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RESUMO 

 

Diversidade e estrutura de comunidades bacterianas na filosfera e suas relações com 
a espécie vegetal e compostos orgânicos voláteis 

 
A filosfera foi considerada um ambiente extremo durante muitos anos para os 

microrganismos. Estudos recentes envolvendo comunidades bacterianas na superfície das 
plantas têm demonstrado que esta é composta por uma enorme e variável diversidade, 
principalmente em plantas de ambientes naturais como as da Mata Atlântica. Comparar as 
comunidades de bactérias de plantas de ambientes naturais com as de sistemas agrícola é 
de extrema importância, visto que as matas abrigam uma enorme diversidade vegetal e 
esta vem sendo diariamente substituída pela agricultura. Fatores ambientais como radiação 
UV, compostos orgânicos liberados pelas plantas em resposta à proteção, estresse 
osmótico e disponibilidade de nutrientes também podem induzir ou reprimir a colonização 
dessas bactérias na filosfera das plantas. Portanto, este trabalho traçou dois objetivos, o 
primeiro foi avaliar a variabilidade na comunidade bacteriana da filosfera de plantas 
cultivadas (soja, cana-de-açúcar, e eucalipto), localizadas em regiões geograficamente 
distintas, utilizando sequenciamento de bibliotecas de clones de DNA do gene rRNA 16S e 
comparar com as comunidades da filosfera de plantas nativas (Trichilia clausenii, Trichilia 
catigua e Campomanesia xanthocarpa), e o segundo, foi verificar a influência dos 
compostos orgânicos voláteis (COVs) emitidos pela planta, os diferentes níveis de radiação 
solar e a sazonalidade na seleção das comunidades bacterianas na filosfera de Trichilia 
clausenii, usando sequenciamento de bibliotecas de clones de cDNA do gene rRNA 16S e 
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CGEM). A análise 
comparativa das bibliotecas de clones do gene rRNA 16S de plantas de ambientes naturais 
com cultivadas, confirmou que cada espécie de planta possui sua própria comunidade de 
bactérias, sendo a diversidade de UTOs na filosfera de C. xanthocarpa e T. clusenii maior 
que a de plantas cultivadas. O filo Proteobacteria. foi predominante em ambas as filosferas 
de plantas cultivadas e nativas, sendo as Alphaproteobacteria dominantes na soja e na 
cana-de-açúcar e as Gamaproteobacteria nas filosferas das três árvores da Mata Atlântica. 
Este resultado sugere que a filosfera de plantas cultivadas pode selecionar grupos 
específicos de bactérias que não são encontradas na filosfera de espécies arbóreas da 
Mata Atlântica, e vice-versa, e que a substituição de florestas por culturas agrícolas pode 
levar a uma redução da beta-diversidade de bactérias. Já os resultados da afiliação 
filogenética das amostras da filosfera de Tichilia clausenii submetida a diferentes 
intensidades de radiações UV, também mostraram uma predominância de clones 
associados à Proteobacteria em todas as bibliotecas avaliadas. O fator luminosidade e o da 
planta, quando avaliados na mesma época, não mostraram efeito sob a comunidade 
bacteriana, entretanto, o efeito da sazonalidade foi bastante evidente, apresentando uma 
maior diversidade e riqueza de espécies durante a estação chuvosa. Os dados sugerem 
que as bactérias epifíticas possuem um elevado grau de adaptação a diferentes condições 
ambientais que são expostas.  
 

Palavras-chave:  Filosfera, Bacteria, COVs, Plantas Nativas, Plantas Cultivadas                     
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ABSTRACT  

 
Bacterial community structure and diversity in the phyllosphere and their relation to 

plant species and volatile organic compounds  
 
 

The phyllosphere has been considered an extreme environment to microorganisms 
for many years. Recent studies involving bacterial communities on plant surfaces has shown 
that they comprise an abundant and dynamic variety, mainly in natural environments, such 
as the Atlantic Forest. The comparison of bacterial communities from plants in natural 
environments with those of agricultural systems is extremely important, since forests contain 
an enormous plant diversity which is being replaced daily by agricultural cultivation. 
Environmental factors such as UV radiation, organic compounds released by plants in 
response to protection, osmotic pressure, and nutrient availability can either induce or 
suppress the colonization of bacteria in the phyllosphere of plants. Therefore, this study 
aimed to evaluate the variability in phyllospheric bacterial communities of native plants 
(Trichilia clausenii, Trichilia catigua  and Campomanesia xanthocarpa) and crops (soybean, 
sugar cane and eucalyptus) located in geographically distinct regions, using 16S rRNA gene 
sequences from clone libraries, the influence of volatile organic compounds (VOCs) emitted 
by each plant, the different levels of solar radiation, and seasonality in the selection of 
bacterial communities in the phyllosphere of Trichilia clausenii using 16S rRNA gene 
sequences from cDNA clone libraries and gas chromatography-mass spectrometry (GCMS). 
The comparative analysis of the 16S rRNA gene sequences from clone libraries of plants 
from natural environments confirmed that each plant species has its own community of 
bacteria, where the diversity of OTUs in the phyllosphere of C. xanthocarpa and T. clusenii 
was greater than that of cultivated plants. The phylum Proteobacteria was predominant in 
the phyllosphere of both cultivated and native plants, where Alphaproteobacteria was 
dominant in phyllospheres of soybean and sugar cane and Gamaproteobacteria was 
harbored on the three trees of the Atlantic Forest. These results suggest that the 
phyllosphere of cultivated plants can select for specific groups of bacteria that are not found 
in the phyllosphere of tree species in the Atlantic Forest, and vice versa, where the 
conversion of forests to agriculture may lead to a reduction of bacterial beta diversity. The 
results of the phylogenetic affiliation between the phyllospheres of Tichilia clausenii, 
subjected to different intensities of UV radiation, also showed a predominance of clones 
associated with Proteobacteria in the evaluated clone libraries. The light factor, which was 
evaluated during the same period, showed no effect on the bacterial community, however, 
seasonal effects were quite evident, showing a higher diversity and species richness during 
the rainy season. This data suggests that epiphytic bacteria are equipped with a high degree 
of adaptation to different environmental conditions that they are exposed to.   
 
Keywords : Phyllosphere; Bacteria; VOCs, Native Plants; Cultivated Plants 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Mata Atlântica e monocultivo no Brasil 

 

As florestas tropicais são ecossistemas que abrigam alta biodiversidade, englobando 

cerca de dois terços do total de espécies existentes no planeta (UNESCO, 2007). Dentre as 

florestas tropicais, a Mata Atlântica está entre as mais ameaçadas de extinção. No início do 

século XVI, apresentava 1.713.535 km² de cobertura florestal original (12% do território 

nacional), atualmente esta cobertura está reduzida a 7,4% (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 

2005). A Mata Atlântica ocorre no litoral das regiões do Nordeste, Sudeste e Sul do país, 

avançando para o interior em extensões variadas (ISA, 2001), e é formada por uma série de 

unidades fitogeográficas, constituindo um mosaico vegetal de grande diversidade ecológica. 

Essa biodiversidade não é homogeneamente distribuída uma vez que as diferentes 

combinações de temperatura, altitude, solos, precipitação e distância do oceano ao longo 

de sua extensão criaram condições para a ocorrência de grupos únicos de espécies em 

áreas específicas. Apesar do altíssimo nível de fragmentação em que se encontra, a Mata 

Atlântica ainda é um dos ecossistemas com maior biodiversidade, contendo cerca de 7% de 

todas as espécies do mundo (CULLEN et al., 2001). Esta floresta surpreende não apenas 

por sua enorme biodiversidade, mas também pelo grande número de espécies endêmicas. 

Das 20.000 espécies de plantas da Mata Atlântica, 40% são endêmicas, e algumas são 

extremamente raras. Além de abrigar algumas das espécies mais raras do mundo, essa 

mata também é responsável pela proteção das bacias hidrográficas, prevenção da erosão 

do solo e manutenção das condições ambientais necessárias à existência de cidades e 

áreas rurais. Tem sido estimado que a Mata Atlântica seja o reservatório de água para 

cerca de três quartos da população do país. Uma grande parte da eletricidade gerada no 

Brasil, no Paraguai e na Argentina é produzida nos seus rios e especialmente na 

Ecorregião das Florestas do Alto Paraná, onde se localizam três das maiores hidrelétricas 

do mundo.  

O desmatamento da Mata Atlântica teve início no começo do século XVI, devido à 

colonização do Brasil pelos portugueses, que transformou algumas áreas ao longo do litoral 

em centros populacionais do país (REIS, 1982). A transformação da mata em pastos e 
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monoculturas iniciou-se nos séculos XVII e XVIII, em função do cultivo de cana-de-açúcar, 

criação de gado e o desmatamento descontrolado para a exploração da madeira de 

algumas poucas espécies arbóreas, principalmente (SIQUEIRA, 1982; GUILLAUMON, 

1989; DEAN, 2000). No século XIX, as plantações de café tornaram-se cada vez mais 

comuns no centro e no sul da Mata Atlântica (GUILLAUMON, 1989). O século XX foi 

marcado pelas práticas industriais, principalmente a produção de aço, aumentado o 

consumo de madeira como combustível (DEAN, 1995; BRIGHT; MATTOON, 2001). 

Plantações de eucalipto visando à construção, papel, lenha, carvão e outros produtos 

madeireiros, substituíram enormes extensões de Mata Atlântica. Posteriormente e 

especialmente mais ao sul, soja, trigo, milho e outras monoculturas anuais transformaram 

definitivamente o que era uma vasta floresta contínua numa paisagem altamente 

fragmentada restando apenas pequenas manchas de floresta espalhadas entre grandes 

áreas de monoculturas, pastos, estradas e cidades (DEAN, 2000).   

A agricultura brasileira se expandiu substancialmente durante as últimas décadas, e 

espera-se expandir ainda mais em resposta a crescente demanda por alimentos e matérias-

primas para biocombustíveis. Essa expansão resulta não só na perda substancial dos 

ecossistemas naturais como causa impactos negativos para a diversidade biológica, 

recursos hídricos e qualidade dos solos. O grau dos impactos causados pela introdução 

agrícola pode variar em função do tipo cultura. Por exemplo: o grande aumento da cultura 

de cana-de-açúcar em meados de 2006 ocorreu principalmente em terras agrícolas e 

pastos já existentes, não contribuindo diretamente com o desmatamento. Em contrapartida, 

o Cerrado brasileiro tem sofrido grande impacto em função da expansão da cultura de soja 

durante as últimas décadas (LIMA, 2010). Dados recentemente mostram que a lavoura de 

cana-de-açúcar continua em expansão no Brasil. Somente em 2010, estima-se que as 

áreas destinadas à atividade sucroalcooleira é de 8.167,5 mil hectares, distribuídas em 

todos os estados produtores, sendo o Estado de São Paulo o maior produtor com 53,60% 

(4.377,66 mil hectares), seguido por Minas Gerais com 8,65% (706,58 mil hectares) 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2010a). Já, o levantamento de 

intenção de plantio para a safra 2009/10 de grãos como algodão, arroz, feijão primeira 

safra, milho segunda safra e soja, além do trigo que se encontra em fase de colheita indica 

uma área aproximadamente de 48,01 milhões de hectares, ou seja, 77% da área cultivada 
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do país.  Em termos quantitativos, a soja apresenta o maior crescimento (269,2 a 731,7 mil 

hectares), passando para uma área entre 23,74 e 24,20 milhões de hectares.  A produção 

de soja segundo o levantamento de 2009/2010 é estimada entre 67,69 e 69,0 milhões de 

toneladas somente em 2010 (CONAB, 2010b).     

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Silvicultura, o setor florestal brasileiro 

também se encontra em expansão. Hoje, em regime de produção, cerca de 4,8 milhões de 

hectares estão destinados às plantações florestais de rápido crescimento. Cerca de dois 

terços correspondem a plantações de eucalipto e o restante a plantações de Pinus 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS – ABRAF, 

2009). 

A substituição de florestas nativas (Cerrado e Mata Atlântica) pela monocultura pode 

resultar em erosão, soterramento de nascentes e alteração dos níveis dos lençóis freáticos 

pelo manejo inadequado do solo, contaminação da água e do solo pelo uso de fertilizantes 

e defensivos agrícolas. Porém, o maior impacto do processo de fragmentação florestal é a 

drástica redução da diversidade biológica. A eliminação de grandes trechos de floresta gera 

mudanças no microclima, dentre outras características, afetando as comunidades animais e 

vegetais e suas relações ecológicas (RANKIN-DE-MERONA; ACKERLY, 1987). Segundo 

Mori et al. (1991), o desmatamento da Mata Atlântica é particularmente sério, uma vez que 

este bioma apresenta uma alta diversidade e elevado nível de endemismo, podendo levar à 

extinção um número incalculável de espécies e populações. Tem sido relatado que a 

biodiversidade na Mata Atlântica, com base nos atuais níveis de degradação, já está 

comprometida, pois muitas espécies foram extintas antes mesmo de serem descritas (REIS 

et al., 1992). Muito embora uma quantidade apreciável de informações esteja disponível 

sobre a diversidade vegetal, pouco se sabe sobre a diversidade de microrganismos 

existentes no solo e na superfície das plantas de Florestas Naturais.  

 

1.2 Filosfera: um ambiente único para microrganismo s 

 

A superfície da folha, também conhecida como filosfera, foi considerada durante 

muito tempo um ambiente hostil para os microrganismos, devido à limitada disponibilidade 

de nutrientes e condições ambientais extremas como: flutuações na temperatura e 
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umidade, estresse osmótico, exposição à radiação solar ultravioleta (UV), e limitação de 

nutrientes (LINDOW; BRANDL, 2003). 

No entanto, vários estudos têm mostrado que a filosfera é um dos habitats mais 

comuns para os microrganismos terrestres (LINDOW; BRANDL, 2003).  Segundo Morris et 

al.(1998), o biofilme microbiano formado no filoplano, é composto por diversos grupos de 

microrganismos incluindo bactérias gram-positivas e gram-negativas, leveduras, fungos 

filamentosos, e, em menor frequência, protozoários e nematóides. Estimativas globais 

sugerem que a superfície total de folhas colonizável por microrganismos é de 

aproximadamente 6,4 x 108 km2 e que a população de bactérias nessa superfície pode 

chegar a aproximadamente 1026 células (MORRIS; KINKEL, 2002). Portanto, as bactérias, 

são sem dúvida, as mais numerosas colonizadoras de folhas.  

Populações de bactérias epifíticas diferem nitidamente em tamanho entre indivíduos 

da mesma espécie e entre espécies distintas plantas (HIRANO; UPPER. 1989). Estas 

variações consideráveis no tamanho da população são causadas em grande parte pelas 

grandes flutuações das condições físico-químicas e nutricionais características da superfície 

da folha. Segundo Ercolani (1991), o número de bactérias cultiváveis encontradas em 

folhas largas, como pepino e feijão, é significativamente maior do que em gramíneas, 

indicando que as espécies de plantas influenciam na seleção da microbiota da filosfera, 

assim como, a comunidade bacteriana da filosfera é substancialmente diferente daquela da 

raiz (STOUT, 1960; FOKKEMA; SCHIPPERS, 1986). 

A disponibilidade de nutrientes nas folhas é provavelmente o maior determinante da 

colonização epifítica. Vários estudos mostraram que pequenas quantidades de nutrientes 

podem ser lavadas das folhas e que açúcares simples como glucose, frutose e sacarose, 

principais fontes de carbono na planta, estão mais disponíveis no interior das mesmas do 

que na filosfera (TUKEY, 1970). Estudos utilizando biosensores moleculares para diferentes 

açúcares sugerem que a disponibilidade de nutrientes nas folhas é altamente heterogênea, 

podendo ser abundante em certos pontos da folha e limitante em outros (O’BRIEN et al., 

1989; KINKEL et al., 2000).  Assim, considera-se que a maioria dos microrganismos da 

filosfera pode estar em microambientes oligotróficos, com consequente limitação de 

decrescimento e atividade metabólica, enquanto a minoria podem se encontrar em 

microambientes sem limitação nutricional (LINDOW; BRANDL, 2003). A baixa 
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disponibilidade de água e nutrientes é uma limitação para o crescimento microbiano na 

filosfera, portanto, as bactérias epifíticas possuem uma variedade de mecanismos para 

vencer essas limitações. Por exemplo, Pseudomonas spp. liberam surfactantes que 

ocasionam aumento da umidade na superfície da folha, facilitando a solubilização e difusão 

dos nutrientes (BUNSTER, FOLKKEMA; SCHIPPERS, 1989). Segundo Schreiber e 

colaboradores (2005), algumas linhagens de Pseudomonas, Stenotrophomonas e 

Achromobacter são capazes de aumentar a permeabilidade da cutícula da folha por meio 

de enzimas extracelulares que causam a degradação de polímeros da cutícula, facilitando a 

liberação de água e nutriente na filosfera para os microrganismos. Outro mecanismo 

bastante utilizado pelas bactérias epifíticas é a produção de toxinas que acabam afetando o 

transporte de íons através da membrana plasmática das células vegetais, promovendo a 

liberação de nutrientes (QUIGLEY; GROSS 1994; HUTCHISON et al., 1995).  Produção e a 

liberação de reguladores do crescimento vegetal, como ácido indol-acético (AIA), enzimas, 

vitaminas e hormônios é comum entre bactérias epifíticas (TROTSENKO et al., 2001; 

MADHAIYAN et al., 2006, 2007). Estes compostos podem ser consumidos pelas plantas 

enriquecendo sua fonte energética (GLICKMANN et al., 1998; BRANDL et al., 2001) 

Outro importante fator para o qual as bactérias epifíticas precisam se adaptar é a alta 

incidência de radiações UV na superfície das folhas. Este fenômeno exerce importante 

pressão de seleção sobre os microrganismos neste habitat (KADIVAR; STAPLETON, 2006; 

STAPLETON; SIMMONS, 2006). A capacidade de adaptação das bactérias epifíticas à 

radiação UV está na produção de pigmentos (STOUT, 1960; FOKKEMA; SCHIPPERS, 

1986). Estudos realizados por Sundin e Jacobs (2001), envolvendo bactérias epifíticas 

presentes em plantas de amendoim expostas a altas intensidades de radiação UV, 

revelaram que esses microrganismos possuem uma maior tolerância a grandes flutuações 

dessa radiação, e que as proporções relativas de linhagens UV-tolerantes nas comunidades 

bacterianas aumentavam durante os períodos do dia em que as folhas eram expostas a 

maiores níveis de radiação UV.   

Nas últimas décadas, um grande número de investigações sobre microrganismos da 

filosfera têm sido realizadas. Os primeiros trabalhos tiveram como principal objetivo avaliar 

a ecologia de bactérias patogênicas e seu efeito deletério na produtividade das plantas, 

através de técnicas tradicionais de cultivo em condições aeróbias (LINDOW; BRANDL, 
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2003). Ercolani et al. (1991) verificaram que a diversidade e estrutura da comunidade 

bacteriana na superfície de folhas de oliveira variava durante as distintas estações do ano, 

sendo que a diversidade bacteriana era menor durante os meses mais secos e maior 

durante meses mais frios e chuvosos. Verificaram também que a comunidade de bactérias 

em folhas mais jovens era composta por um grande número de táxons, quando 

comparadas às folhas mais velhas.  

Um dos primeiros estudos a utilizar métodos independentes de cultivo para avaliar a 

diversidade de bactérias na filosfera foi realizado por Yang et al. (2001). O grupo observou 

que as comunidades bacterianas eram mais complexas do que aquelas detectadas por 

métodos convencionais baseado em cultivo, revelando que a maioria das sequências de 

genes do rRNA 16S recuperadas de folhas de várias espécies de plantas eram de bactérias 

não previamente descritas na filosfera. 

Posteriormente, as técnicas moleculares tornaram-se imprescindíveis para estudar 

as comunidades microbianas na filosfera, suas relações com a planta hospedeira e o 

ambiente. Estudos mostraram que diferentes cultivares de uma mesma planta exibem 

populações microbianas epifíticas distintas, como visto em cultivares de tomate e pimentão 

(RASCHE et al., 2006b; CORREA et al., 2007) e batata (SESSITSCH et al., 2002; RASCHE 

et al., 2006a, 2006c). Lambais e colaboradores (2006), avaliando comunidades microbianas 

da filosfera de nove diferentes plantas da Mata Atlântica, por meio de PCR-DGGE e 

sequenciamento de fragmentos do gene do rRNA 16S, verificaram que diferentes plantas 

selecionam comunidades bacterianas distintas e que cada comunidade da filosfera pode 

abrigar de 95 a 671 espécies bacterianas, sendo que 97% são espécies não conhecidas, 

sugerindo que elas podem ser exclusivas da filosfera. Além disso, foi estimado que a Mata 

Atlântica possa conter de 2 a 13 milhões de novas espécies de bactérias associadas à 

filosfera. 

