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RESUMO 

Caracterização de bactérias diazotróficas assimbióticas cultiváveis associadas à filosfera 

e serapilheira de espécies arbóreas da floresta Amazônica 

Grandes esforços têm sido empreendidos para preservar recursos naturais 

e desenvolver sistemas de produção agrícola mais sustentáveis, reduzindo o uso 

de fertilizantes. Uma das alternativas ao uso de fertilizantes nitrogenados na 

agricultura são os inoculantes com bactérias diazotróficas. Os micro-organismos 

diazotróficos mais estudados para produção de inoculantes são os simbiontes 

noduladores de leguminosas. Para outros grupos de plantas, os diazotróficos mais 

utilizados são assimbióticos. Estudos conduzidos na Mata Atlântica e na 

Amazônia tem mostrado que a fixação biológica de nitrogêncio (FBN) 

assimbiótica associada a filosfera pode contribuir com aportes de N significativos, 

e que esses biomas podem abrigar uma grande diversidade de bactérias 

diazotróficas, sendo ambientes apropriados para prospectar diazotróficos 

eficientes para o uso na agricultura. O objetivo deste trabalho foi isolar novos 

genótipos de bactérias diazotróficas assimbióticas da filosfera e serapilheira de 

espécies arbóreas da floresta Amazônica, e estimar suas taxas de FBN e de síntese 

de ácido indolacético in vitro, bem como identificar taxonomicamente os isolados 

considerados mais promissores para uso biotecnológico. Bactérias diazotróficas 

de vida-livre foram isoladas da filosfera e serapilheira de três espécies arbóreas 

(Rinorea pubiflora, Amphirrhox longifolia e Chamaecrista xinguensis), e 

cultivadas em meio isento de N. Um total de 86 isolados foram obtidos. A taxa de 

fixação de nitrogênio foi estimada para todos os isolados, através do ensaio de 

redução de acetileno (ARA), pelo complexo nitrogenase. Para todos os isolados, 

também foi determinada a taxa de produção de ácido indolacético (AIA), na 

presença de L-triptofano. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott e pelo teste de Duncan 

(p<0,05), através do software estatístico R. Os isolados que apresentaram as 

maiores taxas de redução de acetileno e de síntese de AIA foram identificados 

através do sequenciamento parcial do gene rRNA 16S. Cerca de 84,8% dos 

isolados apresentaram atividade de nitrogenase in vitro, e o teste estatístico 

desmonstrou não haver diferenças significativas entre as taxas de redução de 

acetileno entre os isolados, exceto o isolado 10RF, o qual apresentou uma taxa de 

redução de acetileno maior do que a dos demais isolados (p<0,05). Todos os 

isolados produziram AIA in vitro, e houve diferenças significativas na síntese de 

AIA entre os isolados, e quanto origem dos mesmos. Isolados bacterianos de 

Amphirrox longifolia sintetizaram mais AIA in vitro, em comparação aos isolados 

das outras duas espécies arbóreas. Cerca de 22% dos isolados apresentaram taxas 

de fixação de nitrogêncio maiores que 0.025ng N μg-¹ h-¹, e 20% dos isolados 

produziram mais de 21,87 μg/mL
-1

 de AIA. 21 isolados, considerados promissores 

para uso agrícola (fixadores de N e produtores de AIA), foram identificados 

através do sequenciamento do gene rRNA 16S, e afiliados aos gêneros 

Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia, Citrobacter, Rhizobium e 

Stenotrophomonas. Aproximadamente 71 % dos isolados considerados 

promissores para promoverem o crescimento de plantas foram isolados da 
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filosfera, indicando ser este um ambiente propício à prospecção de bactérias 

diazotróficas promotoras de crescimento de plantas. 

Palavras-chave: Bioprospecção; Diazotróficas; Assimbióticas; Fixação biológica de 

nitrogênio; Floresta Amazônica; Ácido indolacético 
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ABSTRACT 

Characterization of culturable asymbiotic diazotrophic bacteria associated with the 

phyllosphere and litter of tree species of the Amazon forest 

Great efforts have been made to preserve natural resources and develop 

more sustainable agricultural production systems, reducing the use of fertilizers. 

One of the alternatives to the use of nitrogen fertilizers in agriculture is the use of 

inoculants with diazotrophic bacteria. The most studied diazotrophic 

microorganisms for the production of inoculants are nodule-forming symbionts of 

legumes. For other groups of plants, the most used diazotrophs are asymbiotic. 

Several studies in the Atlantic and Amazon forests have shown that the biological 

nitrogen fixation (BNF) associated with the phyllosphere may contribute with 

significant N inputs, and that these biomes can harbor a great diversity of 

diazotrophic bacteria, making them important environments for the prospection of 

efficient diazotrophs for agricultural use. The objective of this work was to isolate 

new genotypes of asymbiotic diazotrophic bacteria from the phyllosphere and 

litter of tree species of the Amazon forest, and to estimate their rates of BNF and 

indoleacetic acid biosynthesis in vitro, as well as to identify taxonomically the 

most promising isolates for biotechnological use. Asymbiotic diazotrophic 

bacteria were isolated from the phyllosphere and litter of three tree species 

(Rinorea pubiflora, Amphirrhox longifolia and Chamaecrista xinguensis), and 

cultivated in N-free medium. A total of 86 isolates were obtained. The nitrogen 

fixation rate was estimated for all isolates measuring the nitrogenase activity by 

the acetylene reduction assay (ARA). The rates of indoleacetic acid (IAA) 

production in the presence of L-tryptophan was also determined for all isolates. 

The data obtained were submitted to analysis of variance and the means were 

compared by the Scott-Knott test and the Duncan test (p<0.05) using the statistical 

software R. The isolates showing the highest rates of acetylene reduction and IAA 

biosynthesis were identified through the partial sequencing of the 16S rRNA gene. 

Approximately 84.8% of the isolates were positive for nitrogenase activity in 

vitro, and the statistical analyses showed that there were no significant differences 

between the acetylene reduction rates among the isolates, except the isolate 10RF, 

which showed a higher acetylene reduction rate than the other isolates (p<0.05). 

All isolates produced IAA in vitro, and there were significant differences in the 

biosynthesis rates among the isolates, as well as regarding the origin of the isolate. 

Bacterial isolates from Amphirrox longifolia synthesized higher amounts of IAA 

in vitro as compared to the isolates from the other two tree species. 

Approximately 22% of the isolates showed nitrogen fixation rates greater than 

0.025 ng N μg
-1

 h
-1

, and 20% of the isolates produced more than 21.87 μg mL
-1

 of 

IAA. 21 isolates, considered promising for agricultural use (N-fixers and IAA 

producers), were identified by sequencing the 16S rRNA gene, and affiliated to 

the genera Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia, Citrobacter, Rhizobium and 

Stenotrophomonas. Approximately 71% of the isolates considered promising to 

promote plant growth were isolated from the phyllosphere, suggesting that this 

environment is propitious to the prospection of diazotrophic plant growth 

promoting bacteria. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, as técnicas de manejo de culturas agrícolas têm sido modificadas 

para aumentar a sustentabilidade e minimizar a degradação do ambiente, principalmente 

usando insumos biológicos (ROESCH et al., 2007). Com esse propósito, várias iniciativas 

internacionais, como a Phytobiomes Initiative (2014) (http://www.phytobiomes.org), têm 

estimulado estudos para melhor compreender as relações complexas que existem entre as 

populações microbianas dos microbiomas vegetais, e destas com o ambiente.  Um 

entendimento holístico dos papeis das comunidades microbianas na biosfera pode ser a chave 

para o desenvolvimento sustentável da agricultura moderna (DUBILIER; MCFALL-NGAI; 

ZHAO, 2015), preservando assim recursos naturais valiosos.    

O microbioma vegetal  compreende o conjunto de micro-organismos (epifíticos e 

endofíticos) associados a uma determinada planta (SCHLAEPPI; BULGARELLI, 2015). As 

interações estabelecidas entre o microbioma e o hospedeiro têm papéis fundamentais no 

controle da fisiologia e adaptação da planta a um determinado ambiente (VAN DER 

HEIJDEN;  HARTMANN, 2016; AGLER et al., 2016). 

Uma parte importante do microbioma vegetal inclui bactérias promotoras de 

crescimento de plantas (BPCP) que comumente residem na rizosfera e filosfera (OROZCO-

MOSQUEDA et al., 2018). BPCPs são capazes de aumentar o crescimento e a produtividade 

de muitas espécies de plantas através de vários mecanismos, incluindo a fixação biológica de 

nitrogênio (FBN),  produção de fitohormônios, solubilização de fosfato, produção de 

sideróforos (PEDRAZA, 2008), síntese de ACC desaminase (GLICK, 2012), entre outros.  

Os micro-organismos responsáveis pela fixação do nitrogênio são chamadas 

diazotróficos. Os diazotróficos são procariontes que possuem o complexo enzimático 

nitrogenase, o qual é altamente conservado em diazotróficos de vida-livre e simbióticos, e 

catalisa a conversão de N2 para amônia  (SANTI; BOGUSZ; FRANCHE, 2013). Os micro-

organismos diazotróficos desempenham papel ecológico relevante nos ecossistemas em que 

vivem, já que a disponibilidade de nitrogênio (N) exerce forte influência sobre a diversidade e 

produtividade de muitos ecossistemas e  a FBN é uma importante fonte natural de N para a 

biosfera (VITOUSEK et al., 2013).  

Em florestas tropicais úmidas, a FBN de vida-livre pode superar a FBN simbiótica, 

ao contrário do que se pensava anteriormente (SULLIVAN et al., 2014). A FBN assimbiótica 

pode ocorrer no solo, serapilheira e nas superfícies das plantas (REED; CLEVENLAND; 

TOWNSEND, 2008), incluído a filosfera (RIGONATO et al., 2016). Diazotróficos 

http://www.phytobiomes.org/
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assimbióticos podem apresentam maior vantagem adaptativa em relação aos simbióticos, 

devido a menor especificidade em sua interação com a planta, o que pode favorecer seu 

emprego na agricultura como inoculantes (CASSETARI, 2015).  

Apesar da importância das comunidades diazotróficas assimbióticas nos processos 

ecossistêmicos, o conhecimento da diversidade, abundância e composição dessas 

comunidades em florestas tropicais permanece limitado (MIRZA et al., 2014). Uma grande 

diversidade de bactérias diazotróficas de vida-livre já foi reportada no solo, dermosfera e 

filosfera da Mata Atlântica (GÓMEZ, 2012; BERDUGO, 2012), muito embora seus papéis 

ecológicos não tenham sido definidos. No geral, os estudos sobre comunidades diazotróficas 

dos solos são mais abundantes do que os de comunidades das superfícies das plantas (RICO et 

al., 2013) 

Estimativas das taxas de FBN associada a filosfera de Merostachys neesii e de 

Guapira opposita na Mata Atlântica, mostram que esse micro-habitat pode contribuir com 

aportes de aproximadamente 10 a 21 ng N g
-1

 h
-1 

e 19,43 a 23,01 ng N g
-1

 h
-1 

respectivamente
  

(dados não publicados). A serapilheira de espécies arbóreas da Mata Atlântica também 

apresenta taxas de FBN consideráveis (BERDUGO, 2012; GÓMEZ, 2012). Estudos 

anteriores realizados por nosso grupo de pesquisa na floresta Amazônica mostraram que as 

espécies arbóreas Rinorea pubiflora, Amphirrhox longifolia e Chamaecrista xinguensis 

apresentam altas taxas de FBN na filosfera (dados não publicados). No entanto, os 

diazotróficos responsáveis por essa atividade não são conhecidos. 

É sabido também que vários diazotróficos produzem fitormônios, principalmente 

ácido indol-3-acético (AIA), que podem contribuir para a promoção do crescimento vegetal. 

O AIA desempenha um papel central na regulação do desenvolvimento das plantas, incluindo 

processos que determinam a arquitetura do sistema radicular (PEDRAZA, 2008). O AIA pode 

induzir a ramificação e o alongamento da raízes, que por sua vez favorecem a absorção de 

água e minerais no solo, tendo efeito positivo no crescimento das plantas (STEENHOUDT; 

VANDERLEYDEN, 2000). Recentemente, foi observado que a superprodução de AIA pode 

melhorar o desempenho do aparato de fixação de nitrogênio de bactérias diazotróficas, tanto 

in vitro quanto em plantas hospedeiras inoculadas (DEFEZ et al., 2017). Seria interessante 

investigar nos biomas brasileiros, como a floresta Amazônica, a existência de diazotróficos 

capazes de produzir AIA, para um possível uso agrícola como inoculante. Para isso, o uso de 

técnicas baseadas no isolamento e cultivo de micro-organismos é importante (GOMES et al., 

2017). 
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 Assim, o objetivo do presente trabalho foi isolar bactérias diazotróficas de vida-livre 

cultiváveis associadas a filosfera e serapilheira de três espécies arbóreas da Amazônia, e 

determinar suas taxas de FBN e síntese de AIA in vitro, bem como identificar 

taxonomicamente os isolados mais promissores para aplicação na agricultura. 

 

1.1.  HIPÓTESES 

 Existem bactérias diazotróficas cultiváveis na filosfera e serapilheira de Rinorea 

pubiflora, Amphirrhox longifolia e Chamaecrista xinguensis da floresta Amazônica 

capazes de síntezar AIA in vitro. 

 O local de origem (micro-habitat e espécie arbórea) e a filogenia da bactéria afeta sua 

eficiência em fixar N2 e sintetizar AIA in vitro. 

1.2.   OBJETIVOS 

Os objetivos desse trabalho foram: 

 Isolar bactérias diazotróficas assimbióticas cultiváveis da filosfera e serapilheira de 

três espécies arbóreas da floresta Amazônica (Rinorea pubiflora, Amphirrhox 

longifolia e Chamaecrista xinguensis). 

 Estimar as taxas de FBN e de síntese de AIA in vitro dos isolados bacterianos. 

 Identificar taxonomicamente os isolados bacterianos mais promissores para promoção 

de crescimento de plantas em sistemas agrícolas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Diversidade bacteriana em florestas tropicais 

As florestas tropicais, apesar de representam apenas 7% da superfície terrestre, são 

consideradas “hot spots” de biodiversidade,  pois abrigam mais de 50% de todas as espécies 

vegetais e animais (CONG et al., 2015; MYERS et al., 2000; SCHULDT et al., 2015). Essas 

florestas desempenham papéis importantes na regulação do clima global e na ciclagem 

biogeoquímica (GIBSON et al., 2011), amplamente mediados pelas atividades metabólicas 

das comunidades microbianas (CONG et al., 2015). 

 Nas florestas tropicais, a intensidade luminosa e a alta precipitação pluviométrica 

induzem altos níveis de produção primária e alta taxa de decomposição da matéria orgânica 

no solo, a qual é desempenhada por diversos micro-organismos que além de decomporem a 

matéria orgânica estão também associados a ciclagem de nutrientes (SPACCINI et al., 2002). 

A diversidade microbiana é fundamental para os serviços ecossistêmicos, manutenção da 

produtividade e diversidade em ecossistemas (BARDGETT; VAN DER PUTTEN, 2014). 

Dessa forma, a compreensão e a conservação da biodiversidade é fundamental para o bem-

estar humano (SCHULDT et al., 2015). 

Muito embora a diversidade vegetal e animal em florestas tropicais seja 

razoavelmente conhecida, muito pouco se sabe sobre a diversidade microbiana nesses 

ecossistemas. Em um estudo avaliando-se como as práticas agrícolas, bem como a 

recuperação florestal, estão relacionadas com a  estrutura das comunidades bacterianas do 

solo amazônico, foram observadas diferenças na estrutura das comunidades bacterianas 

relacionadas a mudanças nos atributos do solo que, por sua vez, foram correlacionados ao 

uso da terra. A maior similaridade entre comunidades bacterianas do solo de floresta 

primária e secundária indica a recuperação da estrutura da comunidade bacteriana durante 

o processo de sucessão vegetal. Bacteriodetes foi o filo mais abundante em solos agrícolas, 

enquanto que Firmicutes só foi encontrado em solos de florestas primárias e secundárias 

(JESUS et al., 2009). 

