127 pares de bases; e (iii) o 

elemento BOX de 154 pares de bases (VERSALOVIC et al., 1994; DE BRUJIN, 1992). Esses 

elementos parecem estar localizados em regiões intergênicas distintas ao longo de todo o 

cromossomo, e, assim, foram desenhados primers específicos para os diferentes elementos, sendo 

os protocolos de utilização denominados REP-PCR, ERIC-PCR ou BOX-PCR, de acordo com o 

elemento utilizado (KOEUTH; VERALOVIC; LUPSKI, 1995; VERSALOVIC et al., 1994). 

As bandas amplificadas no REP-PCR são separadas de acordo com seu tamanho em gel de 

agarose e geram um perfil que serve como uma impressão digital específica de cada estirpe 



 
 

39

bacteriana (LUPSKI, 1993). É um método rápido e de alta resolução para classificar bactérias em 

nível de espécies, subespécies ou linhagem. BOX-PCR reúne várias vantagens, uma vez que é 

uma técnica rápida, de execução fácil e altamente discriminatória para espécies, produzindo 

resultados que representam bem as análises baseadas na homologia DNA-DNA (De BRUJIN, 

1992). 

 

 

2.2 Material e métodos  

 

2.2.1 Isolados bacterianos 

 

Os isolados bacterianos utilizados foram obtidos de cana-de-açúcar convencional e 

geneticamente modificada, pertencentes à coleção de linhagens do Laboratório de Genética de 

Microrganismos “Prof. João Lúcio de Azevedo” Departamento de Genética, ESALQ/USP. Estas 

bactérias foram isoladas por Marcon, 2007 e Rossetto, 2008 durante o desenvolvimento do projeto 

“Interação entre Populações Microbianas e Plantas Geneticamente Modificadas” (Processo 

FAPESP 02/14143-3) coordenado pelo Dr. Welington Luiz de Araújo. No total, foram avaliados 

39 isolados, sendo 20 endofíticos de raiz e 19 da rizosfera de cana de açúcar (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Origem (local de isolamento), código de estoque, variedade da cana-de-açúcar e tratamento a qual as 

plantas foram submetidas antes da obtenção dos isolados utilizados neste trabalho 

 
                     (continua) 

Número de 

Isolados 

Código dos 

Isolados 

Origem dos 

Isolados 

Variedade da cana-

de-açúcar 

Tratamento da  

cana-de-açúcar 

1 TH2.3.3R3 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

2 TH2.3.3R4 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

3 TH2.1.3R2 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

4 TH2.2.3R3 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

5 TH2.4.1R1 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

6 CV2.1.2R2 Endof. Raiz SP 801842 Convencional 

7 CV2.4.3R2 Endof. Raiz SP 801842 Convencional 

8 TC3.3.1R6 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Capina 

9 TC3.4.1R1 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Capina 

10 TC3.4.2R1 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Capina 

11 TC3.4.2R2 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Capina 

12 TC3.4.2R3 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Capina 

13 TH3.1.1R4 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

14 TH3.4.1R4 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

15 CV4.2.1R5 Endof. Raiz SP 801842 Convencional 

16 CV4.4.3R1 Endof. Raiz SP 801842 Convencional 

17 ESR63 Endof. Raiz SP 801842 Convencional 

18 ESR73 Endof. Raiz SP 801842 Convencional 

19 ESR100 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

20 ESR108 Endof. Raiz SP 801842 Transgênica Herbicida 

21 CV3.2.2F5 Rizosfera SP 801842 Convencional 

22 CV3.2.3F2 Rizosfera SP 801842 Convencional 

23 CV2.1.3F5 Rizosfera SP 801842 Convencional 

24 CV4.4.2F2 Rizosfera SP 801842 Convencional 

25 TC4.3.1F2 Rizosfera SP 801842 Transgênica Capina 

26 TH4.4.3F1 Rizosfera SP 801842 Transgênica Herbicida 
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Tabela 1 – Origem (local de isolamento), código de estoque, variedade da cana-de-açúcar e tratamento a qual as 

plantas foram submetidas antes da obtenção dos isolados utilizados neste trabalho 

 
                                                                                                         (conclusão) 

Número de 

Isolados 

Código dos 

Isolados 

Origem dos 

Isolados 

Variedade da cana-

de-açúcar 

Tratamento da  

cana-de-açúcar 

27 CV3.1.1F1 Rizosfera SP 801842 Convencional 

28 CV3.1.2F4 Rizosfera SP 801842 Convencional 

29 CV3.2.3F3 Rizosfera SP 801842 Convencional 

30 TC3.3.1F1 Rizosfera SP 801842 Transgênica Capina 

31 TC3.3.3F1 Rizosfera SP 801842 Transgênica Capina 

32 TC3.4.1F2 Rizosfera SP 801842 Transgênica Capina 

33 TC3.4.1F4 Rizosfera SP 801842 Transgênica Capina 

34 TH3.1.3F3 Rizosfera SP 801842 Transgênica Herbicida 

35 CV2.2.2F2 Rizosfera SP 801842 Convencional 

36 CV2.3.2F1 Rizosfera SP 801842 Convencional 

37 TC2.2.2F4 Rizosfera SP 801842 Transgênica Capina 

38 TC2.2.2F5 Rizosfera SP 801842 Transgênica Capina 

39 TH2.3.2F5 Rizosfera SP 801842 Transgênica Herbicida 

 

 

2.2.2 Caracterização baseada no fenótipo 

 

2.2.2.1 Produção de enzimas 

 

Os isolados bacterianos foram analisados em triplicata quanto à capacidade de produzir as 

enzimas amilases, endoglicanases, esterases e lipases. Controles positivos para a produção destas 

enzimas foram inoculados nos meios de cultura utilizados para estas caracterizações. 

- Atividade amilolítica: Os isolados foram cultivados em meio Nutriente Ágar 

contendo 0,2% de amido solúvel (HANKIN; ANAGNOSTAKIS, 1975) a 28C por até 72 horas. 

Após o crescimento bacteriano, foram adicionados 5 mL de solução de iodo (1%) sobre a placa 
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de Petri. A presença de um halo incolor em torno da colônia indicou a secreção de amilases.  

- Atividade endoglicolítica: As bactérias foram cultivadas em meio 

Carboximetilcelulose Agar 1% (WOOD; ERFLE; TEATHER, 1988) a 28C por até 72 horas. 

Após o crescimento bacteriano, foram adicionados 10 mL do corante vermelho congo (1%) e 

posteriormente lavado com NaCl (5M). A presença de um halo incolor em torno da colônia 

indicou a secreção de endoglicanases.  

- Atividade esterásica: As bactérias foram cultivadas em meio de cultura 

enriquecido com 1% de tween 80 (SIERRA, 1957) a 28C por até 72 horas. Após o crescimento 

bacteriano, a presença de um halo cristalizado ao redor da colônia indicou a secreção de 

esterases. 

- Atividade lipolítica: Os isolados foram cultivados em meio de cultura enriquecido 

com 1% de tween 20 (SIERRA, 1957) a 28C por até 72 horas. Após o crescimento bacteriano, a 

presença de um halo cristalizado ao redor da colônia indicou a secreção de lipases. 

 

 

2.2.2.2 Características relacionadas com a promoção de crescimento vegetal 

 

2.2.2.2.1 Fixação de nitrogênio 

 

Para a análise da fixação de nitrogênio foram utilizados tubos de ensaio de 20 x 70 mm, 

contendo 10 mL de meio de cultura NFb semi-sólido, sem nitrogênio. As bactérias foram 

cultivadas em triplicatas no meio NFb por 72 horas a 28C. A formação de película de 

crescimento no meio de cultura indicou a capacidade de fixar nitrogênio (DÖBEREINER et al., 

1995). Após a formação da película, os isolados crescidos nos tubos de ensaio foram estriados em 

placas de Petri contendo meio de cultura NFb sólido, para a confirmação de que a película foi 

formada somente por um isolado bacteriano. 
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2.2.2.2.2 Produção de ácido-indol-acético (AIA) 

 

As bactérias foram cultivadas em meio TSB (Tryptone Soya Broth, Merk) 10% contendo L-

triptofano (5 mM) e incubadas no escuro a 28°C por 72 horas. Após este período as bactérias 

foram centrifugadas por 5 minutos a 12000 rpm e 900 μL do sobrenadante foi coletado e colocado 

em cubetas e adicionado 400 μL do Reagente de Salkowski (BRIC et al., 1991) e incubadas a 30 

minutos a temperatura ambiente. Após este período foram realizadas leituras no 

Espectrofotômetro (Pharmacia Biotech Ultroespec 3000) com comprimento de onda de 530nm. 

As leituras foram normalizadas por meio de uma curva padrão previamente obtida com 

concentrações conhecidas de ácido-indol-acético comercial. Como controle positivo para 

produção de AIA foi utilizada a bactéria Escherichia coli linhagem DH5. As análises foram 

realizadas em triplicata para cada isolado. 

 

 

2.2.2.2.3 Produção de sideróforos 

 

A produção do meio de cultura para a detecção de sideróforos foi realizada de acordo com 

Shin et al., 2001; Silva-Stenico et al., 2005. Todos os isolados foram cultivados em meio CAS-

Ágar a 28C por até 72 horas. Após o desenvolvimento das colônias o corante Cromoazurol S 

(CAS) presente no meio de cultura detectou produção de sideróforos (SCHWYN; NEILANDS, 

1987). Reações positivas foram registradas por uma mudança da cor do CAS reagente de azul a 

amarela ou laranja. As análises foram realizadas em triplicatas. 