Em face da complexidade da filosfera, Delmontte e colaboradores (2009) buscaram 

compreender a fisiologia das bactérias epifíticas associadas a folhas de soja, trevo e 

Arabidopsis thaliana, utilizando técnicas de metaproteômica e metagenômica. O grupo 

verificou a predominância de Alphaproteobacteria (Sphingomonas e Methylobacterium) na 

filosfera de todas as espécies avaliadas, as quais estavam fortemente associadas às 

proteínas detectadas. Proteínas relacionadas à Methylobacterium, capazes de conferir às 
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bactérias a habilidade de utilizar o metanol como fonte de energia, foram abundantemente 

estudadas nas filosferas. Uma alta abundância de vários receptores dependentes de TonB, 

envolvidas no processo de secreção de vários carboidratos também foi observada neste 

trabalho. 

Recentemente, Redford e colaboradores (2010) buscaram expandir o conhecimento 

sobre a diversidade bacteriana nas folhas das árvores avaliando a variabilidade inter e intra-

específica da comunidade bacteriana, por meio do pirosequenciamento de clones do gene 

do rRNA 16S de 56 diferentes espécies arbóreas do Colorado-USA. Adicionalmente, 

verificaram a influencia da biogeografia sob as comunidades bacterianas na filosfera de 

Pinus ponderosa, coletadas em estados dos EUA (Colorado e Califórnia) e na Austrália. 

Este trabalho permitiu concluir que uma mesma espécie de planta abriga uma alta 

diversidade de bactérias, porém não há uma variação considerável na composição da 

comunidade entre as árvores da mesma espécie localizadas no mesmo local.  Já, as 

comunidades bacterianas referentes as diferentes árvores avaliadas mostraram associação 

à filogenia da árvore. O mesmo padrão de diversidade foi observado em relação a 

comunidade bacteriana na filosfera de P. ponderosa em diferentes regiões geográficas. 

No entanto, as funções ecológicas das bactérias epifíticas ainda são desconhecidas, 

mas é possível que elas tenham um papel relevante na manutenção do equilíbrio dos ciclos 

biogeoquímicos, fluxos de gases e outros processos que determinam a sustentabilidade 

dos ecossistemas. A manutenção da comunidade bacteriana na superfície das folhas 

demanda fontes de carbono em abundância. É sabido que tanto as plantas quanto os 

microrganismos liberam uma fração substancial do carbono assimilado na forma de 

compostos orgânicos voláteis (COVs) (STAHL; PARKIN, 1996; PEÑUELAS; LLUSIÀ, 2005). 

A emissão global de COVs pelas plantas representa 90% dos compostos orgânicos, 

excluindo metano, emitidos, em quantidades estimadas de 800 a 1,150 Tg (1Tg = 1012g) 

anualmente (GUENTHER et al., 1995; KESSELMEIER; STAUDT, 1999) Entre os COVs, o 

isopreno e os terpenos são os mais emitidos e mais estudados em plantas devido às suas 

funções no ecossistema, representando aproximadamente 55% do total dos COVs emitidos 

(GUENTHER et al., 1995; KESSELMEIER; STAUDT, 1999; GERON et al., 2000; SECO; 

PEÑUELAS; FILELLA, 2007). Além dos terpenos, as plantas emitem uma fração 

considerável de COVs oxigenados como cetonas, aldeídos, alcoóis e ácidos carboxílicos 
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(GUENTER; ZIMMERMAN; WILDERMUTH 1994). Os COVs da família carbonila possuem 

um significante papel na química da atmosfera (TOMPSON, 1992), dentre estes compostos 

o mais estável é o (E)-2-hexenal.  Estes aldeídos podem ser reduzidos a alcoóis 

correspondentes pela disidrogenase alcoólica (HATANAKA et al., 1987). Muitos estudos in 

vitro mostram que os aldeídos e alcoóis voláteis inibem o crescimento de determinadas 

espécies de fungos, diminuindo o crescimento das hifas, acumulação de matéria seca e ou 

germinação dos esporos (MAJOR et al., 1960; NANDI, 1977, GUELDNER et al., 1985; 

HAMILTON-KEMP et al., 1992). Estes compostos também podem apresentar propriedades 

tóxicas para alguns artrópodes e afídeos, inibindo o seu crescimento (LYR; BANASIAK, 

1983). Dentre os alcoóis e aldeídos mais emitidos pelas plantas são os do grupo C6, 

sintetizados através da lipoxigenase via liase hidroxiperóxido (HATANAKA et al., 1987; 

HILDEBRAND,1989).  

A família dos ésteres naturais, tais como hexenil acetato, tem sido estudada por estar 

associada à herbivoria (ENGELBERTH et al., 2004; HEIL; SILVA BUENO, 2007) e 

sinalização molecular entre bactérias de diferentes espécies (COOLEY; CHHABRA; 

WILLIAMS, 2008; HUGHES; SPERANDIO, 2008). Muitos fungos, leveduras e plantas 

produzem ésteres naturalmente por vias bioquímicas específicas.  Há várias vias 

bioquímicas para a formação de ésteres na natureza. Um processo conhecido é a reação 

reversa de lipases e esterases que normalmente catalisam a hidrólise dos ésteres, 

causando uma reação de desidratação entre alcoóis e ácidos carboxílicos em condições 

adequadas. (JOSEPH; RAMTEKE; THOMAS; 2008; VERMA; AZMY; KANWAR, 2008). 

Outro processo bem conhecido é a síntese de ésteres via álcool-aciltransferases, as quais 

convertem os alcoóis e a acil-CoA em seus ésteres correspondentes. Este processo tem-se 

mostrado importante em leveduras. Recentemente, foi descoberto um mecanismo para a 

formação de ésteres por meio da reação de uma cetona com o oxigênio molecular, via 

Baeyer-Villiger monooxigenases. Esta reação acontece somente em organismos que 

podem utilizar as cetonas como fonte de carbono através de uma voa metabólica que 

envolve a formação de éster seguido por hidrólise e metabolismo com liberação de ácidos 

(KOTANI et al., 2003; HAUSINGER, 2007). 

Já os terpenos, compostos mais abundantemente emitidos e estudados, constituem 

o maior grupo de compostos secundários das plantas. As diversas substâncias dessa 



 21

classe são, em geral, insolúveis em água e sintetizadas a partir da acetil-CoA ou 

intermediários glicolíticos. Todos os terpenos, também conhecidos como isoprenóides, 

derivam da união de unidades pentacarbonadas chamadas de isopreno (C5), estrutura 

formada por resíduos 2-Metillbutano, as quais são responsáveis pela construção do 

esqueleto de carbono dos terpenos (RUZICKA, 1959).  

A classificação dos terpenos está associada ao número de unidades 

pentacarbonadas que possuem e sua biossíntese, que ocorre a partir da justaposição 

sucessiva de unidades de cinco carbonos denominados isopentenildifosfato (IPP). O IPP é 

derivado do ácido mevalônico que é formado pela união de três moléculas de acetil CoA. 

Posteriormente, o ácido mevalônico é pirofosforilado, descaboxilado e desidratado 

originando o IPP, unidade básica na formação dos terpenos. Sabe-se também que o IPP 

pode ser formado a partir de intermediários da glicólise ou do ciclo de redução fotossintética 

do carbono através da rota do metileritritol fosfato (MEP), também conhecida como via 

Rohmer, que ocorre no cloroplasto ou outros plastídeos (LICHTENTHALER et al.; 1999; 

ROHMER et al., 1993). O IPP e seu isômero, dimetilalil difosfato (DMAPP), se unem para 

formar moléculas maiores como o geranil difosfato (GPP), molécula de 10 carbonos 

precursora dos monoterpenos. A ligação do GPP a outro IPP dá origem ao farnesil difosfato 

(FPP), precursor dos sesquiterpenos (C15). A adição de outro IPP gera o geranilgeranil 

difosfato (GGPP), composto de 20 carbonos precursor dos diterpenos (C20). Finalmente, o 

FPP e GGPP podem dimerizar para formar triterpenos (C30) e tetraterpenos (C40), 

respectivamente. Portanto os terpenos podem ser categorizados como Isopreno (C5), 

Monoterpenos (C10) Sesquiterpenos (C15), Diterpenos (20C), Triterpenos (30C), 

Tetraterpenos (40C) e polisopreno (nC).  

A produção de terpenóides e derivados (carotenóides e clorofilas) é altamente 

dependente da fotossíntese, além de muitos hormônios como citocinina, giberilina, ácido de 

abscícico e, possivelmente, a xantocianina que também são derivados de terpenóides 

(LLUSIÀ et al. 1996). Os terpenos geralmente são característicos de cada família, espécie 

ou até mesmo cultivar (TAKABAYASHI et al., 1994), podendo variar qualitativa e 

quantitativamente (LANGENHEIM et al., 1978, 1986; LANGENHEIM, 1994; TAKABAYASHI; 

DICKE, 1994;). Greenberg et al. (2004) mostraram que Ecoregiões distintas dentro da 

floresta Amazônica emitem diferentes terpenos e este fato pode estar associado à 
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composição florística local. Os terpenos desempenham importantes funções relacionadas à 

proteção das plantas e sinalização inter e intra-específica (TAKABAYASHI; DICKE, 1993; 

LLUSIÀ; PEÑUELAS, 1995). Segundo Takabayashi e Dicke (1993), estes compostos 

proporcionam proteção às plantas, atraindo insetos específicos para polinização ou para 

repelir certos animais que usam estas plantas como fonte de alimento. Outro papel 

importante é o da sinalização interna que favorece a comunicação entre diferentes partes 

das plantas, entre plantas distintas e entre plantas e animais (LLUSIÀ; PEÑUELAS, 1995). 

Os terpenóides também estão presentes na comunicação plantas-microrganismo, 

funcionando como repelente e como atrativo. O efeito defensivo dos monoterpenos contra 

fungos e bactérias patogênicas é bastante reportado (ANDREWS et al., 1980; WOOD, 

1996; WARD et al., 1997). Nos solos os monoterpenos podem exercer grande influência na 

ciclagem de nitrogênio prejudicando as etapas de mineralização e imobilização de 

nitrogênio, nitrificação, desnitrificação e fixação de N (WHITE, 1994; WARD et al., 1997). 

Segundo Ward e colaboradores (1997) a presença de compostos como alfa-pineno, 

mirceno, limoneno, sabineno e gama-terpineno em solos de floresta, podem prejudicar a 

etapa de nitrificação através da inibição da enzima primária deste processo, a amônia 

monoxigenase (AMO).   

A maioria dos trabalhos descreve os COVs como microbicidas em resposta de 

proteção das plantas. Porém, nas últimas décadas, pesquisadores demonstraram que os 

microrganismos não só são capazes de produzir diferentes classes de COVs como de 

degradar esses compostos, porém nada se sabe sobre a relação entre COVs e 

microrganismos da filosfera. Atualmente as pesquisas envolvendo COVs das plantas estão 

direcionadas para climatologia (KESSELMEIER et al., 2000; GEENBERG et al., 2004; 

ARTAXO, 2004). A emissão desses compostos, em especial os isoprenos, é importante na 

química da atmosfera, por serem esses compostos responsáveis pela produção fotoquímica 

de ozônio (O3) e outros oxidantes atmosféricos (GREENBERG; GUENTHER; HARLEY, 

2003; LORETO; VELIKOVA 2001). As emissões de COVs biogênicos têm sido descritas 

para regiões de florestas temperadas da América do Norte e Europa, pouco se conhece 

sobre a emissão destes compostos nas regiões tropicais e subtropicais (GUENTHER et al., 

1995; KESSELMEIER et al., 2000; GREENBERG; GUENTHER; HARLEY, 2003). No Brasil, 

o grupo Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA) vem desenvolvendo grandes projetos de 
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maneira interdisciplinar no intuito de compreender o papel da Amazônia e das mudanças 

nos usos da Terra no sistema climático da Terra, e, também, a influência das mudanças 

globais no funcionamento dos ecossistemas amazônicos. Alguns resultados explicam a 

formação de nuvens e chuvas na Amazônia, demonstrando que os COVs na atmosfera 

sobre a floresta Amazônica, principalmente o isopreno e terpenos, formam minúsculos 

cristais ou aerossóis que servem como núcleos de condensação de nuvens (NCN), os quais 

formam grandes e pesadas gotas de chuvas que se precipitam sobre a mesma, num 

mecanismo rápido e eficiente (ARTAXO, 2004). 

Muito embora ainda não tenha sido demonstrado, é possível que a estrutura da 

comunidade microbiana da filosfera esteja diretamente relacionada com os tipos de 

terpenos secretados pelas folhas.  É possível que as comunidades microbianas da filosfera 

tenham papel determinante da qualidade e quantidade de COVs biogênicos liberados na 

atmosfera. Essas atividades microbianas podem ter consequências que vão além do 

microambiente das folhas, e poderiam afetar até mesmo o clima de macro-regiões. 

De uma maneira geral, a inventário da diversidade microbiana associada à filosfera, 

o entendimento de sua biogeografia e seus papéis funcionais no ecossistema são 

essenciais não só para o avanço da compreensão da ecologia de microrganismos, mas 

também para o entendimento de alterações climáticas de importância global. Além disso, a 

exploração dessa biodiversidade poderá resultar em novos produtos biotecnológicos de 

importância médica e ambiental. 
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2 DIVERSIDADE BACTERIANA NA FILOSFERA DE PLANTAS CU LTIVADAS E DE 
ESPÉCIES ARBÓREAS DA MATA ATLÂNTICA 
 

Resumo 

 
A superfície das folhas, também chamada filosfera, é um do mais importantes e 

menos conhecidos habitats da Terra. As comunidades microbianas da filosfera são 
compostas por diversos grupos taxonômicos, sendo em sua maioria espécies não-
cultivadas e pouco caracterizadas. Estudos recentes sugerem que plantas cultivadas 
podem ter comunidades bacterianas distintas daquelas observadas em plantas de 
ambientes naturais. No entanto, os níveis de divergência dessas comunidades, bem como a 
variabilidade existentes em suas estruturas em função do ambiente no qual elas são 
cultivadas, não são conhecidos. A fim de determinar a estrutura das comunidades de 
bactérias da filosfera de plantas cultivadas e nativas, folhas de soja, eucalipto e cana-de-
açúcar foram amostradas em diferentes localidades. Essas comunidades foram então 
comparadas com as comunidades de bactérias da filosfera de três espécies arbóreas da 
Mata Atlântica. A análise comparativa das bibliotecas de clones do gene rRNA 16S, 
confirmou que cada espécie de planta cultivada possui uma comunidade bacteriana única 
na filosfera, e que a diversidade de UTOs foi significativamente maior na filosfera de C. 
xanthocarpa e T. clusenii. A análise filogenética mostrou que aproximadamente 70% das 
UTOs das plantas cultivadas e nativas se afiliaram a Proteobacteria. Na filosfera de soja e 
cana-de-açúcar predominaram Alphaproteobacteria. Em contraste, nas filosferas das três 
árvores da Mata Atlântica analisadas e de eucalipto predominaram UTOs afiliadas a 
Gamaproteobacteria. UTOs afiliadas ao filo Actinomycetos foram mais predominantes em 
cultivares agrícola, do que em espécies nativas. A maioria das espécies bacterianas 
detectadas neste trabalho não foi previamente descrita. Estes resultados sugerem que a 
filosfera de plantas cultivadas pode selecionar grupos específicos de bactérias que não são 
encontradas na filosfera de espécies arbóreas da Mata Atlântica, e vice-versa, e que a 
substituição de florestas por culturas agrícolas pode levar a uma redução da beta-
diversidade de bactérias. 
 

Palavras-chave: Filosfera; Bactéria; Biogeografia; Ecologia microbiana 
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Abstract 

 
The plant phyllosphere has been shown to be one of the most important but least 

understood microbial habitats on Earth. Microbial communities that form on the surfaces of 
plant leaves are comprised of diverse taxonomic groups, the majority of which are 
uncultivated and poorly characterized. Recent studies suggest that cultivated plants have 
bacterial communities that are distinct from those that form on plants in natural settings. 
However, the taxonomic distribution of these communities, as well as the existing variability 
in their structures, which are formed depending on environment conditions, are still 
unknown. In order to examine the bacterial community structure in the phyllosphere of 
cultivated and native plants, leaves from soybean, eucalyptus, and sugar cane were 
sampled from varying localities. These communities were then compared to bacterial 
communities from the phyllosphere of three Atlantic Forest tree species. Comparative 
analysis of the 16S rRNA gene sequences from clone libraries confirmed that each plant 
species has a unique bacterial community in the phyllosphere, with significantly greater OTU 
diversity occurring for the trees C. xanthocarpa and T. clusenii. Phyllogenetic analysis 
showed that approximately 70% of OTUs from native and cultivated plants were affiliated to 
Proteobacteria. In soybean and sugarcane phyllospheres, Alphaproteobacteria 
predominated. In contrast, the three phyllospheres from analyzed Atlantic Forest trees and 
eucalyptus were colonized primarily by Gamaproteobacteria. OTUs affiliated to the phylum 
Actinomycetes were more prevalent in agricultural species than in native species. The 
majority of bacterial species detected in this research have not been previously described. 
These results suggest that the phyllosphere of cultivated plant species may select for 
specific bacterial groups that are not found in the phyllosphere of Atlantic Rainforest tree 
species, and vice versa, where the conversion of forests to agriculture may lead to a 
reduction of bacterial beta diversity. 
 
Keywords: Phyllosphere; Bacteria; Biogeography; Microbial ecology  
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2.1 Introdução 

 

A Mata Atlântica constitui um dos mais importantes biomas do Brasil e do mundo, 

sendo considerada a segunda floresta mais ameaçada do planeta, segundo a União 

Internacional para Conservação da Natureza (UNIÃO INTERNACIONAL PARA 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, 1991). Atualmente restam apenas 7% dos 1.713.535 

km² de cobertura florestal original, sendo que 36% desses remanescentes florestais 

encontrem-se sob proteção. Porém, isto não garante a sua real conservação já que os 

efeitos da ação antrópica, tais como desmatamento, substituição da mata pela agricultura e 

incêndios, ocorram com frequência (CÂMARA, 1999; SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 

2000). No Estado de São Paulo, a Mata Atlântica encontra-se em melhor situação de 

conservação, com 7.810 km2 legalmente protegidos em parques estaduais e outras 

categorias de unidades de conservação (MITTERMEIER; MYERS; MITTERMEIER, 1999).  

A agricultura no Brasil foi e ainda é um dos grandes responsáveis pelo 

desmatamento. Atualmente uma área total de 20.504.107 ha do Estado de São Paulo está 

exclusivamente dedicada à produção agrícola (SECRETARIA DA AGRICULTURA E 

ABASTECIMENTO, 2008). Segundo o levantamento censitário das Unidades de Produção 

Agrícola, 5.497.139,08, 396.426,80 e 862.504,52 ha do Estado de São Paulo estão 

destinadas a produção de cana-de-açúcar, soja e de eucalipto, respectivamente.  

Recentemente, Lambais e colaboradores (2006) verificaram uma enorme diversidade 

bacteriana na filosfera de espécies arbóreas da Mata Atlântica, estimando que esse bioma 

possa conter de 2 a 13 milhões de novas espécies de bactérias associadas à filosfera. 

Vários estudos têm mostrado que a filosfera é um dos habitats mais comuns para os micro-

organismos terrestres, alojando os mais diversos grupos microbianos (LINDOW; BRANDL, 

2003; LAMBAIS et al., 2006; REDFORD; FIERRER, 2009). Porém, tem sido demonstrado 

que diferentes cultivares de uma mesma espécie de planta exibem diferentes populações 

microbianas epifíticas e endofíticas (RASCHE et al., 2006a, 2006b, 2006c; CORREA et al., 

2007; SESSITSCH et al., 2002). 

Observações de que certas espécies de plantas compartilham comunidades 

bacterianas similares em diferentes continentes sugerem que as bactérias possam 

atravessar longas distâncias por meio das partículas dispersadas pelos ventos. Isto levanta 
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a questão de que certos táxons microbianos associados às plantas cultivadas são 

amplamente distribuídos, enquanto que plantas nativas em ambientes naturais abrigam 

táxons microbianos distintos que são regionalmente isolados e restritos à planta 

hospedeira. Espécies agrícolas anuais são tipicamente cultivadas em áreas que 

ultrapassam sua origem e não estão expostas à alta diversidade populacional da filosfera 

da flora associada a biomas complexos, como as florestas tropicais. Muito embora seja 

provável que oportunistas genéricos sejam mais frequentes na filosfera de plantas 

cultivadas, do que na filosfera de espécies arbóreas da Mata Atlântica, o nível de 

divergência dessas comunidades bacterianas não é conhecido. O objetivo desse trabalho 

foi comparar as comunidades bacterianas na filosfera de plantas cultivadas em diferentes 

regiões e de espécies arbóreas da Mata Atlântica e determinar os níveis de divergência 

entre as mesmas. 