Os microbiomas de raízes de diferentes plantas em diferentes solos tropicais também 

foi avaliado, usando perfis de amplicons do gene rRNA 16S, e constatou-se que o tipo de 

solo influencia significativamente a composição das comunidades microbianas associadas 

às raízes das plantas (YEOH et al., 2017). Nottinghan et al. (2018) avaliaram um transecto 

com diferentes altitudes desde o Andes até a floresta amazônica no Peru, para determinar se a 
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diversidade de espécieis de bactérias em florestas tropicais segue padrões biogeográficos 

associados com fatores ambientais compartilhados. No geral, a riqueza de espécies 

bacterianas diminuiu a medida que a altitude aumentou, enquanto que a diferença na 

composição das comunidades bacterianas aumentou com a altitude. A temperatura foi a 

principal responsável pelos gradientes de diversidade bacteriana, com pouca influência das 

propriedade edáficas. Este foi o primeiro estudo que sugere que a temperatura controla 

padrões de diversidade e de distribuição de espécies microbianas em ecossistemas tropicais. 

Previamente, Lambais et al. (2006), avaliando a diversidade bacteriana associada a 

filosfera de espécies arbóreas da Mata Atlântica, observaram que a estrutura das comunidades 

de bactérias na filosfera está associada a espécie vegetal, e que a maioria das espécies de 

bactérias detectadas representam espécies ainda não descritas. Já, Kim et al. (2012) estudaram 

a comunidade bacteriana associada a filosfera de árvores tropicais na Malásia e verificaram 

que a variabilidade da estrutura da comunidade bacteriana é maior entre as espécies de 

árvores, do que dentro da mesma espécie, corroborando os resultados de Lambais et al. 

(2006). Posteriormente, Lambais; Lucheta e Crowley (2014) avaliaram as estruturas das 

comunidades bacterianas associadas a filofera, dermosfera e rizosfera de espécies arbóreas da 

Mata Atlântica, através de PCR-DGGE e sequenciamento dos genes rRNA 16S, e observaram 

que as estruturas das comunidades bacterianas associadas a esses micro-habitats estão 

estreitamente relacionadas com o táxon da planta hospedeira, nos níveis de espécie, família e 

ordem, e cada micro-habitat apresenta comunidades bacterianas únicas. Se o mesmo ocorre 

em outras florestas tropicais, não se sabe.  

Em estudo recente, onde se analisaram sequências do gene rRNA 16S bacteriano de 

amostras de solos de diferentes florestas tropicais do Noroeste de Bórneu, foi observado que o 

filo Proteobacteria era o mais abundante (40,6% de todas as sequências bacterianas), seguido 

de Acidobacteria (37,2%), Planctomycetes (7,1%), Actinobacteria (3,5%), Verrucomicrobia 

(3,4%) e Chloroflexi (2,9%) (TRIPATHI et al., 2016). Na floresta Amazônica, utilizando-se 

pirosequenciamento do gene rRNA 16S para determinar a diversidade bacteriana no solo, foi 

observado que os filos mais abundantes eram Proteobacteria (24%), Acidobacteria (10%), 

Actinobacteria (7%), Verrucomicrobia (8%) e Firmicutes (3%) (NAVARRETE et al., 2010). 

Recentemente a diversidade microbiana nos solos da floresta Amazônica nativa foi avaliada 

com base em análises de metagenomas, e revelou alta abundância do filo Proteobacteria, 

Acidobacteria e Verrucomicrobria, correspondendo a 61%, 14% e 2% do total de sequências, 

respectivamente (MENDES et al., 2015).  
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A diversidade de diazotróficos em florestas tropicais é pouco conhecida. Avaliando-

se a diversidade de potenciais diazotróficos de vida-livre associados a filosfera, dermosfera e 

rizosfera de Euterpe edulis e Guapira oposita da Mata Atlântica, através do 

pirosequenciamento da região V4 do gene rRNA 16S de bactérias, foi observado que, entre os 

possíveis diazotróficos, o filo Proteobacteria foi dominante nos três compartimentos, e entre 

as Proteobacteria, a classe Alphaproteobacteria foi dominante na maioria dos compartimentos. 

Os gêneros Rhodophila, Beijerinckia, Methylobacterium, Sphingomonas e Methylovirgula 

foram os gêneros mais abundantes no três compartimentos (BERDUGO, 2012).  

Mirza et al. (2014) relataram alta diversidade de diazotróficos de vida-livre em solos 

da floresta Amazônica, através de análises de sequências do gene nifH, e observaram que o 

grupo Proteobacteria era mais abundante, e que as comunidades de diazotróficos de vida-livre 

também mudavam com as mudanças do manejo do solo, já que em solos sob florestas 

obsrervou-se maior diversidade de diazotróficos de vida-livre do que em solos sob pastagens. 

Silva et al. (2012) isolaram diversas espécies diazotróficas do gênero Burkholderia a partir de 

vários tipos de solos da floresta Amazônica. Todos os isolados, com exceção de um, 

apresentaram atividade da nitrogenase sob condições de vida-livre.  

Estudos avaliando a diversidade de diazotróficos de vida-livre e a estruturação dessas 

comunidades na filosfera e serapilheira da floresta Amazônica são inexistentes. 

2.1.1. Microbioma vegetal e serapilheira 

As plantas estão associadas a muitos micro-organismos, os quais colonizam suas 

superfícies (epífitas) e tecidos internos (endófitos), além da rizosfera. Os micro-organismos 

associados a planta e ao solo rizosférico compõem o microbioma vegetal. O microbioma 

serve como um reservatório de genes adicionais que as plantas podem acessar quando 

necessário (ROUT, 2014), e deve ser considerado fator-chave para manutenção da saúde e 

produtividade da planta, bem como para composição da comunidade e funcionamento do 

ecossistema (BERG et al., 2014).  

O papel do microbioma vegetal ainda vem sendo estudado, mas sabe-se que ele 

influencia o desenvolvimento, fisiologia e produtividade vegetal (BASCOM-SLACK; 

ARNOLD; STROBEL, 2012). Existem evidências de que o microbioma da planta está 

envolvido no controle de doenças, impondo restrições fisiológicas a patógenos que infectam 

tecidos vegetais (MENDES et al., 2011). Os mecanismos de controle do microbioma vegetal 

envolvem o sistema imune inato da planta, o qual permite que micro-organismos benéficos 

sobrevivam em associação com o vegetal, enquanto o crescimento de potenciais patógenos é 
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inibido (HANEY; AUSUBEL, 2015). Além desse mecanismo, o microbioma pode ocupar 

nichos ecológicos abertos, e aumentar a resistência vegetal a invasão de patógenos, contribuir 

com o aumento da aquisição de nutrientes (LUGTENBERG; KAMILOVA, 2009), e aumentar 

a tolerância a estresses (ANDREOTE et al., 2014), beneficiando o crescimento e a 

produtividade vegetal (LUNDBERG et al., 2012).  

O microbioma associado à planta expandiu enormemente o repertório metabólico das 

plantas e aumentou a captação de recursos ao fornecer novas vias nutricionais, de defesa e 

modificando vias bioquímicas, assim, o microbioma associado à planta pode aumentar ou 

diminuir a coexistência de espécies e, consequentemente, influenciar não apenas uma única 

planta, mas também ecossistemas completos (BERG et al., 2014). 

A manipulação do microbioma vegetal pode ser uma abordagem alternativa para 

aumentar a produtividade agrícola e a qualidade dos alimentos, bem como a qualidade do solo 

(VERMA, 2018), já que os micro-organismos ocorrem naturalmente no ambiente. Futuras 

estratégias de melhoramento da produtividade de plantas devem dar mais importância às 

interações planta-micro-organismo, para obter plantas com alta produtividade e mais 

tolerantes as restrições ambientais (BERG et al., 2014). 

Para faciliar o estudo, o microbioma vegetal pode ser sub-dividido em sub-

microbiomas específicos de tecidos ou órgãos da planta, inclui as comunidades microbianas 

das superfícies das plantas (filosfera e dermosfera, por exemplo), do interior das plantas 

(endofíticos) e da rizosfera. Nos próximos tópicos serão abordados os microbiomas da 

filosfera, dermosfera, rizosfera e a serapilheira como micro-habitats importantes em florestas 

tropicais. 

2.1.1.1.Filosfera 

A filosfera representa a interface entre as partes aéreas da planta e o ar. A maioria 

dos estudos com microbiologia desse micro-habitat se concentra nas superfícies foliares, por 

ser a estrutura da parte aérea mais dominante na planta. As bactérias são as colonizadoras 

mais numerosas da filosfera, mas também leveduras, fungos, algas e menos frequentemente 

nematóides e protozoários podem ocorrer (LINDOW; BRANDL, 2003). Numa escala global, 

a estimativa do número de células bacterianas que habitam a filosfera é de 10
26

 (MORRIS; 

KINKEL, 2002).  

Esse ambiente está sujeito à alta incidência de radiação ultravioleta, altas variações 

de temperatura e de disponibilidade de água e limitações nutricionais, dentre outros fatores 

que podem modular as comunidades microbianas (VORHOLT, 2012). As principais 
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características que devem ser essenciais para apoiar a vida microbiana na filosfera incluem a 

quimiotaxia e a capacidade de produzir biofilmes, bem como pigmentos que auxiliam na 

tolerância à radiação UV (VORHOLT, 2012). Além desses fatores, o táxon da planta 

hospedeira também pode modular a estrutura da comunidade bacteriana na filosfera. De uma 

maneira geral, plantas mais relacionadas filogeneticamente, nos níveis de espécie, família e 

ordem, apresentam estruturas de comunidades mais similares entre si (LAMBAIS; 

LUCHETA; CROWLEY, 2014). A comunidade epifítica também responde às mudanças 

climáticas, através da alteração da composição da microbiota, como verificado em uma 

floresta de carvalhos no sul da Catalunha (Espanha), onde a seca/verão aumentou a riqueza de 

espécies da comunidade microbiana epifítica. Essas alterações foram associadas a maiores 

razões C:N das folhas em resposta a seca em áreas semi-áridas, e ainda, essa comunidade 

potencialmente pode fixar N e assim,  melhorar a capacidade das plantas de se adaptarem ao 

ambiente (RICO et al., 2014).  

Bactérias da filosfera têm alta adaptabilidade e características funcionais que podem 

promover o crescimento de plantas (VENKATACHALAM et al., 2016). Dentre as várias 

funções que as bactérias da filosfera podem desempenhar, a FBN é uma das mais importantes 

(FURNKRANZ et al., 2008, VORHOLT, 2012). Entre as diazotróficas cultiváveis da filosfera 

da Mata Atlântica, as espécies da família Enterobacteriaceae (Proteobacteria) podem 

apresentar altas taxas de FBN e de síntese de AIA in vitro (CASSETARI, 2015). A FBN na 

filosfera foi apontada como uma importante fonte de nitrogênio para as plantas em uma 

floresta tropical úmida na Costa Rica, e foi detectado, através de análises do gene rRNA 16S, 

que as cianobactérias e gamaproteobacterias provavelmente contribuem com uma entrada 

significativa de nitrogênio nesse ecossistema (FURNKRANZ et al., 2008). Na Mata 

Atlântica, há estimativas de que a taxa de FBN associada à filosfera de Merostachys neesii , 

pode variar de 10 a 21 ng N g
-1

 h
-1

 (LAMBAIS et al., dados não publicados). Essas 

informações mostram que a filosfera é um ambiente apropriado para prospecção de bactérias 

fixadoras de N assimbióticas. 

Bulgaderi et al. (2013) relataram a presença dos filos Actinobacteria, Bacteroidetes, 

Firmicutes, e Proteobacteria na filosfera, sendo este último frequentemente dominante na 

comunidade bacteriana. Os gêneros Pseudomonas, Sphingomonas, Methylobacterium, 

Bacillus, Massilia, Arthrobacter e Pantoea parecem compor o núcleo das comunidades da 

filosfera de soja e arroz, entre outras espécies (BULGADERI et al., 2013). Redford et al. 

(2010) utilizaram técnicas de pirossequenciamento para caracterizar comunidades bacterianas 

da filosfera de 56 espécies de árvores em Boulder, Colorado, EUA, e encontraram 25 
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diferentes filos bacterianos nas amostras, com os grupos mais abundantes dentro das 

Proteobacteria (24,5%, 16,4% e 7,9% das sequências afiliados aos sub-filos Alpha, Beta e 

Gammaproteobacteria respectivamente), Bacteroidetes (22,5% das sequências), 

Actinobacteria (9,0% das sequências), TM7 (9,0% das seqüências) e Firmicutes (5,3% das 

seqüências). O grupo mais comum de bactérias encontradas na filosfera foi 

Sphingobacteriales da classe Bacteroidetes, que representou 21,3% de todas as sequências 

(REDFORD et al., 2010). 

2.1.1.2. Dermosfera 

A dermosfera é a superfície do tronco das árvores (LAMBAIS; LUCHETA; 

CROWLEY, 2014), onde geralmente se encontram líquens, briófitas, cianobactérias e outros 

micro-organismos (REED; CLEVELAND; TOWSEND, 2007). Assim como a filosfera, a 

dermosfera é um ambiente hostil à vida microbiana, já que está exposta a flutuações de 

tempertatura, umidade e radiação ultravioleta, estresse osmótico, e variações morfológicas e 

genotípicas das plantas (ANDRADE, 2007). A estrutura da comunidade bacteriana da 

dermosfera também é dependente do táxon vegetal, da mesma maneira que da filosfera 

(LAMBAIS; LUCHETA; CROWLEY, 2014). 

Muitos dos micro-organismos que habitam a dermosfera podem ter aplicações 

biotecnológicas importantes, como produção de antibióticos e outros metabólitos secundários 

(BERDUGO, 2016). A FBN associada à dermosfera pode ser um dos principais aportes de 

nitrogênio em uma floresta Montana da Mata Atlântica, variando de 160,89 a 212,63 ng N g
-1

 

h
-1

 . Já na Floresta de Terras Baixas da Mata Atlântica, a FBN variou de 77,89 a 93,55 ng N g
-

1
 h

-1
.
 
A floresta de Restinga da Mata Atlântica apresentou os menores valores de FBN, 

variando de 12,16 a 25,49 ng N g
-1

 h
-1

 (LAMBAIS et al., dados não publicados). 

Poucos estudos abordam a composição da comunidade bacteriana associada à 

dermosfera. Lambais, Lucheta e Crowley (2014) avaliaram a composição da comunidade 

bacteriana associada a filosfera, dermosfera e rizosfera de espécies arbóreas da Mata 

Atlântica, com base em uma combinação de análises de PCR-DGGE e sequenciamento dos 

genes rRNA 16S, e observaram que a dermosfera apresentou menor riqueza e diversidade de 

UTOs quando comparada com  a rizosfera. Entretanto, Gómez (2012) avaliou a diversidade 

bacteriana associada a filosfera, dermosfera e rizosfera de três espécies da Mata Atlântica, 

sendo que dermosfera foi avaliada somente em duas espécies, através do sequencialmento 

parcial do gene rRNA 16S, e observou maior diversidade de bactérias na dermosfera quando 
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comparada com filosfera e rizosfera, devido provavelmente a presença de epífitas, como 

musgos e briófitas associadas a este micro-habitat. 

Lambais, Lucheta e Crowley (2014) observaram também que a composição da 

comunidade bacteriana da dermosfera é muito semelhante à da filosfera, e que o gênero 

Pseudomonas é o mais abundante nos dois micro-habitats em espécies arbóreas da Mata 

Atlântica. Gammaproteobacteria foi a classe mais abundante de bactérias na dermosfera das 

sete espécies arbóreas avaliadas. BERDUGO (2012) acessou a comunidade bacteriana da 

dermosfera de Guapira oposita e Euterpe edulis em uma Floresta de Restinga em Ubatuba, 

SP, através do pirossequenciamento da região V4 do gene rRNA 16S. Na dermosfera de E. 

edulis, a classe mais abundante foi Gammaproteobacteria, já na dermosfera de G. oposita foi 

Alphaproteobacteria. Dentre as Gammaproteobacteria, os gêneros de maior ocorrência foram  

Pseudomonas, Azorhizophilus, Azomonas e Methylobacterium. Já, dentre as 

Alphaproteobacteria foram Rhodophila, Sphingomonas, Methylobacterium, Methylovirgula e 

Beijerinckia. 