 

 

2.2.2.2.4 Solubilização de fosfato inorgânico  

 

Para a solubilização de fosfato inorgânico os isolados foram inoculados em placas de Petri 

contendo meio de cultura enriquecido com fosfato inorgânico (Ca3(PO4)2), de acordo com Verma; 

Ladha e Tripathi, 2001. Os isolados foram cultivados a 28°C por até 72 horas. A presença de um 

halo incolor em torno das colônias indicou a capacidade dos isolados em solubilizar fosfato. As 

análises foram realizadas em triplicata. 
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2.2.2.3 Ensaios de antagonismo, in vitro, contra patógenos de cana-de-açúcar 

 

Para estes ensaios, foram selecionados dois fitopatógenos de grande relevância na cultura de 

cana-de-açúcar.  

 

 

2.2.2.3.1 Ensaio de antagonismo, in vitro, contra Fusarium verticillioides (Método da cultura 

pareada)  

 

Para a realização deste ensaio, discos com cerca de 1 cm de diâmetro cortados de uma placa 

contendo F. verticillioides (Sin: F. moniliforme, SEIFERT, et al., 2003), cultivado em meio BDA 

(Batata Dextrose Ágar, Merk), foram colocados em um dos lados da placa de Petri e, do outro 

lado, os isolados de Burkholderia spp. foram inoculados com o auxilio de um palito descartável, 

de acordo com o Método da cultura pareada ou Pareamento (MARIANO, 1993). A presença de 

uma zona de inibição no crescimento do fungo foi observada em isolados com atividade 

antagônica. A análise do experimento foi realizada quando o controle, placa com apenas o disco 

fúngico, apresentou o crescimento de uma extremidade à outra da placa de Petri. 

 

 

2.2.2.3.2 Ensaios de antagonismo, in vitro, contra Xanthomonas albilineans (Produção de 

substâncias inibitórias do tipo bacteriocina - SITB) 

 

A análise da SITB dos isolados de Burkholderia spp. foi conduzida utilizando-se o método 

da sobre camada de ágar, descrito por Pugsley e Oudega (1987), com modificações de acordo com 

Gross e Vidaver (1990). Resumidamente, alíquotas de 10 µL das culturas dos isolados, cultivados 

por 48 horas foram gotejadas em placas contendo meio sólido; as quais foram incubadas por 48 

horas, a 28°C. Para prevenir o posterior crescimento de células, após 48 horas, tais placas foram 

expostas ao vapor de clorofórmio (40 minutos). Em seguida, uma sobre camada de 5 mL de ágar 

semi-sólido (0,75%), contendo 50 µL (106 CFU.mL-1) de uma cultura da bactéria fitopatogênica, 

foi vertida sobre a placa. A produção de SITB foi avaliada após 48 horas de incubação a 28°C, por 
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meio da observação de zonas de inibição de crescimento da camada de bactéria indicadora ao 

redor da colônia da bactéria testada. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

 

 

2.2.3 Caracterização baseada no genótipo 

 

2.2.3.1 Extração de DNA genômico bacteriano 

 

Os isolados bacterianos foram cultivados em 5 mL de meio TSB a 28ºC por 24 horas. As 

células presentes em 1,5mL deste cultivo foram peletizadas por centrifugação por 1 minuto a 

10.000g. Os demais procedimentos para a extração de DNA foram realizados de acordo com 

Araújo et al., 2002. A integridade do DNA foi verificada em gel de agarose 1,0 %, (p/v) 

juntamente com o marcador de peso molecular DNA  clivado com HindIII. Após a eletroforese, 

o gel foi corado em solução de brometo de etídio, observado sobre luz ultravioleta e 

fotodocumentado. 

 

 

2.2.3.2 Caracterização da diversidade genômica 

 

2.2.3.2.1 Amplificação e análise por BOX-PCR 

 

A análise dos isolados por BOX-PCR foi realizada com o primer BOX-1AR (KOEUTH; 

VERSALOVIC; LUPSKI, 1995) de acordo com o protocolo descrito em detalhes por Rademaker 

et al. (1998). Alíquotas de 12 μL do produto de PCR foram carregadas em gel de agarose 1,5% 

(p/v) de 20 cm em 1 x TAE, juntamente com o marcador de peso molecular DNA Ladder 1kb 

(Invitrogen), e corrida a 40 V por 16 horas. O gel foi corado com brometo de etídio, sobre luz 

ultravioleta e fotodocumentado. As imagens dos géis foram analisadas com o programa Gel 

ComparII.  
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2.2.3.3 Caracterização genética 

 

Para caracterização genética dos isolados foram selecionadas metodologias baseadas no 

gene 16S rDNA, amplamente utilizado em estudos de filogenia bacteriana (STAHL, 1997); e no 

gene gyrB, selecionado por apresentar limitada taxa de transferência horizontal entre grupos 

bacterianos (PAITAN et al., 1998; WATANABE et al., 2001). 

 

 

2.2.3.3.1 Gene 16S rDNA  

 

2.2.3.3.1.1 Amplificação do gene 16S rDNA  

 

Para a amplificação da região 16S rDNA foram utilizados os primers R1387 e PO27F 

(HEUER et al., 1997). As reações foram realizadas em um volume de 50 L, contendo 3,75 mM 

de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,2 M de cada primer, 2,5 U de Taq DNA polimerase, tampão 

1X e 1 L de DNA molde (0,5 a 10 ng). A PCR foi realizada em termociclador (PTC 200, MJ 

Research), programado para realizar uma desnaturação inicial de 4 minutos a 94oC, seguido de 35 

ciclos de 30 segundos a 94oC; 1 minuto a 62,5oC; 1 minuto a 72oC, e uma extensão final de 7 

minutos a 72oC. A confirmação do fragmento de DNA amplificado foi obtida com a migração por 

eletroforese em gel de agarose 1,2% (p/v), juntamente com o marcador de peso molecular DNA 

Ladder para observação de um fragmento de aproximadamente 1400pb. Após a eletroforese, o gel 

foi corado em solução de brometo de etídio, observado sobre luz ultravioleta e fotodocumentado. 

 

 

2.2.3.3.1.2 Análise por ARDRA  

 

A caracterização dos isolados por ARDRA foi realizada pela clivagem do fragmento 

amplificado do gene 16S rDNA, utilizando 1μg dos produtos de PCR que foram clivados com 2U 

enzima de restrição HhaI, (Fermentas Life Sciences, Brasil) de acordo com as recomendações do 

fabricante. As reações de clivagem foram realizadas a 37°C por 2 horas, em volume final de 20μL. 

Após a digestão, toda a reação foi analisada por eletroforese em gel de agarose 2,2% (p/v) em 1 x 
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TAE, juntamente com o marcador de peso molecular DNA Ladder 100pb (Invitrogen). Em 

seguida o gel foi corado com brometo de etídio, observado sobre luz ultravioleta e 

fotodocumentado.  

 

 

2.2.3.3.1.3 Seqüenciamento e análise do gene 16S rDNA 

 

Os produtos da amplificação do gene 16S rDNA foram seqüenciados no Setor de 

Seqüenciamento de DNA do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São 

Paulo (IB/USP). Para tanto, os produtos de PCR gerados pelos primers P027F e 1387R foram 

purificados com polietileno glicol (PEG 8000 20%; NaCl 2,5 mM) e submetidos ao 

seqüenciamento parcial deste mesmo gene, com o primer 1387R As seqüências obtidas foram 

comparadas por BLASTn (Basic Local Alignment Search Tool) (ALTSCHUL et al., 1997) contra 

a base nr/nt de dados do NCBI (National center for biotechnology information website). O 

alinhamento das seqüências e a análise filogenética foram conduzidos no programa MEGA 4.0.1 

(TAMURA et al., 2007), e o agrupamento foi calculado de acordo com o método de Máxima 

Parcimônia (MP) com bootstrap para 1000 replicatas. 

 

 

2.2.3.3.2 Gene gyrase (gyrB) 

 

2.2.3.3.2.1 Amplificação do gene que codifica para DNA gyrase subunidade B (gyrB) 

 

Para a amplificação da região gyrB foram utilizados os primers UP-1 e UP-2r 

(YAMAMOTO; HARAYAMA, 1995; 1998). As reações foram realizadas em um volume de 50 

L, contendo 3,75 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP, 0,2 M de cada primer, 2,5 U de Taq 

DNA polimerase, tampão 1X e 1 L de DNA molde (0,5 a 10 ng). A PCR foi realizada em 

termociclador (PTC 200, MJ Research), programado para realizar uma desnaturação inicial de 5 

minutos a 95oC, seguido de 35 ciclos de 1 minuto a 94oC; 1 minuto a 62,5oC; 2 minutos a 72oC, e 

uma extensão final de 10 minutos a 72oC. A confirmação da amplificação do DNA de interesse foi 

feita comparando-se com a migração do fragmento gerado por eletroforese em gel de agarose 
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1,2% (p/v), juntamente com o marcador de peso molecular DNA Ladder. Após a eletroforese, o 

gel foi corado em solução de brometo de etídio, observado sobre luz ultravioleta e 

fotodocumentado, sendo possível observar um fragmento de aproximadamente 1200pb. A 

seqüência de nucleotídeos do gene gyrB possui aproximadamente 1900bp (SANGER; NICKLEN; 

COULSON, 1977), porém os primers utilizados (UP-1 e UP-2r) são capazes de gerar a 

amplificação de 1200bp (YAMAMOTO; HARAYAMA, 1995,1998). 