 

2.2 Desenvolvimento 

 

2.2.1 Material e métodos 

 

2.2.1.1 Áreas de estudo 

 

Foram selecionadas para este estudo duas importantes regiões agrícolas do estado 

de São Paulo, Itapetininga e Piracicaba (Figura 2.2). Para os estudos, foram selecionadas 

três das principais culturas do Brasil: cana-de-açúcar (SP-3250, SC), soja (híbrido codetec 

219RR, Monsanto, SO) e eucalipto (Eucaliptus grandis, EU). Na região de Itapetininga 

foram coletadas amostras de cana-de-açúcar (SCIT) em S 23º 29’ 14”, W 48º 07’58”, 

eucalipto (EUIT) em S 23º 29’ 22”, W 48º 06’ 89”e soja (SOCB) em S 24º 32’ 01”, W 46º 17’ 

97”. Na região de Piracicaba, foram coletadas amostras das mesmas variedades de cana-

de-açúcar (SCPI) em S 22º 36’ 03”, W 47º 38’ 01”, eucalipto (EUPI) em S 22º 41’ 44”, W 47º 

41’ 44” e soja (SOPI) em S 22º 48’ 46”, W 47º 32’ 55”. As coletas foram realizadas entre 

março e abril de 2009.  

Foram também utilizados dados das comunidades bacterianas da filosfera de 

Trichilia catigua, Trichilia clausenii e Campomanesia xanthocarpa, amostradas na Estação 



 

Ecológica de Caetetus, Gália, 

comunidades bacterianas da filosfera

 

Figura 2.2 - Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica 

 

2.2.1.2 Amostragem e desalojamento das células bacterianas das folhas 

 

Foram coletadas 50 folhas do terço médio da terceira folha a partir do ápice d

plantas de cana-de-açúcar e 50 folhas do terço médio 

tesoura esterilizada.  Um galho terminal de eucalipto foi coletado utilizando

de poda alta esterilizada. Posteriormente, 

plásticos esterilizados e mantidas a 4

processadas no Laboratório de Microbiologia Molecular (ESALQ

Foram colocadas 14 g 

Becker de 500 mL, submersas com 

potássio 0,1M, pH 7,0) e sonicadas por 10 minu

Ecológica de Caetetus, Gália, SP, publicados por Lambais et. al. (2006), 

da filosfera de árvores de floresta nativa. 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e INPE 

desalojamento das células bacterianas das folhas 

Foram coletadas 50 folhas do terço médio da terceira folha a partir do ápice d

açúcar e 50 folhas do terço médio de plantas de 

tesoura esterilizada.  Um galho terminal de eucalipto foi coletado utilizando

de poda alta esterilizada. Posteriormente, as amostras foram acondicionadas em sacos 

plásticos esterilizados e mantidas a 4°C em caixas térmicas com gelo, até serem 

processadas no Laboratório de Microbiologia Molecular (ESALQ-USP).

Foram colocadas 14 g de folhas de SO e EU e SC de mesmo

Becker de 500 mL, submersas com solução tampão de lavagem (solução 

0) e sonicadas por 10 minutos a 22,5 kHz em um disruptor 
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(2006), como referência de 

 

desalojamento das células bacterianas das folhas  

Foram coletadas 50 folhas do terço médio da terceira folha a partir do ápice de 

lantas de soja, utilizando-se 

tesoura esterilizada.  Um galho terminal de eucalipto foi coletado utilizando-se uma tesoura 

amostras foram acondicionadas em sacos 

as térmicas com gelo, até serem 

USP). 

de mesmo tamanho em um 

solução tampão fosfato de 

tos a 22,5 kHz em um disruptor de células 
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ultra-sônico (MISONIX INC., Atlantic Beach, NY, USA), para desalojamento das bactérias 

da superfície das folhas.  Posteriormente, o tampão contendo a suspensão bacteriana foi 

filtrado a vácuo utilizando-se uma membrana Millipore com 0,22 µm de diâmetro de poro 

esterilizada. 

 

2.2.1.3 Extração de DNA 

 

A extração de DNA foi feita utilizando-se o “Fast DNA kit” (BIOMEDICALS, CA, USA). 

Em microtubos contendo granada finamente moída, foi adicionada a membrana filtrante 

contendo as células bacterianas e 1 mL da solução de lise CLS. Os tubos foram agitados 

por 30 s a 4 m s-1 em um homogeneizador FP120 FastPrep Cell Disruptor (QBIOGENE, 

Irvine, CA, USA). Em seguida foi centrifugado por 1 minuto a 13.000 g. Uma alíquota de 

700 µL do sobrenadante foi transferida para um tubo limpo. A essa solução adicionou-se 

700 µL de matriz de ligação, agitou-se os tubos durante 2 minutos por inversão. Em 

seguida, os tubos foram incubados por 5 minutos a 37 oC e posteriormente centrifugados 

durante 10 segundos a 13.000 g. O sobrenadante foi descartado, a matriz lavada com 500 

µL de solução SEWS e a solução centrifugada duas vezes por 1 minuto a 13.000 g. Após 5 

minutos de incubação á temperatura ambiente, adicionou-se 50 µL de água ultra-pura à 

matriz e esta foi centrifugada por 1 minuto a 13.000 g. O sobrenadante contendo o DNA foi 

transferido para um tubo limpo e armazenado à -20 oC. 

A integridade do DNA foi determinada por eletroforese em gel de agarose 1% 

utilizando-se tampão TAE-1X, depois de corado com “SYBER Green” (GE HEALTHCARE, 

Waukesha, WI, USA). A concentração do DNA foi determinada por fluorimetria, utilizando-

se um fluorímetro Qubit (LIFE TECHNOLOGIES, Carlsbad, USA). 

 

2.2.1.4 Clonagem e sequenciamento do gene do rRNA 1 6S 

 

A amplificação da região V1-V3 do gene do rRNA 16S, a partir do DNA 

metagenômico extraído, foi feita em solução contendo: 2,5 µL de tampão para PCR 10X, 

0,2 mM dNTP, 3 mM de MgCl2, 1U de Taq DNA polimerase recombinante (LIFE 

TECHNOLOGIES, São Paulo, Brasil), 10 ng de DNA total, 10 pmol dos oligonucleotídeos 
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iniciadores BA63F (5´ GGA TCC CAG GCC TAA CAC ATG CAA GTC 3´) e UN518R (5' 

ATT ACC GCG GCT GCT GG 3') (ØVREÅS et al., 1997; MARCHESI et al., 1998) e água 

Milli-Q esterilizada para um volume final de 25 µL. A amplificação foi realizada nas 

seguintes condições: 95 ºC por 5 minutos, 30 ciclos de 92 ºC por 1 minuto, 55 ºC por 1 

minuto e 72 ºC por 1 minuto, e 72 ºC por 10 minutos. As alíquotas dos produtos de PCR 

foram visualizadas após eletroforese em gel de agarose 1% em tampão TAE-1X e 

coloração com SYBR-Green. Os amplicons resultantes foram purificados utilizando-se o “Kit 

Invisorb Fragment Clean Up” (INVITEK, Berlin, Alemanha) e ligados no vetor “pGEM-T Easy 

Vector” (PROMEGA, Madison, WI, USA). A reação de ligação foi feita utilizando-se tampão 

de ligação rápida 1X (30 mM Tris-HCl pH 7,8, 10 mM DDT, 1 mM ATP, 5% polietilenoglicol) 

e 3 U de T4 DNA ligase. A solução foi incubada a 4 ºC durante a noite. Em seguida, os 

produtos da reação de ligação foram transformados em células competentes de E.coli 

DH5α por meio de choque térmico. As células transformadas foram plaqueadas em meio 

“Circle Grow” (BIOMEDICALS, Irvine, CA, USA) contendo ampicilina (50 µg mL-1) e X-Gal 

(5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactosideo; 20 µg mL-1). As bactérias contendo plasmídeos 

recombinantes foram cultivadas em meio “Circle Grow” líquido contendo ampicilina (50 µg 

mL-1) durante 18 horas a 37 ºC. 

Após o cultivo das bactérias, o meio de crescimento foi centrifugado a 2.254 g por 5 

minutos a 4 oC. O pélete obtido foi lavado com uma solução tampão 25 mM Tris-HCl (pH 

8,0), EDTA (pH 8,0) e 50 mM glicose. Em seguida uma solução contendo 1% SDS e 0,2N 

NaOH foi adicionada, e a suspensão incubada em gelo por 10 minutos. Uma solução 

contendo acetato de potássio 3M e ácido acético glacial 10% foi adicionada e misturada por 

inversão. A suspensão foi incubada por 10 minutos em gelo e centrifugada a 2.254 g por 20 

minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi transferido para uma nova placa contendo 15 µg de 

RNase A, e incubado a 37º C por 20 minutos. O DNA foi precipitado com isopropanol 

gelado, centrifugado a 2.254 g a 4 oC por 45 minutos. A lavagem do DNA foi realizada por 5 

minutos com etanol 70%. O pélete foi ressuspendido em 80 µL de água ultra-pura 

esterilizada. O DNA foi quantificado através fluorimetria utilizando um fluorímetro Qubit 

(LIFE TECHNOLOGIES, Carlsbad, USA). 

Uma alíquota contendo de 200-500 ng de DNA plasmidial, 10 pmol do iniciador 

M13F, 2,0 µL de Dyenanic ET Terminator (GE HEALTHCARE, Waukesha, WI, USA), 2,0 µL 
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de tampão Save Money (200 mM Tris-HCl pH 9,0 e 5 mM MgCl2.6H20) e água ultra-pura 

para um volume final de 10 µL, foram utilizados para a reação de sequenciamento. A PCR 

foi realizada nas seguintes condições: 25 ciclos de 20 segundos a 95 °C, 15 segundos a 50 

°C e 1 minuto a 60 °C. Os produtos de PCR foram pre cipitados com 1/10 de volume de uma 

solução de acetato de sódio 1,5 M e EDTA 250 mM, e 6 volumes de etanol 95% gelado. As 

suspensões foram centrifugadas a 2.254 g por 45 minutos, e o pélete lavado com etanol 

70%, gelado. O pélete foi solubilizado em formamida e desnaturado a 96 °C por 5 minutos. 

O sequenciamento foi realizado em sequenciador automático ABI 3100 (APPLIED 

BIOSYSTEMS, Foster City, CA, USA), de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

2.2.1.5 Análises das sequências e definição de UTOs    

 

As sequências de nucleotídeos dos clones do gene rRNA 16S de Bacteria foram 

trimadas utilizando-se o programa PhredPhrap (EWING; GREEN et al., 1998), para 

remoção de sequências do vetor e as bases de baixa qualidade (qualidade >20, 

representando 1 erro a cada 100 bases). O número de Unidades Taxonômicas 

Operacionais (OTUs) foi determinado utilizando-se o programa DOTUR (Distance Based 

OTU and Richness Determination) (SCHLOSS; HANDELSMAN, 2005). Para tanto, as 

sequências foram alinhadas utilizando-se o programa Clustal X 1.83 (THOMPSON et al., 

1997). O alinhamento foi utilizado para calcular uma matriz de distância evolutiva através do 

DNADIST, programa do pacote PHYLIP 3.63, usando o algoritmo de Jukes-Cantor (CHAO; 

SHEN -http://evolutiongenetics.washington.edu/phyilip.html).  

As estimativas de riqueza de UTOs, considerando-se uma distância evolutiva de 0,03 

para definição de UTOs, foram feitas utilizando os métodos não-paramétricos ACE 

(Abundance-based Coverage Estimator) e Chao1 pelo programa SPADE (CHAO; SHEN, 

http://chao.stat.nthu.esdu.tw). Os índices de diversidade de Shannon e Recíproco de 

Simpson e a cobertura de amostragem também foram determinados pelo programa 

SPADE. 

As comparações das bibliotecas de clones do rRNA 16S foram feitas pelo programa 

S-Libshuff (SINGLETON et al., 2001) (http:/www.arches.uga.edu/~whitman/libshuff.html), o 
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qual determina o nível de probabilidade de duas bibliotecas serem diferentes entre si, com 

base em curvas de coberturas homólogas e heterólogas. 

A afiliação taxonômica das sequências foi feita comparando–se as mesmas com 

sequências depositadas no Ribossomal Database Project (http://rdp.cme.msu.edu) (versão 

9.42), utilizando-se o algorítmo Classifier do RDP (WANG et al., 2007).  Árvores 

filogenéticas consenso foram construídas baseadas na matriz de distancia gerada por 

“Kimura 2-parameter” e “neighbor joining” com 1000 “bootstrap”, por meio do programa 

MEGA 5 (TAMURA et al., 2007).  Sequências que apresentaram similaridade menor que 

80% com os grupos bacterianos conhecidos do RDP foram consideradas não-classificadas. 

Sequências de clones do rRNA 16S representando bactérias da filosfera de T. 

catiguá, C. xanthocarpa e T. clausenii depositadas no GenBank por Lambais e 

colaboradores (2006) (número de acesso no GenBank: DQ221265 a DQ221691), foram 

novamente submetidas a afiliação filogenética em função das atualizações constantes nos 

bancos de dados. As sequências obtidas neste trabalho representam as mesmas regiões 

do gene do rRNA 16S sequenciadas por Lambais et al. (2006). 

 

2.2.2 Resultados 

 

A comparação entre as comunidades bacterianas da filosfera de diferentes culturas 

agrícolas foi baseada no sequenciamento da região V1-V3 do gene do rRNA 16S a partir de 

bibliotecas de clones. Um total de 819 clones, sendo 67, 41, 71, 61, 73, 79, 109, 153 e 165 

referentes a filosfera de SCPI, SCPI, SOPI, SOCB, EUPI e EUIT, T. catigua, T. clausenii e 

C. xanthocarpa, respectivamente, foram considerados válidos e usados nas análises 

posteriores. As sequências foram agrupadas em UTOs, considerando-se similaridade maior 

do que 97%. As estimativas de riqueza de UTOs, determinadas pelos estimadores não-

paramétricos ACE e Chao1, mostraram que as comunidades bacterianas da filosfera de C. 

xanthocarpa e T. clausenii apresentam maior riqueza de UTOs do que a filosfera de SOCB 

(Tabela 2.1, 95% de confiança). 

Valores da recíproca do índice de Simpson indicaram uma maior dominância de 

UTOs na filosfera de EUPI em relação a C. xanthocarpa e T. clausenii, (Tabela 2.1, 95% 

probabilidade).  Já o índice de Shannon, mostrou que a diversidade de UTOs na filosfera de 
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C. xanthocarpa e T. clausenii foi significativamente maior do que a diversidade em SC, SO 

e EU de Piracicaba e Itapetininga.  Foi observado também que a diversidade de UTOs na 

filosfera de SCPI foi mais elevada que na filosfera de SCIT (intervalo de confiança a 95% de 

probabilidade). 

As curvas de rarefação mostraram que o número de clones sequenciados não foi 

suficiente para representar toda a diversidade de bactérias da filosfera, mas sugere que os 

grupos mais abundantes foram acessados (Figura 2.2). As comparações múltiplas entre as 

bibliotecas de clones, feitas pelo programa S-libshuff, mostrou que todas as bibliotecas 

foram significativamente diferentes entre si (teste de Monte Carlo, com 1000 permutações, 

p para comparação múltipla foi de 0,0005). Portanto, pode-se dizer que cada planta possui 

uma comunidade bacteriana única na filosfera.  

A afiliação filogenética das sequências parciais do gene rRNA 16S, foi feita por meio 

do programa RDP Classifier (Tabela 2.2). Os resultados da afiliação filogenética indicaram a 

presença de sete filos distintos distribuídos entre as amostras estudadas (Tabela 2.2).  O 

filo dominante em todas as amostras foi o Proteobacteria com 97,6%, 73,1%, 57,4%, 62%, 

83,5%, 69,9%, 86,2%, 73,7% e 47,9% na filosfera de SCIT, SCPI, SOCB, SOPI, EUIT, 

EUPI, T. catigua, C. xanthocarpa e T. clausenii, respectivamente (Tabela 2.2). A classe 

dominante do filo Proteobacteria em SOPI e SOCB foi Alphaproteobacteria, com 

aproximadamente 100% e 93,3%, respectivamente. Em contrate, em T. clausenii e T. 

catigua, Alphaproteobacteria representou 8% e 11%, respectivamente, do total das 

sequências do filo.  As ordens mais abundantes desta classe foram Sphingomonadales 

representando 25% e 17,9% das sequências do filo de SOPI e SOCB, respectivamente, e 

Rhizobiales representando 22,5% de SCPI e 18,5% das sequências de Alphaproteobacteria 

em EUIT (Figura 2.3). 
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Tabela 2.1 – Índices de diversidade e estimativa de riqueza de UTOS na filosfera de plantas agrícolas e árvores da 

Mata Atlântica 

 
NS, número de sequências. NDU, número distinto de UTOs (> 97% de similaridade). ECA, estimativa de cobertura de amostragem. a  

Estimador de máxima semelhança. 
b Recíproca do índice de Simpson. Valores entre parênteses representam o intervalo de confiança (95% de probabilidade). 
As siglas SCIT, EUIT e SOCB, representam as bibliotecas de cana-de-açúcar, eucalipto e soja da região de Itapetininga; SCPI, EUPI e SOPI 
representam as bibliotecas de cana-de-açúcar, eucalipto e soja da região de Piracicaba 

 

 

 

     Estimativa de riqueza de UTOs  

Espécie Vegetal NS NDU SHANNON a SIMPSON (1/D)b CHAO 1              ACE ECA 

SCPI 67 40 3,49 (3,34; 3,65) 26,88 (21,47; 35,90)  82,3 (55,4; 155,7) 95,3 (63,4; 170,2) 0,61 

SCIT 41 26 3,04 (2,83; 3,26) 16,32 (11,88; 26,06)  71,1 (39,2; 180,4)  80,6 (44,3; 188,9) 0,54 

SOPI 71 36 3,24 (3,03; 3,44) 17,44 (12,56; 28,49)  73,8 (49,0; 145,6)  85,3 (55,9; 158,3) 0,68 

SOIT 61 31 3,19 (3,01; 3,37) 18,88 (14,25; 28,00) 51,6 (37,4; 97,4)  60,1 (42,0; 107,9) 0,72 

EUPI 73 36 3,08 (2,83; 3,33)  13,15 (9,63; 20,75) 108,9 (60,5; 252,7) 122,4 (68,6; 264,7) 0,63 

EUIT 79 42 3,32 (3,10; 3,54) 17,58 (13,10; 26,69) 170,0 (83,9; 432,7) 186,0 (93,6; 444,2) 0,60 

T. catiguá 109 40 3,35 (3,20; 3,50) 22,46 (18,03; 29,78)    84,1 (53,9; 179,6)  94,6 (59,9; 190,0) 0,80 

T. clausenii 153 69 3,82 (3,67; 3,97) 29,98 (23,76; 40,58)   146,0 (103,1; 243,3)  167,5 (118,1; 266,9) 0,71 

C. xanthocarpa 165 83 3,98 (3,83; 4,14) 32,14 (24,96; 45,13)    172,0 (126,5; 265,1)  199,5 (146,7; 296,0) 0,66 
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Figura 2.2 - Curva de rarefação indicando o número estimado de UTOs em 

gene rRNA 16S de 
Atlântica. As siglas SCIT, EUIT e SOCB, representam as bibliotecas de cana
eucalipto e soja da região de Itapetininga; SCPI, EUPI e SOPI representam as bibliotecas 
de cana-de-açúcar, eucalipto 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curva de rarefação indicando o número estimado de UTOs em bibliotecas de
de Bacteria na filosfera de espécies agrícolas 

s SCIT, EUIT e SOCB, representam as bibliotecas de cana
eucalipto e soja da região de Itapetininga; SCPI, EUPI e SOPI representam as bibliotecas 

açúcar, eucalipto e soja da região de Piracicaba 

 

 

bibliotecas de clones do 
agrícolas arbóreas da Mata 

s SCIT, EUIT e SOCB, representam as bibliotecas de cana-de-açúcar, 
eucalipto e soja da região de Itapetininga; SCPI, EUPI e SOPI representam as bibliotecas 
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Tabela 2.2 – Abundância de diferentes grupos filogenéticos na filosfera de espécies agrícolas e arbóreas da Mata 

Atlântica 

 
Grupo Taxonômico CNI CNP SOCB SOPI EUI EUPI T. catigua T. clausenii C. xantocarpa 

Acidobacteria ND ND ND ND ND 2,7 ND ND ND 

Actinobacteria 2,4 14,9 13,1 12,7 8,9 4,1 ND ND 1,2 

Bacteroidetes ND 3 8,2 16,9 2,5 1,4 ND 22,4 19 

Candidate TM7 ND ND 13,1 ND ND ND 12,8 1,3 ND 

Firmicutes ND 1,5 ND ND 3,8 11,0 ND ND 12,3 

Proteobacteria 97,6 73,1 57,4 62,0 83,5 69,9 86,2 73,7 47,9 

Alphaproteobacteria 36,6 43,3 54,1 62,0 39,2 13,7 10,1 5,9 32,5 

Betaproteobacteria 19,5 7,5 ND ND 12,7 2,7 0,9 1,3 2,4 

Gammaproteobacteria 34,2 17,9 1,7 ND 26,6 48,0 75,2 61,8 11,7 

Deltaproteobacteria ND 3,0 ND ND 5,0 2,7 ND ND 0,6 

Proteobacteria não-classificadas 7,3 1,5 1,6 ND ND 2,8 ND 4,6 0,6 

Bacteria não-classificadas ND 7,5 8,2 8,4 1,3 10,9 1 2,6 19, 6 

Total de sequências  41 67 61 71 79 73 109 153 165 
 
As siglas SCIT, EUIT e SOCB, representam as bibliotecas de cana-de-açúcar, eucalipto e soja da região de Itapetininga; SCPI, EUPI e SOPI 
representam as bibliotecas de cana-de-açúcar, eucalipto e soja da região de Piracicaba.  
ND – não determinada 
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Figura 2.3 - Árvore filogenética com base em sequências do gene rRNA 16S do filo Alphaproteobacteria  

da  filosfera de plantas agrícolas e espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica.  As árvores 
foram construídas usando neighbor-joining. Foram considerados os valores de “bootstrap” 
maiores que 50% baseados em 1000 repetições. O tamanho da barra representa 2 
substituições por 100 nucleotídeos.  As letras A, B, C, D, E, F, G, H, I representam as 
bibliotecas SCIT, SCPI, EUIT, EUPI, SOCB, SOPI, BPH1, BPH2 e BPH3, respectivamente. 
Valores seguidos das siglas representam a porcentagem de clones de cada biblioteca 
dentro da UTO. BPH1, PH2 e BPH3 representam os clones de Trichilia catigua, Trichilia 
clausenii e Campomanesia xantocarpa, respectivamente 

Rhizobiales  

Sphingomonadales 

Rhodospirillales 

Caulobacterales 
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A maioria das sequências de T. clausenii, T. catigua e EUPI foram afiliadas à 

classe Gammaproteobacteria, representando 83,9%, 87,2% e 68,6% das sequências, 

respectivamente (Tabela 2.2). Dentre as ordens de Gamaproteobacteria, as mais 

abundantes foram Enterobacteriales em T. clausenii, T. catiguá e EUPI (34,9%, 31,8% 

e 24,2% do total de sequências avaliadas, respectivamente) e Pseudomonadales em T. 