2.1.1.3. Rizosfera 

A rizosfera é a zona do solo sob influência das raízes das plantas, constituindo a 

região biologicamente mais ativa do solo (KUZYAKOV, 2002). É um ambiente dinâmico, 

onde os micro-organismos podem se desenvolver, interagir entre si e com a planta 

(NIHORIMBERE et al., 2011). As raízes exsudam parte do carbono fixado 

fotossintéticamente na forma de açúcares solúveis, aminoácidos ou outros metabólitos 

secundários na rizosfera, os quais podem ser metabolizados pela comunidade microbiana e 

contribuir para a seleção de grupos microbianos específicos (CHAPARRO et al., 2013). O 

genótipo, a saúde, o estágio de desenvolvimento e a fisiologia das plantas determinam a 

composição e as propriedades dos exsudatos radiculares (TIMMUSK et al., 2017). 

Assim como na filosfera, o táxon vegetal também modula a estrutura da comunidade 

microbiana na rizosfera de espécies arbóreas da Mata Atlântica (LAMBAIS; LUCHETA; 

CROWLEY, 2014). Outros fatores que podem influenciar na estruturação das comunidades 

bacterianas da rizosfera, são o estado nutricional da planta (YANG; CROWLEY, 2000), a 

intensidade do uso do solo, alterações no pH, degradação da serapilheira, pesticidas, níveis de 

nutrientes (LAMMEL et al., 2015), e zona da rizosfera habitada, além do tipo de solo 

(MARSCHNER et al., 2001). 

Da mesma forma que as plantas favorecem os crescimento de micro-organismos na 

rizosfera, esses, por sua vez, podem favorecer as plantas, fornecendo nutrientes como N, 
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através da FBN (VEGA, 2007). Bactérias diazotróficas de vida-livre no solo podem fornecer 

quantidades significativas de nitrogênio em vários ecossistemas naturais, incluindo florestas 

tropicais (CLEVELAND et al., 1999). O solo rizosférico é um ambiente favorável à FBN 

assimbiótica em florestas tropicais, e, em algumas espécies arbóreas, a contribuição da FBN 

pode ser de 9 kg N ha
-1 

ano
-1

 (REED; CLEVELAND; TOWSEND, 2011). Na Mata Atlântica, 

a taxa de FBN de vida-livre no solo rizosférico pode variar de 0,15 a 0,94 ng N g
-1

 h
-1

 

(LAMBAIS et al., dados não publicados). 

Lambais, Lucheta e Crowley (2014) encontraram uma grande riqueza de espécies 

bacterianas, com grande frequência de Alphaproteobacteria e Acidobacteria,  associadas à 

rizosfera de espécies arbóreas da Mata Atlântica. Myung-oh et al. (2012) avaliaram o 

rizoplano (superfícies das raízes, onde há maior efeito dos exsudatos radiculares) de 4 

espécies arbóreas de uma floresta tropical da Malásia, através do pirossequenciamento do 

gene rRNA 16S, e observaram que Acidobacteria, Alphaproteobacteria e Betaproteobacteria 

foram dominantes no rizoplano dessas arbóreas. Já, Fonseca et al. (2017) avaliaram os 

microbiomas do solo não rizosférico e da rizosfera da espécie arbórea Brosimum guianense, 

nativa da Floresta Amazônica, através do sequenciamento do metagenoma, e verificaram que 

Proteobacteria, Actinobacteria e Acidobacteria foram os filos predominantes para os dois 

tipos de amostra, sendo que na rizosfera, os filos Bacteroidetes, Proteobacteria e 

Planctomycetes eram mais frequentes. Esse estudo sugere que a rizosfera florestal tem 

potencial para selecionar bactérias benéficas que participam ativamente de funções 

metabólicas associadas com a ciclagem de nitrogênio e carbono. 

2.1.1.4 Serapilheira 

A serapilheira é composta por folhas, flores, frutos, caules, restos de plantas 

(podendo ser considerado um material derivado da filosfera) e também, em menor proporção, 

por resíduos de animais que cobrem a superfície dos solos sob florestas (VASQUEZ-YANES 

et al., 1990). Além de micro-organismos, a serapilheira é colonizada por organismos da meso 

e macrofauna (MANHÃES et al., 2009), mas, em muitos casos, as bactérias predominam 

nesse ambiente (FRAGA et al., 2012). A composição química da serapilheira influencia a 

composição e estrutura das comunidades microbianas, como observado em forestas de 

eucalipto no estado do Rio de Janeiro (NDAW et al., 2009). Outro estudo também 

documentou que a diversidade microbiana na serapilheira é influenciada pelo tipo de folha 

presente, com efeitos em nível de genótipo vegetal e química foliar (WYMORE et al., 2016). 

Em ecossistema florestal na República Checa, também foi relatado que a espécie arbórea 
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exerce efeito  na composição da comunidade bacteriana presente na serapilheira, sendo que o 

efeito da espécie arbórea é parcialmente mediado pelo pH da serapilheira (URBANOVÁ; 

SNAJDR; BALDRIAN, 2015). 

Da mesma forma que em outros ambiente, uma das funções dos micro-organismos na 

serapilheira é a FBN, além da mineralização de formas orgânicas de N. Já foi observado que a 

FBN assimbiótica na serapilheira de plantas com maior relação C:N pode ser mais elevada do 

que em plantas com relação C:N mais baixa (HEDIN et al., 2009). Em uma floresta tropical 

úmida de Costa Rica, foi observado que a taxa de FBN de vida-livre é maior na serapilheira 

do que na filosfera e no solo (REED; CLEVELAND; TOENSEND, 2008), e pode variar de 

0,36 Kg N ha
-1 

ano
-1

 na estação seca a 5,48 Kg N ha
-1 

ano
-1

 na estação chuvosa (REED; 

CLEVELAND; TOENSEND, 2007). Na Mata Atlântica, a FBN na serapilheira apresentou 

variação espacial, com locais de alta atividade (BERDUGO, 2012), podendo abrigar diversas 

bactérias diazotróficas assimbióticas. 

Cassetari (2015) isolou bactérias associadas à serapilheira e filosfera de bambu (M. 

neesii) na Mata Atlântica, e observou que os isolados originados da serapilheira apresentaram 

as maiores taxas de FBN e de síntese de AIA in vitro. Esses isolados tiveram o gene rRNA 

16S parcialmente sequenciado, e foram afiliados ao gênero Klebsiella. CASSETARI (2015) 

mostrou que a serapilheira pode ser um ambiente importante para a prospecção de bactérias 

diazotróficas de assimbióticas para uso agrícola. 

Urbanová, Snajdr, Baldrian (2015) avaliaram a comunidade bacteriana do solo e da 

serapilheira associada a sete espécies arbóreas de uma floresta na República Checa, através do 

pirossequenciamento da região V4-V6 do gene rRNA 16S, e verificaram que a comunidade 

bacteriana é mais diversa na serapilheira do que no solo. Os filos mais frequentes na 

serapilheira foram Proteobacteria (58,9%), seguido de Actinobacteria (13,8%), Bacteroidetes 

(13,8%) e Acidobacteria (6,0%). A maioria das UTOS de Proteobacteria pertenciam a 

Alphaproteobacteria, Gammaproteobacteria e Betaproteobacteria. Os gêneros mais comuns 

foram Sphingomonas, Erwinia, Mucilaginibacter, Burkholderia e Pedobacter. 

2.2 Bactérias promotoras do crescimento de plantas (BPCP) 

Dentre os micro-organimos que compõem o microbioma vegetal, as bactérias 

promotoras do crescimento de plantas (BPCP) apresentam mecanismos capazes de 

incrementar o crescimento vegetal. As BPCPs podem promover o crescimento de plantas 

fornecendo ou induzindo a produção de substâncias reguladoras de crescimento pela própria 
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planta, ou fornecendo ou alterando a absorção de certos nutrientes essenciais. Elas podem 

também diminuir ou previnir efeitos deletérios de um ou mais micro-organismos 

fitopatogênicos (AHMAD; AHMAD; KHAN, 2008). 

Os mecanismos diretos para promoção do crescimento de plantas podem incluir: 

produção de auxinas (ex. ácido indolacético), que são responsáveis pelo crescimento de raízes 

laterais e adventícias e divisão celular (OLANREWAJU; GLICK; BABALOLA, 2017); 

síntese de 1-aminociclopropano-1-carboxilase (ACC desaminase), a qual cliva ACC, o 

precursor de etileno, impedindo respostas de estresse (senescência, clorose e abscisão) em 

plantas (GLICK, 2014); produção de citocininas, as quais estão envolvidas no 

desenvolvimento vascular, controlando diferenciação celular em tecidos meristemáticos de 

plantas (DE RYBEL et al., 2016); síntese de giberelinas, as quais influenciam na germinação 

de sementes, alongamento e desenvolvimento do caule, floração e frutificação das plantas 

(ZAIDI et al., 2015); fixação de nitrogênio, fornecendo nitrogênio assimilável às plantas 

(LEGHARI et al., 2016); solubilização de fósfatos, disponibilizando fósforo assimilável às 

plantas (BAKER et al., 2015); alteração da disponibilidade de ferro, através da síntese de 

sideróforos (ROUT, 2015). 

 Já os mecanismos indiretos podem incluir: síntese de antibióticos contra um 

patógeno; síntese de enzimas de degradação da parede celular de fungos patogênicos 

(OLANREWAJU; GLICK; BABALOLA, 2017); síntese de compostos inibidores de 

fitopatógenos; inibição de patógenos por competição por recursos energéticos e sítios de 

ligação no hospedeiro (BARAHONA et al., 2011); síntese de cianeto de hidrogênio 

(OLANREWAJU; GLICK; BABALOLA, 2017); e indução de resistência sistêmica (VAN-

LOON; BAKKER; PIETERSE,1998), entre outros mecanismos. 

As estratégias para promoção do crescimento variam com as diferentes épocas de 

crescimento e desenvolvimento vegetal. Os mecanismos de promoção de crescimento das 

plantas podem atuar concomitantemente, e somente monitorando diferentes parâmetros, 

durante todo o período de crescimento vegetal, pode-se estimar a contribuição de cada um dos 

diferentes mecanismos (TIMMUSK, et al., 2017).  

Alguns gêneros de bactérias que já foram documentados como BPCP incluem 

Azospirillum (FBN e síntese de fitormônio), Burkholderia (FBN, síntese de AIA, ACC 

desaminase e ação antifúngica), Enterobacter (síntese de AIA, sideróforos e ação 

antifúngica); Gluconacetobacter (FBN e síntese de auxina), Klebsiella  (FBN), Pseudomonas 

(FBN, síntese de AIA e de ACC desaminase), Serratia (síntese de AIA e ACC desaminase) e 

Stenotrophomonas (síntese de AIA e ACC desaminase) (SANTOYO et al., 2016). 
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A melhor compreensão dos mecanismos pelos quais as bactérias interagem com as 

plantas pode possibilitar o estabelecimento de novas estratégias de uso de micro-organismos 

para melhorar a produção agrícola (ANDREOTE; GUMIERE; DURRER, 2014). Pode 

também estimular o desenvolvimento de novas técnicas de identificação e isolamento de 

BPCPs. No entanto, o desenvolvimento do um inoculante à base de BPCP é um processo 

complexo, e requer várias etapas desde o isolamento, triagem para eficiência in vitro e in vivo, 

até ensaios em condições de lavoura (TIMMUSK et al., 2017). Assim, conhecer os 

mecanismos de promoção de crescimento é de suma importância para o uso em larga escala 

dessas bactérias na agricultura. 

2.2.1 Bactérias diazotróficas 

O N é um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas, pois está presente 

na composição das mais importantes biomoléculas, tais como ATP, NADH, NADPH, 

clorofila e proteínas. Em diversos sistemas de produção, a disponibilidade de N assimilável 

pode ser considerada limitante (BREIDEMEIER; MUNDSTOCK, 2000). Esse elemento é 

abundante na atmosfera, porém na sua forma mais estável (N2) não pode ser assimilado 

diretamente pelas plantas. No entanto, micro-organismos diazotróficos possuem o complexo 

enzimático nitrogenase, o qual catalisa a redução do N2 atmosférico para NH3, processo 

conhecido com fixação biológica de nitrogênio (REIS et al., 2006), representado pela seguinte 

equação: 

N2 + 8H
+ 

+ 16 ATP + 8e
- 
 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi 

O processo de FBN demanda grande quantidade de  energia, 8 elétrons e 16 ATPs, 

para romper a forte ligação tripla que confere estabilidade para a molécula de N2 

(BERNHARD, 2010). Elevadas quantidades de compostos nitrogenados inibem o complexo 

nitrogenase, seja ao nível de transcrição, com a inibição da expressão dos genes nif, ou ao 

nível de pós-tradução, através da rápida e reversível inativação do complexo nitrogenase por 

adição de ADP-ribose à proteína NifH (HALBLEIB; LUDDEN, 2000).  

Outros fatores também podem influenciar a FBN, tais como disponibilidade de 

fósforo (P), ferro (Fe) e molibdênio (Mo) (VITOUSEK; HOWARTH, 1991), temperatura 

(HICKS; HARMON; GRIFFITHS, 2003), e disponibilidade de água (FREIBERG, 1998). Já 

foi relatado que, em florestas tropicais, a aplicação de P estimula a atividade de FBN. Além 

disso, a adição de P pode também evitar o efeito inibitório de compostos nitrogenados sobre o 

complexo nitrogenase (WANG et al., 2017). 
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Cleveland et al. (1999) estimaram o potencial de FBN global (simbiótica e 

assimbiótica) em ecossistemas naturais, e observaram valores variando de 100 e 290 milhões 

de toneladas de N ano
-1

. Além de ser a principal via de incoporação de N à biosfera,  a FBN 

pode promover o crescimento de plantas através do fornecimento de compostos nitrogenados. 

No Brasil, a inoculação de rizóbios na cultura de soja, com objetivo de substituir a adubação 

nitrogenada, trouxe significativas economias para o país (EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, 2018). 

Roesch et al. (2007) isolaram cepas de Azospirillum e Herbaspirillum associadas à 

rizosfera, raízes e caule de milho coletados no Rio Grande do Sul, as quais apresentaram 

uma alta atividade da nitrogenase e alta síntese de AIA in vitro. Já, Araújo et al. (2015) 

utilizaram a técnica de diluição isotópica de N
15

 
 
para identificar melhorias na aquisição de N 

pela cultura de milho inoculada com Azospirillum brasilense e Herbaspirillum seropedicae, 

as quais contribuíram respectivamente com 19.40% e 9.49% do N requerido para o 

desenvolvimento da cultura.  

Islam et al. (2009) isolaram cepas de Herbaspirillum sp., Paenibacillus sp. e Bacillus 

sp. de arrozais, as quais foram testadas in vitro para multíplas características de promoção de 

crescimento de plantas, incluindo fixação de N. Os isolados foram avaliados por seus efeitos 

em canola e plantas de arroz sob condições controladas. A inoculação com Herbaspirillum sp. 

(RFNB26) resultou em comprimento máximo de raiz (54,3%), vigor de plântulas e biomassa 

em canola. Plantas de canola inoculados com Bacillus sp. RFNB6 exibiram atividade da 

nitrogenase significativamente maior. Rizosfera de arroz inoculado com Herbaspirillum sp.  

(RFNB26) também exibiu maior atividade de nitrogenase. A inoculação com Paenibacillus 

sp. (RFNB4) aumentou significativamente a altura das plantas e produção de biomassa em 

42,3% e 29,5%, respectivamente. 

Kifle e Laing (2016) isolaram bactérias diazotróficas de vida-livre da rizosfera, de 

folhas e raízes de milho. Os isolados capazes de crescer em meio isento de N foram avaliados 

para fixação de N, através do teste de redução de acetileno. Vinte isolados foram considerados 

promissores com base na triagem in vitro, e foram inoculados em plântulas de milho. Dos 20 

isolados inoculados, cerca de 50% promoveram aumento no conteúdo de clorofila, 

condutância estomática e peso seco, em relação ao controle não-inoculado. As contribuições 

da inoculação de bactérias diazotróficas de vida-livre foram bastante significativas, e 

mostraram que essas bactérias podem substituir parcialmente os fertilizantes nitrogenados.  

