
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

ARIANA ALVES RODRIGUES 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE E PROSPECÇÃO DE RIZOBACTÉRIAS ASSOCIADAS À CANA-DE-

AÇÚCAR SOB MANEJO ORGÂNICO: METODOLOGIAS CLÁSSICAS E 

MOLECULARES A SERVIÇO DA AGROECOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GOIÁS 

 2018 



 



 
 

ARIANA ALVES RODRIGUES 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDADE E PROSPECÇÃO DE RIZOBACTÉRIAS ASSOCIADAS À CANA-DE-

AÇÚCAR SOB MANEJO ORGÂNICO: METODOLOGIAS CLÁSSICAS E 

MOLECULARES A SERVIÇO DA AGROECOLOGIA 

 

Texto apresentado à Universidade Federal de Goiás, 

como parte das exigências do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Ambientais, para a obtenção do 

título de Doutor. 

Orientador: Prof. Dr. José Daniel Gonçalves Vieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GOIÁS  

2018. 



 
 

S 

Sd 

Sd 

Sd 

Sd 

Sd 

Sd 

 

Sd 

Sd 

Sd 

Sd 

 

 



 
 

 



 
 

DEDICATÓRIA 

Aos meus pais, Rui Francisco Rodrigues e Laide Candida Alves Rodrigues por me apoiarem e 

amarem incondicionalmente ao longo de toda a minha vida. 

As minhas tias, Maria Martins Rodrigues e Janayna Aparecida Martins Rodrigues por sempre 

estarem presentes em minha vida. 

As minhas avós, Isaltina Martins Rodrigues (In memoriam) e Delurdes Candida Vieira (In 

memoriam) que partiram no meio da caminhada, mas que em sua simplicidade torceram por mim.  

A todos os brasileiros que permitiram que eu desfrutasse do privilégio de estudar em uma 

Universidade Federal, mesmo quando seu contexto social difícil não os permitiu frequentar uma 

universidade.  

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

A todos que contribuíram diretamente e indiretamente para a realização desta tese, e em 

particular:  

A Deus pela força espiritual e por manter minha sanidade mental para que eu conseguisse 

concluir este trabalho. 

Aos meus pais, Rui Francisco Rodrigues e Laide Candida Alves Rodrigues por serem meu 

referencial e o meu apoio. Agradeço por terem auxiliado durante a jornada, sobretudo na parte 

experimental e financeira. 

As minhas tias, Maria Martins Rodrigues e Janayna Aparecida Martins Rodrigues que tanto 

torceram por mim e me apoiaram. 

Aos meus irmãos, Juliana da Silva Dias, Lucas Antônio Rodrigues e Marina Vieira Alves que 

foram meu suporte emocional. Obrigada por acreditarem em mim, mesmo quando eu não 

acreditava. 

Ao professor Dr. José Daniel Gonçalves Vieira, por aceitar me orientar desde o mestrado. 

Obrigada por ter me ensinado lições valiosas sobre a vida e a pesquisa. Você é meu exemplo de 

humanidade e de que a pesquisa pode ser divertida. Obrigada por me ensinar a mais valiosa das 

lições: confiar em mim mesma e ser independente.  

Ao professor Dr. Alexandre Siqueira Guedes Coelho, por ter me auxiliado com a parte de não 

cultiváveis, abrindo seu laboratório para uma pessoa desconhecida e esclarecendo minhas 

dúvidas sempre que necessário. O senhor é um dos modelos de como a ciência deve ser feita. 

Ao professor Dr. Sergio Tadeu Sibov, por ter me orientado no artigo da disciplina oficinas em 

análise ambiental e por ser sempre tão prestativo e por auxiliar em diversos pontos deste trabalho. 

Ao técnico Me Paulo Roberto Faria por ter auxiliado com os experimentos de casa de vegetação e 

por sua postura alegre e acolhedora, nos auxiliando em tudo que foi possível.  

A professora Drª. Daniela de Melo e Silva pelas contribuições na banca de qualificação, pela 

solicitude e por ser um exemplo de humildade e humanidade.  

A Drª. Keili Maria Cardoso de Souza pela amizade e pelas contribuições ao longo de toda a tese. 



 
 

Aos professores Dr. Paulo De Marco Júnior e Drª. Agustina Rosa Echeverría pelas contribuições 

inestimáveis a minha formação.  