Clausenii, representando aproximadamente 21,5% das sequências (Figura 2.4). 

Membros da classe Betaproteobacteria só foram detectados em SCPI, SCIT e EUI, 

representando aproximadamente 10,2%, 20% e 15,2% do total de sequências da 

biblioteca, respectivamente (Tabela 2.2, Figura 2.5). 

Sequências filogeneticamente relacionadas ao filo Actinobacteria foram 

encontradas na filosfera de todas as plantas agrícolas (SCIT, SCPI, SOCB, SOPI, 

EUIT, EUPI) e em C. xanthocarpa (Tabela 2.2, figura 2.6). 

Sequências afiliadas ao filo Bacteroidetes foram detectadas com maior 

abundantemente em T. catigua, C. xanthocarpa, T. clauseni e SOPI, representando 

aproximadamente 12,8%, 19%, 22,4% e 16,9% do total das sequências, 

respectivamente.  Dentre as classes detectadas, verificou-se que Flavobacteria foi 

detectada em EUPI, EUIT, SOPI, SOIT e SCI, enquanto que em SCPI, T. catigua, C. 

xanthocarpae T. clausenii foram detectadas Flavobacteria e Sphingomonas. 

Sequências afiliadas à classe Bacteroidetes só foram detectadas em T. clausenii 

(Tabela 2.2, Figura 2.7). 

Uma baixa porcentagem do filo Firmicutes foi detectada na filosfera de EUIT, 

EUPI, CNPI e C. xanthocarpa (Tabela 2.2, figura 2.8). Sequências afiliadas ao gênero 

Bacillus foram detectadas em EUPI e EUIT (Figura 2.8). Já as Paenibacillus foram 

representadas somente por EUPI.  O filo Candidate TM7, detectado nas bibliotecas de 

SOCB e T. clausenii, foi representando por 15% e 1,3% do total de suas sequências, 

respectivamente (Tabela 1, Figura 7). Sequências afiliadas ao filo Acidobacteria só 

foram detectadas na filosfera de EUPI, representando aproximadamente 2,7% do das 

suas sequências (Tabela 2, Figura 2.8). 
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Figura 2.4 - Árvore filogenética de sequências do gene rRNA 16S do filo Gammaproteobacteria  da  
filosfera de plantas agrícolas e plantas nativas da Mata Atlântica. As árvores foram 
construídas usando neighbor-joining. Foram considerados os valores de “bootstrap” 
maiores que 50% baseados em 1000 repetições. O tamanho da barra representa 2 
substituições por 100 nucleotídeos.  As letras A, B, C, D, E, F, G, H, I representam as 
bibliotecas SCIT, SCPI, EUIT, EUPI, SOCB, SOPI, BPH1, BPH2 e BPH3, respectivamente. 
Valores seguidos das siglas representam a porcentagem de clones de cada biblioteca 
dentro da UTO. BPH1, PH2 e BPH3 representam os clones de Trichilia catigua, Trichilia 
clausenii e Campomanesia xantocarpa, respectivamente 
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Figura 2.5 - Árvore filogenética de sequências do gene rRNA 16S do filo Betaproteobacteria e 
Deltaproteobacteria  da  filosfera de plantas agrícolas e plantas nativas da Mata Atlântica. 
As árvores foram construídas usando neighbor-joining. Foram considerados os valores de 
“bootstrap” maiores que 50% baseados em 1000 repetições. O tamanho da barra 
representa 2 substituições por 100 nucleotídeos.  As letras A, B, C, D, E, F, G, H, I 
representam as bibliotecas SCIT, SCPI, EUIT, EUPI, SOCB, SOPI, BPH1, BPH2 e BPH3, 
respectivamente. Valores seguidos das siglas representam a porcentagem de clones de 
cada biblioteca dentro da UTO. BPH1, PH2 e BPH3 representam os clones de Trichilia 
catigua, Trichilia clausenii e Campomanesia xantocarpa, respectivamente 
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Figura 2.6 - Árvore filogenética de sequências do gene rRNA 16S do filo Actinobacteria  da  filosfera de 

plantas agrícolas e plantas nativas da Mata Atlântica. As árvores foram construídas usando 
neighbor-joining. Foram considerados os valores de “bootstrap” maiores que 50% baseados 
em 1000 repetições. O tamanho da barra representa 2 substituições por 100 nucleotídeos.  
As letras A, B, C, D, E, F, G, H, I representam as bibliotecas SCIT, SCPI, EUIT, EUPI, 
SOCB, SOPI, BPH1, BPH2 e BPH3, respectivamente. Valores seguidos das siglas 
representam a porcentagem de clones de cada biblioteca dentro da UTO. BPH1, PH2 e 
BPH3 representam os clones de Trichilia catigua, Trichilia clausenii e Campomanesia 
xantocarpa, respectivamente 
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Figura 2.7 - Árvore filogenética de sequências do gene rRNA 16S dos filos Bacteroidetes  da  filosfera de 

plantas agrícolas e plantas nativas da Mata Atlântica. As árvores foram construídas usando 
neighbor-joining. Foram considerados os valores de “bootstrap” maiores que 50% baseados 
em 1000 repetições. O tamanho da barra representa 2 substituições por 100 nucleotídeos.  
As letras A, B, C, D, E, F, G, H, I representam as bibliotecas SCIT, SCPI, EUIT, EUPI, 
SOCB, SOPI, BPH1, BPH2 e BPH3, respectivamente. Valores seguidos das siglas 
representam a porcentagem de clones de cada biblioteca dentro da UTO. BPH1, PH2 e 
BPH3 representam os clones de Trichilia catigua, Trichilia clausenii e Campomanesia 
xantocarpa, respectivamente 



 54

 

  
 
Figura 2.8 - Árvore filogenética de sequências do gene rRNA 16S dos filos Firmicute, Acidobacteria, 

Chloroflexi e Candidate TM7   da  filosfera de plantas agrícolas e plantas nativas da Mata 
Atlântica. As árvores foram construídas usando neighbor-joining. Foram considerados os 
valores de “bootstrap” maiores que 50% baseados em 1000 repetições. O tamanho da barra 
representa 2 substituições por 100 nucleotídeos.  As letras A, B, C, D, E, F, G, H, I 
representam as bibliotecas SCIT, SCPI, EUIT, EUPI, SOCB, SOPI, BPH1, BPH2 e BPH3, 
respectivamente. Valores seguidos das siglas representam a porcentagem de clones de 
cada biblioteca dentro da UTO. BPH1, PH2 e BPH3 representam os clones de Trichilia 
catigua, Trichilia clausenii e Campomanesia xantocarpa, respectivamente 
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Figura 2.9 - Diagramas de Venn representando a número de UTOs identificadas pelo MOTHUR nas 

diferentes filosferas avaliadas. As siglas SCIT, EUIT representam as bibliotecas de cana-
de-açúcar, eucalipto e soja da região de Itapetininga; SCPI, EUPI e SOPI representam 
as bibliotecas de cana-de-açúcar, eucalipto e soja da região de Piracicaba; SOCB, 
BPH1, PH2 e BPH3, representam as bibliotecas de Trichilia catigua, Trichilia clausenii e 
Campomanesia xantocarpa, respectivamente 
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Figura 2.10 – Análise de agrupamento das UTOs das bibliotecas de clones do gene rRNA 16S de 

Bacteria na filosfera de espécies agrícolas arbóreas da Mata Atlântica. As UTOs 
foram definida com similaridade de 97%. 

 
Figura 2.11 – Heatmap das bibliotecas de clones do gene rRNA 16S de Bacteria na filosfera de 

espécies agrícolas arbóreas da Mata Atlântica. As siglas SCIT, EUIT representam as 
bibliotecas de cana-de-açúcar, eucalipto e soja da região de Itapetininga; SCPI, EUPI 
e SOPI representam as bibliotecas de cana-de-açúcar, eucalipto e soja da região de 
Piracicaba; SOCB, BPH1, PH2 e BPH3, representam as bibliotecas de Trichilia 
catigua, Trichilia clausenii e Campomanesia xantocarpa, respectivamente 
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 A análise de agrupamento de UTOs mostrou que as comunidades bacterianas 

nas filosfera das plantas da Mata Atlântica (BPH1, BPH2 e BPH3) são mais similares 

entre si do que com plantas cultivadas. O dendograma e a análise de heatmap também 

mostraram uma similaridade entre as mesmas cultivares amostrada em regiões 

geográficas diferentes (Figura 2.11). As amostras de SOPI e SOIT se agruparam 

apresentando uma maior similaridade entre elas (Figura 2.10 e Figura 2.11).  Já as 

bibliotecas EU e SC são mais similares entre si do que com as de SO (Figura 2.10 e 

Figura 2.11). Os diagramas de Venn apresentados na figura 2.9 apresentam essas 

diferenças das UTOS. As amostras de SO foram as que apresentaram um maior 

número de UTOs comuns, das 32 e 29 UTOs formadas pelas amostras SOPI e SOCB, 

6 foram compartilhadas. As bibliotecas SCIT e SPI apresentaram 5 UTOs comuns das 

suas 17 e 33 UTOs únicas. As amostras de EU foram a que menos compartilharam 

UTOs, somente 4 foram comuns entre elas das 39 e 34 UTOs detectadas em EUIT e 

EUPI.  O diagrama de Venn comparando a partilha das UTOs entre a filosfera de SO, 

EU e SC, de Piracicaba, apresentaram somente 1 UTOs comum a todas na distância 

evolutiva de 0,03 para definição da UTOs. Já nas cultivares de Itapetininga não foi 

detectado o compartilhamento de UTOs entre as amostras avaliadas. Porém a filosfera 

de SO e EU apresentaram 8 UTOs comuns entre si. 

 

2.2.3 Discussão 

 

Estimativas globais sugerem que a superfície total de folhas colonizável por 

micro-organismos é de aproximadamente 6,4 x 108 km2 e que a população de bactérias 

nessa superfície pode chegar a aproximadamente 1026 células (MORRIS; KINKEL, 

2002). Segundo Lambais e colaboradores (2006), 97% das espécies bacterianas que 

se abrigam na filosferas de espécies arbóreas da Mata Atlântica ainda não são 

conhecidas, sugerindo que elas podem ser exclusivas da filosfera. Levando em 

consideração o número de espécies vegetais na Mata Atlântica, estima-se que existam 

milhões de novas espécies de bactérias associadas à filosfera. Entender o papel 

dessas espécies é crucial para entendermos a sustentabilidade dos ecossistemas e 

desenvolvermos novos produtos biotecnológicos (PROSSER et al., 2007) .  Neste 



 58

estudo foi analisada a diversidade e estrutura das comunidades bacterianas da filosfera 

de cana-de-açúcar, soja e eucalipto, e de três espécies arbóreas da Mata Atlântica.  

Para tanto, foi utilizado o sequenciamento de clones do gene rRNA 16S, por meio de 

construção de bibliotecas,  ferramenta poderosa  que tem  sido muito utilizada em 

estudos de ecologia microbiana, e considerado um dos melhores métodos para estimar 

a diversidade bacteriana em diversos ambientes (PROSSER et al., 2007) 

A comparação múltipla das bibliotecas de clones, feita pelo S-libshuff, mostrou 

que as comunidades bacterianas na filosfera de SO, SC, EU, T. clausenii, T. catigua e 

C. xanthocarpa foram distintas uma das outras, indicando que cada planta seleciona 

populações específicas de bactérias. Esta diferença pode estar relacionada às grandes 

flutuações das condições físico-químicas e nutricionais que ocorre na filosfera de cada 

planta e/ou á genética da planta hospedeira. Segundo Lindow e Brandl (2003), a 

disponibilidade de nutrientes nas folhas é o maior determinante da colonização 

epifítica. Observamos também que a filosfera de uma mesma espécie vegetal (híbrido 

ou variedade) varia em função da localização geográfica da mesma, porém os grupos 

detectados são similares mais entre as mesmas cultivares. Foi possível verificar esta 

similaridade através do dendograma feito utilizando o número de UTOs, que mostrou 

que as comunidades bacterianas detectadas na filosfera das espécies arbóreas da 

Mata Atlântica são mais similares entre si, sendo mesmo fenômeno observado para 

plantas cultivares. A comunidade bacteriana na filosfera de ambas as sojas avaliadas 

foram mais similares e mostrou ser mais distinta da filosfera da cana-de-açúcar e 

eucalipto, que se apresentaram muito próximas.  Este resultado sugere que a genética 

da planta possa contribuir para estabilização de algumas espécies de bactérias 

independente da sua localização, como ocorreu com soja. Ruiz (2010) verificou que a 

comunidade de bactérias na filosfera de Maytenus robusta, avaliadas em diferentes 

estações ecológicas da Mata Atlântica, variou em função da localização geográfica, 

sugerindo que cada bioma e plantas da mesma espécie possuem uma comunidade 

bacteriana única. Já Andrade (2007), estudando a diversidade bacteriana na filosfera, 

casca e solo de sete diferentes espécies arbóreas da Mata Atlântica, verificou que 

plantas da mesma espécie localizadas em locais distintos dentro de uma mesma 
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estação ecológica, são bastante similares e sugere que a diversidade bacteriana em 

ambas as parte da planta pode ser selecionada pela própria planta.  

Avaliações filogenéticas mostraram que maioria das sequências se afiliaram ao 

filo Proteobacteria, grupo composto por 528 gêneros e 1600 espécies, porém, o 

número de sequências afiliadas ao nível de espécie foi relativamente baixo, indicando 

que muitos grupos bacterianos da filosfera representam novas espécies de bactérias. 

Nas filosferas de SCPI, SCIT, SOPI, SOCB, EUIT e EUPI predominaram 

Alphaproteobacteria, com dominância de membros da ordem Sphingomonas e 

Rhizobiales em SCIT, SOCB e SOPI. As Sphingomonas são bactérias aeróbias não-

patogênicas, bastante comuns em superfície de plantas e caracterizadas por 

produzirem pigmentos laranja ou amarelo (BUSSE; KÄMPFER; DENNER et al., 2003). 

A capacidade de adaptação das bactérias epifíticas está na produção de pigmentos 

(STOUT, 1960), pois alta incidência de radiações UV é uma das mais proeminentes 

características da superfície das folhas, para qual presumidamente, as bactérias 

epifíticas precisam se adaptar (FOKKEMA; SCHIPPERS, 1986). Já a ordem 

Rizhobiales foi praticamente representada por membros do gênero Methylobacterium, 

grupo de bactérias estritamente aeróbia metilotróficas facultativas pink-pigmentadas, 

gram-negativas, que são capazes de utilizar compostos como o metanol e formaldeído 

como substrato (GREEN, 1992).  Esta associação com as plantas pode ser de vida 

livre epifítica a simbiótica endofítica (SY et al., 2001; KUTSCHERA, 2007; SCHAUER; 

KUTSCHERA, 2008). As Methylobacteria, em simbiose com as plantas, utilizam o 

metanol emitido pelas mesmas, e produzem fitohormônios como citocinina, ácidos 

indol-acético, e vitaminas (BASILE et al., 1985; TROTSENKO et al., 2001; KOENIG et 

al., 2002), além de sintetizarem enzimas (MADHAIYAN et al., 2006, 2007b) que 

interferem no crescimento das plantas. Esses micro-organismos tem sido encontrados 

em abundância na filosfera de várias plantas (CORPE; RHEEM, 1989). São comuns 

em plantas tropicais, principalmente em algodão (BALACHANDAR; RAJA; 

SUNDARAM, 2008), arroz (MADHAIYAN et al., 2009), milho  e girassol  

(BALACHANDAR et al., 2008).  Além disso, é um grupo tolerante a metais pesados, 

sendo capazes de reduzir a fitotoxicidade dos mesmos melhorando o crescimento da 

planta. (IDRIS et al., 2004; MADHAIYAN et al., 2007a). Em contraste, nas árvores da 
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Mata Atlântica analisadas, Alphaproteobacteria foram pouco abundantes, porém uma 

elevada porcentagem de Gamaproteobacteria e Bacteroidetes foi observada.  Em 

Gamaproteobacteria a maior incidência foi de bactérias pertencentes aos gêneros 

Enterobacter, Pantoea e Erwinia, Pseudomonas e Acetobacter, grupo descrito na 

literatura como habitantes comuns na filosfera das plantas (THOMPSON et al., 1993) e 

bem caracterizada na filosfera de milho (YANG et al., 2001), algodão (BALACHANDAR, 

2008),  beterraba (THOMPSON et al., 1993) e pinus (FAVILLI; MESSIN, 1990). 

Segundo Kim et al. (1998), Pantoea aglomerans é solubilizadora de fosfato, competitiva 

na presença de patógenos (BRAUN et al., 2000) e produtora de acido indol-3-acético  

(LINDOW et al.,1998) na filosfera. O gênero Pseudomonas também foi descrito como 

importante solubilizador de fosfato por Khan et al. (2007). Já bactérias patogênicas, 

como Xanthomona albilineans (Gamaproteobacteria) foram detectadas somente em 

SCIT. Esses micro-organismos podem colonizar o xilema de cana de açúcar e causar 

escaldadura nas folhas. Essa sintomatologia é caracterizada principalmente pelo 

aparecimento de uma faixa branca paralela à nervura central da folha, que evolui até 

queimar totalmente (ROTT; DAVIS, 2000, CHAMPOISEAU et al., 2009). 

Estudos têm mostrado que os gêneros Corynebacterium sp., Streptomyces e 

Mycobacterium  podem fixar nitrogênio atmosférico (GIRI; PATI, 2004). Em Pinus, 

bactérias dos gêneros Pseudomonas, Bacillus e Mycobacterium também foram 

descritas como fixadoras de nitrogênio (FAVILLI; MESSIN, 1990). Isolados do gênero 

Flavobacterium sp. (Bacteroidetes) também são capazes de fixar nitrogênio na filosfera 

(GIRI; PATI, 2004). Portanto, nossos dados sugerem que pode estar havendo fixação 

de nitrogênio na superfície das folhas de todas as plantas avaliadas, já que as filosferas 

das mesmas possuem pelo menos um representante dos gêneros citados como 

fixadores de N.  