2.2.2 Bactérias produtoras de hormônios vegetais 
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O desenvolvimento de plantas depende de meristemas, onde as proliferações 

celulares, como divisão celular e crescimento, dão origem a novas estruturas vegetais e 

permitem que a planta aumente de tamanho. Os fitohormônios são os responsáveis pela 

regulação da proliferação celular e modulação do desenvolvimento e crescimento das 

plantas.  Dentre os fitormônios conhecidos, as citocininas, giberelinas e auxinas, ajudam a 

regular o crescimento das plantas, agindo em vários pontos do ciclo celular, quando a luz, a 

água e os nutrientes minerais não são limitantes. A produção de moléculas homólogas aos 

fitohormônios vegetais têm sido observada em várias BPCP (WONG et al., 2015) e podem 

alterar o desenvolvimento e crescimento vegetal. 

As giberelinas estimulam várias funções metabólicas na planta, e são essenciais para 

o crescimento e desenvolvimento das plantas, incluindo a germinação de sementes, 

alongamento, floração e formação de frutos e senescência (ALI; CHARLES; GLICK, 2017; 

ZAIDI et al., 2015). A via completa da biossíntese de giberelinas bacterianas  foi 

recentemente descrita por Nett et al. (2017). Várias bactérias diazotróficas já foram 

documentadas como produtoras de giberelinas, dentre elas Bradyrhizobium japonicum, 

Sinorhizobium fredii (NETT et al., 2017), Acetobacter diazotrophicus e Herbaspirillum 

seropedicae (ALI; CHARLES; GLICK, 2017).  

As citocininas são um grupo de fitohormônios que promovem a divisão celular em 

raízes e brotos (ALI; CHARLES; GLICK, 2017). Ainda não se sabe como a biossíntese desse 

fitormônio é regulada em bactérias (GLICK, 2012). No entanto, seus efeitos  em plantas são 

notórios. Foi observado em Arapidopsis que a síntese de citocinina por Pseudomonas 

fluorescens é chave para o controle da infecção causada por Pseudomonas syringae 

(GROBKINSKY et al., 2016). Algumas das bactérias já relatadas como produtoras de 

citocininas são Azotobacter sp., Rhizobium sp., Pantoea agglomerans, Rhodospirillum 

rubrum, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis e Paenibacillus polymyxa (ALI; 

CHARLES; GLICK, 2017). 

Auxinas são hormônios vegetais que desempenham papéis vitais em quase todas as 

etapas de desenvolvimento da planta (ALI; CHARLES; GLICK, 2017). A principal auxina 

encontrada em plantas é o ácido indol-3-acético (AIA), o qual é produzido principalmente no 

meristema apical do caule e transportado para as raízes através das células do parênquima 

(GOMES et al., 2017). Este fitormônio tem papel central no desenvolvimento e crescimento 

de plantas como um regulador da divisão, diferenciação e expansão celular, formação de 

raízes laterais e florescimento  (PANT; AGRAWAL, 2014).  
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AIA é o fitohormônio mais efetivo para promover o crescimento das plantas, e 

muitas bactérias promotoras de crescimento podem sintetizá-lo. No solo, a grande quantidade 

de AIA pode aumentar o crescimento e rendimento de culturas. Muitas plantas são 

dependentes de fontes exógenas de fitohormônios, incluindo aqueles sintetizados por bactérias 

(CHERIF-SILINI et al., 2016).  

Há várias vias para síntese de AIA em bactérias, sendo uma delas a via dependente 

de triptofano, onde pode haver a conversão de triptofano exógeno à AIA. Os genes da 

biosíntese de AIA estão envolvidos na degradação de aminoácidos, seja por transaminação, 

descarboxilação e/ou desidrogenação. Bactérias benéficas às plantas tendem a usar a via do 

IPyA (indole-3-piruvato) para síntese de AIA. O primeiro passo nesta via é a conversão do 

triptofano em IPyA por uma aminotransferase (transaminação). No passo com limitação de 

velocidade de reação, o IPyA é descarboxilado pela enzima indol-3-piruvato descarboxilase 

(IPDC), produzindo indole-3-acetaldeído (IAAld). No último passo o IAAld é oxidado a AIA. 

A enzima chave IPDC (Indol-3-piruvato descarboxilase) é codificada pelo gene ipdC em 

bactérias (SPAEPEN; VANDERLEYDEN; REMANS, 2007). 

Diversos fatores ambientais podem estar relacionados à ativação da síntese de AIA 

em bactérias, e tais fatores variam muito entre as espécies bacterianas. No entanto, o pH baixo 

da rizosfera  (o pH baixo ativa a expressão do gene ipdC) e o potencial matricial nas 

superfícies vegetais (a expressão do gene ipdC aumenta sob baixo potencial matricial)  são 

condições importantes e comuns para que ocorra a síntese de AIA (SPAEPEN; 

VANDERLEYDEN; REMANS, 2007). Há também compostos específicos, como 

flavonóides, produzidos pela planta na rizosfera e na superfície vegetal que estimulam a 

síntese de AIA (VANDEPUTTE et al., 2005). A expressão do gene  ipdC é muito baixa 

quando não há disponibilidade de triptofano e oxigênio, e a aplicação de triptofano exógeno 

mostrou aumentar fortemente a produção de AIA em várias bactérias. Além disso, há 

reguladores de transcrição, como RpoS, que regulam a transcrição de genes em resposta a 

condições de estresse. Quando este regulador está presente, a expressão do gene ipdC em 

algumas espécies de bactérias é maior (SPAEPEN; VANDERLEYDEN; REMANS, 2007). 

Várias espécies de bactérias diazotróficas podem sintetizar AIA (PEDRAZA, 2016). 

Já foi relatada a síntese de AIA pelos gêneros Pseudomonas (MARATHE et al., 2017), 

Bacillus (PANT; AGRAWAL, 2014), Agrobacterium, Arthrobacter, Azospirillum (SINGH, 

2015), Acinetobacter, Enterobacter, Pantoea e Burkholderia (SILVA et al., 2016). 

Efeitos positivos de bactérias diazotróficas epifiticas produtoras de AIA sobre o 

crescimento de cana-de-açúcar, milho e tomateiro já foram relatados (CASSETARI, 2015; 
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SOUZA, 2017). Essas descobertas mostram a capacidade de bactérias diazotróficas isoladas 

da filosfera em estimular o crescimento das plantas não só pela fixação de nitrogênio, mas 

também pela síntese de AIA (CASSETARI, 2015; SOUZA, 2017). Schultz et al. (2014) 

mostraram que a inoculação de bactérias diazotróficas melhorou o rendimento de cana-de-

açúcar, mas que o efeito não foi devido à FBN, sugerindo que os benefícios do inoculante 

para a cana-de-açúcar podem ser provenientes do efeito da promoção de crescimento pela 

síntese de AIA. A prospecção e estudos de bactérias que, além de fixarem N atmosférico, 

sintetizem fitormônios, trás possibilidades de combinações de bactérias e plantas mais 

eficientes para serem utilizadas na agricultura comercial, podendo reduzir impactos 

ambientais causados pelo uso inadequado de fertilizantes químicos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Local de amostragem 

Bactérias capazes de se desenvolver em meios de cultura isentos de N foram isoladas 

da filosfera e serapilheira associada a três epécies arbóreas abundantes  da Floresta Nacional 

do Tapajós (Rinorea pubiflora, Amphirrhox longifolia e Chamaecrista xinguensis), localizada 

no centro-leste da Amazônia, ao sul da cidade de Santarém, próximo ao quilômetro 67 da 

rodovia Santarém-Cuiabá BR-163 (entre 2º 45’ e 4º 10’ de latitude sul e 54º 45’ e 55º 30’de 

longitude oeste). Nessa região existe uma predominância de Latossolo Amarelo Distrófico, 

caracterizado por diferentes texturas, geralmente profundo, ácido, friável e revestido por 

florestas densas (ESPIRÍTO-SANTO et al., 2005). A fisionomia da floresta é de Floresta 

Tropical Úmida Densa de Terra Firme, com alta produtividade, mesmo em períodos com 

poucas chuvas (NEPSTAD et al., 2012). A floresta tem característica semi-decídua, com 

espécies verdes e poucas espécies decíduas, vegetação densa, com altura média do dossel 

entre 35 e 40 m (GOULDEN et al., 2004). 

O clima é caracterizado por uma estação seca que se estende de agosto a novembro, e 

uma estação chuvosa durante os meses de dezembro a julho (GOULDEN et al., 2004). A 

floresta recebe de 600 a 3000 mm de chuva a cada ano, com uma média de 2000 mm; mas 

pode experimentar graves secas durante os eventos de El Niño (NEPSTAD et al., 2012). A 

temperatura média anual é de 25°C (GOULDEN et al., 2004), e a temperatura média do dia 

mais frio do ano é superior a 18 °C (GOULDEN et al., 2004). No dossel florestal as 

temperaturas máximas e mínimas diárias oscilam entre 24 e 32°C e 20 e 25°C, 

respectivamente (GOULDEN et al., 2004).  
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Figura 1 – Localização da Floresta Nacional de Tapajós (SANTOS et al., 2017b). 

 

3.2 Amostragem 

A amostragem foi realizada em período relativamente seco na Amazônia, entre 13 e 

23 de julho de 2016, em três espécies vegetais arbóreas (Rinorea pubiflora, Amphirrhox 

longifolia e Chamaecrista xinguensis) e dois compartimentos (filosfera e serapilheira). Foram 

amostrados 10 indivíduos de cada espécie vegetal. As amostras de folhas foram retiradas de 

ramos coletados, de forma aleatória, da região mediana, com auxílio de podão e tesoura de 

poda. A serapilheira foi coletada com o auxílio de uma moldura de 25x25 cm (Figura 2), a 

qual foi lançada ao acaso sob a projeção da copa da árvore de interesse e a serapilheira 

contida em sua área interna coletada e armazenada em gelo. 
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Figura 2 – Serapilheira e folhas amostradas das espécies arbóreas estudadas. A. Moldura 

utilizada para coleta da serapilheira. B. Imagem da Floresta Nacional do Tapajós. 

3.3 Desalojamento dos micro-organismos da filosfera e serapilheira 

Sob condições assépticas, e dependendo da área foliar de cada espécie vegetal, entre 

5 e 10 folhas de cada indivíduo foram utilizadas para o desalojamento da comunidade 

microbiana. Para serapilheira, sub-amostras de aproximadamente 10 g foram colocadas em 

um becker contendo 500 mL de solução tampão fostato esterilizada (pH 7) e sonicadas por 10 

minutos a 22,5 kHz, utilizando-se um homogeneizador de células ultrassônico (Misonix 

Microson XL2000, Coleparmer Instrument Company, Illinois, USA). A suspensão bacteriana 

foi filtrada à vácuo através de uma membrana com porosidade 0,22 µm e diâmetro de 47 mm. 

A 

B B 
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Os filtros foram armazenados em tubos plásticos esterilizados e mantidos à -20ºC até o 

isolamento de bactérias. 

 

 

Figura 3 – Membrana (porosidade 0,22 µm) com a suspensão bacteriana advinda da filosfera. 

 

3.4 Isolamento de bactérias (filosfera e serapilheira) 

As membranas foram colocadas em Erlenmeyers com 50 mL de solução salina 

0,85% (8,5g de NaCl em 1 L de água Milli-Q) autoclavados, e agitadas em agitador orbital 

(100 rpm) por 6 horas à 28ºC. Da suspensão resultante foi retirado 1 mL e preparado uma 

diluição seriada (10
-3

, 10
-4

, 10
-5

). Uma alíquota de
  
0,1 mL dessas suspensões foi adicionada 

em placas contendo meio de cultura sólido para bactérias diazotróficas de vida-livre, descrito 

por Dobereiner; Baldani e Baldani (1995), sem adição de N (ANEXO B). Os meios de cultura 

inoculados foram mantidos em câmara de crescimento à 28ºC, e quando o crescimento 

bacteriano formou colônias características, foi realizado o isolamento das colônias, por meio 

de sucessivas repicagens, alternando o crescimento no mesmo meio de origem sólido. Após 

esse processo, os isolados foram cultivados em meio de cultura líquido por dois dias, 

homogeneizados e estocados em glicerol 20% à -80ºC. 
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3.5 Taxa de fixação biológica de nitrogênio (in vitro)  

Os isolados foram cultivados em meio de cultura Dyg`s (ANEXO C, RODRIGUES; 

MALAVOLTA; VICTOR, 1986), por 24 h, sob agitação orbital de 200 rpm à 30ºC, com 3 

repetições por isolado. Posteriormente, 10 mL do meio foi retirado e colocado em tubos 

falcon, para ser centrifugado à 5000 g e 4º C, durante 5 minutos. O sobrenadante foi decartado 

e o pélete lavado com solução salina (NaCl 0,85%). Esse processo foi repetido duas vezes e 

ao final uma alíquota de 1 mL foi retirada para determinação da densidade ótica (OD). Uma 

alíquota de 200 μL foi retirada da suspensão de células bacterianas e inoculada em frascos de 

10 mL contendo 5 mL de meio semi-sólido JNFb (ANEXO D, DOBEREINER; BALDANI; 

BALDANI, 1995) sem biotina e sem azul de bromotimol. As culturas foram incubadas por 5 

dias à 30ºC no escuro, quando foi evidenciado o aparecimento da película característica de 

crescimento. 

Os frascos foram vedados e 1mL de ar foi retirado de cada frasco e substituido por 1 

mL de gás acetileno (AA, pureza 99,8%, Air Liquid). Os frascos foram incubados por 1 hora, 

e em seguida 1 mL do ar dos frasco (headspace) foi retirado e analisado por cromatografia 

gasosa usando um cromatógrafo Shimadzu – GC 2010, com detector de ionização de chama à 

250ºC e uma coluna HP PLOT/Q à 60ºC (Agilente J&W GC Columns, Santa Clara, 

Califórnia – EUA). Amostras incubadas sem bactérias, apenas com gás acetileno, foram 

utilizadas para determinação do etileno contaminante no ar, e consideradas controles 

negativos (brancos). Imediatamente após a amostragem da atmosfera dos frascos para 

cromatografia, as culturas foram armazenadas à -80ºC, para posterior quantificação de 

proteína total. Para a extração de proteínas, as amostras foram sonicadas por 1 minuto à 22,5 

KHz por 3 vezes, e a concentração de proteína total foi determinada por fluorimetria usando-

se o kit Qubit® Protein Assay. 

A atividade da nitrogenase foi expressa pela taxa de redução de acetileno, em 

nanomoles de etileno por micrograma de proteína por hora de incubação (nmol μg
-1

 h
-1

), de 

acordo com a equação: 

𝑛𝑚𝑜𝑙 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜 𝜇𝑔−1 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 ℎ−1  =
(𝑆 − 𝐶).  𝑉

𝑃𝑟.  𝑡 .  25530
 

Sendo, S =  quantidade de etileno obtido na amostra após incubação (ppm); C = 

quantidade de etileno nos frascos incubados apenas com gás acetileno, sem bactérias (ppm); 

Pr = Proteína total da amostra (μg /5mL); V = volume “headspace” nos frascos de incubação 
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(mL); t = tempo de incubação (h); 25530 = constante, considerando-se as condições de 

temperatura e pressão do local de análise do etileno, para 1 mol de gás. 

Para estimar a quantidade de N fixado, foi utilizado a relação descrita por (HARDY 

et al., 1968), de 1 mol de NH3 para 3 moles de C2H4. A quantidade de nitrogênio fixado pelos 

isolados foi expressa em ng de N μg de proteína 
-1

 h
-1

. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo as 

médias das variáveis comparadas através do teste de Scott-Knott (p<0,05) (JELIHOVSCHI et 

al., 2014), ), e do teste de Duncan com auxílio do pacote agricolae (MENDIBURU, 2016), 

através do software estatístico R (R CORE TEAM, 2016).  

 

 

Figura 4. Fotos mostrando etapas do teste de redução de acetileno (ARA). A. Amostra 

lacradas para incubação com gás acetileno. B. Injeção da amostra no cromatógrafo. 