 

 

2.2.3.3.2.2 Seqüenciamento e análise do gene gyrase (gyrB) 

 

Os produtos da amplificação do gene gyrB foram seqüenciados no Setor de Seqüenciamento 

de DNA do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo (IB/USP). Para 

tanto, os produtos de PCR gerados pelos primers UP-1 e UP-2r (YAMAMOTO; HARAYAMA, 

1995, 1998) foram purificados com polietileno glicol (PEG 8000 20%; NaCl 2,5 mM) e 

submetidos ao seqüenciamento parcial do gene gyrB com o primer UP-1. As seqüências obtidas 

foram comparadas por BLASTn (Basic Local Alignment Search Tool) (ALTSCHUL et al., 1997) 

contra a base nr/nt de dados do NCBI (National center for biotechnology information website). O 

alinhamento das seqüências e a análise filogenética foram conduzidos no programa MEGA 4.0.1 

(TAMURA et al., 2007). O agrupamento foi calculado de acordo com o método de Máxima 

Parcimônia (MP) com bootstrap para 1000 replicatas. 

 

 

2.2.4 Análises estatísticas 

 

2.2.4.1 Caracterização baseada em fenótipo 

 

As análises quantitativas de produção das enzimas esterase e lipase, da produção de AIA, e 

solubilização de fosfato inorgânico foram conduzidas usando o software SAS (Copyright© 1989-

1996 do SAS Institute, Cary, NC, USA), onde foi feita a análise de variância e a comparação de 

médias pelo Teste de Tukey (p<0,05) (STEEL; TORRIE, 1980). As atividades enzimáticas para 

produção de esterase e lipase foram analisadas pelo método da difusão radial no meio de cultura 
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sólido indicando a atividade de maneira quantitativa, correlacionando os diâmetros do halo de 

degradação e da colônia, dando origem ao índice enzimático, calculado para cada um dos isolados, 

e avaliados com o software SAS.  

 

 

2.3 Resultados 

 

2.3.1 Caracterização baseada no fenótipo  

 

Os isolados avaliados foram negativos para a presença das enzimas endoglicanase e amilase. 

Já em relação às atividades esterásica e lipolítica, todos os isolados apresentaram resultado 

positivo. As atividades enzimáticas para produção de esterase e lipase foram analisadas pelo 

método da difusão radial no meio de cultura sólido, indicando a atividade de maneira quantitativa 

(Tabela 2). Comparando os dados obtidos, foi possível observar poucas diferenças estatísticas na 

produção de esterases e lipases pelos isolados. Os dados mostram que o índice enzimático para 

esterase variou de 1,29 a 3,94 cm, enquanto que para a atividade de lipases os valores obtidos 

estiveram entre 2,37 e 8,17 cm. No entanto, vale ressaltar o isolado CV2.1.2R2 (endofítico de 

raiz), que mostrou os maiores valores para a produção de ambas as enzimas. 

Quanto às características para promoção de crescimento vegetal, foram selecionadas quatro 

técnicas: fixação de nitrogênio, produção de AIA, produção de sideróforos e solubilização de 

fosfato inorgânico. Todas estas características foram avaliadas sob condições de cultivo in vitro. 

Todos os isolados apresentaram resultado positivo para produção de AIA e solubilização de 

fosfato inorgânico. A produção de AIA foi evidenciada pelas leituras em espectrofotômetro, 

enquanto que a solubilização de fosfato foi verificada pela difusão radial no meio de cultura sólido 

e formação de halo de degradação indicativo da utilização do fosfato previamente na forma 

insolúvel (Tabela 2). A produção de AIA foi determinada em µg.mL-1 de cultura, enquanto que a 

solubilização de fosfato foi quantificada de maneira similar ao índice enzimático. Os valores para 

produção de AIA pelos isolados endofíticos variaram de 3,43 a 9,97 µg.mL-1, já para isolados de 

rizosfera os valores variaram de 4,47 a 19,47 µg.mL-1, este valor maior foi encontrado no isolado 

de rizosfera CV2.3.2F1, o melhor produtor de AIA entre todas os isolados avaliados. Os índices 

de solubilização de fosfato para isolados endofíticos mostraram valores entre 1,11 e 6,0 cm, e os 
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isolados de rizosfera apresentaram valores entre 2,32 e 3,48 cm. Foi observado que o isolado 

endofítico de raiz TH3.1.1R4 apresentou o maior halo de fosfato inorgânico solubilizado (6,0 cm).  

 

 

Tabela 2 – Índices enzimáticos obtidos para as atividades de esterase e lipase, produção de AIA e solubilização de 

fosfato. Os dados foram originados de três repetições e valores seguidos de mesma letra indicam ausência 

de significância estatística de acordo com o teste de Tukey (p<0,05) 

 
                   (continua) 

Isolados 

(código) 

Origem dos 

isolados 

Atividade 

Esterásica 

(cm) 

Atividade 

Lipolítica 

(cm) 

Produção 

de (AIA µg. 

mL-1) 

Solubilização 

de Fosfato 

(cm) 

TH2.3.3R3 Raiz (Endof.) 2,56 abcde 4,94 bcdefghij 9,97 bcde 2,58 cdefghi 

TH2.3.3R4 Raiz (Endof.) 2,56 abcde 6,44 ab 9,80 bcde 2,45 cdefghi 

TH2.1.3R2 Raiz (Endof.) 3,11 abc 4,83 bcdefghijk 7,37 bcdef 3,57 bcde 

TH2.2.3R3 Raiz (Endof.) 1,95 cde 5,51 bcdef 6,50 bcdef 4,78 ab 

TH2.4.1R1 Raiz (Endof.) 2,47 abcde 6,33 abc 6,40 bcdef 3,78 bc 

CV2.1.2R2 Raiz (Endof.) 3,94 a 8,17 a 7,27 bcdef 2,34 cdefghi 

CV2.4.3R2 Raiz (Endof.) 3,02 abcd 4,44 bcdefghijk 6,90 bcdef 1,11 ij 

TC3.3.1R6 Raiz (Endof.) 1,67 cdef 5,57 bcde 8,27 bcdef 1,23 hij 

TC3.4.1R1 Raiz (Endof.) 2,33 abcde 5,22 bcdefgh 7,27 bcdef 2,08 efghi 

TC3.4.2R1 Raiz (Endof.) 2,27 bcde 3,86 cdefghijklm 7,57 bcdef 2,62 cdefghi 

TC3.4.2R2 Raiz (Endof.) 1,97 cde 3,22 efghijklm 9,10 bcdef 2,39 cdefghi 

TC3.4.2R3 Raiz (Endof.) 2,19 bcde 2,93 ghijklm 9,43 bcde 3,39 bcde 

TH3.1.1R4 Raiz (Endof.) 2,48 abcde 3,33 efghijklm 5,73 def 6,0 a 

TH4.4.1R4 Raiz (Endof.) 2,72 abcde 2,64 ijklm 6,53 bcdef 2,69 cdefghi 

CV4.2.1R5 Raiz (Endof.) 1,37 def 1,39 mn 4,37 ef 1,89 efghi 

CV4.4.3R1 Raiz (Endof.) 1,79 cde 4,25 bcdefghijk 3,43 f 1,36 fghij 

ESR63 Raiz (Endof.) 1,29 ef 3,17 efghijklm 4,53 ef 1,32 ghij 

ESR73 Raiz (Endof.) 1,71 cde 5,16 bcdefghi 9,43 bcde 2,97 cdefgh 

ESR100 Raiz (Endof.) 2,15 bcde 3,83 cdefghijklm 4,33 ef 3,09 bcde 

ESR108 Raiz (Endof.) 1,80 cde 3,04 fghijklm 5,97 cdef 2,16 defghi 
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Tabela 2 – Índices enzimáticos obtidos para as atividades de esterase e lipase, produção de AIA e solubilização de 

fosfato. Os dados foram originados de três repetições e valores seguidos de mesma letra indicam ausência 

de significância estatística de acordo com o teste de Tukey (p<0,05) 

 
                           (conclusão) 

Isolados 

(código) 

Origem dos 

Isolados 

Atividade 

Esterásica 

(cm) 

Atividade 

Lipolítica 

(cm) 

Produção 

de (AIA µg. 

mL-1) 

Solubilização 

de Fosfato 

(cm) 