A professora Drª. Lara Stefânia Netto de Oliveira Leão Vasconcelos por toda sua gentileza desde 

a minha graduação. 

Ao professor Dr. Fernando Dini Andreote e ao Dr. Pedro Avelino Maia de Andrade por terem me 

recebido em seu laboratório e me instigado ao trabalho com a diversidade de não cultiváveis.  

A professora Drª. Maria Carolina Quecine Verdi, pela gentileza em ceder cepas de bactérias 

fixadoras de nitrogênio utilizadas como controle neste estudo. 

Ao professor Dr. Paulo Marçal Fernandes por ceder as sementes orgânicas de milho. 

Ao Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) por cederem a cepa de Fusarium moniliforme 

utilizada. 

A Super Soldas por custear parte das despesas com o sequenciamento de nova geração. 

A Goiasa-Goiatuba Álcool Ltda, a Jalles Machado, a Raízen e a escola de Agronomia (UFG) por 

permitirem e auxiliarem nas coletas. 

A Sifaeg por abrir a negociação junto as usinas canavieiras viabilizando as coletas. 

Ao Centro de Genômica Funcional ESALQ-USP e a Laboratório de Sequenciamento de DNA da 

Universidade Católica de Brasília pelo sequenciamento do material. 

Ao Dr. Patrick Schloss, criador do Mothur, por ter respondido várias das minhas dúvidas sobre a 

utilização do programa. 

A Drª. Aysha Jussara Ivonilde Carrin, uma grande amiga e colaboradora. Agradeço pelas 

inúmeros reagentes cedidos e pelas boas horas de conversa.  

Ao Me. Bruno Francesco Rodrigues de Oliveira, o meu modelo de pesquisador dedicado e de 

amor à pesquisa. Um dos grandes achados desse doutorado que pretendo levar para a vida. 

Agradeço imensamente a amizade e por me ensinar tanto do ponto de vista científico. Agradeço 

em especial pelo auxílio na reta final. 



 
 

Ao Me. Renan de Souza Soares, meu querido amigo. Obrigada por toda a ajuda na construção 

deste trabalho. Obrigada por todos os bons momentos passados dentro e fora do laboratório. Com 

toda certeza você fez com que esses quatro anos fossem mais suaves. 

Ao Me. Marcus Vinicius Forzani Araújo que caminhou junto comigo durante o doutorado. 

Obrigado por me arrancar sempre boas risadas e por toda a contribuição na parte experimental. 

Você foi fundamental na construção deste trabalho. 

A Igor Daniel Alves Ribeiro, uma das pessoas mais dedicadas e “incríveis” que tive a 

oportunidade de conhecer. Agradeço a companhia e suas contribuições para a realização deste 

trabalho. 

Ao Me. Luann Guilherme Vieria dos Reis, pessoa mais “deboísta” de todas. Obrigada pela 

companhia ao longo da caminhada e por todo o apoio. 

A Me. Raylanne Pereira Gomes por todos os conselhos e por ter me estimulado a chegar até aqui.  

A Camila Trindade Catulio por ter tornado a convivência no laboratório tão divertida. Obrigada 

por ser a grande relações públicas do LAMAB. 

A Me. Lia Costa Pinto Wentzel, Me. Petain José Ferreira Neto, Me. Thaís Maitan Vieira e Me.  

Anna Paula Santos Almeida Rotta, pela companhia e gentileza ao longo de toda a minha jornada.   

As amigas, Alessandra Clementino dos Santos, Tatiana Telles e Denise Rodrigues da Cunha que 

mesmo a distância davam seu apoio e foram tantas vezes meu “muro das lamentações”. 

Aos responsáveis técnicos pelo Laboratório Multiusuários do curso de Biotecnologia/UFG, os 

mestres Elaine Jacob da Silva Carmo e Alex Wilkerson Ferreira Borges por me auxiliarem 

sempre que necessário. 

Aos colegas do programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. 

Aos professores da banca examinadora (qualificação e defesa) pelas contribuições. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (CIAMB) pelo apoio financeiro. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de 

estudos. 