 

3.6 Síntese de ácido indolacético (in vitro) 

A quantidade de ácido indolacético (AIA) produzida pelas culturas bacterianas foi 

determinada de acordo com a metodologia descrita por Ahmad; Ahmad e Khan (2008). Esse 

método se baseia na mudança da coloração de solução contendo compostos indólicos, a qual 

varia de amarelo (não oxidado) para vermelho (oxidado). Assim, os isolados bacterianos 

foram cultivados em meio Dyg`s (ANEXO C)  por 24 h a 30º C, sob agitação orbital (160 

A A A 
B 
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rpm). Posteriormente, 10 mL do meio foi retirado e colocado em tubos de fundo cônico de 15 

mL, e centrifugado a à 5000 g e 4º C, durante 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

pélete lavado com solução salina (NaCl 0,85%). O processo foi repetido duas vezes, e ao final 

uma alíquota de 1 mL foi retirada para determinação da densidade ótica (OD) à 600 nm, 

utilizando-se um espectrofotômetro Hewlett Pckard, modelo 8453. A OD da suspensão 

bacteriana foi ajustada para 0,6 – 0,8 mL
-1

 e foi inoculado em triplicata em meio Dyg`s 

suplementado com L-triptofano (1g L
-1

).   

Após 24 h, uma alíquota de 1,5 mL da cultura dos isolados foi centrifugada à 15700 

g por 10 minutos. Uma alíquota de 1 mL do sobrenadante foi transferida para um novo tubo 

eppendorf, no qual foi adicionado 1 mL do reagente Salkowski (FeCl3 0,5 mol L
-1

, 1 mL; 

HClO4 35%, 49 mL) (SERGEERA; LIAIMER, BERGMAN, 2002). A mistura foi  incubada 

por 30 min ao abrigo de luz. A concentração de AIA foi determinada por espectrofotômetro à 

535 nm, com base em uma curva padrão de AIA (1-100 μg mL
-1

).  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo as 

médias das variáveis comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05) (JELIHOVSCHI; 

FARIA; ALLAMAN, 2014) e pelo teste de Duncan, com auxílio do pacote agricolae 

(MENDIBURU, 2016), através do software estatístico R (R CORE TEAM, 2016). 
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Figura 5 – Determinação da síntese de AIA in vitro. A. Foto exemplifica as diferenças na 

intensidade da coloracação entre alguns isolados testados para síntese de AIA (B = Branco) B. 

Espectrofotômetro utilizado para avaliação da produção de AIA pelos isolados testados. 

 

3.7 Avaliação das comunidades de bactérias diazotróficas de vida-livre 

3.7.1 Extração de DNA  

Curvas de crescimento dos isolados em meio de cultura descrito por Dobereiner; 

Baldani e Baldani (1995), sem adição de N, foram realizadas. O DNA bacteriano foi extraído 

utilizando-se o kit  Wizard® Genomic DNA Purification, de acordo com as instruções do 

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

tampão TAE 1X (Tris, Ácido acético, EDTA), depois de corado com Sybr Green (Life 

Technologies, Carlsbad, Estados Unidos). As imagens dos géis foram obtidas através de um 

A 

B 
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densitômetro Typhoon Trio  (GE Healthcare Uppsala, Suécia). A concentração de DNA foi 

determinada por fluorimetria, utilizando-se um fluorímetro Qubit
TM

 (Life Technologies, 

Carlsbad, Estados Unidos) e o kit Quant-It
TM

 dsDNA BR (Life Technologies, Carlsbad, 

Estados Unidos). 

3.7.2 Sequenciamento parcial do gene rRNA16S 

O gene rRNA 16S foi amplificado utilizando-se os iniciadores universais BAC8F 

(5’AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3’) e BAC1541R 

(5’AAGGAGGTGATCCAGCCGCA3’) em 25 μL de solução contendo: 2,5 μL de tampão 

Taq DNA polimerase 10x (750 mM Tris-HCl pH 8,8, 200 mM (NH4)2 SO4 e 0,1% Tween 20), 

0,75 μL de 25 mM MgCl2, 2,5 mL de dNTP (Life Technologies, Carlsbad, Estados Unidos), 

0,3 μL de 5 U/μL Taq DNA polimerase recombinante (Fermentas Life Sciences, Burlington, 

Canadá), 1 μL de cada iniciador (10 ρmoles μL
-1

) e 100 ng de DNA genômico, sendo o 

restando completado com águar deionizada esterilizada. As condições de amplificação foram: 

3 minutos à 94ºC; 30 ciclos de 45 segundos à 94ºC, 30 segundos à 56ºC e 2 minutos à 72ºC, e 

a extensão final por 7 minutos à 72ºC. Os amplicons resultantes foram analisados como 

descrito anteriormente, e purificados utilizando o do kit Wizard
®

 SV Gel and PCR Clean-Up 

Start-Up, de acordo com as recomendações do fabricante.  

O sequenciamento foi realizado utilizando-se um sequenciador automático capilar 

Modelo 3500 Genetic Analyzer da Applied Biosystems pelo método de Sanger. A reação de 

sequenciamento foi composta por 7 μL de DNA purificado (21 ng μL
-1

), e 1 μL de tampão de 

sequenciamento (200 mM Tris-HCl, pH 9; 5 mM MgCl2), 1 μL de DYEnamic
TM

 ET 

Terminator (GE Healthcare, Uppsala, Suécia). Foram utilizados os iniciadores PRBA63F 

(5’CAGGCCTAACACATGCAAGTC3’) (MARCHESI et al., 1998) ou UM518R 

(5’ATTACCGCGGCTGCTGG3‘) (ØVREÅS et al., 1997) em reações independentes. As 

condições de amplificação foram: desnaturação inicial à 95ºC por 1 minuto, seguido por 35 

ciclos à 95ºC por 15 seg, 50ºC por 15 seg e 60ºC por 2 min, sendo a reação incubada à 10ºC 

após o término. 

Para precipitação do DNA amplificado, foram adicionados 2 μL de solução 3 M 

acetato de sódio pH 9 + 0,5 M EDTA (pH 8) e 60 μL de etanol 100% gelado, agitando-se. As 

placas foram centrifugadas à 4ºC, durante 45 min e 4000 rpm. O sobrenadante foi descartado 

e o pellet foi lavado com 150 μL de etanol 70% gelado e uma nova centrifugação foi realizada 

por 15 minutos. O etanol foi descartado e a placa incubada em temperatura ambiente, no 

escuro, por 2 horas para total evaporação do etanol. 
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As sequências obtidas foram processadas com o programa Codon Code Aligner 

(CodonCode Corporation, MA, USA) para romover bases com baixa qualidade (parâmetro de 

qualidade >20, menos de um erro em 100 nucleotídeos). As sequências válidas foram 

comparadas com sequências do banco de dados do GenBank do National Center for 

Biotechnology Information ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov), através do software MEGA – 

Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 7.0 (KUMAR; STECHER; TAMURA, 

2016), e possíveis classificações em diferentes níveis taxonômicos foram definidas com base 

na distância evolutiva entre as sequências. A árvore filogenética foi construída através do 

método Neighbor joining (através do software MEGA), agrupando-se as sequências dos 

fragmentos do gene rRNA 16S dos isolados bacterianos obtidas (com primer UM518R) da 

filosfera e serapilheira das espécies arbóreas amostradas e de cepas de referência. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Isolamento de bactérias da filosfera e serapilheira de espécies arbóreas da 

Floresta Amazônica 

Através do isolamento de bactérias da folha e da serapilheira das três espécies 

arbóreas amostradas neste trabalho, foi possível obter 86 isolados bacterianos, sendo 41 da 

filosfera e 45 da serapilheira. Desses, foram obtidos 7 isolados da filosfera e 16 da 

serapilheira de Chamaecrista xinguensis; 15 isolados da filosfera e 20 da serapilheira de 

Amphirrhox longifolia; 19 isolados da filosfera e 9 da serapilheira de Rinorea pubiflora. 

O meio de cultura utilizado para o isolamento é isento de N (DOBEREINER; 

BALDANI; BALDANI, 1995), para selecionar bactérias diazotróficas. Todos os isolados 

apresentaram crescimento lento, de no mínimo 5 dias, as cores variaram de branco, amarelo, 

laranja e rosa com consistência gomosa e de caráter acidificante (ANEXO A). Todos os 

isolados foram capazes de crescer em meios de cultura líquido e semissólido, como Dyg`s 

(ANEXO C)  e JNFb (ANEXO D). 

A partir do isolamento e purificação dos isolados, todos foram submetidos a testes in 

vitro para avaliar a atividade da nitrogenase e síntese de AIA. Os isolados que se sobressaíram 

nestes testes foram selecionados e submetidos a identificação por meio do sequenciamento 

parcial do gene rRNA16S.  
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Figura 6 – Imagens de alguns dos isolados bacterianos diazotróficos de vida-livre cultivados 

em meio de cultura isento de N, com aproximadamente 10 dias de incubação à 28ºC. 

 

4.2 Fixação biológica de nitrogênio in vitro 

A atividade da nitrogenase foi mensurada a partir da capacidade dos isolados em 

reduzirem acetileno (substrato alternativo) a etileno. Todos os isolados apresentaram película 

de crescimento característica de diazotróficos quando cultivados em meio de cultura JNFb 

(ANEXO D, DOBEREINER; BALDANI; BALDANI, 1995) e foram submetidos ao ensaio 

de redução de acetileno (ARA), em triplicata. Dos 86 isolados testados, 74 (86,04%) 

apresentaram atividade de nitrogenase in vitro.  

A atividade da nitrogenase variou de 0.0002 a 0.228 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

, 

A atividade da nitrogenase foi classificada como baixa, intermediária e alta. 14% dos isolados 
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não apresentaram atividade de nitrogenase, 20% apresentaram baixa atividade, variando de 

0.0002 a 0.009 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

. Cerca de 44% dos isolados apresentaram 

atividade da nitrogenase intermediária, variando de 0.010 a 0.025 ng N fixado μg
-1

 de proteína 

h
-1 

. Por fim, 22% dos isolados apresentaram alta atividade da nitrogenase, variando de 0.025 

a 0.228 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

 (Figura 7). A análise estatística dos dados mostrou 

não haver diferença significativa na fixação de N  in vitro entre os isolados, com exceção do 

isolado 10RF, que apresentou uma atividade de 0.228 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

, 

significativamente superior aos outros isolados, de acordo com o teste de Skott-Knott 

(p<0,05) (Figura 8).  

Ao comparar os isolados bacterianos em relação ao micro-habitat de origem, não 

houve diferenças significativas na taxa de redução de acetileno. No entanto, comparando-se 

os isolados em relação às espécies arbórea de origem, as bactérias isoladas de Rinorea 

pubiflora apresentaram taxas de redução de acetileno mais altas do que as bactérias isoladas 

das outras duas espécies arbóreas (Tabela 1), de acordo com o teste de Duncan (p<0,05).  

 

 

Figura 7 – Frequência dos isolados que foram testados para atividade da nitrogenase. Baixa 

fixação de N (0.0002 - 0.009 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

); fixação de N intermediária 

(0.010 - 0.025 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

); fixação de N alta (0.025 a 0.228 ng N fixado 

μg
-1

 de proteína h
-1

). 

14% 

20% 

44% 

22% 
Não apresentaram atividade da
nitrogenase

0.0002 - 0.009 ng N fixado μg-¹ 
de proteína  h-¹  

0.010 - 0.025 ng N fixado μg-¹ de 
proteína  h-¹  

0.025 a 0.228 ng N fixado μg-¹ de 
proteína  h-¹  
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Figura 8 – Atividade da nitrogenase (ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

) in vitro dos isolados da 

filosfera (A) e serapilheira (B) de três espécies arbóreas da Amazônia. Isolados que não 

apresentaram atividade de redução de acetileno (n=12) não foram plotados no gráfico. Os 

valores correspondem às médias de 3 repetições por isolado. Médias seguidas pela mesma 

letra não diferem significativamente entre si, de acordo com o teste de Skott-Knott (p<0,05). 

A 

B 
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Tabela 1. Média da atividade da nitrogenase (ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1 

)considerando-

se todos os isolados de cada espécie arbórea. 

 

Os valores correspondem às médias da atividade da nitrogenase in vitro dos isolados 

originados de cada uma das espécies arbóreas. As médias seguidas pela mesma letra não 

diferem significativamente entre si, de acordo com o teste de Duncan (p<0,05).  

4.3 Produção de ácido indolacético in vitro 

Todos os 86 isolados apresentaram síntese de AIA, nas condições testadas. A 

produção de AIA variou de 2,09 a 141,17 μg mL
-1

. Aproximadamente 13% dos isolados 

apresentaram baixa produção de AIA, variando de 2,09 a 4,95 μg mL
-1

; 67% dos isolados 

apresentaram produção intermediária de AIA, variando de 5,11 a 21,19 μg mL
-1

; 20% dos 

isolados apresentaram alta síntese de AIA, variando de 21,87 a 141,17 μg mL
-1

 de AIA 

(Figura 9). A análise estatística mostrou haver diferenças significativas na síntese de AIA 

entre os isolados  (Tabela 2), sendo que os isolados 76AF (141,17 μg mL
-1

), 3Rex (85,29 μg 

mL
-1

), e 69CF (73,14 μg mL
-1

) sintetizaram significativamente mais AIA do que os outros 

isolados. 

Ao comparar as bactérias em relação aos micro-habitats dos quais elas foram isoladas, 

diferenças significativas na síntese de AIA foram detectadas, de acordo com teste de Duncan 

(p<0,05). Em média, os isolados da filosfera sintetizaram 20,44 μg mL
-1

 de AIA, enquanto 

que os isolados da serapilheira sintetizaram 14,43 μg mL
-1

. Em relação às espécies arbóreas 

das quais as bactérias foram isoladas, diferenças significativas entre as três espécies 

amostradas também foram detectadas, de acordo com o teste de Duncan (p<0,05). As 

bactérias isoladas da Amphirrox longifolia sintetizaram aproximadamente 26 a 41% mais AIA 

do que as bactérias isoladas das outras duas espécies arbóreas (Tabela 3). 

 

Espécie Arbórea                   Atividade da nitrogenase (ng N 

fixado μg-¹ de proteína h-¹)

Número 

amostral (n)

Rinorea pubiflora 0,02967 a 28

Amphirrox longifolia 0,01614 b 35

Chamaecrista xinguensis 0,009702 b 23
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Figura 9 – Frequência dos isolados que sintetizaram AIA na presença de L-triptofano. Baixa 

produção (2,09 a 4,95 μg mL
-1

 de AIA); Produção intermediária  (5,11 a 21,19 μg mL
-1

 de 

AIA); Alta produção (21,87 a 141,17 μg mL
-1

 de AIA). 

 

  

13% 

67% 

20% 

2,09 - 4,95 μg mL -¹  

5,11 - 21,19 μg mL -¹ 

21,89 - 141,17 μg mL-¹  
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Tabela 2. Síntese de AIA (μg mL
-1

), na presença de L-triptofano, pelos isolados bacterianos 

da filosfera e serapilheira, considerando-se as três espécies arbóreas                 (Continua). 