O filo Acidobacteria foi detectado somente em EUPI, este fato pode estar 

associado à presença de presença de Lactobacillus (Firmicutes), bactérias 

responsáveis pela produção de ácido lático durante o processo de fermentação.  Amir 

et al. (2007), estudando a filosfera de Aloe vera, verificaram a ocorrência de 

fermentação na superfície da folha por bactérias. O grupo Candidate division TM7 é o 

um dos vários grupos recentemente descritos, sendo caracterizada exclusivamente por 
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sequências ambientais, não possuindo membros cultivados (EPSTEIN, 2009). 

Representantes deste grupo foram detectados somente nas bibliotecas de SOCB, 

segundo a bibliografia este grupo ainda não foi descrito na filosfera das plantas. 

 Os resultados mostraram um elevado nível de riqueza, diversidade e de funções 

metabólicas das bactérias na filosfera de todas as plantas avaliadas. Os níveis de 

diversidade na filosfera de plantas cultivadas foram inferiores aos níveis observados 

nas de plantas nativas da floresta. A beta-diversidade bacteriana na filosfera de uma 

monocultura é menor que a beta diversidade detectada na filosfera de uma Floresta 

Tropical, este fato deve estar associado a grande diversidade de espécies vegetais 

existente nesses biomas, favorecendo uma comunidade mais diversa  que a 

monocultura.  

 

2.3 Conclusões 

 

Os dados deste estudo nos permitem concluir que cada planta possui sua 

própria comunidade microbiana. A hipótese inicial foi confirmada, já que a filosfera das 

espécies arbóreas da Mata Atlântica é mais diversa que as detectadas em plantas 

agrícolas. Adicionalmente, plantas geneticamente idênticas localizadas em diferentes 

regiões, possuem filosferas com comunidades bacterianas diferentes, o que pode estar 

relacionado à diferentes fatores abióticos específicos do ambiente onde elas crescem. 

Porém, quando comparadas outras plantas, as da mesma espécie, em geral, possuem 

comunidades mais similares do que plantas de espécies diferentes. A filosfera é 

composta por micro-organismos filogeneticamente e funcionalmente diversos, e 

possivelmente, essa diversidade de funções é responsável pela manutenção do 

ecossistema, no entanto, a ligação entre diversidade genética e funcional dos micro-

organismos que habitam a filosfera requer estudos adicionais, utilizando técnicas como 

sondas de isótopos estáveis, transcrição reversa-PCR, metagenômica e 

metaproteômica, entre outras. O alto número de sequências de clones com baixo nível 

de similaridade com bactérias conhecidas sugere a presença de novos filotipos na 

filosfera que ainda não foram descritos. A beta-diversidade de bactérias na filosfera de 

plantas de Floresta Tropical é superior á detectada em sistemas de monocultivo. 
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3 ESTRUTURA DA COMUNIDADE BACTERIANA METABOLICAMENT E ATIVA NA 
FILOSFERA DE Trichilia clausenii E SUA RELAÇÃO COM COMPOSTOS 
ORGÂNICOS VOLÁTEIS 
 

Resumo 

 

Nas últimas décadas muitos trabalhos envolvendo ecologia de microrganismos e 
filosfera vem sendo realizados e tem demonstrado que a filosfera possui uma alta 
diversidade de microrganismos adaptados a condições ambientais extremas. Os 
fatores que selecionam as populações bacterianas na filosfera são poucos 
compreendidos, mas é possível que substâncias orgânicas secretadas na superfície 
das folhas, bem como a exposição à radiação UV, sejam determinantes na 
estruturação das comunidades microbianas da filosfera. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar se compostos orgânicos voláteis (COVs) emitidos pela planta e níveis 
de radiação solar podem ser fatores que selecionam as populações bacterianas na 
filosfera de Trichiia clausenii, usando sequenciamento de bibliotecas de clones de 
cDNA do gene rRNA 16S e cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 
massas (CGEM). A análise comparativa das bibliotecas de clones de cDNA, mostrou 
que as comunidades bacterianas na filosfera de Trichilia clausenii são mais similares 
dentro da planta do que entre diferentes plantas. Já a variação sazonal portou-se como 
um importante fator de seleção bacteriana, durante a estação chuvosa a diversidade e 
a riqueza de bactérias foram diferentes e superiores as detectadas na estação seca. A 
predominância de Proteobacteria foi bastante evidente, cerca de 70 % das sequências 
se afiliaram a este filo. Dentre os gêneros detectados, as Sphingomonas, 
Methylobacterium e Spirosoma foram as mais predominantes. A análise dos COVs 
mostrou que estes são bastante variáveis durante as épocas avaliadas, sendo os perfis 
de COVs emitidos durante a estação chuvosa mais abundantes e diversos que os da 
estação seca. Comparando a emissão dos gases dentro de épocas isoladas, verifica-se 
que durante a seca os perfis de COVs foram distintos de uma planta para outra, o 
mesmo não ocorreu durante a estação chuvosa, que apresentaram perfis muito 
semelhantes. Dentre os COVs detectados, as cetonas foram as mais abundantes em 
ambas as épocas e amostras. O efeito da radiação solar não foi seletivo em relação a 
comunidade bacteriana e nem da produção de COVs. Esses dados sugerem que as 
diferentes condições ambientais exercidas durante as estações do ano podem interferir 
tanto na composição bacteriana como no perfil de COVs de uma folha, acredita-se que 
a abundância e COVs contribuem com a sobrevivência das bactérias da filosfera que 
utilizam esses compostos como fonte de energia.  
 

 
Palavras-chave: Filosfera, bactéria, biblioteca de cDNA, Trichilia clausenii, COVs 
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Abstract 

 
In recent decades, many studies involving ecology of the phyllosphere and 
microorganisms and have been conducted, with results showing that the phyllosphere 
contains a high diversity of microorganisms adapted to environmentally extreme 
conditions. The factors that select for bacterial populations in the phyllosphere are 
poorly understood, but it is possible that organic substances secreted from the leaf 
surface, with exposure to UV radiation, are crucial in structuring phyllospheric microbial 
communities. This study aimed to assess whether organic compounds (VOCs) emitted 
by the plant and solar radiation levels may be factors that select for bacterial 
populations in the phyllosphere of Trichiia clausenii, by sequencing the 16S rRNA gene 
from cDNA clone libraries and gas chromatography coupled with mass spectrometry 
(GCMS). The comparative analysis of cDNA clone libraries showed that bacterial 
communities in the phyllosphere of Trichilia clausenii are more similar within the plant 
than among different plants. Since seasonal variation acts as an important selection 
factor in bacteria, richness and diversity of bacteria were different and higher during the 
rainy season than in the dry season. The predominance of Proteobacteria was quite 
evident, where about 70% of the sequences were affiliated to this phylum. Among the 
species identified, the Sphingomonas, Methylobacterium, and Spirosoma were the most 
prevalent. The analysis of VOCs showed that they are quite variable during the periods 
evaluated, and that VOC profiles emitted during the rainy season were more abundant 
and diverse than the dry season. Comparing the gas emissions within isolated periods, 
it appears that VOC profiles were distinct from one plant to another during the dry 
season, which did not occur during the rainy season, where very similar profiles 
between plants were found. Among the VOCs detected, ketones were more abundant in 
both seasons and samples. The effect of solar radiation was not selective in the 
bacterial community, nor in the production of VOCs. This data suggests that different 
environmental conditions during the varied seasons may interfere with the bacterial 
composition and VOC profile of leaves, where it is believed that the abundance and 
presence of VOCs contribute to the survival of phyllospheric bacteria that use these 
compounds as energy sources. 

 
Keywords: Phyllosphere; Bacteria; cDNA library; Trichilia clausenii; VOCs 
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3.1 Introdução 

 

Recentemente, vários estudos sobre a beta e gama diversidade na filosfera das 

plantas vem sendo realizados para melhor compreender esse complexo ambiente tão 

pouco conhecido (LAMBAIS et al., 2006; JACKSON; DENNEY, 2010; REDFORD et al., 

2010). Estima–se que a filosfera de espécies arbóreas da Mata Atlântica possa conter 

milhões de novas espécies de bactérias, e que em sua maioria podem ser exclusivas 

desse ambiente (LAMBAIS et al., 2006). Fatores nutricionais, luminosidade, espécies 

de plantas e a localização geográfica podem afetar as comunidades bacterianas da 

filosfera (LAMBAIS et al., 2006; JACKSON; DENNEY, 2010; REDFORD et al., 2010).  

No entanto, pouco se conhece sobre as funções que as mesmas desempenham no 

ambiente. É possível que elas tenham um papel relevante na ciclagem de nutrientes, 

fluxo de gases, controle das relações planta-patógenos e sustentabilidade dos 

ecossistemas. A manutenção das comunidades bacterianas na superfície das folhas 

demanda fontes de carbono em abundância e uma dessas fontes pode derivar dos 

compostos orgânicos voláteis (COVs) emitidos pelas plantas (KHAMMAR et al., 2005; 

SANDHU; HALVERSON; BEATTIE, 2007; MC GUINNESS; DOWLING, 2009). É sabido 

que as plantas liberam uma fração substancial do carbono assimilado na forma de 

COVs (PEÑUELAS; LLUSIÀ, 2005).  Os COVs incluem alcanos, alcenos, alcoóis, 

aldeídos, éteres, ésteres, ácidos carboxílicos e terpenos (PICHERSKY; 

GERSHENZON, 2002). Dentre esses, o isopreno e os terpenos são os mais emitidos 

em maior abundância e mais estudados, devido à sua importância ecológica 

(GUENTHER et al. 1995; KESSELMEIER; STAUDT, 1999; GERON et al., 2000, SECO 

et al., 2007). A emissão de COVs pelas plantas pode ser afetada por diversos fatores, 

tais como estágio de desenvolvimento da planta e estresse ambiental. É possível que a 

composição de COVs emitidos pelas folhas seja determinante da estrutura das 

comunidades bacterianas da filosfera. No entanto, a relação entre as estruturas das 

comunidades microbianas da filosfera e os COVs na superfície das plantas ainda não é 

completamente entendida. A maioria dos estudos foca no efeito antimicrobiano dos 

COVs sob bactérias epifíticas, e utilizam métodos dependentes e independentes de 

cultivo. Outro fator importante que influencia a colonização bacteriana na filosfera é a 
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incidência de radiação UV. Estudos independentes de cultivo tem indicado que  a 

tolerância à radiação UV pode ser um fator de seleção qual afeta a sobrevivência  dos 

microrganismos (KADIVAR; STAPLETON, 2006; STAPLETON; SIMMONS, 2006). 

Sundin (2002) verificou que a maioria dos isolados são capazes de suportar altas 

intensidades de radiações UV na superfície das folhas, essa capacidade está 

relacionada a produção de pigmentos (JACOBS JACOBS; SUNDIN; CARROLL, 2005),  

reparos do DNA conferindo resistência  à radiação UV (GUNASEKERA; SUNDIN, 

2006),  proteção cruzada por meio da agregação (MONIER; LINDOW, 2004) ou a 

evasão da radiação pela colonização de áreas protegidas como o interior da folha 

(JACOBS; SUNDIN 2001). A composição da comunidade bacteriana também pode 

sofrer alterações em função das variações diurnas e sazonais, em resposta as 

mudanças ambientais como chuvas e ventos (KINKEL,1997; ZAK, 2002), durante 

meses do verão a comunidade bacteriana tende a ser mais populosa que no inverno 

(ERCOLANI, 1978).  O objetivo deste trabalho foi avaliar a alfa e beta diversidade de 

bactérias metabolicamente ativas na filosfera de Trichilia clausenii e a sua relação com 

os COVs emitidos pela planta sobre a influência de diferentes níveis de radiação 

ultravioleta (UV) solar.  

 

3.2 Desenvolvimento 

 

3.2.1 Material e métodos 

 

3.2.1.1 Amostragem e desalojamento das células bact erianas das folhas  

 

Para a realização desse trabalho, foi utilizada a espécie arbórea Trichilia 

claussenii, localizada em uma área de sub-bosque sob preservação na Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz, Piracicaba, SP. Esta espécie vem sendo utilizada 

como modelo pelo nosso grupo de pesquisa a fim de compreender a ecologia das 

comunidades bacterianas de sua filosfera (LAMBAIS et al., 2006, ANDRADE 2007). 

Para amostragem, três ramos terminais de uma mesma árvore posicionadas sob 

diferentes  intensidades de radiação UV solar (0, 50 e 100 µmol/ m2 s), determinadas 
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com um sensor de radiação fotossinteticamente ativa (RFA), foram inseridos em 

câmaras de vidro (30 cm de comprimento e 42 cm de diâmetro) ligadas a “Traps” 

adsorventes (tubo de vidro com 5 cm de comprimento e 0,50 cm de diâmetro interno 

contendo 500 mg de PorapaK Q 80-100 mesh e lã de vidro).  O sistema contendo seis 

câmaras de vidro foi ligado a uma bomba à vácuo, para que os COVs produzidos por 

folhas sob diferentes luminosidades fossem coletados ao mesmo tempo (Figura 3.1). 

Em cada amostragem, foram utilizados dois indivíduos de T. claussenii, e as 

amostragens foram feitas sempre às 12 horas durante 1 hora. Ao final da coleta, os 

“Traps” adsorventes foram acondicionados no gelo até serem levadas ao laboratório 

para processamento.  

Para análise da estrutura da comunidade e diversidade bacteriana, os mesmos 

ramos utilizados para avaliar COVs emitidos, foram cortados com tesoura esterilizada, 

acondicionados em sacos plásticos esterilizados e levados ao Laboratório de 

Microbiologia Molecular (ESALQ-USP). O desalojamento das células bacterianas das 

folhas foi feito imediatamente após a amostragem, conforme citado no item 2.2.1.2 A 

recuperação das células bacterianas foi feita por meio de centrifugação a 14.000 g por 

15 minutos. O pélete formado foi armazenado à – 80º C até o processamento.   

Para avaliação da comunidade microbiana e dos COVs, foram utilizadas 12 

amostras, sendo 2 indivíduos, três intensidades de radiação UV solar (0, 50 e 100 

µmol/ m2s)  e 2 épocas do ano (Setembro de 2009, estação seca, e Fevereiro de 2010, 

estação chuvosa). 
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Figura 3.1 – Sistema de coleta dos COVs

luminosa desejada (0, 50 ou 100 
referem aos indivíduos avaliados

 

 

                                    

 

Sistema de coleta dos COVs. As câmaras foram posicionadas conforme a intensidade 
sa desejada (0, 50 ou 100 µg.m-2.s-1) com uma repetição de cada. A e B se 

ferem aos indivíduos avaliados 
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Tabela 3.1 – Descrição das bibliotecas de cDNA utilizadas nos estudos  
 

Bibliotecas  Radiação UV Indivíduo Estação 

 (µmol/m 2s)   
TC1LA1 0 1 Seca 
TC1LA2 0 1 Chuvosa 
TC2LA1 50 1 Seca 
TC2LA2 50 1 Chuvosa 
TC3LA1 100 1 Seca 
TC3LA2 100 1 Chuvosa 
TC1LB1 0 2 Seca 
TC1LB2 0 2 Chuvosa 
TC2LB1 50 2 Seca 
TC2LB2 50 2 Chuvosa 
TC3LB1 100 2 Seca 
TC3LB2 100 2 Chuvosa 

 
TC - Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 
100 µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B representam os indivíduo 1 e 2. Os 
números 1 e 2 representam as estações seca e chuvosa, respectivamente 
 

 

3.2.1.2 Extração de RNA total 

 

Para extração de RNA total foi utilizando o kit “RiboPureTM – Bacteria” (LIFE 

TECHNOLOGIES, Foster City, CA, USA). Ao pélete bacteriano obtido após 

desalojamento das bactérias das folhas, foi adicionado 350 µL da solução RNAWIZ e 

agitado em vortex durante 15 segundos. Em seguida, essa solução foi transferida para 

um tubo contendo 250 µL de esferas de zircônia, vortexado por 10 segundos e 

centrifugado durante 5 minutos a 14.000 g. O lisado bacteriano foi transferido para um 

novo tubo juntamente com 0,2 volumes de clorofórmio e centrifugado por 5 minutos. A 

fase aquosa contendo o RNA foi transferida para outro tubo e o RNA precipitado com 

0,5 volume com etanol 100%. Posteriormente, a solução foi filtrada, lavada com 700 µL 

de “Wash solution 1” e centrifugada por 1 minuto. Uma nova lavagem foi realizada 

adicionando-se 500 µL de “Wash solution 2/3” ao filtro e centrifugando-se durante 1 

minuto. O filtro foi transferido para um novo tubo e o RNA eluído com 50 µL de “Elution 

solution” pré-aquecida a 90 oC. O RNA recuperado foi tratado com DNase, 
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adicionando-se 4 µL de DNase e 1/9 do volume de tampão “10X DNase Buffer” a 37 oC 

por 30 minutos.  A concentração de RNA total foi determinada utilizando-se um 

fluorímetro Qubit (LIFE TECHNOLOGIES, Carlsbad, USA). A qualidade do RNA foi 

determinada através das razões A260/280 e a integridade do RNA foi determinada por 

eletroforese em gel de agarose 1,2%, utilizando-se brometo de etídeo (0,5 µg mL-1) 

para visualizar o RNA. 

 

3.2.1.3 Síntese da primeira fita de cDNA 

 

 A síntese da primeira fita de cDNA foi feita a partir de 5 µg de RNA total, 2 pmol 

do iniciador 1541R (5′-AAG GAG GTG ATC CAG CC-3′), 1 µL de DNTP Mix 10 mM e 

H2O DEPC, para volume final de 13 µL. O RNA foi desnaturado a 65 ºC por 5 minutos e 

resfriado em gelo por 1 minuto. Foram adicionados 4 µL de 5X First-Strand Buffer, 1 µL 

de DDT 0,1 M, 1 µL de RNase OUT e 1µL de transcritase reversa SuperScript III (200 

U/µL) (LIFE TECHNOLOGIES, Carlsbad, USA). As amostras foram incubadas durante 

60 minutos a 50 ºC. A transcritase reversa foi inativada a 70 ºC por 15 minutos. Em 

seguida, foram adicionadas 2 U de RNase H às reações, e as mesmas foram 

incubadas por 20 minutos a 37 ºC, para a degradação das fitas de RNA dos híbridos 

cDNA:RNA  formados. As amostras de cDNA foram armazenadas a -20 ºC.  

 

3.2.1.4 Sequenciamento e clonagem do cDNA do gene r RNA 16S 

 

As condições de amplificação, clonagem e sequenciamento do cDNA de 

Bacteria foram as mesmas descritas no item 2.2.1.4. 

 

3.2.1.5 Análises das sequências e definição de UTOs   

 

A forma como as análises de cDNA do gene rRNA 16S foram processadas e 

analisadas estão descritas no item 2.2.1.5. 

Foi utilizado o programa Megan (versão 3.9) para comparar graficamente as 

sequências do gene rRNA 16S obtidas neste trabalho com as sequências depositadas 
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no bancos de dados do NCBI. Primeiramente todos as sequências válidas foram 

comparados com o banco de dados NCBI-NT (sequências de nucleotídeos, atualizado 

em 28/11/2010) (BENSON et al., 2006) por meio do BLASTX. O arquivo gerado pelo 

alinhamento local das sequências de cDNA com as do banco de dados do NCBI, foi 

utilizado para afiliação taxonômica, utilizando-se  o algoritmo do menor ancestral 

comum (lowest common ancestor). O Megan utiliza um “bit-score threshold” de 30, no 

entanto, agrupamentos abaixo deste valor ou sequências agrupadas à somente um 

táxon são descartadas e consideradas como não classificadas em um ramo terminal.  

Uma análise de multivariada de escala multidimensional (NMDS), realizada pelo 

programa Primer 5 (PRIMER-E Ltda, 2001), foi feita a fim de avaliar o agrupamento das 

bibliotecas de cDNA do gene rRNA 16S  em função das diferentes variáveis avaliadas 

(radiação solar, indivíduo e época). 

 

3.2.1.6 Análises de COVs  

 

As análises dos COVs foram realizadas por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas, utilizando-se um cromatógrafo Agilent modelo 6890, e um 

detector seletivo de massas Hewlett Packard modelo 5973, operando com impacto de 

elétrons a 70 eV e uma coluna capilar Agilent JW Scientific DB-5ms (30 m x 0,25 mm x 

0,25 µm) (AGILENT TECHNOLOGIES, Santa Clara,  CA, USA). Os espectros de 

massa foram obtidos com uma detecção de varredura de íons no intervalo de 40 a 600 

u.m.a. (2,62 scan/s). Hélio foi utilizado como gás de arraste, com um fluxo de 1 mL min-

1. O programa de temperatura da coluna foi 50 oC até 290 oC, com um gradiente de 4 
oC min-1.  As temperaturas utilizadas para o injetor e a interface foram de 240 oC e 280 
oC, respectivamente. O volume de amostra injetado foi de 1 µL, sem divisão de fluxo 

(modo splitless).  