CV3.2.2F5 Rizosfera 1,83 cde 3,48 efghijklm 8,37 bcdef 3,16 bcde 

CV3.2.3F2 Rizosfera 1,8 cde 2,79 hijklm 4,40 ef 3,11 bcde 

CV2.1.3F5 Rizosfera 1,80 cde 3,75 defghijklm 8,13 bcdef 2,7 cdefghi 

CV4.4.2F2 Rizosfera 2,72 abcde 2,5 jklmn 5,47 def 2,45 cdefghi 

TC4.3.1F2 Rizosfera 1,89 cde 2,89 ghijklm 5,33 def 3,17 bcde 

TH4.4.3F1 Rizosfera 1,72 cde 3,84 cdefghijklm 5,77 cdef 2,32 cdefghi 

CV3.1.1F1 Rizosfera 2,36 abcde 6,06 abcd 7,40 bcedf 2,48 cdefghi 

CV3.1.2F4 Rizosfera 1,97 cde 4,87 bcdefghijk 5,53 def 2,63 cdefghi 

CV3.2.3F3 Rizosfera 2,97 abcde 2,37 klmn 4,57 ef 2,07 defghi 

TC3.3.1F1 Rizosfera 3 abcd 4,11 bcdefghijk 5,30 def 2,85 cdefgh 

TC3.4.1F2 Rizosfera 1,69 cde 4,03 bcdefghijkl 7,83 bcdef 3,22 bcde 

TC3.3.3F1 Rizosfera 2,33 abcde 3,56 efghijklm 5,93 cdef 3,07 cdef 

TC3.4.1F4 Rizosfera 3,22 abc 4,12 bcdefghijk 12,10 b 3,48 bcde 

TH3.1.3F3 Rizosfera 3,71 ab 3,67 defghijklm 8,17 bcdef 3,44 bcde 

CV2.2.2F2 Rizosfera 2,87 abcde 5,04 bcdefghi 7,37 bcdef 3,79 bc 

CV2.3.2F1 Rizosfera 2,73 abcde 3,67 defghijklm 19,07 a 2,88 cdefgh 

TC2.2.2F4 Rizosfera 2,56 abcde 5,33 bcdefg 10,80 bcd 3,75 bcd 

TC2.2.2F5 Rizosfera 2,27 bcde 4,58 bcdefghijk 10,17 bcde 3,83 bc 

TH2.3.2F5 Rizosfera 3,33 abc 4,91 bcdefghij 9,97 bcde 2,98 cedfg 

 

 

Os isolados foram também avaliados quanto ao potencial de fixar nitrogênio e de produzir 

sideróforos. O cultivo em meio NFb permitiu observar, por meio da formação da película (halo) 

no meio de cultura, a atividade da enzima nitrogenase (Figura 1), sendo 87,2% do total dos 
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isolados testados positivos para a fixação biológica de nitrogênio. Da mesma maneira, o cultivo 

das linhagens em meio apropriado foi possível observar, por meio da formação de um halo 

amarelado ao redor da colônia (Figura 2), onde 35,9% dos isolados foram positivos para a 

produção de sideróforos. Dos isolados endofíticos, apenas 25% foram capazes de formar o halo no 

meio de cultura, contra 47,4% dos isolados de rizosfera positivos para este teste, mostrando 

novamente que o melhor resultado, em número de isolados, foi observado para rizosfera. 

 

 

A B CA B C

 

 
Figura 1 – Fixação de nitrogênio observada pela formação da película em NFb. A) Meio de cultura sem inóculo; B) 

Isolado negativo para fixação de nitrogênio (não houve formação da película); C) Isolado positivo para 
fixação de nitrogênio, com formação de película (seta) 

 

 

A BA BA B
 

 
Figura 2 – Produção de sideróforos avaliada em meio CAS-Ágar. A) Isolado negativo para a produção de sideróforos 

(não houve formação de halo); B) Isolado positivo para a produção de sideróforos, com produção de halo 
ao redor da colônia 
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Considerando o possível antagonismo direto dos isolados sobre importantes patógenos da 

cultura de cana-de-açúcar, os isolados foram avaliados em relação ao potencial de controlar o 

crescimento dos patógenos F. verticillioides (Figura 3) e X. albilineans (Figura 4). Foi observado 

que apenas um isolado endofítico (CV4.4.3R1) não foi capaz de inibir F. verticillioides. No teste 

realizado com a bactéria X. albilineans, a formação de zonas de inibição de crescimento da 

camada desta bactéria patogênica ao redor da colônia das bactérias testadas (Burkholderia spp.), 

foi interpretada como capacidade de inibição deste patógeno (Figura 4). Assim, 65% dos isolados 

endofíticos de raiz foram capazes de inibir o crescimento deste patógeno, enquanto 84,2% dos 

isolados de rizosfera foram positivos para esta característica. 

 

 

A BA BA B

 

 

Figura 3 – Ensaios de antagonismo contra F. verticillioides.  A) Controle; B) Isolado agindo como antagonista ao 
crescimento do patógeno F. verticillioides 

 

 

 

 

Figura 4 – Ensaios de antagonismo contra o patógeno de cana-de-açúcar X. albilineans, as setas indicam as zonas de 
inibição de crescimento da camada de bactéria patogênica ao redor da colônia da bactéria testada 
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2.3.2 Caracterização baseada no genótipo 
 

A diversidade baseada no genótipo foi acessada por meio da técnica de BOX-PCR. Nesta 

análise, foram observados 6 grupos, sendo um formado por 5 isolados (CV4.4.3R1, ESR108, 

TC4.3.1F2, TC3.3.3F1 e CV3.2.3F2,) e mais divergente; um segundo grupo formado por 5 

isolados (TH4.4.1R4, TC3.4.2R3, TC3.4.2R2, TC3.4.2R1 e TH3.1.3F3), um terceiro grupo 

formado por 13 isolados (TH3.1.1R4, CV3.1.1F1, TH2.2.3R3, TH2.1.3R2, TH2.3.3R3, 

TC2.2.2F5, TC2.2.2F4, CV2.3.2F1, CV3.1.2F4, TH4.4.3F1, CV2.4.3R2, CV2.1.2R2 e 

TH2.4.1R2); o quarto grupo formado por 3 isolados (ESR100, CV4.2.1R5 e CV3.2.3F3); o grupo 

5 foi formado por 7 isolados (CV2.1.3F5, TH2.3.2F5, CV2.2.2F2, TC3.4.1F2, CV3.2.2F5, 

TC3.3.1R6 e ESR73); e o sexto e último grupo foi formado por 6 isolados (TC3.4.1F4, 

TC3.4.1R1, ESR63, TH2.3.3R4, TC3.3.1F1 e CV4.4.2F2) (Figura 5). Nenhum grupo foi formado 

com isolados de somente um local de origem, em todos há mistura entre os isolados endofíticos de 

raiz e as rizosféricos.  
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Figura 5 – Correlação das linhagens com base nos perfis de BOX-PCR. Os perfis genéticos gerados foram analisados 
e agrupados com o programa GelCompar II (Applied Maths, Bélgica), o agrupamento foi realizado por 
correlação de Jaccard das curvas densitométricas dos isolados 
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Além do acesso à diversidade genotípica por BOX-PCR, a diversidade genética foi acessada 

com o uso da técnica de ARDRA, tendo como alvo o gene 16S rDNA. Os perfis de restrição que 

foram observados em gel de agarose, gerados pela enzima de restrição HhaI, se diferenciaram em 

apenas 2 tipos, o isolados CV4.2.1R5 foi o único diferente de todas as demais. 

Assim, todos os 39 isolados foram submetidos ao seqüenciamento da região 16S rDNA 

(aproximadamente 550pb) e analisados via BLASTn (Tabela 3). Foram observados valores de 

similaridade entre 91% e 100%, com as espécies Burkholderia anthina, B. cepacia, B. 

cenocepacia e B. tropica. Os isolados endofíticos de raiz apresentaram uma maior diversidade 

genética, visto que foram identificados como as espécies Burkholderia sp., B. anthina, B. cepacia, 

B. cenocepacia e B. tropica. Já os isolados de rizosfera foram identificados com as espécies 

Burkholderia sp., B. cepacia e B. cenocepacia. 

Adicionalmente, após a obtenção das seqüências parciais do gene 16S rDNA, foi realizada a 

análise filogenética destas seqüências juntamente com seqüências originadas de linhagens tipo do 

gênero Burkholderia, que forma obtidas junto ao Ribosomal data project website 

(http://rdp.cme.msu.edu/). Foi possível observar a formação de sete grandes agrupamentos, além 

do enraizamento da árvore: o primeiro foi formando somente por 10 dos isolados deste trabalho; 

no segundo agrupamento duas seqüências do banco de dados (EF602567.1 B. cenocepacia e 

AB9176.1 B. cepacia) ficaram agrupadas entre 6 dos isolados; um terceiro agrupamento foi 

formando por 7 isolados que ficaram agrupados a X87275.1 B. cepacia, juntamente com outras 3 

linhagens agrupadas a B. anthina. O quarto agrupamento foi formado por 2 pequenos clados: um 

com 3 isolados endofíticos de raiz, e outro clado formado por 5 isolados de rizosfera. No quinto 

agrupamento, 3 isolados se agruparam com 5 seqüências do banco de dados: M22518.1 B. 

cepacia, U96927.1 B. cepacia, EF634151.1 B. cenocepacia, U96930.1 B. pyrrocinia e AF148554 

B. stabilis. O sexto agrupamento foi formado por 9 seqüências do banco de dados: U96936.1 B. 

phenazinium, AY497470.1 B. phytofirmans, AY752958.1 e AY773196.1 B. mimosarum, 

EU024154.1 e U96941.1 B. graminis, EF139182.1, AJ420332.1 e AY 128103.1 B. tropica , e dois 

isolados (CV3.2.3F3 E CV4.2.1R5) que ficaram agrupados a estas três seqüências de B. tropica, 

condizendo com os resultados do seqüenciamento. O sétimo agrupamento foi formado somente 

por seqüências prévias: U96932.1 E U96933.1 B. plantarii, Y18703 B. multivorans, AF148556 B. 

cenocepacia, X80287.1 E X80286.1 B. cepacia. O enraizamento foi formado por Y10825.1 

Cupriavidus necator, AF300325.1 C. taiwanensis, AJ270258 Ralstonia mannitolilytica e 
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X67036.1 R. solanacearum. Foi observado que os isolados avaliados se agrupam aleatoriamente, 

pois penas o quarto agrupamento revelou dois pequenos clados separando os isolados de acordo 

com sua origem (Figura 6).  
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Figura 6 – Árvore filogenética baseada na comparação das seqüências com cerca de 550pb do gene 16S rDNA dos 
isolados com as seqüências disponíveis no banco de dados. Os agrupamentos foram calculados com o 
método de Máxima Parcimônia (MP). Os dados nos ramos indicam os valores de bootstrap, com um total 
de 1000 replicações, sendo apenas apresentados valores maiores do que 50. As seqüências de Cupriavidus 
necator, C. taiwanensis, Ralstonia mannitolilytica e R. solanacearum foram utilizadas como grupo 
externo 
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Após as análises do gene 16S rDNA, foi verificado que este gene não permitiu a 

identificação precisa dos isolados, embora tenha mostrado que os isolados estudados compõem o 

CBC, com exceção de CV4.2.1R5 e CV3.2.3F3, que ficaram agrupados à B. tropica. 