 

Valores correspondem às médias de 3 repetições por isolado. Médias seguidas pela mesma 

letra não diferem significativamente entre si, de acordo com o teste de Skott-Knott (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

Isolado Compartimento 

de origem

Gênero da 

arbórea de 

origem

AIA      

(μg mL-¹) 

Isolado Compartimento 

de origem

Gênero da 

arbórea de 

origem

AIA       

(μg mL-¹) 

67CF filosfera Chamaecrista 2,751574 e 53CS serapilheira Chamaecrista 2,091068 e

68CF filosfera Chamaecrista 4,338722 e 49CS serapilheira Chamaecrista 5,118681 e

65CF filosfera Chamaecrista 7,866278 e 60CS serapilheira Chamaecrista 6,191238 e

61CF filosfera Chamaecrista 8,272263 e 52CS serapilheira Chamaecrista 7,584855 e

66CF filosfera Chamaecrista 10,98145 e 56CS serapilheira Chamaecrista 8,0422 e

62CF filosfera Chamaecrista 20,44953 d 48CS serapilheira Chamaecrista 8,692569 e

69CF filosfera Chamaecrista 73,14226 b 50CS serapilheira Chamaecrista 9,185236 e

75AF filosfera Amphirrox 3,710428 e 54CS serapilheira Chamaecrista 10,58716 e

70AF filosfera Amphirrox 5,64478 e 59CS serapilheira Chamaecrista 10,87934 e

42AF filosfera Amphirrox 6,259546 e 47CS serapilheira Chamaecrista 10,88033 e

41AF filosfera Amphirrox 6,61078 e 51CS serapilheira Chamaecrista 11,63088 e

44AF filosfera Amphirrox 7,116633 e 55CS serapilheira Chamaecrista 12,0425 e

71AF filosfera Amphirrox 7,241534 e 46CS serapilheira Chamaecrista 12,84222 e

78AF filosfera Amphirrox 8,573726 e 57CS serapilheira Chamaecrista 13,87735 e

74AF filosfera Amphirrox 20,50998 d 45CS serapilheira Chamaecrista 14,71859 d

73AF filosfera Amphirrox 21,08165 d 58CS serapilheira Chamaecrista 15,57528 d

77AF filosfera Amphirrox 23,67285 d 33AEx serapilheira Amphirrox 2,3669 e

72AF filosfera Amphirrox 38,51977 c 25AS serapilheira Amphirrox 5,57051 e

43AF filosfera Amphirrox 40,461 c 28AS serapilheira Amphirrox 7,489587 e

80AF filosfera Amphirrox 45,45918 c 34AEx serapilheira Amphirrox 7,556758 e

79AF filosfera Amphirrox 46,56265 c 37AEx serapilheira Amphirrox 7,684917 e

76AF filosfera Amphirrox 141,1752 a 30AS serapilheira Amphirrox 7,786629 e

12RF filosfera Rinorea 2,999987 e 27AS serapilheira Amphirrox 9,087786 e

13RF filosfera Rinorea 4,253323 e 36AEx serapilheira Amphirrox 9,469391 e

84RF filosfera Rinorea 4,709803 e 26AS serapilheira Amphirrox 10,5535 e

7RF filosfera Rinorea 4,958834 e 39AEx serapilheira Amphirrox 12,52332 e

6RF filosfera Rinorea 5,840055 e 29AS serapilheira Amphirrox 13,22291 e

9RF filosfera Rinorea 5,955824 e 24AS serapilheira Amphirrox 14,61756 d

83RF filosfera Rinorea 6,835093 e 38AEx serapilheira Amphirrox 17,72818 d

8RF filosfera Rinorea 7,051978 e 23AS serapilheira Amphirrox 19,13229 d

20RF filosfera Rinorea 7,481304 e 22AS serapilheira Amphirrox 21,0718 d

10RF filosfera Rinorea 8,068916 e 21AS serapilheira Amphirrox 21,13548 d
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Tabela 2. Síntese de AIA (μg mL
-1

), na presença de L-triptofano, pelos isolados bacterianos 

da filosfera e serapilheira, considerando-se as três espécies arbóreas              (Conclusão). 

 

Valores correspondem às médias de 3 repetições por isolado. Médias seguidas pela mesma 

letra não diferem significativamente entre si, de acordo com o teste de Skott-Knott (p<0,05). 

 

Tabela 3. Média da síntese de AIA (μg mL
-1

), considerando-se todos os isolados de cada 

espécie arbórea.  

 

Valores correspondem às médias da síntese de AIA in vitro pelos isolados originados de cada 

espécie arbórea. As  médias correspondentes das espécies arboreas seguidas pela mesma letra 

não diferem significativamente entre si, de acordo com o teste de Duncan (p<0,05).  

 

  

Isolado Compartimento 

de origem

Gênero da 

arbórea de 

origem

AIA      

(μg mL-¹) 

Isolado Compartimento 

de origem

Gênero da 

arbórea de 

origem

AIA      

(μg mL-¹) 

11RF filosfera Rinorea 9,548462 e 31AS serapilheira Amphirrox 42,48018 c

86RF filosfera Rinorea 10,88641 e 35AEx serapilheira Amphirrox 43,26962 c

17RF filosfera Rinorea 15,75947 d 5REx serapilheira Rinorea 2,80383 e

16RF filosfera Rinorea 20,08053 d 2REx serapilheira Rinorea 3,316663 e

18RF filosfera Rinorea 21,89586 d 1REx serapilheira Rinorea 5,541103 e

85RF filosfera Rinorea 30,93384 d 64RS serapilheira Rinorea 6,589759 e

14RF filosfera Rinorea 32,95071 d 82RS serapilheira Rinorea 7,848301 e

19RF filosfera Rinorea 36,40004 c 81RS serapilheira Rinorea 8,719659 e

15RF filosfera Rinorea 50,87477 c 4REx serapilheira Rinorea 10,55803 e

40AEx serapilheira Amphirrox 27,31015 d 63RS serapilheira Rinorea 19,74676 d

32AS serapilheira Amphirrox 38,99681 c 3REx serapilheira Rinorea 85,29182 b

Espécie Arbórea AIA       

(μg mL-¹) 
Número 

amostral (n)

Amphirrox longifolia 21,45 a 35

Rinorea pubiflora     15,83 ab 28

Chamaecrista xinguensis 12,51 b 23
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4.4 Análises das sequências do gene rRNA 16S dos isolados bacterianos da 

filosfera e serapilheira da floresta Amazônica 

Dos 86 isolados, foram selecionado 21 para sequenciamento parcial do gene rRNA 

16S, sendo selecionados aleatoriamente 11 isolados que apresentaram ARA entre 0,025 e 

0,228 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1 

e 16 isolados que sintetizaram entre 21,87 e 141,17 μg 

mL
-
¹ de AIA. Dos 21 isolados selecionados, 6 deles (32AS, 80AF, 79AF, 14RF, 18RF, 19RF) 

apresentaram altos valores em ambos os testes, dentro da faixa determinada. 

Das 21 sequências obtidas, 3 delas apresentaram baixa qualidade e baixa 

similaridade com sequências depositadas no banco de dados do NCBI. Um novo 

sequenciamento deve ser realizado para definir a afiliação taxonômica desses isolados. 

Adotando-se um critério de um mínimo de 98% de similariedade (com exceção da 

77AF), dentre as sequências analisadas foram identificados 7 gêneros diferentes, sendo que 8 

isolados pertenciam ao gênero Pseudomonas, 3 a Bacillus, 2 a Burkholderia,  2 a Citrobacter, 

1 a Lysinibacillus, 1 a Rhizobium e 1 a Stenotrophomonas. Ao nível de filo, 77,7% dos 

isolados foram afiliados a Proteobacteria e 22,2% a Firmicutes (Tabela 4). Uma árvore 

filogenética foi construído para mostrar a similariedade dos isolados aos respectivos gêneros 

bacterianos (Figura 10). A afiliação dos isolados bacterianos selecionados para o 

sequenciamento, seus respectivos  compartimentos de origens e os valores apresentados para 

síntese de AIA e FBN in vitro são mostrados na Tabela 5. 
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Tabela 4 - Afiliação dos isolados bacterianos da filosfera e serapilheira de espécies arbóreas 

da floresta Amazônica, a partir do sequenciamento parcial do gene rRNA 16S. 

 

Isolado Similaridade 

(%)

Gênero 

10RF 98% Pseudomonas (Pseudomonadaceae; Pseudomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

14RF 98% Bacillus (Bacillaceae; Bacillales; Bacilli; Firmicutes)

18RF 98% Pseudomonas  (Pseudomonadaceae; Pseudomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

15RF 99% Pseudomonas (Pseudomonadaceae; Pseudomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

79AF 99% Burkholderia (Burkholderiaceae; Burkholderiales; Betaproteobacteria; Proteobacteria)

77AF 83% Bacillus (Bacillaceae; Bacillales; Bacilli; Firmicutes)

80AF 100% Burkholderia (Burkholderiaceae; Burkholderiales; Betaproteobacteria; Proteobacteria)

43AF 100% Pseudomonas (Pseudomonadaceae; Pseudomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

72AF 98% Lysinibacillus (Bacillaceae; Bacillales; Bacilli; Firmicutes)

76AF 98% Citrobacter (Enterobacteriaceae; Enterobacteriales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

69CF 99% Citrobacter (Enterobacteriaceae; Enterobacteriales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

61CF 99% Pseudomonas (Pseudomonadaceae; Pseudomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

35AEx 98% Bacillus (Bacillaceae; Bacillales; Bacilli; Firmicutes)

40AEx 99% Rhizobium (Rhizobiaceae; Rhizobiales; Alphaproteobacteria; Proteobacteria)

31AS 98% Pseudomonas (Pseudomonadaceae; Pseudomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

32AS 98% Stenotrophomonas (Xanthomonadaceae; Xanthomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

3REx 98% Pseudomonas (Pseudomonadaceae; Pseudomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)

46CS 99% Pseudomonas (Pseudomonadaceae; Pseudomonadales; Gammaproteobacteria; Proteobacteria)
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Figura 10 – Árvore filogenética construída através do método Neighbor joining, 

gerada pelo parâmetro Kimura 2 e teste de bootstrap com 1000 repetições. Mostra a relação 

das sequências do gene rRNA 16S dos isolados de espécies arbóreas da floresta Amazônica 

com cepas de referência. 

 

 

 61CF

 Pseudomonas sp. MH569190.1

 46CS

 43AF

 15RF

 10RF

 18RF

 3REx

 31AS

 32AS

 Stenotrophomonas sp. MF774173.1

 40AEx

 Rhizobium cellulosilyticum TBTK040607C.

 79AF

 80AF

 Burkholderia sp. MH561727.1

 76AF

 Citrobacter farmeri FN433046.1

 69CF

 72AF

 Lysinibacillus sp. KT254135.1

 35AEx

 Bacillus circulans  MF319801.1

 77AF

 14RF

 Bacillus cereus  JX088609.1

 Escherichia coli. AF511430.1

75

92

82

71

48

93

97

97

89

35

53

50

71

24

38

89

54

36

0.050



54 
 

Tabela 5 - Afiliação dos isolados bacterianos da filosfera e serapilheira de espécies arbóreas 

da floresta Amazônica, e suas respectivas taxas de síntese de AIA e FBN in vitro. 

 

Valores correspondem às médias de 3 repetições por isolado. Médias seguidas pela mesma 

letra não diferem significativamente entre si, de acordo com o teste de Skott-Knott (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolado Compartimento 

de origem

Gênero da 

arbórea de 

origem

Gênero do isolado AIA                   

(μg mL-¹) 

ARA                     

(ng N fixado μg-¹ de 

proteína h-¹ )

3REx serapilheira Rinorea Pseudomonas  (98%) 85,291824 b 0,0047087003 b

10RF filosfera Rinorea Pseudomonas (98%) 8,068916 e 0,228933346 a

11RF filosfera Rinorea ND 9,548462 e 0,0973290297 b

14RF filosfera Rinorea Bacillus (98%) 32,950705 d 0,0566991627 b

15RF filosfera Rinorea Pseudomonas (98%) 50,874765 c 0,014769839 b

16RF filosfera Rinorea ND 20,08053 d 0,0255165563 b

18RF filosfera Rinorea Pseudomonas (98%) 21,895857 d 0,0255165563 b

19RF filosfera Rinorea ND 36,40004 c 0,0255165563 b

31AS serapilheira Amphirrhox Pseudomonas (98%) 42,480181 c 0,0255165563 b

32AS serapilheira Amphirrhox Stenotrophomonas (98%) 38,996809 c 0,0255165563 b
35AEx serapilheira Amphirrhox Bacillus (98%) 43,269622 c 0,0255165563 b

40AEx serapilheira Amphirrhox Rhizobium (98%) 27,310146 d 0,0255165563 b

43AF filosfera Amphirrhox Pseudomonas (98%) 40,461003 0,0255165563 b

46CS serapilheira Chamaecrista Pseudomonas  (98%) 12,842215 e 0,0255165563 b

61CF filosfera Chamaecrista Pseudomonas (98%) 8,272263 e 0,0255165563 b

69CF filosfera Chamaecrista Citrobacter (98%) 73,142264 b 0,0255165563 b

72AF filosfera Amphirrhox Lysinibacillus (98%) 38,519767 c 0,0255165563 b

76AF filosfera Amphirrhox Citrobacter (98%) 141,175198 a 0,0255165563 b

77AF filosfera Amphirrhox Bacillus (98%) 23,672851 d 0,0255165563 b

79AF filosfera Amphirrhox Burkholderia (98%) 46,562654 c 0,0255165563 b

80AF filosfera Amphirrhox Burkholderia (98%) 45,459175 c 0,0255165563 b

ND = Não determinado
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5. DISCUSSÃO 

Com a crescente preocupação em preservar recursos naturais, há um grande 

incentivo para o desenvolvimento de tecnologias alternativas para aumentar a produtividade 

de culturas de interesse agrícola, bem como a sustentatibildade dos sistemas agrícolas. Uma 

das técnicas mais promissoras para minimizar a degradação ambiental, é o uso de 

biofertilizantes compostos por bactérias diazotróficas como alternativa ao uso de fertilizantes 

nitrogenados. As bactérias diazotróficas, além de fixarem N atmosférico e disponibilizá-lo 

para as plantas, também podem sintetizar fitormônios como o AIA (ROESCH et al., 2007), 

um importante metabólito envolvido no controle do desenvolvimento e crescimento vegetal  

(PANT; AGRAWAL, 2014). 

Existem vários estudos que realizaram triagens para encontrar micro-organismos 

promissores para susbtituir a adubação nitrogenada e/ou promover o crescimento das plantas 

(AMBROSINI; PASSAGLIA, 2017; CELADOR-LERA et al., 2016, CASSETARI, 2015; 

SOUZA, 2017). No entanto, a aplicação prática desses micro-organismos ainda é restrita. O 

caso de maior sucesso é o uso de rizóbios para inocular leguminosas, principalmente soja 

(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA, 2018). Muitas 

espécies de plantas de interesse agrícola ainda não podem ser beneficiadas com a inoculação 

de diazotróficos, principalmente pelas limitações impostas pela especificidade da relação 

entre as bactérias e as plantas. Uma possível solução para este problema é encontrar bactérias 

diazotróficas de vida-livre que possam promover o crescimento vegetal, evitando os 

mecanismos que determinam a especificidade das associações (CASSETARI, 2015). 

Com esse objetivo, 86 isolados bacterianos foram obtidos da filosfera e serapilheira 

de espécies arbóreas da floresta Amazônica, e cultivados em meio de cultura sólido para 

bactérias diazotróficas de vida-livre, isento de N. O meio de cultura utilizado neste trabalho já 

foi testado por Mirza e Rodrigues (2012), os quais isolaram 278 bactérias do solo da floresta 

Amazônica, e mostraram que a maioria dos isolados possuiam o gene nifH, característico de 

bactérias diazotróficas. CASSETARI (2015), utilizando o mesmo método, obteve 120 

isolados da Mata Atlântica, sendo que 10 deles foram considerados promissores para 

promover o crescimento de plantas e possuíam o gene nifH. Já, Neroni e Cardoso (2007) 

isolaram bactérias diazotróficas de Araucaria angustifolia, pelo mesmo método descrito neste 

trabalho, e o caráter diazotrófico foi confirmado através do teste de redução de acetileno. Com 

base nos resultados deste trabalho e dos autores citados, é possível dizer que o método de 

isolamento de diazotrófios de vida-livre utilizado é eficiente. 
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 Todos os isolados obtidas neste estudo foram testados para atividade da nitrogenase 

in vitro, e 12 isolados não apresentaram resultados positivos, sugerindo que essas bactérias 

não possuem nitrogenase ou que a nitrogenase não apresentou atividade nas condições 

experimentais usadas. Gothwal et al. (2008) e Cassetari (2015) também isolaram bactérias 

capazes de crescer em placas contendo meio de cultura isento de N, mas que não 

apresentaram atividade de nitrogenase in vitro, medido pelo método de redução de acetileno. 

Da mesma forma, Mirza e Rodrigues (2012) isolaram bactérias do solo da floresta Amazônica 

e apenas 39% dos isolados foram positivos para FBN in vitro, mesmo possuindo o gene nifH. 

Os isolados que apresentaram resultados positivos no teste de FBN in vitro, podem 

ser comparados em relação à espécie de origem, pois dados coletados previamente por nosso 

grupo de pesquisa mostram que a FBN associada à espécie arbórea Rinorea pubiflora é maior 

do que em outras espécies da floresta Amazônia estudadas (dados não publicados). De fato, os 

isolados originados de Rinorea apresentaram maior atividade de nitrogenase in vitro, como 

mostrado na Tabela 1. É possivel que a filogenia da planta hospedeira possa afetar a taxa de 

fixação de N de bactérias associadas  (GOTHWAL et al., 2008). 