A identificação dos voláteis foi realizada com base na comparação dos 

espectros de massa adquiridos com dados da biblioteca Wiley275 do CG-EM.  Uma 

análise de “heatmap” dos COVs foi realizada através do programa Cluster 

(http://rana.lbl.gov/EisenSoftware.htm). Uma analise de correlação, entre COVs 

emitidos e as diferentes variáveis ambientais (radiação solar, indivíduo e época), foi 
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feita pó meio de análises de componentes principais utilizando o programa CANOCO 

4.5 (TER BRAAK; SMILAUER, 1998).   

 

3.2.3 Resultados 

 

As análises das comunidades de bactérias metabolicamente ativas na filosfera 

de Trichilia clausenii foram feitas com base no sequenciamento de clones de cDNA da 

região V1-V3 do gene rRNA 16S. Um total de 1753 clones sequências foram 

consideradas válidas e utilizadas nas análises. Um total de 147, 162, 151, 144, 161, 

171, 153, 154, 112, 150, 98 e 150 clones das bibliotecas TC1LA1, TC1LA2, TC2LA1, 

TC2LA2, TC3LA1, TC3LA2, TC1LB1, TC1LB2, TC2LB1, TC2LB2, TC3LB1 e TC3LB2, 

respectivamente foram analisados (Tabela 3.2). As sequências foram agrupadas em 

UTOs, considerando-se similaridade maior do que 97%. A estimativa de riqueza de 

UTOs, determinadas pelos estimadores não-paramétricos ACE e Chao1, mostrou que 

as comunidades bacterianas, quando comparadas em diferentes estações do ano, 

foram significativamente distintas entre as amostras TC2LA1 e TC2LA2; TC1LB1 e 

TC1LB2 (Tabela 3.2, 95% de confiança). No indivíduo “A” não houve diferença 

estatística quando comparamos a riqueza de UTOs na mesma estação do ano e entre 

as diferentes intensidades luminosas (Tabela 3.2). Porém, no indivíduo B durante a 

estação seca, a riqueza de UTOs na biblioteca TC2LB1 (50 µmol/m2s) foi 

significativamente maior do que em TC1LB1 (0 µmol/m2s) (Figura 3.2). Essa diferença 

não foi observada na estação chuvosa (Tabela 3.2, 95% de confiança). Na maioria das 

amostras, as comunidades bacterianas na estação chuvosa tendem a ter uma maior 

riqueza de UTOs, quando comparadas com a estação seca (Tabela 3.2). 

Tanto o índice de Shannon quanto a recíproca do índice de Simpson indicam 

maior diversidade e dominância de UTOs na estação seca, quando comparado com a 

estação chuvosa. Os resultados (Tabela 3.2) indicam que TC1LA1 e TC1LA2; TC3LA1 

e TC3LA2; TC1LB1 e TC1LB2; TC2LB1 e TC2LB2; TC3LB1 e TC3LB2 apresentaram 

diferenças estaticamente significativas em relação aos índices de Shannon e recíproca 

de Simpson.  

 



 79

 
 
 
 
Tabela 3.2 – Índices de riqueza e diversidade de UTOs na filosfera de Trichilia clausenii. 
 
 

 
NS, número de sequências. NDU, número distinto de UTOs (> 97% de similaridade). ECA, estimativa de cobertura de amostragem. a  

Estimador de máxima semelhança. 
b Recíproca do índice de Simpson. Valores entre parêntese representam o intervalo com 95% de confiança 
TC - Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B 
representam os indivíduos 1 e 2, respectivamente. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa , respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

 

      Riqueza de espécies  Índices de diversidade    
Amostra  NS NDU  CHAO1 ACE SHANNON 1/D  ECA 
TC1LA1  147 84 226.5 (149.7, 393.5) 254.5 (170.0, 422.0) 4.209 (4.097, 4.321) 53.1 (43.9, 67.0) 0.61 
TC1LA2  162 118  494.0 (308.4, 860.6) 541.5 (345.6, 906.1) 4.612 (4.516, 4.708) 158.9 (113.2, 267.3) 0.41 
TC2LA1  151 94 234.3 (164.8, 371.9) 267.8 (190.2, 407.9) 4.306 (4.183, 4.428) 53.1 (39.7, 80.0) 0.55 
TC2LA2  144 100 822.5 (387.0, 1918.9) 865.0 (416.8, 1947.1) 4.324 (4.179, 4.469) 46.7 (31.9, 87.0) 0.41 
TC3LA1  161 92 192.0 (142.1, 291.5) 222.0 (164.5, 325.0) 4.284 (4.171, 4.398) 55.0 (44.9, 71.0) 0.63 
TC3LA2  171 124 334.4 (240.6, 503.6) 381.4 (278.1, 553.8) 4.675 (4.584, 4.767) 84.7 (64.6, 122.8) 0.45 
TC1LB1 153 67 105.5 (83.4, 157.7) 122.5 (94.7, 178.4) 3.879 (3.743, 4.014) 33.7 (26.0, 48,1) 0.77 
TC1LB2 154 99 309.0 (201.2, 530.5) 344.5 (228.1, 566.0) 4.418 (4.319, 4.517) 67.7 (57.4, 82.5) 0.54 
TC2LB1 112 86 401.1 (226.6, 791.8) 401.1 (226.6, 791.8) 4.331 (4.229, 4.432) 64.0 (52.5, 81.9) 0.36 
TC2LB2 150 70 198.8 (132.3, 336.4) 175.8 (116.1, 312.6) 3.812 (3.651, 3.972) 28.3 (22.3, 38,7) 0.70 
TC3LB1 98 60 132.7 (91.2, 229.4) 152.7 (104.9, 251.3) 3.907 (3.778, 4.035) 40,0 (32.0, 53.3) 0.60 
TC3LB2 150 95 239.5 (168.1, 380.5) 273.5 (194.0, 416.9) 4.338 (4.223, 4.453) 93.8 (68.3, 150) 0.55 
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Figura 3.2 - Curva de rarefação determinadas com base na análise de bibliotecas de clones de 

cDNA do rRNA 16S da filosfera de Trichilia clausenii UTOs foram determinadas 
considerando a distância evolutiva de 0,03 ou 97% de similaridade entre as 
sequências. Letras A e B se referem aos Indivíduos A e B, respectivamente. TC - 
Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 
µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B representam os indivíduos 1 e 2, 
respectivamente. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa, 
respectivamente 

A 

B 
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Quando comparados as comunidades de bactérias das filosferas das duas 

plantas sob a mesma luminosidade e na mesma época do ano, os índices de Shannon 

e recíproca de Simpson em diferentes indivíduos, as de TC1LA1 e TC1LB1, e TC2LA2 

e TC2LB2 foram estatisticamente diferentes.  

As curvas de rarefação mostraram que o número de clones avaliado não foi 

suficiente para representar a total diversidade e riqueza de UTOs nas filosferas 

avaliadas (Figura 3.2A, Figura 3.2B). Assim, as sequências de clones obtidas 

representam os grupos bacterianos mais abundantes nas amostras. Com base nas 

curvas de rarefação, pode-se observar que a diversidade bacteriana na filosfera de T. 

clausenii é maior na estação chuvosa, em relação à estação seca. 

Na tabela 3.3 são apresentadas as comparações múltiplas das bibliotecas de 

clones de cDNA do rRNA 16S feita com o programa Mothur (SCHLOSS et al., 2009). 

Os resultados mostraram que as comunidades de bactérias na maioria das filosferas 

foram diferentes estatisticamente (p<0,05) uma das outras, exceto as comunidades de 

TC2LA1 e TC3LA1, TC1LA1 e TC2LA1, TC1LA2 e TC3LA2, TC1LB1 e TC2LB1, 

TC1LB1 e TC2LA1, e TC2LA2 e TC3LB2. 

A afiliação filogenética das sequências dos clones de cDNA do rRNA 16S, 

representando as bactérias metabolicamente ativas na filosfera de Trichilia clausenii, 

foram feitas através dos programas RDP Classifier (WANG et al., 2007) com limite de 

confiança de 80% para classificação das sequências (Tabela 3.4) e do Megan 

(BENSON et al., 2006), o qual utiliza um banco de dados local do NCBI somente com 

sequências de nucleotídeos. Os resultados do RDP Classifier mostraram a presença de 

sete filos distintos distribuídos entre as amostras estudadas (Actinobacteria, 

Bacteroidestes, Cyanobacteria, Deinococcus-Termus, Firmicutes, Proteobacteria, TM7 

e OP10) (Tabela 3.4, Figura 3.3). O filo predominante em todas as amostras foi 

Proteobacteria, com aproximadamente 56,5%, 59,9%, 79,5%, 79,2%, 63,4%, 64,9%, 

48,4%, 64,9%, 46,2%, 74,0%, 56,1% e 61,3% do total de sequências da filosfera de 

TC1LA1, TC1LA2, TC2LA1, TC2LA2, TC3LA1, TC3LA2, TC1LB1, TC1LB1, TC2LB1, 

TC2LB2, TC3LB1 e TC3LB2, respectivamente (Tabela 3.4). A classe dominante dentro 

deste filo em TC1LA1, TC1LA2, TC2LA1, TC2LA2, TC3LA1, TC3LA2, TC1LB1, 
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Tabela 3.3 – Valores de ‘p’ calculados para as comparações entre bibliotecas de cDNA do rRNA 16S das comunidades 

de bactérias metabolicamente ativas da filosfera de Trichilia clausenii. 

 
 

  TC1LA1  TC1LA2  TC2LA1  TC2LA2  TC3LA1  TC3LA2  TC1LB1 TC1LB2 TC2LB1 TC2LB2 TC3LB1 TC3LB2 

TC1LA1  * 0.0001 0.3088 0.0003 <0.0001 0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

TC1LA2  0,0004 * 0.0077 0.0425 <0.0001 0.4308 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0012 

TC2LA1  <0.0001 <0.0001 * 0.0128 <0.0001 <0.0001 0.0275 <0.0001 0.0005 <0.0001 <0.0001 0.0005 

TC2LA2  <0.0001 0,0007 0.0014 * <0.0001 <0.0001 0.0006 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 

TC3LA1  0.0002 <0.0001 0.7389 0.0015 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

TC3LA2  <0.0001 0.0559 <0.0001 0.0240 <0.0001 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

TC1LB1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 * <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0006 <0.0001 

TC1LB2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 * <0.0001 0.0005 <0.0001 <0.0001 

TC2LB1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0004 <0.0001 <0.0001 0.0140 <0.0001 * <0.0001 0.0003 <0.0001 

TC2LB2 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 * <0.0001 <0.0001 

TC3LB1 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0010 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 * <0.0001 

TC3LB2 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0313 <0.0001 0.0093 <0.0001 0.0015 <0.0001 <0.0001 <0.0001 * 
 

X = homólogo na coluna e Y = homólogo na linha. Valores mínimos para diferença significativa: 0.0001 e 0.0004, para 1 e 5% de probabilidade, 
respectivamente. TC - Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras 
A e B representam os indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa , respectivamente.   
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Figura 3.3 – Frequência de diferentes taxa de Bacteria na filosfera de Trichilia clausenii. TC - Trichilia 

clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, 
respectivamente; As letras A e B representam os indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 
representam as épocas seca e chuvosa, respectivamente 

 

 

TC1LB2, TC3LB1 e TC3LB2 foi a Alphaproteobacteria, com aproximadamente 

55,1%, 48,8%, 76,2%, 70,1%, 62,7%, 48,5%, 38,6%, 41,5% 33,0%, 45,3% e 40,9% 

respectivamente, das sequências do total de sequências (Tabela 3.4, Figura 3.3). Em 

contrapartida, na filosfera de TC2LB1 e TC2LB2 predominaram sequências 

filogeneticamente associadas a Gammaproteobacteria, representando 50,0% e 25,5% 

do total de sequências (Figura 3.4). Dentre as sequências filogeneticamente 

associadas à classe Alphaproteobacteria, a ordem Rhizobiales foi a mais abundante 

nas amostras TC2LA1, TC2LA2 TC3LA1, TC2LB2, TC3LB1, TC3LB2 (40,4%, 34,0%, 

29,8%, 11,3%, 15,3% e 20,0%, respectivamente), sendo a família Beijerinckiaceae 

representadas com aproximadamente 6,0%, 9,7% e 7,5% das suas sequências pelas 

bibliotecas TC2LA1, TC2LA2 e TC3LA1, respectivamente (Tabela 3.4). O gênero 

Methylobacterium foi o mais representativo dentro da classe Alphaproteobacteria nas 

amostras da árvore “A” em ambas as épocas de amostragem, com 9,9% em TC1L1A2, 

15,2% em TC2LA1, 16,7% em TC2LA2 e 9,9% em TC3LA1 do total de sequências 
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avaliadas (Tabela 3.4, Figura 3.4). Nas amostras das filosferas de TC1LA1, TC1LA2, 

TC3LA2, TC1LB1, TC1LB2 e TC2LB1, 32,7%, 29,0%, 24,6%, 22,9%, 29,9% e 13,4% 

das sequências, respectivamente, foram afiliadas à ordem Sphingomadales, entre 10 e 

20% aproximadamente no gênero Sphingomonas (Tabela 3.4, Figura 3.4). 

A classe Deltaproteobacteria foi predominantemente detectada na filosfera das 

plantas coletadas na estação chuvosa, representando 6,7% das sequências em 

TC3LB2, 4,9% em TC1LA2, 11,1% em TC3LA2, 3,9% em TC1LB2, e 6,7% TC2LB2. 

Essas sequências foram afiliadas quase que totalmente ao gênero Humicoccus 

(Myxoccocales, Polyanfiaceae) (Tabela 3.4, Figura 3.4). 

As filosferas de TC2LB1 e TC2LB2 apresentaram maior abundância de 

Gammaproteobacteria, representando 50% e 25,5% do total de suas sequências, 

respectivamente, e associadas a Enterobacteriales predominantemente (Tabela 3.4, 

Figura 3.4). 

O segundo filo mais representativo foi o Bacteroidetes representando 36,1%, 

34,6%, 17,9%, 16,0% 34,8%, 28,7%, 45,1%, 28,6%, 18,7%, 35,7%, 22,7%, 40,0% e 

37% na filosfera de TC1LA1, TC1LA2, TC2LA1, TC2LA2, TC3LA1, TC3LA2, TC1LB1, 

TC1LB1, TC2LB2, TC2LB2, TC3LB1 e TC3LB2, respectivamente (Tabela 3.4, Figura 

3.4). Dentre as suas sequências 34,7%, 32,1%, 19,9%, 13,9%, 34,8%, 28,7%, 45,1%, 

28,6%, 18,7%, 35,7% e 22,7% foram representadas pela classe Sphingobacteria nas 

amostras TC1LA1, TC1LA2, TC2LA1, TC2LA2, TC3LA1, TC3LA2, TC1LB1, TC1LB2, 

TC2LB1, TC2LB2, TC3LB1 e TC3LB2, respectivamente. O gênero Spirosoma mostrou-

se dominante na maioria das filosferas, representando 8,8%, 25,3%, 4,0%, 5,6%, 5,6%, 

16,4%, 4,6%, 10,7%, 4,7%, 8,2%e 6,7% das sequências em TC1LA1, TC1LA2, 

TC2LA1, TC2LA2, TC3LA1, TC3LA2, TC1LB1, TC2LB1, TC2LB2, TC3LB1 e TC3LB2, 

respectivamente (Tabela 3.4, Figura 3.4). 

Membros do filo Actinobacteria representaram 4,9%, 2,8%, 1,8%, 2,6%, 0,6%, 13,4%, 

3,3%, 7,1% e 10% das sequências em TC1LA2, TC2LA2, TC3LA2, TC1LB1, TC1LB2, 

TC2LB1, TC2LB2, TC3LB1 e TC3LB2, respectivamente. Os gêneros de Actinobacteria 

detectados nas filosferas de T. clausenii foram Humococcus, Labadella, 

Microbacterium, Nocardioides, Marmoricola, Pseudonocardia, Actnomycetospora, 

Propionibacter, Microlunatus e Friedmanniella (Tabela 3.4). 
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Figura 3.4 - Afiliação filogenética das sequências de clones de cDNA do rRNA 16S da filosfera de  

Trichilia clausenii, utilizando o programa Megan e as sequências de nucleotídeos do banco 
de dados do NCBI. TC - Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades 
luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B representam os 
indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa, 
respectivamente
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Os filos Cyanobacteria Deinococcus

OP10 e TM7 foram detectados em todas as filosferas, mas em frequências variando de 

0,7% a 2% do total de sequências (Tabela 3.4

O resultado da análise em escala multidimensional

programa Primer 5, utilizando  o número de UTOs comuns entre as diferentes 

bibliotecas, mostrou que as estruturas das comunidades bacterianas da filosfera de um 

mesmo indivíduo são mais similares entre si do que entre diferentes indi

Mostrou também que as estruturas das comunidades bacterianas da filosfera de 

plantas coletadas na mesma estação do ano são mais similares entre si do que em 

plantas coletadas em diferentes estações do ano (Figura 3.5).

A avaliação dos COVs emitidos

por meio de CGEM. Os resultados mostraram que o perfil de COVs está diretamente 

associado as estações do ano (Figura 3.6).  

 

 
Figura 3.5 - Análise de escala multidimensional (NMDS) da distribuição dos

gerados pelo DOTUR de 1753 sequê
evolutiva de 0,03. 
luminosas de 0, 50 e 100 
indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa, 
respectivamente.

 

anobacteria Deinococcus-Thermus, Firmicutes, Planctomycetes, 

foram detectados em todas as filosferas, mas em frequências variando de 

0,7% a 2% do total de sequências (Tabela 3.4). 

análise em escala multidimensional (NMDS), feita por meio do 

programa Primer 5, utilizando  o número de UTOs comuns entre as diferentes 

bibliotecas, mostrou que as estruturas das comunidades bacterianas da filosfera de um 

mesmo indivíduo são mais similares entre si do que entre diferentes indi

Mostrou também que as estruturas das comunidades bacterianas da filosfera de 

plantas coletadas na mesma estação do ano são mais similares entre si do que em 

plantas coletadas em diferentes estações do ano (Figura 3.5). 

A avaliação dos COVs emitidos pelas folhas de Trichilia clausenii

por meio de CGEM. Os resultados mostraram que o perfil de COVs está diretamente 

associado as estações do ano (Figura 3.6).   

Análise de escala multidimensional (NMDS) da distribuição dos
gerados pelo DOTUR de 1753 sequências das diferentes amostras a uma distância 
evolutiva de 0,03. TC - Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem
luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B repre
indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa, 
respectivamente. 