Todas os 39 isolados foram também submetidos ao seqüenciamento parcial do gene gyrB 

(aproximadamente 550pb) e suas respectivas filogenias foram inferidas por meio da utilização da 

ferramenta BLASTn contra a base de dados nt/nr do banco de dados. Da mesma forma que o gene 

16S rDNA todos os isolados foram identificados como pertencentes ao gênero Burkholderia, com 

similaridade variando entre 88% e 100%, e afiliação com as espécies B. cepacia e B. plantarii. 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Dados do seqüenciamento parcial dos genes 16S rDNA e gyrB, a identificação por similaridade foi 
realizada com o programa BLASTn contra a base de dados nt/nr do banco de dados 

 
           (continua) 

Identificação BLAST 
Isolados 
(código) 

Origem dos 
isolados Gene  

16S rDNA 
Similaridade 

(%) 
Acesso Gene gyrB 

Similaridade 
(%) 

Acesso 

TH2.3.3R3 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 
cenocepacia 

98 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
94 AB190575.1

TH2.3.3R4 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 
cenocepacia 

99 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
92 AB190576.1

TH2.1.3R2 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

cepacia 
95 AF097532.1

Burkholderia 
cepacia 

95 AB190576.1

TH2.2.3R3 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

cepacia 
99 AY946011.1

Burkholderia 
cepacia 

92 AB190575.1

TH2.4.1R1 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

cepacia 
99 AY946011.1

Burkholderia 
cepacia 

96 AB190576.1

CV2.1.2R2 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

anthina 
97 AY486373.1

Burkholderia 
cepacia 

91 AB190576.1

CV2.4.3R2 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

sp. 
99 EF602562.1

Burkholderia 
cepacia 

93 AB190576.1

TC3.3.1R6 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

cepacia 
91 AB015606.1

Burkholderia 
cepacia 

90 AB190575.1

TC3.4.1R1 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

sp. 
92 EF602562.1

Burkholderia 
cepacia 

94 AB190576.1

TC3.4.2R1 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

sp. 
99 AB298718.1

Burkholderia 
cepacia 

94 AB190576.1

TC3.4.2R2 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

sp. 
92 AB298718.1

Burkholderia 
cepacia 

96 AB190576.1

TC3.4.2R3 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 
cenocepacia 

97 EF602566.1
Burkholderia 

cepacia 
94 AB190575.1

TH3.1.1R4 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

sp. 
99 DQ094147.1

Burkholderia 
cepacia 

94 AB190575.1
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Tabela 3 – Dados do seqüenciamento parcial dos genes 16S rDNA e gyrB, a identificação por similaridade foi 

realizada com o programa BLASTn contra a base de dados nt/nr do banco de dados 

 
     (continuação) 

Identificação BLAST 
Isolados 
(código) 

Origem dos 
isolados Gene  

16S rDNA 
Similaridade 

(%) 
Acesso Gene gyrB 

Similaridade 
(%) 

Acesso 

TH3.4.1R4 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 
cenocepacia 

99 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
92 AB190576.1

CV4.2.1R5 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

tropica 
96 EF139183.1

Burkholderia 
plantarii 

88 AB220903.1

CV4.4.3R1 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 
cenocepacia 

97 EF602565.1
Burkholderia 

cepacia 
86 AB190576.1

ESR63 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

sp. 
99 EF602558.1

Burkholderia 
cepacia 

93 AB190575.1

ESR73 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

sp. 
96 EF602559.1

Burkholderia 
cepacia 

94 AB190575.1

ESR100 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 
cenocepacia 

99 EF602566.1
Burkholderia 

cepacia 
96 AB190576.1

ESR108 
Raiz 

(Endof.) 
Burkholderia 

sp. 
97 EF602567.1

Burkholderia 
cepacia 

95 AB190576.1

CV3.2.2F5 Rizosfera 
Burkholderia 

cepacia 
92 AB272341.1

Burkholderia 
cepacia 

91 AB190576.1

CV3.2.3F2 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

96 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
96 AB190576.1

CV2.1.3F5 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

92 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
94 AB190576.1

CV4.4.2F2 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

98 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
93 AB190575.1

TC4.3.1F2 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

95 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
93 AB190576.1

TH4.4.3F1 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

96 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
91 AB190575.1

CV3.1.1F1 Rizosfera 
Burkholderia 

sp. 
95 DQ977698.1

Burkholderia 
cepacia 

94 AB190575.1

CV3.1.2F4 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

100 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
86 AB190576.1

CV3.2.3F3 Rizosfera 
Burkholderia 

tropica 
90 EF139183.1

Burkholderia 
plantarii 

88 AB220903.1

TC3.3.1F1 Rizosfera 
Burkholderia 

cepacia 
96 DQ846736.1

Burkholderia 
cepacia 

89 AB190576.1

TC3.3.3F1 Rizosfera 
Burkholderia 

sp. 
97 EF602560.1

Burkholderia 
cepacia 

94 AB190576.1

TC3.4.1F2 Rizosfera 
Burkholderia 

cepacia 
98 AY741351.1

Burkholderia 
cepacia 

96 AB190575.1

TC3.4.1F4 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

99 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
97 AB190576.1

TH3.1.3F3 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

96 EF602567.1
Burkholderia 

cepacia 
90 AB190576.1

CV2.2.2F2 Rizosfera 
Burkholderia 

sp. 
97 EF602559.1

Burkholderia 
cepacia 

92 AB190576.1
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Tabela 3 – Dados do seqüenciamento parcial dos genes 16S rDNA e gyrB, a identificação por similaridade foi 
realizada com o programa BLASTn contra a base de dados nt/nr do banco de dados 

 
        (conclusão) 

Identificação BLAST 
Isolados 
(código) 

Origem dos 
isolados Gene  

16S rDNA 
Similaridade 

(%) 
Acesso Gene gyrB 

Similaridade 
(%) 

Acesso 

CV2.3.2F1 Rizosfera 
Burkholderia 

sp. 
98 EF602562.1

Burkholderia 
cepacia 

92 AB190576.1

TC2.2.2F4 Rizosfera 
Burkholderia 

sp. 
95 DQ813317.1

Burkholderia 
cepacia 

93 AB190576.1

TC2.2.2F5 Rizosfera 
Burkholderia 

cepacia 
94 EF054874.1

Burkholderia 
cepacia 

95 AB190576.1

TH2.3.2F5 Rizosfera 
Burkholderia 
cenocepacia 

98 EF602565.1
Burkholderia 

cepacia 
96 AB190575.1

 

 

Com a obtenção das seqüências parciais do gene gyrB, a análise filogenética foi conduzida, 

juntamente com seqüencias obtidas com as previamente disponíveis no banco de dados (Figura 

8). Nesta análise, foi observada a formação de nove grandes grupos: o primeiro deles foi formado 

somente com 11 isolados deste trabalho; um segundo agrupamento foi formado por 8 isolados 

juntamente com a seqüência AY996864.1 B. cepacia. No terceiro agrupamento, novamente 8 

isolados não se agruparam a nenhuma seqüência do bando de dados. O quarto agrupamento foi 

formado por 4 isolados juntamente com EU240559.1 e AY996882.2 B. cenocepacia. No quinto 

agrupamento, 3 dos isolados se agruparam a AY996866.1 B. cepacia. No sexto agrupamento, 2 

dos isolados ficaram agrupados a EU24056.1 B. cenocepacia, porém outras duas seqüências do 

banco de dados também ficaram neste grupo AB190575.1 e AY996867.1 B. cepacia. No sétimo 

agrupamento ficaram somente duas seqüências do banco de dados: AY996891.1 B. cenocepacia 

e AB190576.1 B. cepacia. Uma única seqüência ficou separada das demais, EU240569.1 B. 

pyrrocinia, e formou o oitavo agrupamento. O nono agrupamento foi formado por 5 seqüências 

prévias: EU240569.1 B. anthina, AY996876.1 B. multivorans, AB220903.1, AB190664.1 e 

AB190666.1 B. plantarii, juntamente com dois dos isolados (CV4.2.1R5 e CV3.2.3F5), que 

ficaram agrupados com as seqüências de B. plantarii, condizendo com o dado do seqüenciamento 

parcial do gene gyrB. O enraizamento desta árvore foi formado por AB014991.1 Cupriavidus 

necator, EU024219.1 C. taiwanensis, DQ657359.1 Ralstonia mannitolilytica e DQ657417.1 R. 