Neste trabalho, a atividade da nitrogenase in vitro dos isolados bacterianos variou 

entre 0,0002 e 0,228 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1 

( Figura 8). Outros trabalhos também 

relataram  variação elevada. Cassetari (2015) isolou diazotróficas de vida-livre da Mata 

Atlântica, e essas apresentaram atividade da nitrogenase in vitro variando de 0,04 a 0,28 ng N 

fixado μg
-1

 de proteína h
-1

. Rangjaroen et al. (2015) isolaram diazotróficos de vida-livre de 

arroz, e esses apresentaram atividade da nitrogenase variando de 0,16 a 2,11 ng N fixado μg
-1

 

de proteína h
-1

. Assim a variabilidade na atividade da nitrogenase dos diferentes isolados, 

medida através do teste de redução de acetileno, um método indireto (DINIZ et al., 2012), é 

relativamente elevada. O complexo enzimático responsável pela redução de nitrogênio 

depende de muitos fatores para funcionar adequadamente. Por exemplo, a fonte de carbono 

pode influenciar na atividade da nitrogenase, e as sucessivas repicagens em meio de cultura 

podem fazer com que a enzima perca ou reduza a sua atividade (GYANESHWAR et al., 

2001). O pH e a intensidade de luz também podem influenciar na atividade da nitrogenase em 

cianobactérias, tendo sido demonstrado que a atividade máxima para essas diazotróficas foi 

atingida em pH 9 e alta intensidade luminosa (SOLTANI et al., 2006). 

Cassetari (2015) selecionou alguns isolados com base nos testes in vitro, e mostrou 

que esses isolados melhoraram o desenvolvimento de cana-de-açúcar, em casa-de-vegetação. 

Rangjaroen et al. (2015) aplicaram os isolados bacterianos selecionados em cultivar de arroz 

comercial in vivo, e mostraram que os isolados também melhoraram o desenvolvimento de 



57 
 

arroz. No entanto, algumas bactérias podem apresentar alta eficiência em fixar N2 in vitro 

sem, no entanto, fazê-lo in vivo (DINIZ et al., 2012). Gluconacetobacter diazotrophicus e 

Herbaspirillum spp foram previamente isolados do interior de colmos de cana-de-açúcar, 

como possíveis fixadores de N. No entanto, estudos moleculares e fisiológicos sugerem que o 

principal papel dessas bactérias na estimulação do crescimento da planta é pela produção de 

fitormônios (YONEYAMA; TERAKADO-TONOOKA; MINAMISAWA, 2017). Portanto, o 

ensaio de ARA pode ser usado para selecionar bactérias interessantes, porém, não deve ser o 

único critério para escolha de estirpes promissoras para uso na agricultura.  

Todos os isolados também foram testados quanto a síntese de AIA in vitro, e todos 

apresentaram resultados positivos (Tabela 2). Os isolados originados da filosfera 

apresentaram maior síntese de AIA in vitro, e isso pode estar relacionado a uma maior 

competitividade durante a colonização das folhas pelas bactérias (BRANDL e LINDOW, 

1998). Na superfície foliar, o AIA promove o afrouxamento da parede celular e pode 

estimular a liberação de açúcares para as bactérias. Frequentemente, o crescimento das 

bactérias nas superfícies das plantas é limitado pela disponibilidade de nutrientes. Assim, 

existe a possibilidade de que a maior habilidade de crescimento epifítico de isolados 

produtores de AIA, resulte na maior disponibilidade de nutrientes causada pelo aumento da 

liberação de açúcares das células vegetais (LINDOW e BRANDL, 2003).  

Isolados originados de Amphirrox longifolia apresentaram maior síntese de AIA in 

vitro (Tabela 3). Como as vias de síntese de AIA são dependentes de L-triptofano 

(SPAEPEN; VANDERLEYDEN; REMANS, 2007), a quantidade de triptofano liberado pode 

variar significativamente entre espécies vegetais (KRAVCHENKO et al., 2004) e o triptofano 

exógeno pode ser eficientemente absorvido pelas bactérias e ativar a síntese de AIA  

(SPAEPEN; VANDERLEYDEN; REMANS, 2007), é possivel que a habilidade em sintezar 

AIA pelas bactérias esteja associada com a taxonomia da planta.  

Shokri e Emtiazi (2010) isolaram bactérias simbióticas e assimbióticas de alfafa, 

lentilha, ervilha, feijão, arroz e trigo, e avaliaram a síntese de AIA por esses isolados. Os 

isolados pertencentes ao gênero Rhizobium mostraram maior eficiência em produzir AIA 

(entre 5,23 e 0,27 ppm AIA mg
-1

 de biomassa), assim como bactérias não simbióticas, como 

Paenibacillus, que produziu AIA em concentrações variando de 4,90 a 0,19 ppm de AIA 

mg
-1

 de biomassa. Essas diferenças entre os isolados não foram significativas, mostrando 

que bactérias de vida-livre podem ter a mesma eficiência na síntese de AIA que a bactérias 

simbióticas.  
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Longatti, Marra e Moreira (2013) isolaram 17 bactérias de solos de vários sistemas 

de uso da terra na região oeste da Amazônia, as quais foram testadas para síntese de AIA na 

presença de L-triptofano, e a produção variou de 10 a 38 μg de AIA mL
-1

 . Da mesma 

forma, Cassetari (2015) isolou bactérias diazotróficas da filosfera e serapilheira de M. neesii 

da Mata Atlântica, e a síntese de AIA pelos isolados diazotróficos variou de 1,71 a 51,77 μg 

de AIA mL
-1

. Os isolados considerados promissores foram testados em cana-de-açúcar e 

foram capazes de melhorar o desenvolvimento da planta. Neste trabalho, a síntese de AIA 

chegou a 141,17 μg de AIA mL
-1 

pelo isolado 76AF (Tabela 2), mostrando que podem ter 

potencial para promover o crescimento de plantas in vivo.  

Como mostrado na Tabela 2, nem todos os isolados deste trabalho apresentaram alta 

síntese de AIA, a produção de auxina pelas bactérias pode variar muito entre diferentes 

espécies e linhagens da mesma espécie. A síntese de AIA pode ser influenciada pela condição 

de cultura, estágio de crescimento e disponibilidade de substratos (SPAEPEN; 

VANDERLEYDEN; REMANS, 2007; SHOKRI e EMTIAZI, 2010). Outros fatores, como 

fonte de nitrogênio, quantidade de L-triptofano, temperatura e tempo de incubação 

desempenham papéis significativos na síntese de AIA por isolados bacterianos simbióticos e 

assimbióticos (SHOKRI; EMTIAZI, 2010). Mohito, 2013 observou que diferentes isolados 

requerem diferentes fontes de carbono, N, diferentes valores de pH e diferentes 

concentrações de L-triptofano para otimizar a síntese de AIA. Os resultados deste trabalho 

mostrou que todos os isolados podem sintetizar AIA; no entanto, a verdadeira capacidade 

destes isolados em promover o crescimento vegetal deve ser avaliada em associação com 

plantas para determinar a real capacidade de produção de AIA e promoção de crescimento . 

Mesmo sem avaliar a verdadeira capacidade dos isolados em promover o 

crescimento de plantas, os isolados bacterianos considerados promissores, foram afiliados 

taxonomicamente a diferentes grupos, confome mostrado na tabela 4. Lindow e Brandl 

(2003), utilizando métodos dependentes de cultivo, verificaram que na superfície de folhas há 

predomínio de Pseudomonas, Xanthomonas, Bacillus, Erwinia e Methylobacterium. Através 

de métodos independentes de cultivo, Lambais et al. (2006) mostraram que na filosfera de 

espécies arbóreas da Mata Atlântica pode existir pelo menos 95 a 671 espécies bacterianas, 

mas a grande maioria das bactérias são ainda desconhecidas. Ainda na Mata Atlântica, foi 

estudada a diversidade de bactérias diazotróficas na filosfera de Guapira oposita e Euterpe 

edulis, através de pirossequenciamento, e se encontrou predominância de Proteobacteria, 

especificamente das classes Alphaproteobacteria e Gammaproteobacteria (BERDUGO, 2012). 

Já, Gómez (2012) verificou que o filo Proteobacteria  e a classe Alphaproteobacteria 
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predominam na comunidade bacteriana de diazotróficos da filosfera de M. neesii na Mata 

Atlântica. Em recente estudo, bactérias diazotróficas associadas a Eucalyptus urograndis 

foram isoladas e 5 isolados pertenciam ao filo  Actionobacteira, 9 ao filo Proteobacteria 

(gêneros Rhizobium, Mesorhizobium, Burkholderia e Methylabacterium), 10 ao filo 

Firmicutes (gêneros Bacillus, Paenibacillus e Brevibacillus) (FONSECA et al., 2018). 

Assim como neste estudo, os filos Proteobacteria e Firmicutes foram os mais frequentes na 

filosfera de Rinorea e Amphirrox (Tabela 5). 

Os isolados identificados neste trabalho foram afiliados aos gêneros Bacillus, 

Burkholderia, Pseudomonas e Rhizobium, os quais já foram relatados como BPCP 

(PEDRAZA, 2008). Bacillus e Lysinibacillus já foram caracterizados como BPCP, utilizando 

abordagens tanto bioquímicas quanto moleculares (LYNGWI et al., 2017). Lysinibacillus 

isolada de uma planta halófita foi também caracterizada como BPCP, e era capaz de fixar N e 

sintetizar AIA in vitro (SGROY et al., 2009). O gênero Citrobacter também já foi 

documentado como BPCP, possuindo mecanismos de fixação de N, síntese de AIA, 

solubilização de fosfato e tolerância a estresse (HABIB et al., 2016). Da mesma forma, 

Stenotrophomonas também já foi relatada como BPCP, podendo sintetizar AIA (TAGHAVI 

et al., 2009).  

Lysinibacillus, Citrobacter e Stenotrophomonas foram isoladas e identificadas neste 

trabalho como potenciais promotoras do crescimento de plantas, com base nos testes in vitro. 

Os gêneros Bacillus e Stenotrophomonas  foram também frequentes nas comunidades de 

filosfera de diversas espécies de plantas na Austria (ORTEGA et al., 2016). Neste estudo, 

Stenotrophomonas (32AS) foi isolada da serapilheira (Tabela 4), que é composta 

essencialmente por folhas, sugerindo que essa bactéria pode sobreviver na superfície das 

folhas mesmo depois que a folha senesce e morre. Stenotrophomonas tem sido reportado 

como um grupo bacteriano com  resistência a múltiplos fármacos (BETRIU et al., 2001) e 

parece se adaptar igualmente bem em humanos e plantas. Nas plantas, Stenotrophomonas 

pode promover o crescimento, sintetizando AIA (SUCKSTORFF; BERG, 2003). 

Burkholderia é um gênero que abriga muitos fixadores de nitrogênio associados a 

plantas, e apresenta uma ampla distribuição ambiental e geográfica (SANTOS; BUSTILLOS-

CRISTALES; CABALLERO-MELLADO, 2001).  A maoiria dos isolados bacterianos 

obtidos do solo e rizosfera de Araucaria angustifolia pertenciam ao gênero Burkholderia 

(NERONI; CARDOSO, 2007). Kifle e Laing (2016) isolaram bactérias com alta atividade de 

redução de acetileno da rizosfera, filosfera e interior da raíz de milho, e a maioria dos isolados 

foram afiliados aos gêneros Pseudomonas e Burkholderia. Neste trabalho, os isolados 
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afiliados a Pseudomonas e Burkholderia (Tabela 4) apresentaram baixa atividade de redução 

de acetileno (Tabela 5). 

Poucos estudos mostrando a prospecção de BPCP associadas a plantas em florestas 

tropicais têm sido reportados. Cassetari (2015) isolou bactérias da filosfera e serapilheira de 

M. neesii na Mata Atlântica, e encontrou bactérias do filo Proteobacteria, pertencentes ao 

gêneros Enterobacter, Klebsiella e Serratia que apresentaram in vitro mecanisnos para 

promoção de crescimento de plantas. Huang et al. (2015) isolaram bactérias do gênero 

Bacillus da floresta Amazônica peruana que apresentavam características de promotores de 

crescimento de plantas. Outro grupo de pesquisa isolou 17 bactérias de solos de vários 

sistemas de uso da terra na região oeste da Amazônia, as quais foram testadas para FBN de 

vida-livre e síntese de AIA, e mostrou que a maioria dos isolados eram capazes de fixar N 

de forma assimbiótica. Esse foi também o primeiro estudo que relatou FBN de vida-livre 

realizada por bactérias do gênero Rhizobium (LONGATTI; MARRA; MOREIRA, 2013). 

Neste estudo, foram encontrados isolados que apresentaram potencial para promover o 

crescimento de plantas pertencentes também ao filo Proteobacteria, mas nenhum deles foi 

afiliado aos gêneros documentados por CASSETARI (2015). Já os gêneros Bacillus e 

Rhizobium também foram  isolados neste estudo, onde o isolado (40AEx) afiliado ao gênero 

Rhizobium sintetizou AIA (Tabela 2), mas não apresentou atividade da nitrogenase in vitro 

(Tabela 5). Cepas de Rhizobium e Bulkholdeira, isoladas de diferentes sistemas de uso da 

terra na Amazônia, também se mostraram capazes de sintetizar AIA (10 a 38 μg de AIA mL
-

1
), quando cultivadas em meio suplementado com L-triptofano (LONGATTI; MARRA; 

MOREIRA, 2013). Neste estudo, os dois isolados (79AF e 80AF) afiliados a Burkholderia 

sintetizaram em média 46,01 μg de AIA mL
-1

. 

Tem sido observado que, em meio de cultura suplementado com L-triptofano (500 

μg mL
-1

), isolados de Pseudomonas e Bacillus, sintetizam de 0,20 a 22,02 μg de AIA mL
-1

, e 

0,15 a 7,03 μg de AIA mL
-1

, respectivamente (AHMAD; AHMAD; KHAN, 2008). No 

presente estudo, em meio de cultura suplementado com L-triptofano (1000 μg mL
-1

), os 8 

isolados afiliados a Pseudomonas sintetizaram de 8,07 a 85,3 μg de AIA mL
-1

 (média de 33,8 

μg AIA mL
-1

). Os 3 isolados afiliados a Bacillus sintetizaram de 23,7 a 43,3 μg de AIA mL
-1

, 

(média de 33,3 μg de AIA mL
-1

). Os isolados deste estudo originados da floresta Amazônica 

produziram mais auxina in vitro do que os isolados testados por Ahmad; Ahmad e Khan 

(2008), e os isolados afiliados a Bacillus sintetizaram aproximadamente a mesma quantidade 

de AIA do que os isolados afiliados a Pseudomonas, o que não foi observado por Ahmad; 

Ahmad e Khan (2008). 
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Citrobacter isolada de rizosfera de arroz sintetizou 16 μg de AIA mL
-1

 in vitro 

(HABIB et al., 2016). Neste estudo, dois isolados afiliados a Citrobacter (76AF e 69CF) 

sintetizaram altas concentrações de AIA (141,17 e 73,14 μg de AIA mL
-1

¸ respectivamente), 

se comparado aos isolados de HABIB et al. (2016). No caso de Stenotrophomonas isolada da 

rizosfera de Coleus forskohlii, a síntese de AIA foi de 93 μg de AIA mL
-1

 (PATEL; SARAF, 

2017), enaquanto que o isolado 32AS deste estudo, afiliado a Stenotrophomonas, sintetizou 

38,99 μg de AIA mL
-1

. NAUREN et al. (2017) observaram que Lysinibacillus isolada da 

rizosfera de milho era capaz de sintetizar elevadas concentrações de AIA (697 μg mL
-1

) in 

vitro. Já, neste estudo o isolado 72AF, afiliado a Lysinibacillus, sintetizou 38,51 μg de AIA 

mL
-1

, uma quantidade bem inferior àquela produzida pelo isolado do estudo de Nauren et al. 

(2017). Todos os gêneros bacterianos encontrados neste trabalho, já foram relatados na 

literatura como capazes de sintetizar AIA, e esses produziram uma quantidade apreciável de 

AIA, ao serem comparados com os estudos relatados acima. 