Thermus, Firmicutes, Planctomycetes,  

foram detectados em todas as filosferas, mas em frequências variando de 

DS), feita por meio do 

programa Primer 5, utilizando  o número de UTOs comuns entre as diferentes 

bibliotecas, mostrou que as estruturas das comunidades bacterianas da filosfera de um 
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Mostrou também que as estruturas das comunidades bacterianas da filosfera de 

plantas coletadas na mesma estação do ano são mais similares entre si do que em 

clausenii foi realizada 

por meio de CGEM. Os resultados mostraram que o perfil de COVs está diretamente 

 

Análise de escala multidimensional (NMDS) da distribuição dos grupos de 797 UTOs 
ncias das diferentes amostras a uma distância 

; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades 
, respectivamente; As letras A e B representam os 

indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa, 
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Tabela 3.4 – Frequência (%) dos diferentes taxa de Bacteria, encontrados na filosfera de Trichilia clausenii     
               
Filo Classe Ordem Família Gênero  TC1  TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 
          LA1  LA2 LA1 LA2 LA1 LA2 LB1 LB2 LB1 LB2 LB1 LB2 
Actinobacteria     - 4,9 - 2,8 - 1,8 2,6 0,6 13,4 3,3 7,1 10,0 
Actinobacteria Actinobacteria    - 4,3 - 2,8 - 1,8 2,6 0,6 12,5 3,3 7,1 10,0 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales   - 4,3 - 2,8 - - 2,6 - 12,5 3,3 4,1 10,0 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nakamurellaceae  - 0,6 - 0,7 - - - - - - - 1,3 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nakamurellaceae Humicoccus - - - 0,7 - 0,6 - - - - - - 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Microbacteriaceae  - 1,2 - - - - 2,0 - 10,7 2,0 - 0,7 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Microbacteriaceae Intrasporangiaceae - - - - - - - - 1,8 - - - 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Microbacteriaceae Labedella - 0,6 - - - - 0,7 - - 0,7 - - 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Microbacteriaceae Curtobacterium - - - - - - 1,3 - - 1,3 - - 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Microbacteriaceae Microbacterium - - - - - - - - - 0,7 - - 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardioidaceae  - 1,2 - - - - - - - - - 0,7 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardioidaceae Nocardioides - 0,6 - - - - - - - - - - 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardioidaceae Marmoricola - - - - - - - - - - - 0,7 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae - 1,2 - - - - 0,7 - - - - - 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Pseudonocardia - - - - - - 0,7 - - - - 0,7 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Actinomycetospora - - - - - - - - - - - 0,7 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Propionibacteriaceae  - - - 1,4 - 0,6 - - 1,8 1,3 1,0 6,7 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Propionibacteriaceae Propionibacter - - - - - - - - 1,8 - - - 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Propionibacteriaceae Microlunatus - - - 0,7 - - - - - - - 0,7 
Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Propionibacteriaceae Friedmanniella - - - 0,7 - - - - - 1,3 1,0 4,0 
Actinobacteria Actinobacteria Bifidobacteriales   - - - - - - - - - - 1,0 - 
Actinobacteria Actinobacteria Bifidobacteriales Bifidobacteriaceae  - - - - - - - - - - 1,0 - 
                 
Bacteroidetes NC    36,1 34,6 17,9 16,0 34,8 28,7 45,1 28,6 28,6 18,7 35,7 22,7 
Bacteroidetes Flavobacteria    - - - - - 0,6 - - - - - - 
Bacteroidetes Flavobacteria Flavobacteriales   - - - - - 0,6 - - - - - - 
Bacteroidetes Flavobacteria Flavobacteriales Flavobacteriaceae  - - - - - - - - - - - - 
Bacteroidetes Flavobacteria Flavobacteriales Flavobacteriaceae  Flavobacterium - - - - - 0,6 - - - - - - 
Bacteroidetes Sphingobacteria    34,7 32,1 17,9 14,6 34,8 26,9 44,4 26,6 27,7 18,7 34,7 22,0 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales  34,7 32,1 17,9 13,9 34,8 24,0 44,4 26,6 27,7 18,7 34,7 1,3 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Chitinophagaceae  - - - - - - - - - - 1,0 - 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales  - - - 13,9 - - - - - - - - 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Cytophagaceae  29,3 30,9 14,6 13,9 26,7 22,8 30,1 22,1 17,9 16,7 22,4 13,3 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Cytophagaceae Hymenobacter 1,4 0,6 0,7 0,7 2,5 1,8 - 2,6 0,9 0,7 1,0 0,7 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Cytophagaceae Spirosoma 8,8 25,3 4,0 5,6 5,6 16,4 4,6 - 10,7 4,7 8,2 6,7 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Cytophagaceae Dyadobacter - - - - - - - - - - - - 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Cytophagaceae Helicobacter - - - - - - - - - - - - 
Bacteroidetes Sphingobacteria Sphingobacteriales Cytophagaceae Larkinella - - - - - - - - 0,9 - - - 
                 
Cyanobacteria     - - - - - - - - 0,9 - - - 
Cyanobacteria Cyanobacteria    - - - - - - - - 0,9 - - - 
Cyanobacteria Cyanobacteria Family I GpI  - - - - - - - - 0,9 - - - 
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Tabela 3.4 – Frequência (%) dos diferentes taxa de Bacteria, encontrados na filosfera de Trichilia clausenii  
              Continuação 
Filo  Classe  Ordem  Família  Gênero  TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 
          LA1  LA2 LA1 LA2 LA1 LA2 LB1 LB2 LB1 LB2 LB1 LB2 
                 
Deinococcus-Thermus    - - - 0,7 - 0,6 - - 0,9 - - - 
Deinococcus-Thermus Deinococci    - - - 0,7 - 0,6 - - 0,9 - - - 
Deinococcus-Thermus Deinococci Deinococcales   - - - 0,7 - 0,6 - - 0,9 - - - 
Deinococcus-Thermus Deinococci Deinococcales Deinococcaceae  - - - 0,7 - 0,6 - - 0,9 - - - 
Deinococcus-Thermus Deinococci Deinococcales Deinococcaceae Deinococcus - - - 0,7 - 0,6 - - 0,9 - - - 
                 
Firmicutes     0,7 0,6 - 0,7 - - - - 0,9 - - - 
Firmicutes Bacilli    - 0,6 - - - - - - 0,9 - - - 
Firmicutes Bacilli Bacillales   - 0,6 - - - - - - 0,9 - - - 
Firmicutes Bacilli Bacillales  Bacillaceae  - - - - - - - - 0,9 - - - 
Firmicutes Bacilli Bacillales  Bacillaceae  Bacillus - - - - - - - - 0,9 - - - 
Firmicutes Bacilli Bacillales Paenibacillaceae  - 0,6 - - - - - - - - - - 
Firmicutes Bacilli Bacillales Paenibacillaceae Paenibacillus - 0,6 - - - - - - - - - - 
Firmicutes Clostridia    - - 0,7 - - - - - - - - - 
Firmicutes Clostridia Clostridiales   - - 0,7 - - - - - - - - - 
Firmicutes Clostridia Clostridiales Clostridiaceae  - - 0,7 - - - - - - - - - 
Firmicutes Clostridia Clostridiales Clostridiaceae Clostridium - - 0,7 - - - - - - - - - 
                 
Planctomycetes     - - - - - - - - - - - 1,3 
Planctomycetes Planctomycetacia    - - - - - - - - - - - 1,3 
Planctomycetes Planctomycetacia Planctomycetales   - - - - - - - - - - - 1,3 
Planctomycetes Planctomycetacia Planctomycetales Planctomycetaceae  - - - - - - - - - - - 1,3 
Planctomycetes Planctomycetacia Planctomycetales Planctomycetaceae Singulisphaera - - - - - - - - - - - 1,3 
                 
Proteobacteria     56,5 59,9 79,5 79,2 63,4 64,9 48,4 64,9 56,2 74,0 56,1 61,3 
Proteobacteria Alphaproteobacteria    55,1 48,8 76,2 70,1 62,7 48,5 38,6 41,6 33,0 19,3 26,5 45,3 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Caulobacterales   - 0,6 - 2,1 - 0,6 - - - - - 0,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Caulobacterales Caulobacteraceae  - 0,6 - 0,7 - 0,6 - - - - - 0,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Caulobacterales Caulobacteraceae Caulobacter - - - - - - - - - - - 0,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Caulobacterales Caulobacteraceae Brevundimonas - 0,6 - - - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales   18,4 17,3 40,4 34,0 29,8 16,4 9,2 6,5 11,6 11,3 15,3 20,0 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Aurantimonadaceae  - - - - - - - - - 0,7 - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Aurantimonadaceae Aurantimonas - - - - - - - - - 0,7 - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Beijerinckiaceae  1,4 1,2 6,0 9,7 7,5 1,8 1,3 3,2 4,5 2,0 2,0 3,3 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Beijerinckiaceae Chelatococcus - - - 0,7 - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Beijerinckiaceae Beijerinckia - - - - - - - - - - - 0,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Beijerinckiaceae Methylovirgula - - - - - - - - - - - 0,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Bradyrhizobiaceae  - - - 1,4 - 0,6 - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Brucellaceae  - - - 1,4 - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Hyphomicrobiaceae  1,4 0,6 1,3 1,4 - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Hyphomicrobiaceae Devosia 1,4 - 1,3 0,7 - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Hyphomicrobiaceae Hyphomicrobium - 0,6 - - 9,9 - - - - - - 0,7 
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Tabela 3.4 – Frequência (%) dos diferentes taxa de Bacteria, encontrados na filosfera de Trichilia clausenii  
              Continuação 
Filo  Classe  Ordem  Família  Gênero  TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 
          LA1  LA2 LA1 LA2 LA1 LA2 LB1 LB2 LB1 LB2 LB1 LB2 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Methylobacteriaceae  3,4 9,9 15,2 16,7 9,9 1,2 3,3 0,6 2,7 2,0 4,1 0,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Methylobacteriaceae Methylobacterium 3,4 8,6 15,2 9,7 - 1,2 3,3 0,6 2,7 2,0 4,1 - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Methylobacteriaceae Methylocystis - - - - - - - - - - - 0,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Phyllobacteriaceae  - 0,6 - - - - - - - - 1,0 - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhizobiales Phyllobacteriaceae Aminobacter - - - 1,4 - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rickettsiales   - - - - - - - - - 0,7 - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rickettsiales Anaplasmataceae  - - - - - - - - - 0,7 - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodobacterales   - - 0,7 - 0,6 - 0,7 - 1,8 - 1,0 1,3 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodobacterales Rhodobacteraceae  - - 0,7 1,4 0,6 - 0,7 - 1,8 - 1,0 1,3 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodobacterales Rhodobacteraceae Paracoccus - - - 1,4 - - - - - - - 1,3 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodobacterales Rhodobacteraceae Rodobacter - - - - 0,6 - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodobacterales Rhodobacteraceae Rubellimicrobium - - - - - - - - - - - 1,3 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodospirillales   0,7 0,6 0,7 - - - 0,7 - 0,9 - 1,0 - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodospirillales Acetobacteraceae  0,7 0,6 0,7 - - - - - 0,9 - 1,0 - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodospirillales Acetobacteraceae Belnapia - 0,6 - - - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodospirillales Rhodospirillaceae  - - - - - - 0,7 - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Rhodospirillales Rhodospirillaceae  Skermanella - - - - - - 0,7 - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales  32,7 29,0 29,1 31,9 28,0 24,6 22,9 29,9 13,4 7,3 1,0 14,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae 30,6 25,9 29,1 28,5 27,3 21,6 22,2 29,2 12,5 6,7 1,0 14,0 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae Blastomonas - 0,6 - - - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae Novosphingobium 0,7 0,6 0,7 1,4 0,6 - 2,0 1,9 - 0,7 - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae Sandaracinobacter - 1,2 - - - - - - - - - - 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae Sphingobium 1,4 - - - - - 0,7 0,6 - - - 2,7 
Proteobacteria Alphaproteobacteria Sphingomonadales Sphingomonadaceae Sphingomonas 23,1 16,0 17,2 16,7 16,1 15,2 10,5 14,9 6,3 4,0 2,0 6,7 
                 
Proteobacteria Betaproteobacteria    - 2,5 1,3 - - 2,9 - 1,9 - 1,3 4,1 2,0 
Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales   - 2,5 1,3 - - 1,8 - 1,9 - 1,3 4,1 2,0 
Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiales  - 1,9 1,3 - - 1,8 - 1,3 - - 4,1 - 
Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Burkholderiales Methylibium - 1,9 1,3 - - 1,8 - 1,3 - - 4,1 - 
Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae  - 0,6 - - - 1,2 - 0,6 - - - - 
Proteobacteria Betaproteobacteria Burkholderiales Comamonadaceae Rhodoferax - 0,6 - - - - - - - - - - 
                 
Proteobacteria Deltaproteobacteria    0,7 4,9 - - - 11,1 - 3,9 1,8 0,7 - 6,7 
Proteobacteria Deltaproteobacteria Desulfuromonadales  - - - - - - - - - 0,7 - - 
Proteobacteria Deltaproteobacteria Desulfuromonadales Geobacteraceae           0,7   
Proteobacteria Deltaproteobacteria Myxococcales   0,7 4,9 - - - 11,1 - 3,9 1,8 - - 6,7 
Proteobacteria Deltaproteobacteria Myxococcales Cystobacterineae  - - - - - - - - 0,9 - - - 
Proteobacteria Deltaproteobacteria Myxococcales Nannocystaceae  - - - - - - - - - - - - 
Proteobacteria Deltaproteobacteria Myxococcales Polyangiaceae  0,7 4,9 - - - 10,5 - 3,9 - 0,7 - - 
Proteobacteria Deltaproteobacteria Myxococcales Polyangiaceae Byssovorax - - - - - - - 3,2 - 0,7 - 5,3 
Proteobacteria Deltaproteobacteria Myxococcales Polyangiaceae  Humicoccus - 4,3 - - - 10,5 - 0,6 - - - 4,7 
                 
Proteobacteria Gammaproteobacteria    - 0,6 0,7 6,9 0,6 - 9,8 13,0 26,5 50,0 26,5 2,7 
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Tabela 3.4 – Frequência (%) dos diferentes taxa de Bacteria, encontrados na filosfera de Trichilia clausenii 
              Continuação 
Filo  Classe  Ordem  Família  Gênero  TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 
          LA1  LA2 LA1 LA2 LA1 LA2 LB1 LB2 LB1 LB2 LB1 LB2 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales   - - 0,7 4,2 0,6 - 9,2 2,6 0,9 6,0 12,2 0,7 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae  - - 0,7 2,1 0,6 - 2,6 2,6 0,9 6,0 - 0,7 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas - - 0,7 - 0,6 - 2,6 2,6 0,9 5,3 - 0,7 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae  - - - 2,1 - - 6,5 - 0,9 0,7 12,2 - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Moraxellaceae Acinetobacter - - - 1,4 - - 6,5 - 0,9 0,7 11,2 - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales   - - - 0,7 - - 0,7 12,3 5,4 41,3 - 2,0 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae  - - - 0,7 - - 0,7 12,3 5,4 11,3 7,1 2,0 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Enterobacter - - - 0,7 - - - 4,5 - - 7,1 - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Escherichia - - - - - - - 0,6 - - - - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Erwinia - - - - - - - - 1,8 - - - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Pantoea - - - - - - - 1,9 - - 4,1 - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Enterobacteriales Enterobacteriaceae Raoultella - - - - - - - 0,6 - - - - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Xanthomonadales   - - - - - - - - - - 1,0 - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Xanthomonadales Xanthomonadaceae  - - - - - - - - - - 1,0 - 
Proteobacteria Gammaproteobacteria Xanthomonadales Xanthomonadaceae Stenotrophomonas - - - - - - - - - - 1,0 - 
                 
OP10 OP10_genera_incertae_sedis   - - - 0,7 - - - - - - - - 
                 
TM7 TM7_genera_incertae_sedis   - - 0,7 - - - 2,0 - - 0,7 - - 
                 
Não classificada     6,8 - 2,0 - 1,9 4,1 2,0 5,8 10,7 3,3 1,0 4,7 
                 
Total de sequências          147 162 151 144 161 171 153 154 112 150 98 150 

 
TC - Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B representam 
os indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa , respectivamente. 
-   sequências não classificadas (similaridade >80 com sequências do banco de dados do RDP) 
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Diferentemente dos resultados de diversidade bacteriana, o perfil de voláteis do 

indivíduo A se agrupou, porém não se apresentaram similares em relação às estações 

do ano (Figura 3.6). Já o indivíduo B apresentou um perfil de voláteis similar em ambas 

as épocas avaliadas (Figura 3.6).  

Os COVS emitidos pelas folhas de Trichilia clausenii estão descritos nas tabelas 

3.5 e 3.6. Foram identificados 51 compostos em 12 grupos funcionais. Os COVs mais 

abundantemente emitidos, na maioria das amostras, foram as cetonas. Dentre eles 3-

Etilacetofenona, perfazendo aproximadamente 15 a 25% do total de voláteis liberados 

pela amostra, 4-Etilacetofenona, perfazendo aproximadamente 15 a 20% e 

Acetilacetofenone, perfazendo entre aproximadamente 1 e 35% do total de gases 

emitidos da filosfera. Nas amostras TC1LA1, TC2LA1 e TC3LA1 as cetonas mais 

abundantes e exclusivas de suas filosferas foram a 3-Metilciclopent-2-enona com 

13,04%, 22,7%, e 16,7% e a 2-Metilciclopenten-1-one, perfazendo 7,71%, 6,57%, 

4,64% do seu total COVs, respectivamente. 

Do grupo dos Aldeídos, o Etilbenzaldeído foi liberado em maior concentração 

pelas amostras TC1LB1, TC2LB1, TC3LB1, TC1LA2, TC2LA2, TC3LA2, TC1LB2, 

TC2LB2 e TC3LB3 (2,41%, 2,77%, 3,82%, 0,83%, 5,51%, 6,74%, 7,84%, 6,73% e 

6,39%, respectivamente). O Butirato de Propila (éster) foi detectado somente na árvore 

“A” durante a estação chuvosa e nas amostras coletadas sob baixa radiação UV (0 

µmol/m2s), com 8,87% em TC1LA1, 7,38% em TC2LA1 e 0,54% em TC3LA1.  

A presença dos ácidos carboxílicos foi detectada somente nas amostras 

coletadas na estação chuvosa, sendo o ácido benzóico o mais emitido entre eles nas 

amostras TC1LA2, TC2LA2, TC3LA2, TC1LB2, TC2LB2 e TC3LB3 (4,86%, 3,96%, 

3,30%, 3,40%, 3,32% e 2,89%, respectivamente). 

Uma Nitrila também foi bastante emitida durante o período chuvoso em todas as 

filosferas avaliadas. A 3-Etil-1,2,5,6—tetraidro-1-Metil-2-Piridinacarbonitril contribuiu 

com 9,84%, 8,35%, 6,36%, 7,26%, 6,29% da emissão total em  TC1LA2, TC2LA2, 

TC3LA2, TC1LB2, TC2LB2 e TC3LB3, respectivamente.  

Dentre os terpenos classificados, foram detectadas somente duas classes: os 

monoterpenos e sesquiterpenos. Somente um composto da classe dos sequiterpenos 

foi detectado na estação seca, o Alfa-Bergamonteno. Este volátil constituiu 21,19% da 
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emissão total de COVs em TC1LA1, 37,49% em TC2LA1, 3,18% em TC1LA2, 1,40% 

em TC2LA2, 1,09% em TC3LA2 e 8,15% em TC3LB2. Apesar de serem emitidos em 

baixa concentração, os sesquiterpenos mais comumente emitidos entre as diferentes 

amostras foram Delta-Cadieno, perfazendo 0,81% em TC1LA2, 2,22% em TC2LA2, 

5,26% em TC3LA2, 0,91% em TC2LB2 e 0,48% em TC3LB2, e Germacreno-D, 

perfazendo 0,34%, 2,21%, 1,80% e 2,25% e 2,25% por TC2LA2, TC3LA2, TC2LB2 e 

TC3LB2. O Beta-Elemeno, Santaleno e Esqualeno foram detectados somente em 

TC2LB1 (3,62%), TC3LA2 (5,87%) e TC2LA2 (7,2%).  Os sesquiterpenos Elemeno, 

Beta-Carofileno, 1,10-Epoxi-Germacreno-D, Alfa-Curcumeno, Alfa-Muroleno, Alfa-

Amorfeno, (+)Espatulenol, Gama-Selineno e Cicloisolongifoleno foram detectados com 

baixa frequência, perfazendo menos do que 2,5% do total de COVs emitidos (Tabela 

3.5, Tabela 3,6). 

Monoterpenos também foram detectados com baixa frequência. p-Menteno foi 

detectado somente no indivíduo “A”, perfazendo 9,29%, 7,80% e 5,6% do total de COVs 

em TC1LA2, TC2LA2 e TC3LA3, respectivamente. Timol foi detectado em TC3LA2, 

perfazendo 6,17% do total de COVs, TC1LB2 com 7,32%, TC2LB2 com 6,05 e TC3LB3 

com 6,54. O carvacrol foi o único monoterpeno encontrado na árvore “B”, perfazendo 

0,93% do total de COVs em TC1LB1 e 1,10% em TC2LB1. 

A análise de componentes principais (PCA) mostrou que o perfil de voláteis 

detectados durante a estação chuvosa não foi variável entre os indivíduos e as 

luminosidades avaliadas. A Figura 3.6 apresenta claramente o agrupamento entre todas 

as amostras coletadas na estação chuvosa, em contraste, durante a estação seca os 

perfis detectados nos indivíduos “A”e “B” foram distintos entre si, não variando dentro 

do indivíduo em relação a radiação UV. A Figura 3.6 apresentou que a emissão de 

terpenos é totalmente dependente da estação do ano, independente da radiação UV em 

que está submetida. A forte associação dos terpenóides com as amostras coletadas na 

estação chuvosa esta apresentada na figura 3.6.  Já  os COVs emitidos durante  a 

estação seca foram mais associados à compostos não terpenóides e não classificados. 

Em adicional, durante a estação seca os COVs foram variáveis entre os indivíduos, os 

voláteis detectados no indivíduo “A” foram totalmente diferentes do “B”. A radiação UV 

não interferiu na liberação de COVs quando avaliados dentro do indivíduo.  
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A análise de heatmap apresenta a diversidade e a intensidade em que os COVs 

foram emitidos em todas as amostras avaliadas.  O grupo de COVs liberado no período 

chuvoso foi mais diverso e abundante que o encontrado na estação seca (Figura 3.7).  