solanacearum.  
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Figura 7 – Árvore filogenética baseada na comparação das seqüências do gene gyrB das linhagens com as seqüencias 
disponíveis no banco de dados. O agrupamento calculado com o método de Máxima Parcimônia (MP). Os 
dados nos ramos indicam os valores de bootstrap, com um total de 1000 replicações, sendo apenas 
apresentados valores maiores do que 50. As seqüências de Cupriavidus necator, C. taiwanensis, Ralstonia 
mannitolilytica e R. solanacearum foram utilizadas como grupo externo 

 

 

Embora tenha sido utilizado um maior número de espécies da população de Burkholderia 

obtida do interior das raízes, em nenhuma das análises realizadas foi observada correlação entre a 

variação genética ou fenotípica com o nicho ocupado (endofítico ou rizosférico).
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2.4 Discussão 

 

O desenvolvimento das plantas sofre constantemente influência da vida microbiana ao seu 

redor, seja por meio de espécies endofíticas, habitantes da rizosfera, distribuídas no solo ou até 

mesmo dispersas no ar. Neste aspecto, se torna interessante um maior entendimento sobre a vida 

microbiana relacionada às plantas. Assim sendo, o presente trabalho teve como foco o estudo de 

bactérias do gênero Burkholderia relacionadas a uma das culturas de maior interesse mundial, a 

cana-de-açúcar. Estas bactérias foram isoladas de dois ambientes diferentes: raiz e rizosfera de 

cana-de-açúcar; buscou-se, então, avaliar a presença de características específicas para isolados 

endofíticos ou rizosféricos, que estivessem relacionadas à adaptação aos nichos ocupados.  

Trabalhos recentes têm descrito a importância do gênero Burkholderia na cultura da cana-

de-açúcar (BALDANI et al., 1997; DÖBEREINER et al., 1995; JAMES, 2000; OLIVEIRA et al., 

2002; PARKE; GURIAN-SHERMAN, 2001; PERIN et al., 2006ab). Recentemente, Mendes et 

al. (2007) relataram, pela primeira vez, que bactérias ligadas ao CBC compõem uma parte 

integrante da comunidade bacteriana endofítica de cana-de-açúcar, fato que torna este estudo 

bastante interessante. Este gênero é composto por bactérias com extrema versatilidade 

nutricional, que reflete na sua capacidade de utilizar uma ampla gama de compostos orgânicos 

como fontes de carbono (GILLIS et al., 1995), o que certamente contribui para seu sucesso ao 

concorrerem pelos exsudados das raízes e, assim, de forma eficiente a colonizar habitats tais 

como a raiz da planta. Estas bactérias também são componentes importantes da comunidade 

microbiana do solo (DALMASTRI et al., 1999); por exemplo, a primeira Burkholderia cepacia 

foi descrita como o agente causador da podridão mole de cebola (BURKHOLDER, 1950), mas 

várias estirpes desta espécie não são fitopatogênicas e desempenham papel importante na 

promoção da saúde vegetal (BEVIVINO et al., 1998), que pode ocorrer através da produção de 

fitohormônios, da fixação de nitrogênio atmosférico (van TRAN et al., 2000), ou até pela 

capacidade de produzir compostos com atividade antimicrobiana (CARTRIGHT; CHILTON; 

BENSON, 1995; EL BANNA; WINKELMANN, 1998; HU; YOUNG, 1998; KANG et al., 

1998).  

Quanto à capacidade dos isolados de Burkholderia spp. em produzir enzimas, foi observado 

que, neste trabalho, os isolados não produziram amilase e celulase. Tendo em vista o gasto de 

energia investido pela célula bacteriana para a produção de enzimas, principalmente em 
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substratos difíceis de serem metabolizados, como a celulose, é possível sugerir que a 

disponibilidade de outras fontes de carbono, prontamente metabolizáveis, seja um fator de 

seleção negativo para espécies produtoras destas enzimas, como sugerido por Roumas (1988).  

Em relação à produção das enzimas esterase e lipase, todos os isolados foram positivos, e 

os índices enzimáticos observados e analisados estatisticamente, revelam que há diferenças nas 

produções entre os isolados, mas não há um padrão em quantidade de produção (índice 

enzimático) para isolados endofíticos de raiz ou rizosféricos. Vale ressaltar que um mesmo 

isolado endofítico de raiz, CV2.1.2R2, apresentou o mais alto índice de produção para ambas as 

enzimas, mostrando que este isolado apresenta um maior potencial para produção destas enzimas. 

As enzimas esterase e lipase têm a atenção de indústrias, principalmente para aplicações como: 

tratamento de óleos e gorduras, produção de detergentes, processamento de alimentos, síntese de 

produtos químicos e farmacêuticos, fabricação de papel e produção de cosméticos 

(HENDRICKSON, 1997ab; KAZLAUKAS; BORNSCHEUER, 1998).  

Com o restante das avaliações fisiológicas desenvolvidas neste trabalho, foi observado que 

os isolados utilizados têm potencial para a promoção de crescimento vegetal, visto que foram 

capazes de fixar nitrogênio, produzir AIA e sideróforos, além de solubilizar fosfato inorgânico.  

O conhecimento da capacidade de um organismo em realizar fixação biológica de 

nitrogênio é importante para a seleção de linhagens com potencial de exploração biotecnológica. 

Esta capacidade pode ser facilmente comprovada pela sua habilidade de crescer em meio de 

cultura livre de N2 fixado (DÖBEREINER et al., 1995). A fixação de nitrogênio é uma 

característica comum de bactérias endofíticas, pois o ambiente dentro da planta pode ser um 

nicho adequado para a fixação de N2, visto que neste ambiente as bactérias diazotróficas têm 

acesso a um nicho com baixa quantidade de O2 e com baixos níveis de nitrogênio, exigido para a 

expressão do complexo nitrogenase, e assim pode permitir a fixação de nitrogênio, convertendo o 

N2 atmosférico em amônia, assimilável pelas plantas (BALDANI; BALDANI, 2005; JAMES; 

OLIVARES, 1998; OLIVEIRA et al., 2002; STEENHOUDT et al., 2000). Além disso, dentro 

das raízes das plantas as bactérias diazotróficas endofíticas não sofrem limitação de substâncias 

ricas em carbono, enfrentando competição com um menor número de microrganismos e podendo, 

então, transferir muito mais eficientemente os compostos nitrogenados produzidos para a planta 

(NEVES; RUMJANEK, 1998). Porém, neste trabalho, os resultados demonstram que a população 

de rizosfera pode ter sido selecionada para esta finalidade. Nestes ambientes (rizosféricos) a 
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concentração de O2 é maior que no interior da planta, assim, sugere-se que devem existir 

microambientes com menores quantidades de O2, ou então a rizosfera seria apenas um 

reservatório de bactérias fixadoras. Vários autores têm relatado espécies de Burkholderia 

fixadoras de nitrogênio, como também espécies novas têm sido descritas neste sentido, como 

Burkholderia unamae (CABALLERO-MELLADO et al., 2004), Burkholderia xenovorans 

(GORIS et al., 2004), Burkholderia tropica (REIS et al., 2004) e Burkholderia silvatlantica  

(PERIN et al., 2006b). Sendo assim, a fixação de nitrogênio parece ser uma propriedade comum 

do gênero Burkholderia (ESTRADA-DE LOS SANTOS; BUSTILLOS-CRISTALES; 

CABALLERO-MELLADO, 2001; REIS et al., 2004; ZHANG et al., 2000), que pode ser 

explorada para melhoramento de culturas onde estas bactérias estejam relacionadas, como a cana-

de-açúcar.  

A análise da produção de AIA demonstrou que todos os isolados produziram este 

fitohormônio, sendo que a população da rizosfera apresentou um maior nível de produção. Esta 

característica pode estar associada à promoção de crescimento vegetal, pois tendo em vista que o 

AIA aparentemente não funciona como um hormônio em células bacterianas, esta habilidade 

pode ter evoluído devido a sua importância na relação bactéria-planta (PATTEN; GLICK, 1996). 

Além da produção de hormônios, a capacidade de bactérias em solubilizar fosfato inorgânico 

também é um fator envolvido na interação bactéria-planta, visto que esta característica aumenta a 

disponibilidade de fosfato viável para o vegetal, sendo este um possível mecanismo de promoção 

de crescimento vegetal em condições de campo (RODRIGUEZ; FRAGA, 1999). Embora o maior 

índice de solubilização de fosfato tenha sido observado em uma linhagem endofítica de raiz, o 

restante dos isolados apresentou índices que praticamente não diferem na análise estatística, 

demonstrando que esta é uma característica comum entre os isolados de Burkholderia.  

Várias bactérias também podem melhorar o crescimento vegetal através da supressão de 

patógenos, na competição por nutrientes, por antibiose, ou pela síntese de sideróforos, que podem 

solubilizar e quelar ferro do solo e inibir o crescimento de microrganismos fitopatogênicos 

(DOBBELAERE; VANDERLEYDEN; OKON, 2003). A produção de sideróforos por 

rizobactérias promotoras de crescimento vegetal é considerada importante na supressão de 

microrganismos deletérios e patógenos de plantas presentes no solo (SIDDIQUI, 2005), 

principalmente fungos patogênicos, visto que os sideróforos dos fungos apresentam menor 

afinidade pelo ferro (LOPER; HENKELS, 1999; O’SULLIVAN; O’GARA, 1992). Além disso, 
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os sideróforos podem induzir mecanismos de resistência na planta (COMPANT, 2005 ab; van 

LOON; BAKKER; PIETERSE, 1998; SCHROTH; HANCOOK, 1995; ZEHNDER et al., 1997). 