O isolado 10RF, afiliado a Pseudomonas, apresentou maior atividade da nitrogenase 

in vitro (0,228 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

) e sintetizou 8,06 μg mL
-1 

de AIA. O isolado 

76AF afiliado a Citrobacter, apresentou a maior produção de AIA (141,17 μg de AIA mL
-1

 ) 

e não apresentou atividade da nitrogenase. O isolados 11RF apresentou a segunda maior  

atividade no teste de FBN in vitro (0,097 ng N fixado μg
-1

 de proteína h
-1

) e sintetizou 9,54 μg 

mL
-1

 de AIA. Os isolados 3REx e 69CF foram afiliados a Pseudomonas e Citrobacter, 

sintetizaram  85,39 e 73,14 μg mL
-1

 de AIA, e tiveram baixa e intermediária fixação N in 

vitro, respectivamente (Tabela 5). Com base nos testes in vitro, esses isolados podem ser 

considerados promissores para promover o crescimento de plantas, e poderiam até ser testados 

em consórcios para aproveitar a complementaridade de seus mecanismos de promoção de 

crescimento. Adesmoye; Torber e Kloepper (2010) inocularam uma mistura de BPBP 

(Bacillus amyloliquefaciens e Bacillus pumilus) e mostraram que essas estirpes melhoraram o 

desenvolvimente de tomateiro, devido a maior absorção de N, reduzindo o uso de fertilizantes 

nitrogenados. Santos et al. (2017a) inocularam uma mistura das estirpes de Herbaspirillum e 

Burkholderia em sorgo, os quais melhoraram a produtividade, aumentando a massa seca, o 

teor de N, o N da FBN e a eficiência de utilização do N provindo da fertilização. Além dos 

efeitos da FBN para cultura, já foi demonstrado que a síntese de fitormônios pode ser o 

principal mecanismo que BPCPs podem apresentar para melhorar o desenvolvimento vegetal 

(PEDRAZA, 2008). Assim, novos inoculantes usando consórcios de diferentes 

espécies/linhagens de BPCPs poderiam contribuir para o aumento da produtividade dos 

sistemas agrícolas (SANTOS et al., 2017a). 
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É interessante comparar os dados da afiliação taxonômica dos isolados bacterianos 

da filosfera e serapilheira deste estudo que apresentaram potencial para promover o 

crescimento de plantas com outros dados obtidos por nosso grupo de pesquisa, o qual 

identificou potenciais BPCP na filosfera, serapilheira e rizosfera de espécies arbóreas da 

Floresta Amazônica a partir de reconstrução de metagenomas (dados não publicados). 

Amostras da filosfera, serapilheira e rizosfera de 6-14 indivíduos de nove espécies arbóreas, 

incluindo  Rinorea pubiflora, Amphirrhox longifolia e Chamaecrista xinguensis, foram 

coletadas em periodo relativamente seco (julho 2015) na Floresta Nacional do Tapajós. A 

região V4 do gene 16S rRNA foi sequenciada usando a plataforma Illumina MiSeq. 

Utilizando-se PICRUSt (Investigação Filogenética de Comunidades por Reconstrução de 

Estados Não Observados), uma abordagem computacional que prediz a composição de um 

metagenoma a partir da informação do gene rRNA 16S, foi possível prever o número e 

identificar a nível de ordem, as UTOs com possíveis atributos associados com habilidade em 

promover crescimento de plantas (FBN e síntese de AIA) em cada micro-habitat. Das UTOs 

potenciais, capazes de fixar N atmosférico com base na predição de metagenoma, 3 foram 

afiliadas a Pseudomonadales, 912 a Burkholderiales, 768 a Enterobacteriales, 10.279 a 

Rhizobiales, e nenhuma a Bacillales. Ainda na filosfera, das UTOs potencialmente capazes de 

sintetizar AIA, 283 forma afiliadas a Pseudomonadales, 336 a Bacillales, 43 a 

Burkholderiales, 3.559 a Enterobacteriales e 3.013 a Rhizobiales. Na serapilheira, das UTOs 

potecialmente diazotróficas, 270 foram afiliadas a Burkholderiales, 36 a Enterobacteriales e 

4.402 a Rhizobiales, 1 a Pseudomonadales, e nenhuma a Bacillales. Também na serapilheira, 

foram encontradas UTOs potencialmente capazes de sintetizar AIA, sendo que 10 foram 

afiladas a Pseudomonadales, 254 a Bacillales, 8 a Burkholderiales, 80 a Enterobacteriales e 

712 a Rhizobiales (dados não publicados). Através da reconstrução de metagenomas, não foi 

possivel identificar UTOs afiliadas a Xanthomonadales, entretanto um representante dessa 

ordem foi isolado da serapilheira e cultivado em nosso laboratório. Outra informação 

importante, fornecida pelo PICRUSt, é que a filosfera abriga o maior número de UTOs que 

possivelmente fixam N e sintetizam AIA. No presente estudo, dos 21 isolados considerados 

promissores para uso agrícola, aproximadamente 71% também são habitantes da filosfera. 

Neste estudo, o sequenciamento do gene rRNA 16S foi parcial, e seria interessante 

realizar o sequenciamento do gene completo para que a afiliação taxonômica dos isolados seja 

mais precisa. Mesmo utilizando o sequenciamento parcial do gene rRNA 16S é possível 

verificar que os isolados obtidos neste estudo, caracterizados quanto à FBN e síntese de AIA 

in vitro, realmente habitam os micro-habitats propectados da floresta Amazônica, já que a 
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maioria das ordens afiliadas aos isolados também foram detectadas através da reconstrução de 

metagenomas, utilizando métodos independente de cultivo para amostrar esses micro-habitats. 

No entanto, através desse método, as ordens Pseudomonadales e Bacillales apresentaram 

poucas OTUs potencialmente capazes de fixar N e sintetizar AIA na filosfera e na 

serapilheira. No entanto, neste estudo, as ordens Pseudomonadales e Bacillales representaram 

44,4% e 22,2% dos isolados com atividade de nitrogenase e capazes de sintetizar AIA. Nossas 

observações indicam que os métodos dependentes de cultivo podem apresentar resultados 

diferentes dos métodos independentes de cultivo quanto à prospecção de micro-organismos 

potencialmente promotores de crescimento de plantas. Deve-se considerar que os métodos 

independentes de cultivos têm limitações, tais como não representar espécies de baixa 

abundância na amostra, extração de DNA pode não ser homogênea para todos os micro-

organismos da amostra, bem como a afinidade de primers durante a PCR pode não ser 

adequada. A baixa frequência das ordens Pseudomonadales e Bacillales entre as OTUs 

obtidas com a reconstrução de metagenoma, pode ser devida as limitações descritas acima. A 

ordem Rhizobiales foi bem representada através da reconstrução de metagenoma, no entanto 

apenas um isolado deste estudo foi afiliado a essa ordem. O método dependente de cultura, 

utilizado neste trabalho para prospectar a comunidade bacteriana associada aos micro-

habitats, apresenta limitações, pois a maior parte da diversidade pode estar contida na fração 

da comunidade que não pode ser isolada e cultivada (TORSVIK; GOKSOYR; DAAE, 1990), 

e esse método pode selecionar determinados grupos microbianos em função da composição 

do meio e condições de cultivo.Mesmo considerando-se todas as limitações da metodologia 

usada, os resultados obtidos são promissores e sugerem o uso combinado de diferentes 

técnicas para a prospeção mais eficiente de BPCPs. 
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6. CONCLUSÃO 

Isolados bacterianos da filosfera e serapilheira da floresta Amazônica apresentaram 

atividade de FBN in vitro e alguns apresentaram alta produção de AIA, o que indica potencial 

para promover o crescimento de plantas. 

Dos 21 isolados considerados promissores para promover o crescimentos de plantas, 

15 vieram da filosfera, indicando que este micro-habitat é propício para prospecção de BPCP. 

Os isolados promissores para promover o crescimento de plantas foram afiliados aos 

gêneros Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia, Citrobacter, Rhizobium e Stenotrophomonas.
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ANEXOS 

ANEXO A - Caracterização morfológica dos isolados bacterianos da filosfera e serapilheira 

de espécies arbóreas da Floresta Amazônica (continua). 

 

Isolado Compartimento 

de origem

Espécie arbórea de 

origem

Parcela (coleta) Consistência Cor Ph

1REx Serapilheira Rinorea pubiflora Extrato gomosa Branco Ácido

2REx Serapilheira Rinorea pubiflora Extrato gomosa Branco Ácido

3REx Serapilheira Rinorea pubiflora Extrato gomosa Amarelo Ácido

4REx Serapilheira Rinorea pubiflora Extrato gomosa Branco Ácido

5REx Serapilheira Rinorea pubiflora Extrato gomosa Branco Ácido

6RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Amarelo Ácido

7RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Amarelo Ácido

8RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Amarelo Ácido

9RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Branco Ácido

10RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Amarelo Ácido

11RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Amarelo Ácido

12RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Branco Ácido

13RF Filosfera Rinorea pubiflora 8 gomosa Branco Ácido

14RF Filosfera Rinorea pubiflora 18 gomosa Amarelo Ácido

15RF Filosfera Rinorea pubiflora 18 gomosa Branco Ácido

16RF Filosfera Rinorea pubiflora 18 gomosa Amarelo Ácido

17RF Filosfera Rinorea pubiflora 18 gomosa Amarelo Ácido

18RF Filosfera Rinorea pubiflora 18 gomosa Amarelo Ácido

19RF Filosfera Rinorea pubiflora 18 gomosa Amarelo Ácido

20RF Filosfera Rinorea pubiflora 18 gomosa Amarelo Ácido

21AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Amarelo Ácido

22AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Amarelo Ácido

23AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Amarelo Ácido

24AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Branco Ácido

25AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Branco Ácido

26AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Branco Ácido

27AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Branco Ácido

28AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Branco Ácido

29AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Branco Ácido

30AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa branco Ácido

31AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Branco Ácido

32AS Serapilheira Amphirrhox longifolia 15 gomosa Branco Ácido

33AEx Serapilheira Amphirrhox longifolia Extrato gomosa Branco Ácido

34AEx Serapilheira Amphirrhox longifolia Extrato gomosa Branco Ácido

35AEx Serapilheira Amphirrhox longifolia Extrato gomosa Branco Ácido

36AEx Serapilheira Amphirrhox longifolia Extrato gomosa Rosa Ácido

37AEx Serapilheira Amphirrhox longifolia Extrato gomosa Laranja Ácido

38AEx Serapilheira Amphirrhox longifolia Extrato gomosa Branco Ácido

39AEx Serapilheira Amphirrhox longifolia Extrato gomosa Branco Ácido

40AEx Serapilheira Amphirrhox longifolia Extrato gomosa Branco Ácido

41AF Filosfera Amphirrhox longifolia 17 gomosa Amarelo Ácido

42AF Filosfera Amphirrhox longifolia 17 gomosa Branco Ácido

43AF Filosfera Amphirrhox longifolia 13 gomosa Laranja Ácido

44AF Filosfera Amphirrhox longifolia 13 gomosa Amarelo Ácido

45CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

46CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Amarelo Ácido

47CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

48CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

49CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Amarelo Ácido

50CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Amarelo Ácido

51CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

52CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Amarelo Ácido

53CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Amarelo Ácido

54CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido
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ANEXO A - Caracterização morfológica dos isolados bacterianos da filosfera e serapilheira 

de espécies arbóreas da Floresta Amazônica (conclusão). 

 

 

  

 

 

  

Isolado Compartimento 

de origem

Espécie arbórea de origem Parcela (coleta) Consistência Cor Ph

55CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Amarelo Ácido

56CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

57CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

58CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

59CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

60CS Serapilheira Chamaecrista xinguensis 2543 gomosa Branco Ácido

61CF Filosfera Chamaecrista xinguensis 2546 gomosa Amarelo Ácido

62CF Filosfera Chamaecrista xinguensis 2546 gomosa Amarelo Ácido

63RS Serapilheira Rinorea pubiflora 23 gomosa Branco Ácido

64RS Serapilheira Rinorea pubiflora 23 gomosa Branco Ácido

65CF Filosfera Chamaecrista xinguensis 588 gomosa amarelo Ácido

66CF Filosfera Chamaecrista xinguensis 588 gomosa Amarelo Ácido

67CF Filosfera Chamaecrista xinguensis 478 gomosa Branco Ácido

68CF Filosfera Chamaecrista xinguensis 478 gomosa Branco Ácido

69CF Filosfera Chamaecrista xinguensis 478 gomosa Branco Ácido

70AF Filosfera Amphirrhox longifolia 15 gomosa Amarelo Ácido

71AF Filosfera Amphirrhox longifolia 21 gomosa Branco Ácido

72AF Filosfera Amphirrhox longifolia 21 gomosa Amarelo Ácido

73AF Filosfera Amphirrhox longifolia 21 gomosa Branco Ácido

74AF Filosfera Amphirrhox longifolia 21 gomosa Branco Ácido

75AF Filosfera Amphirrhox longifolia 11 gomosa Branco Ácido

76AF Filosfera Amphirrhox longifolia 11 gomosa Amarelo Ácido

77AF Filosfera Amphirrhox longifolia 11 gomosa Branco Ácido

78AF Filosfera Amphirrhox longifolia 11 gomosa Amarelo Ácido

79AF Filosfera Amphirrhox longifolia 11 gomosa Branco Ácido

80AF Filosfera Amphirrhox longifolia 11 gomosa Branco Ácido

81RS Serapilheira Rinorea pubiflora 23 gomosa Branco Ácido

82RS Serapilheira Rinorea pubiflora 23 gomosa Branco Ácido

83RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Amarelo Ácido

84RF Filosfera Rinorea pubiflora 23 gomosa Branco Ácido

85RF Filosfera Rinorea pubiflora 12 gomosa Branco Ácido

86RF Filosfera Rinorea pubiflora 12 gomosa Amarelo Ácido
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ANEXO B – Meio de cultura para bactérias diazotrófica assimbiontes (DOBEREINER; 

BALDANI; BALDANI, 1995). 

Glicose.................................................20g 

K2HPO4...............................................1g 

MgSO4.7H20.......................................0,5g 

FeEDTA..............................................4mL 

NaMo04.2H20......................................0,02g 

CaC03...................................................3g 

Azul de Bromotimol.............................2,5g 

Ágar.......................................................18g 

 

*Completar com água destilada para 1L. 

*Ajustar pH para 7,5 
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ANEXO C - Meio de cultura líquido Dyg`s (RODRIGUES, MALAVOLTA, VICTOR, 

1986). 

Glicose .................................................2g 

Ácido Málico.........................................2g 

Peptona..................................................1,5g 

Extrato de levedura ...............................2g 

K2HPO4................................................0,5g 

MgSO4..................................................0,5g 

Ácido Glutâmico...................................1,8g 

*Sólido = 15g ágar; 

*Completar com água destilada para 1L. 

*Ajustar Ph = 7,5. 
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ANEXO D –  Meio de cultura semi-sólido JNFb (DOBEREINER; BALDANI; BALDANI, 

1995). 

Ácido málico...............................................5g 

K2PO4 – (solução de 10%).........................6mL 

KH2PO4 – (solução de 10%)......................18mL 

MgSO4 – 7H20 - (solução de 10%)............2mL 

NaCl – (solução de 10%)............................1mL 

CaCl2 – (solução de 10%)...........................2mL 

FeEDTA – (solução 1,64%)........................4mL 

Azul de bromotimol 0,5%...........................2mL 

Solução de micronutrientes..........................2ml 

Vitamina para meio de cultura.....................1mL 

KOH............................................................4,5g 

Meio sólido: 15g/L de ágar; 

Meio semi-sólido: 2,350g/L de ágar. 

*Completar com água destilada para 1L 

*Ajustar pH para 6,8; 

 

Solução de micronutrientes para JNFb 

Na2 MoO4.2H20...................0,200g 

MnSO4 H20 ..........................0,235,g 

H3B03 ....................................................0,280g 

CuS04. 5H20 .........................0,008g 

ZnS04. 7H20..........................0,024g 

*Completar com 200mL de H20 destilada. 

 

Vitamina para Meio de Cultura 

Pyridoscol ......................20mg 

Água destilada ...............100mL 

 