A análise de agrupamento hierárquico mostrou que perfil mais dissimilar foi o detectado 

no indivíduo “A” (estação seca).  Efeito da intensidade luminosa sobre a emissão de 

COVs não foi evidenciada, dentro e entre as plantas e épocas amostradas. 

 
  

 

 
Figura 3.6 - PCA com base nas estruturas das comunidades de bactérias e perfis de COVs emitidos 

pelas folhas de Trichilia clausenii. Para classificação  dos compostos foi utilizado uma 
similaridade >90% com a biblioteca   Wiley275. TC - Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-
se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B 
representam os indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa, 
respectivamente 
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Figura 3.7 – Heatmap dos COVs emitidos por Trichilia clausenii, TC -Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, 

referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras 
A e B representam os indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e 
chuvosa, respectivamente 
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Tabela 3.5 - COVs emitidos pelas folhas de Trichilia clausenii sob diferentes intensidades luminosas e em diferentes 
estações do ano.  

 
COVs TC1LA1 TC2LA1 TC3LA1 TC1LB1 TC2LB1 TC3LB1 
  % D.P % D.P % D.P % D.P % D.P % D.P 
Ácido carboxílico             
ácido hexanóico - - - - - - - - - - - - 
Ácido benzóico - - - - - - - - - - - - 
Álcool             
Indenol - - - - - - - - 0,03 0,05 0,05 0,07 
Aldeído              
Etilbenzaldeido - - - - - - 2,41 0,34 2,77 0,23 3,82 0,01 
Estireno - - - - - - - - - - - - 
1,3-Benzenodicarboxaldeido - - - - - - - - - - - - 
1,4-Benzenedicarboxaldeido - - - - - - 0,09 0,13 0,20 0,05 0,28 - 
1,2-Benzenedicarboxaldeido  - - - - - - - - - - 0,18 - 
4-Etilbenzaldeido - - - - - - 0,83 0,16 1,00 0,14 1,39 0,08 
Cetona             
4-Etilacetofenona  - - - - 2,69 3,80 0,93 0,07 1,03 0,07 1,23 0,03 
1,3-Dimetilbiciclo[3.3.0]oct-3-en-2-one - - - - - - - - - - - - 
3-Metoxiacetofenona    - - - - - - 0,70 0,72 0,17 0,24 - - 
3-metilciclopent-2-enona 13,04 1,90 14,79 10,54 9,72 9,13 - - - - - - 
 p-Acetilacetofenona - - - - - - - - - - - - 
 Acetofenona - - - - - - 0,27 0,08 0,35 0,02 0,27 0,30 
4-Etilacetofenona - - - - - - 0,17 0,07 0,20 - 0,16 0,01 
 p-Acetilacetofenone  - - - - 0,89 1,26 34,56 0,62 34,76 1,41 34,81 0,08 
3-Etilacetofenona - - - - - - 25,60 0,23 24,50 1,72 23,96 1,25 
4-Etilacetofenona - - - - - - 19,57 0,04 18,10 1,50 15,72 0,97 
2-Metilciclopenten-1-one 7,71 0,78 6,57 5,08 4,64 4,20 - - - - - - 
Derivado aromático             
1,2-Dimetil-4-vinilbenzeno - - - - - - 0,20 0,02 0,21 0,02 0,14 0,01 
Éster              
Butirato de etila - - - - - - - - - - - - 
Butirato de propila - - - - - - - - - - - - 
Fenol              
 2-Acetilfenol - - - - - - 0,32 0,04 1,07 1,05 0,72 0,36 
 4-acetilfenol  - - - - - - 0,27 0,06 0,29 0,05 0,36 - 
 m-Etilfenol  - - - - - - - - 0,11 0,15 0,18 - 
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Tabela 3.5 - Relação dos COVs emitidos por Trichilia clausenii. 

Continuação 

COVs TC1LA1 TC2LA1 TC3LA1 TC1LB1 TC2LB1 TC3LB1 
  % D.P % D.P % D.P % D.P % D.P % D.P 
Hidrocarboneto             
Cinameno  - - - - - - - - - - - - 
Hidrocarboneto aromático             
2-Metilpropenil)benzeno - - - - 2,83 4,00 - - - - - - 
Nitrila             
3-Etil-1,2,5,6-tetraidro-1-metil- 2-piridinacarbonitrila - - - - - - - - - - - - 
Monoterpeno             
p-Menteno - - - - - - - - - - - - 
Timol - - - - - - - - - - - - 
Carvacrol - - - - - - 0,93 0,04 1,10 0,01 - - 
Sesquiterpeno             
Elemeno  - - - - - - - - - - - - 
alfa.-Bergamoteno  - - - - - - - - - - - - 
beta. Elemeno - - - - - - - - - - - - 
beta.-Cariofileno - - - - - - - - - - - - 
1,10-epóxi-germacreno-D  - - - - - - - - - - - - 
Alfa-Copaeno - - - - - - - - - - - - 
Germacreno-D - - - - - - - - - - - - 
alfa.-Bergamoteno  21,19 0,27 37,49 0,69 - - - - - - - - 
Santaleno  - - - - - - - - - - - - 
Alfa-Curcumeno - - - - - - - - - - - - 
Delta.-Cadineno - - - - - - - - - - - - 
(+) espatulenol - - - - - - - - - - - - 
alfa.-Bergamoteno  - - - - - - - - - - - - 
Alfa-Muroleno - - - - - - - - - - - - 
Alfa- amorfeno - - - - - - - - - - - - 
gama.-Selineno - - - - - - - - - - - - 
Cicloisolongifoleno  - - - - - - - - - - - - 
Esqualeno - - - - - - - - - - - - 
Não classificados 68,56 17,79 59,66 11,24 73,08 4,43 13,31 1,43 14,56 3,19 16,92 2,16 
             

TC-Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B representam 
os indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa, respectivamente 
- composto não detectado 
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Tabela 3.6 - Relação dos COVs emitidos por Trichilia clausenii.  
 
COVs TC1LA2 TC2LA2 TC3LA2 TC1LB2 TC2LB2 TC3LB2 
  % D.P % D.P % D.P % D.P % D.P % D.P 
Ácido carboxílico             
ácido hexanóico 0,56 0,18 0,52 0,02 0,27 - - - - - - - 
Ácido benzóico 4,86 0,88 3,96 0,54 3,30 0,76 3,40 0,03 3,32 0,64 2,89 1,35 
Álcool             
Indenol 0,05 0,07 - - - - - - - - - - 
Aldeido              
Etilbenzaldeido 0,83 0,97 5,51 1,31 6,74 1,74 7,84 0,20 6,73 0,51 6,39 1,95 
Estireno 0,81 0,01 0,95 0,24 1,12 0,29 1,19 0,10 1,15 0,32 1,06 0,47 
1,3-Benzenodicarboxaldeido - - 0,23 0,33 - 0,33 - - - - - - 
1,4-Benzenedicarboxaldeido - - - - - - - - - - - - 
1,2-Benzenedicarboxaldeido  0,65 0,06 0,26 0,36 - 0,36 - - - - - - 
4-Etilbenzaldeido 1,43 0,93 2,49 0,55 2,88 0,63 3,18 0,11 2,82 0,35 2,68 0,84 
Cetona             
4-Etilacetofenona  0,57 0,35 0,72 0,20 0,47 0,28 0,86 0,19 - - 0,33 0,47 
1,3-Dimetilbiciclo[3.3.0]oct-3-en-2-one 8,07 1,85 6,27 0,25 3,08 4,31 - - - - - - 
3-Metoxiacetofenona    - - - - - - - - - - - - 
3-metilciclopent-2-enona - - - - - - - - - - - - 
 p-Acetilacetofenona 2,50 0,44 1,84 0,20 1,59 0,10 1,96 0,01 1,69 0,26 1,71 0,56 
Acetofenona - - - - - - - - - - - - 
4-Etilacetofenona - - - - - - - - - - - - 
 p-Acetilacetofenone  1,80 0,03 1,31 0,14 1,53 0,14 1,54 0,01 1,20 0,15 1,04 0,39 
3-Etilacetofenona 18,71 1,39 19,13 2,14 15,46 0,93 19,20 0,43 16,15 1,82 16,25 3,53 
4-Etilacetofenona 18,99 0,05 18,45 1,37 14,36 1,73 16,95 0,06 14,24 1,83 14,62 2,79 
2-Metilciclopenten-1-one - - - - - - - - - - - - 
Derivado aromático             
1,2-Dimetil-4-vinilbenzeno - - - - - - - - - - - - 
Éster              
Butirato de etila - - - - - - 0,73 0,04 0,75 0,13 0,49 0,17 
Butirato de propila 8,87 2,87 7,38 3,08 0,54 3,29 - - - - - - 
Fenol              
 2-Acetilfenol - - - - - - - - - - - - 
 4-acetilfenol  - - - - - - - - - - - - 
 m-Etilfenol  0,41 0,02 0,31 0,03 - 0,20 - - - - - - 
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Tabela 3.6 - Relação dos COVs emitidos por Trichilia clausenii. 
Continuação 

COVs TC1LA2 TC2LA2 TC3LA2 TC1LB2 TC2LB2 TC3LB2 
  % D.P % D.P % D.P % D.P % D.P % D.P 
Hidrocarboneto              
Cinameno  - - 0,07 0,10 - 0,10 - - - - - - 
Hidrocarboneto aromático             
2-Metilpropenil)benzeno - - - - - - - - - - - - 
Nitrila             
3-Etil-1,2,5,6-tetraidro-1-metil- 2-piridinacarbonitrila 9,84 1,55 8,35 0,31 6,36 1,32 7,26 0,08 6,19 1,60 6,29 1,01 
Monoterpeno             
p-Menteno - - - - 6,17 4,48 7,32 0,10 6,05 1,46 6,54 0,85 
Timol 9,29 1,62 7,80 0,25 2,80 5,64 - - - - - - 
Carvacrol - - - - - - - - - - - - 
Sesquiterpeno             
Elemeno  - - - - 0,70 0,47 - - - - 1,65 2,33 
alfa.-Bergamoteno  - - - - 1,09 0,71 - - - - - - 
beta. Elemeno - - - - - - - - 3,62 0,02 - - 
beta.-Cariofileno - - - - - - - - 1,88 0,11 - - 
1,10-epóxi-germacreno-D  - - - - - - - - 1,02 0,03 - - 
Alfa-Copaeno - - 0,34 0,48 2,21 1,55 - - 1,80 - 2,25 0,35 
Germacreno-D - - - - 2,05 1,41 - - - - 3,62 2,97 
alfa.-Bergamoteno  - - - - - - - - - - - - 
Santaleno  - - - - 5,87 2,25 - - - - 1,28 1,81 
Alfa-Curcumeno - - 0,22 0,31 1,03 1,15 - - - - - - 
Delta.-Cadineno 0,81 0,17 2,22 0,09 5,26 2,71 - - 0,91 0,02 0,48 0,68 
(+) espatulenol - - - - - - - - 1,17 0,19 - - 
alfa.-Bergamoteno  3,18 0,25 1,40 0,50 - 0,74 - - - - 8,15 11,53 
Alfa-Muroleno - - - - 0,70 0,50 - - - - - - 
Alfa- amorfeno - - - - 0,62 0,45 - - - - - - 
gama.-Selineno - - - - 0,32 - - - - - - - 
Cicloisolongifoleno  - - - - 0,25 - - - - - - - 
Esqualeno - - 3,61 5,10 - 5,10 - - - - - - 
Não classificados 6,20 0,98 5,13 2,66 12,24 5,47 20,04 0,38 24,83 1,63 16,84 1,27 
 TC-Trichilia clausenii; 1L, 2L e 3L, referem-se às intensidades luminosas de 0, 50 e 100 µmol/m2s, respectivamente; As letras A e B representam 
os indivíduos 1 e 2. Os números 1 e 2 representam as épocas seca e chuvosa, respectivamente 
- composto não detectado 
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3.3 Discussão 

 

As relações entre comunidades bacterianas na filosfera e COVs liberados pelas 

folhas plantas são pouco conhecidas. É possível que COVs liberados pelas folhas 

sirvam de fonte de carbono para os microrganismos da filosfera. No entanto, a 

associação entre o perfil de COVs liberados pelas folhas e a estrutura da comunidade 

microbiana na filosfera está por ser determinada. Neste trabalho, buscou-se determinar 

a relação entre as estruturas das comunidades de bactérias ativas na filosfera e os 

COVs emitidos pelas folhas de uma espécie arbórea da Mata Atlântica.  

Os resultados obtidos mostraram que a diversidade e a estrutura das 

comunidades de bactérias metabolicamente ativas na filosfera de Trichilia clausenii não 

variam com a incidência de luz na superfície das folhas. Em contraste, mudanças 

sazonais podem influenciar tanto a diversidade quanto a estrutura das comunidades de 

bactérias metabolicamente ativas na filosfera. . Trabalhos analisando a diversidade total 

de bactérias (ativas e inativas) na filosfera das plantas mostraram resultados similares 

(LAMBAIS et al., 2006; JACKSON; DENNEY, 2010; REDFORD et al., 2010). 

Os perfis de COVs liberados pelas folhas também se mostraram variáveis 

durante períodos distintos do ano. Durante a estação chuvosa, a diversidade de COVs 

foi notavelmente maior, não variando de uma planta para outra. O mesmo não ocorreu 

na estação seca. Nessa época de amostragem, foram detectados grupos mais restritos 

de COVs. Os dados sugerem que as mudanças ocorridas tanto nas comunidades 

microbianas quanto no fluxo de gases na filosfera devem estar associados ao estado 

nutricional e a idade da folha, já que as folhas avaliadas durante a estação chuvosa 

encontravam-se mais jovens e sadias.  Segundo Holzke et al. (2006), a elevada 

variabilidade de sesquiterpenos produzidos pelas plantas ocorre em razão da 

sazonalidade (verão e inverno), criando um regime químico único durante diferentes 

estações. Foi visto em trabalhos anteriores que a emissão de sesquiterpenos, como 

Beta-Car (HAKOLA et al., 2006), Alfa-Copaene (ZHANG et al. 1999) e Alfa-Farnesene 

(RUUSKANEN et al., 2006), apresenta significativa variabilidade sazonal, com máxima 

emissão durante o verão. Por exemplo, foi observado que a emissão de Alfa-Farnesene 

foi reduzida de 12% no verão para 3% no inverno (RUUSKANEN et al., 2006). Outros 
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estudos mostram que a umidade do ar, estresse osmótico, níveis de fertilidade e idade 

da folha podem contribuir para a mudança no fluxo de COVs, reduzindo sua emissão 

(DUHL; HELMING; GUENTER, 2008, ORMENO et al., 2007; ZHANG; CHEN, 2009). 

Nossos dados sugerem que a estrutura das comunidades de bactérias da filosfera está 

associadas com os COVs liberados pelas folhas, e que a liberação de uma maior 

diversidade de COVs na estação chuvosa pode ter contribuído para a maior diversidade 

de bactérias na filosfera de T. clausenii. 

Recentemente vários trabalhos têm demonstrado que bactérias (RYU et al., 

2003, 2004; FERNANDO et al., 2005; GU et al., 2007; KAI et al., 2007; CHAN et 

al.,2005) e fungos (STINSON et al., 2003; KOITABASHI; KAJITANI; MITCHELL; 

STROBEL; MOORE, 2010) também são capazes de produzir diferentes classes de 

voláteis. Porém as concentrações desses COVs microbianos são geralmente inferiores 

às dos COVs vegetais. Portanto, a emissão de p-menteno pelas folhas de T. clausenii, 

observada neste trabalho, pode ter origem tanto vegetal quanto microbiana.  Apesar de 

haver vários relatos do efeito microbicida de certos COVs, os micro-organismos são 

capazes de utilizar muitos dos COVs emitidos pelas plantas como fonte de carbono. É 

sabido que várias espécies de Pseudomonas têm a capacidade de realizar a 

bioconversão de alfa e beta-pineno em diversos monoterpenos bicíclicos e p-mentenos, 

mesmo sendo este um antibacteriano. Os dados obtidos mostraram que a filosfera de 

TC1LB2, TC2LB2 e TC3LB2, plantas que emitiram p-menteno, foram detectadas 

também várias Pseudomonas. O mesmo pode ter ocorrido com esqualeno, já que 

várias Gamaproteobacteria também utilizam este composto como fonte de carbono 

(BONIN, et al., 2002). Nas tabelas 3.6 e 3.4, pode-se verificar que a filosfera com maior 

abundância de Gamaproteobacteria é a aquela onde foi detectado esqueleno. 

Esqueleno é um dos principais componente dos lipídios da parede celular das 

Halobacterium cutirubrum (TORNABENE, 1969). Outras bactérias que utilizam metanol 

em seu metabolismo (Pseudomonas C, Pseudomonas methylotropha e Methylomonas 

methanolica) são capazes de transformar compostos C1, via serina, em esqualeno. 

(RIBBONS, 1970; COONEY; LOVINE, 1972; GOLDBERG; SHECHTER, 1978).  

É possível que o mesmo ocorra com os compostos vegetais descritos como 

antimicrobianos. Timol e o carvacrol, principais componentes dos óleos vegetais 
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(DAVIDSON, 1997), são descritos como importantes bactericidas orgânicos emitidos 

pelas plantas. Tem sido sugerido que timol possui efeito membranotrópico, induzindo o 

declínio da geração de ATP intracelular e perfurações nas membranas bacterianas 

(SHAPIRO; GUGGENHEIM, 1995; DAL SASSO et al., 2006). Várias espécies 

bacterianas, tais como Streptococus sobrinus, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella enterica, 

Salmonella typhimurium e Campylobacter jejuni (SIVROPOULOU et al., 1996; 

FRIEDMAN et al., 2002), e Rhizobium leguminosarum (SIVROPOULOU et al., 1996) 

são suscetíveis a timol, muito embora não sejam espécies típicas de filosfera. No 

capítulo anterior, E. coli foi detectada nas filosferas de  T. clausenii, Trichilia catigua e 

eucalipto, mostrando que essas bactérias são comuns na filosfera, no entanto, podem 

não ser metabolicamente ativas na presença de certos COVs. Talvez o fator que limitou 

o crescimento de E. coli na filosfera de Trichilia clausenii neste trabalho seja a liberação 

de timol e carvacrol pelas folhas.  

Sphingomonas foi um dos mais abundantemente grupos de bactérias 

encontradas na maioria das amostras avaliadas. Este grupo de bactérias é conhecido 

por sua capacidade de degradação de compostos aromáticos (DUTTA et al., 2010; 

ROBROCK et al., 2010). Genes microbianos, como oxigenase aromática, são comuns 

em Sphingomonas e Rhodococcus (HAAKRHO; CROWLEY, 2007; ROBROCK et al., 

2010). Shigomonas contendo este gene são efetivas na degradação de estireno, 

etilbenzeno e outros derivados aromáticos (HAAKRHO; CROWLEY, 2007; SANDHU; 

HALVERSON; BEATTIE, 2009; ROBROCK et al., 2010). Kim et al. (2003) verificaram 

que os monoterpenos (ex. limonenos, cimenes, carvonenos e pirenes) podem induzir 

esses genes envolvidos na degradação de Bifenil-policlorinados (PCBs) por 

Rhodococcus sp. T104. Como Sphingomonas também possuem genes codificando 

oxigenases aromáticos (BAE; KIM, 2000; SONG et al., 2000), é possível que as 

mesmas estejam envolvidas na degradação de estireno e outros aromáticos, na 

presença de terpenos, na filosfera de T. clausenii. Recentemente, Yutthammo et al. 

(2010) detectaram várias bactérias degradadoras de poluentes na filosfera de plantas 

ornamentais. Essas bactérias foram eficientes na degradação de PHA gasoso na 

superfície das plantas, tendo importante papel na atenuação natural de poluentes.  
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Nosso trabalho não permite afirmar se os COVs liberados pelas folhas são 

assimilados pelos microrganismos da filosfera. Estudos adicionais com sondas de 

isótopos estáveis (SIP) seria uma alternativa para verificar se COVs específicos 

liberados pelas folhas poderiam ser assimilados pelas bactérias da filosfera, servindo 

como fonte de carbono.  

 

3.4 Conclusões 

 

• A incidência de radiação UV não afetou a diversidade bacteriana na filosfera, 

nem o perfil de COVs liberados pelas folhas de Trichilia clausenii. 

• A estrutura da comunidade bacteriana da filosfera de Trichilia clausenii, foi mais 

similar entre amostras de um mesmo indivíduo do que entre indivíduos 

diferentes, em uma mesma época de amostragem. 

• Tanto o perfil de COVs quanto a estrutura das comunidades bacterianas da 

filosfera apresentam variações sazonais. Os perfis de COVs e a riqueza de 

UTOs foram maiores na estação chuvosa do que na seca.  

• Os COVs liberados pelas folhas de Trichilia clausenii podem selecionar 

populações específicas de bactérias na filosfera. 
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