A síntese de sideróforos pode ser influenciada por vários fatores, entre eles o pH, o teor de ferro e 

ferro fundido a forma de íons, a presença de outros oligoelementos, e uma oferta adequada de 

carbono, azoto e fósforo (DUFFY; DÉFAGO, 1999). Um teste universal para a detecção de 

sideróforos foi desenvolvido por Schwyn e Neilands (1987), o teste CAS, que é baseado na 

quelação do ferro por qualquer classe de sideróforos. A análise universal com Cromoazurol S 

pode detectar sideróforos totais em meios quimicamente definidos independentemente da 

natureza química dos sideróforos. O método CAS detecta pela mudança de cor do complexo 

CAS-ferro de azul para laranja após a quelação de ferro vinculada pelos sideróforos (BARRY, 

1991; SCHWYN; NEILANDS, 1987). Os sideróforos sintetizados pelo gênero Burkholderia 

constituem uma opção viável para biocontrole, pois a planta pode suprimir o crescimento de 

patógenos pela retirada do ferro daquele ambiente, visto que o ferro é fator limitante para o 

crescimento de muitos agentes patogênicos na rizosfera (PARKE; RAND, 1991). Neste trabalho, 

os melhores produtores de sideróforos foram os isolados da rizosfera, capacidade esta que pode 

estar relacionada com a maior competitividade nestes ambientes rizosféricos. 

Fungos patogênicos para plantas causam danos as culturas dignos de milhões de dólares em 

todo o mundo, apesar do amplo uso de pesticidas químicos. Por isso, a procura de técnicas 

alternativas de biocontrole sem utilizar qualquer fungicida sintético vem aumentando (COPPING; 

MENN, 2000). Nas últimas décadas, muitos cientistas têm conduzido suas investigações sobre o 

desenvolvimento de microrganismos antagonistas para patógenos de plantas, já que estes podem 

produzir substâncias químicas mais seguras que os fungicidas sintéticos (WAKAYAMA et al., 

1984; EL-BANNA; WINKELMANN, 1998). Neste sentido, CBC organismos produzem um 

número de substâncias que antagonizam o crescimento de patógenos de plantas presentes no solo 

(BEVIVINO et al., 2000, HEUNGENS; PARKE, 2000). Exemplificando, algumas das bactérias 

utilizadas neste trabalho (ESR63, ESR73, ESR100, ESR108) foram avaliadas anteriormente por 

Mendes et al. (2007), quanto à capacidade de produzir Pirrolnitrina, que é um metabólito 

antifúngico com atividade antagonista contra uma grande uma variedade de fungos patogênicos de 

plantas e até de patogênicos humanos (HILL et al., 1994; LIGON et al., 2000). A Pokkah boeng, 

doença causada por Fusarium verticillioides (Sin: F. moniliforme, SEIFERT, et al., 2003), pode 

causar significantes quedas da produção e perdas econômicas nos cultivos comerciais de cana-de-
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açúcar (RAID, 1998). De acordo com Mendes et al. (2007), a alta freqüência de espécies de 

Burkholderia entre as bactérias endofíticas isoladas de plantas de cana-de-açúcar e sua forte 

atividade de inibir o crescimento de F. verticillioides torna estes isolados candidatos potenciais 

para o controle da doença Pokkah boeng. 

Outra doença que causa preocupação no setor canavieiro é a escaldadura das folhas, 

provocada pela bactéria Xanthomonas albilineans, pois, quando esta doença se manifesta em 

variedades extremamente suscetíveis, pode levar a perdas de até 100%. Esta bactéria pode 

sobreviver de ano a ano em plantas infectadas, sendo disseminada na colheita e, possivelmente, 

por outras práticas culturais que provoquem ferimentos nos colmos, como a manipulação 

mecânica da colheita. Esta espécie bacteriana também pode ser facilmente transportada por ventos 

e chuvas (COMSTOCK; LENTINI, 2002; TOKESHI, 1997). 

Nos testes realizados contra estes patógenos, os melhores resultados, em número de 

isolados, foram observados para rizobactérias, porém nos testes de antagonismo contra F. 

verticillioides, os resultados foram praticamente idênticos, visto que somente um isolado 

endofítico não foi capaz de controlar o crescimento deste patógeno. Existem numerosos trabalhos 

relatando a utilização de microrganismos endofíticos no controle de fitopatógenos (STURZ; 

MATHESON, 1996), que pode ser resultado de vários fatores, como a produção de antibióticos, 

promoção de crescimento e indução de resistência sistêmica (BUCHENAUER, 1998). As 

bactérias habitantes da rizosfera também possuem características atrativas para aplicações de 

controle biológico, visto que estas freqüentemente competem por nutrientes e pela ocupação do 

nicho ecológico e necessitam desenvolver ferramentas para a competição intra e interespecífica, 

tais como a produção de antibióticos, enzimas degradativas e bacteriolíticas e bacteriocinas, 

acarretando na inibição de outros microrganismos, dentre eles os patógenos (DONG et al., 2004; 

PARRET et al., 2003). Portanto, os resultados obtidos são condizentes com a literatura e indicam 

que os isolados avaliados apresentam potencial para aplicações de biocontrole contra os patógenos 

testados.  

Embora os ensaios tenham sido realizados in vitro, seria interessante a condução de testes in 

vivo para avaliar a capacidade destes isolados em promover o crescimento vegetal em condições 

de campo, visto que estes isolados possuem não só uma característica benéfica para as plantas, 

mas um conjunto delas. Vale ressaltar que trabalhos conduzidos em condições de campo 

revelaram que bactérias do gênero Burkholderia estão associadas à fixação de nitrogênio de 
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plantas de café e milho, melhorando o desenvolvimento destas culturas (ESTRADA-DE LOS 

SANTOS; BUSTILLOS-CRISTALES; CABALLERO-MELLADO, 2001; ESTRADA-DE LOS 

SANTOS et al., 2002). 

Toda a caracterização fisiológica abordada neste trabalho nos permite concluir que os 

isolados estudados possuem potencial para exploração industrial e agrícola. Estes resultados 

também nos revelam diferenças nas análises, de acordo com a origem dos isolados, porém, no 

geral, as características avaliadas se apresentam nos isolados de ambas as origens, e não foi 

encontrada uma característica que se fizesse presente somente em isolados endofíticos de raiz ou 

somente em isolados rizosféricos.  

No que se diz respeito à análise molecular, a primeira etapa foi a análise por BOX-PCR. 

Nesta técnica, os perfis revelados em gel de agarose servem como impressão digital de cada 

isolado avaliado, são fingerprints genômicos correspondentes às regiões conservadas e repetitivas 

ao longo do genoma de cada isolado, que são discriminatórios para espécies, pois os resultados 

representam bem análises baseadas na homologia DNA-DNA (KOEUTH; VERSALOVIC; 

LUPSKI, 1995; De BRUJIN, 1992). Por esta análise chegamos à conclusão de que os isolados 

estão muito relacionados e que não há diferença, no geral, entre isolados endofíticos de raiz de 

cana-de-açúcar e os da rizosfera. Apenas 5 isolados ficam agrupados de forma mais distante dos 

demais, CV4.4.3R1, TH3.3.3R3, CV3.2.3F2, TC4.3.1F2 e TC3.3.3F1, indicando que ao longo do 

genoma destes existem características que os tornam diferentes de todos os outros 34 isolados 

avaliados.  

Bactérias do gênero Burkholderia possuem genomas com 2 a 3 cromossomos, com tamanho 

de 6 a 9 Mb, além de apresentar capacidade de multireplicação, características que conferem a 

estas bactérias plasticidade genômica e adaptabilidade metabólica (BENTLEY; PARKHILL, 

2004; LESSIE et al., 1996; MAHENTHIRALINGAM; URBAN; GOLDBERG, 2005; MICHÈ et 

al., 2001). Assim, as bactérias deste gênero podem colonizar a rizosfera e ambientes endofíticos 

de uma vasta gama de plantas hospedeiras, bem como apresentar características importantes na 

relação bactéria-planta, como realizar a fixação de nitrogênio (CABALLERO-MELLADO et al., 

2004; CABALLERO-MELLADO et al., 2007; GILLIS et al., 1995; PERIN et al., 2006ab; REIS 

et al., 2004), ou características que promovam sua competitividade e sucesso na colonização de 

diferentes ambientes, como a produção de sideróforos (MARTÍNEZ-AGUILAR et al., 2008). 

Devido a toda esta plasticidade genômica grandes diferenças entre isolados cujas origens são 
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ambientes tão parecidos, como do ambiente de dentro da raiz da planta e da rizosfera, são muito 

difíceis de ser encontradas, fato que pode explicar o alto grau de relacionamento entre os isolados 

observado por BOX-PCR.  

Após a análise por BOX-PCR, a técnica de ARDRA, com alvo o gene 16S rDNA, foi 

utilizada em busca de diferenciação entre os isolados, por meio da formação de ribotipos 

observados em gel de agarose. Porém, com a técnica de ARDRA, não foi observada diferença 

entre os isolados avaliados, visto que o isolado CV4.2.1R5 foi o único que apresentou perfil 

diferente, fato este confirmado pela análise  filogenética (16S rDNA e gyrB). Entretanto, na 

análise destas seqüências, este isolado CV4.2.1R5 apresentou similaridade ao isolado CV3.2.3F3. 

Sendo assim, pode ser sugerido que a técnica de ARDRA não apresentou sensibilidade para 

análise de variabilidade do gênero Burkholderia. 

Os dados do seqüenciamento foram analisados através das árvores filogenéticas. Ao 

analisarmos a primeira árvore filogenética construída com seqüencias parciais da região 16S 

rDNA, foi possível observar a formação de três agrupamentos e, no geral, os isolados se 

agruparam aleatoriamente, sem interseção do fator lugar de origem. Estes isolados estão mais 

proximamente agrupados com as espécies do CBC, B. cepacia, B. cenocepacia e B. anthina, com 

exceção de dois isolados, CV4.2.1R5 e CV3.2.3F3, que se agruparam com a espécie B. tropica, 

uma espécie fixadora de nitrogênio descrita recentemente, associada a plantas de café, cana-de-

açúcar e milho (CABALLERO-MELLADO et al., 2004; PERIN et al., 2006b; REIS et al., 2004).  

Avaliando o gene gyrB, foi possível perceber que novamente os isolados CV4.2.1R5 e 

CV3.2.3F3 ficam distantes de todos os outros, mas desta vez se agruparam a B. plantarii, espécie 

que foi inicialmente identificada como Pseudomonas plantarii, patogênica para a cultura de arroz 

(AZEGAMI; NISHIYAMA; TABEI, 1988; HIKICHI; OKUNO, T.; FURUSAWA, 1995). Os 

isolados agruparam-se principalmente com a espécie B. cepacia. Nenhum dos agrupamentos foi 

formado por isolados de somente um local de origem.  

Em ambos os genes, muitos isolados não se agruparam de maneira próxima a nenhuma 

seqüência do banco de dados, porém, para concluir a descoberta de novas espécies do gênero 

Burkholderia, um seqüenciamento minucioso deve ser conduzido. Ao compararmos as análises 

dos dois genes, é possível observar que alguns agrupamentos se confirmam, enquanto outros não 

têm relação alguma, por exemplo, os isolados CV4.2.1R5 e CV3.2.3F3 ficaram agrupados com 

B. tropica nas análises com as seqüencias do gene 16S rDNA e com B. plantarii nas análises com 
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as seqüências do gene gyrB, porém nas duas análises estes isolados ficam distantes de todos os 

outros 37 isolados. Trabalhos anteriores também mostraram que a topologia de árvores de gyrB 

foi diferenciada da obtida com seqüência do gene 16S rDNA (COENYE et al., 2001), como 

também de árvores com seqüência do gene recA (MAHENTHIRALINGAM et al., 2000a; 

VERMIS et al., 2002). Contudo a taxonomia do CBC ainda não está totalmente resolvida 

(COENYE; VANDAMME, 2003). A presença de diversas linhagens genéticas dentro de cada 

espécie, tais como em B. cepacia e B. cenocepacia acrescenta um nível adicional de 

complexidade taxonômica (BALDWIN et al., 2007). 

As técnicas moleculares abordadas apresentaram resultados diferenciados, pois regiões 

diferentes do genoma bacteriano foram alvo em cada uma das técnicas. Porém, em alguns pontos, 

elas demonstram o mesmo resultado, como a mistura dos isolados em todas as análises, 

evidenciando que em nenhum alvo avaliado existe uma diferença capaz de separar isolados 

endofíticos dos isolados rizosféricos.  

A existência de endófitos colonizando plantas e tecidos refletem a habilidade da bactéria de 

adaptar seletivamente a estes nichos ecológicos específicos (GRAY; SMITH, 2005, 

HALLMANN et al., 1997b). Conseqüentemente, associações íntimas entre bactérias e plantas 

hospedeiras podem ser formadas (COMPANT et al., 2005ab; HALLMAN et al., 1997b; 

KLOEPPER et al., 1999) sem prejudicar a planta (HALLMAN et al., 1997b; KLOEPPER; 

SCHIPPERS; BAKKER, 1992; KLOEPPER et al., 1999; LODEWYCKX et al., 2002; WHIPPS, 

2001). Muitas das bactérias presentes na rizosfera podem também entrar nas raízes e se 

estabelecer como populações endofíticas, visto que este local (rizosfera) é uma das principais 

entradas de endófitos para a planta (AZEVEDO, 1998; GRAY; SMITH, 2005; KLOEPPER et al., 

1999). Assim, assume-se que muitas comunidades de bactérias endofíticas são o produto do 

processo de colonização iniciado nas raízes (McLONROY; KLOPPER, 1995a; STURZ; 

CHRISTIE; NOWAK, 2000; van PEER et al., 1990; WELBAUM et al., 2004), processo levado 

para o ambiente da planta pela busca de melhores condições para o crescimento. Mas na 

realidade, as distinções entre bactérias endofíticas e epifíticas (rizoplano ou filoplano) são de 

natureza apenas didática, não existindo um claro limite entre os grupos e sim um gradiente entre 

eles, visto que existem populações bacterianas que podem flutuar entre a colonização destes 

locais, influenciadas pelos fatores ambientais (HALLMANN et al., 1997b). Da mesma forma, 

isto poderia estar acontecendo com os isolados avaliados neste trabalho. Visto que a rizosfera é 
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definida como o solo aderente às raízes (KANG; MILLS, 2004), e todos os relatos de 

rizobactérias podem passar a colonizar as plantas de maneira endofítica, assume-se que os 

isolados deste trabalho estariam, no momento do isolamento, se movimentando entre estes 

ambientes, buscando melhores condições para seu crescimento.  

Por outro lado Burkholderia spp. integrantes do CBC, podem também causar doenças em 

seres humanos vulneráveis (MAHENTHIRALINGAM; URBAN; GOLDBERG, 2005). Um 

exemplo deste problema em humanos é a Fibrose Cística, onde os pacientes ficam vulneráveis à 

infecção bacteriana, principalmente à isolados membros do CBC (BLACKBURN et al., 2004). 

Dessa forma, a posição taxonômica como membros do CBC pode limitar a sua aplicação na 

agricultura (PERIN et al., 2006a). Assim, juntamente com o aumento de interesse por bactérias 

deste gênero, surgem também as dúvidas sobre a repercussão de aplicações destas bactérias 

(ESTRADA-DE LOS SANTOS; BUSTILLOS-CRISTALES; CABALLERO-MELLADO, 2001; 

GOVAN; HUGLES; VANDAMME, 1996; VANDAMME et al., 1997), mesmo sendo observado 

que as infecções por CBC são muitas vezes secundárias às infecções por Pseudomonas 

aeruginosa (SPEERT, 2001). 

Para avaliar qual a amplitude da emergência de isolados ambientais como causas de 

infecções clínicas, um método vem sendo muito discriminatório, Multilocus sequence typing 

(MLST), que é uma técnica relativamente nova baseada na análise de vários genes. Ao contrário 

dos métodos anteriores de tipagem de estirpes do CBC (LIPUMA et al., 2002), a MLST confia na 

comparação de informações da seqüência de DNA total. Este processo facilita tanto a 

identificação e a congruência de clones idênticos como também a comparação evolutiva de 

estirpes estritamente relacionadas. Assim, juntamente com esta técnica, estudos epidemiológicos 

devem ser realizados a fim de concluir qual o potencial patogênico de isolados de Burkholderia 

biotecnologicamente ativos (MENDES et al., 2007).  

A elaboração de produtos naturais que fertilizem as plantas e as protejam contra 

enfermidades sem contaminação dos solos e sem causar qualquer dano a animais e humanos é o 

objetivo de todos os pesquisadores. Neste sentido, trabalhar com produtos a partir de metabólitos 

ativos de espécies do gênero Burkholderia, em ausência da célula como tal, permite grandes 

possibilidades para sua utilização como agente de biocontrole; além disso, constituem uma 

alternativa eficaz a quimiotóxicos, que são altamente contaminantes e perigosos para saúde 

(SÁNCHES; ORTIZ; HERNANDEZ, 2003). 
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3 CONCLUSÕES 

 

- Os isolados de Burkholderia spp. endofíticos de raiz e da rizosfera apresentam potencial para 

produção de enzimas do tipo lipases (lipase e esterase); 

 

- Os isolados de Burkholderia spp. endofíticos de raiz e da rizosfera apresentam potencial para 

promoção de crescimento vegetal, avaliado pelas características de fixação de nitrogênio, 

produção de ácido-indol-acético, produção de sideróforos e solubilização de fosfato inorgânico; 

 

- Os isolados de Burkholderia spp. endofíticos de raiz e da rizosfera apresentam potencial para 

inibição dos patógenos de cana-de-açúcar Fusarium verticillioides (Sin.: F. moniliforme) e 

Xanthomonas albilineans; 

 

- De acordo com as análises dos genes 16S rDNA e gyrB, foi observado que os isolados 

avaliados fazem parte do complexo Burkholderia cepacia, com exceção de apenas 2 isolados 

(CV4.2.1R5 e CV3.2.3F5);  

 

- De acordo com as técnicas realizadas neste trabalho, não foram encontradas características 

fenotípicas ou genotípicas que fossem capazes de separar os isolados de Burkholderia spp. de 

acordo com o nicho ocupado no momento do isolamento. 
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