 
 

  



 
 

RESUMO 

A atual forma de cultivo da cana-de-açúcar leva a redução da biodiversidade e gera uma série de 

impactos ambientais. Pensando na questão ambiental, várias estratégias têm sido desenvolvidas 

para tornar esse cultivo menos impactante ao meio ambiente, e uma delas refere-se ao cultivo 

orgânico. Os micro-organismos associados ao manejo orgânico são essenciais na transformação e 

liberação de nutrientes aos vegetais. Dentre os micro-organismos associados ao cultivo orgânico, 

as rizobactérias promotoras do crescimento vegetal (RPCV) são capazes de promover o 

crescimento vegetal em processos como a biofertilização, bioestimulação e biocontrole. O 

presente estudo teve por objetivo avaliar a diversidade e o potencial metabólico de comunidades 

rizosféricas associadas à cana-de-açúcar sob manejo orgânico, prospectar RPCV associadas a 

canaviais e avaliar in vitro seu potencial em promover o crescimento vegetal. Amostras de 

rizosfera de cana-de-açúcar, da variedade CTC4, cultivada sob regime orgânico e tradicional, 

tiveram seu DNA extraído e sequenciado. As sequências obtidas foram tratadas com o software 

mothur e a diversidade alfa foi acessada com as métricas Shannon e Chao1. A diversidade beta 

foi verificada com a métrica Bray-Curtis e a análise de coordenadas principais (PCoA). O 

potencial funcional das comunidades foi predito com o programa PICRUSt. Para a prospecção 

microbiana, foram isolados micro-organismos rizosféricos das variedades IAC 911099 e CTC4, 

cultivadas sob manejo orgânico. As rizobactérias diazotroficas foram isoladas em meio NFB e 

Burk, já as actinobactérias em meio International Streptomyces Project (ISP-2) e ágar amido 

caseína (AMC).  Os micro-organismos isolados foram triados in vitro quanto a capacidade de 

produção de ácido indol ácetico (AIA), solubilização de fosfato, fixação de nitrogênio, produção 

de amônia, cianeto de hidrogênio (HCN), celulases, quitinase e antagonismo frente ao Fusarium 

moniliforme. A diversidade alfa não alterou em função do manejo (p>0.05), entretanto, puderam 

ser observadas diferenças na diversidade beta de comunidades associadas aos manejos 

convencional e orgânico de uma mesma usina. Em relação à análise funcional, nas duas usinas 

amostradas, os genes relacionados a fixação de nitrogênio foram mais expressos em fazendas sob 

cultivo orgânico. Dos micro-organismos prospectados, 81 eram diazotróficas de crescimento 

rápido e 21 actinobactérias. Esses micro-organismos estavam distribuidos em 14 gêneros. Destes, 

45.6% das diazotróficas de crescimento rápido e 29% das actinobactérias foram capazes de fixar 

nitrogênio. Ademais, foram encontradas bactérias, oriundas das duas variedades e das duas usinas 

avaliadas, capazes de produzir AIA, solubilizar fosfato, produzir amônia, celulases e quitinases. 



 
 

Membros dos Burkholderia e Streptomyces foram capazes de inibir o crescimento do fungo 

fitopatogênico F. moniliforme. Os micro-organismos prospectados apresentam potencial como 

inoculantes nos processos de biofertilização, bioestimulação e biocontrole e sugere-se o uso de 

bactérias do gênero Burkholderia e do gênero Streptomyces, por suas habilidades em promover o 

biocontrole, em conjunto com bacterias do gênero Sphingobium e Rhizobium que apresentam 

habilidades em promover o crescimento vegetal via fixação de nitrogênio, solubilização de 

fosfato e produção de AIA. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rizobactérias; tradicional; orgânico; diversidade; promoção do 

crescimento vegetal. 



 
 

 ABSTRACT 

The current way of sugarcane cultivation leads to the reduction of biodiversity and generates a 

series of environmental impacts. Thinking about the environmental issue, several strategies have 

been developed to make this crop less harmfull to the environment and one of these strategies 

refers to organic farming. The microorganisms associated with organic management are essential 

in the transformation and release of nutrients to plants. Among the microorganisms associated 

with organic cultivation, plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) can promote plant growth 

in processes such as biofertilization, biostimulation and biocontrol. The present study aimed to 

evaluate the diversity and metabolic potential of rhizospheric communities associated with 

sugarcane under organic management, prospect PGPR associated with sugarcane and evaluate in 

vitro their potential to promote plant growth. Samples of sugarcane rhizosphere, variety CTC4, 

cultivated under organic and traditional management, had their DNA extracted and sequenced. 

The sequences obtained were analyzed with the mothur software and the alpha diversity was 

accessed with the Shannon and Chao1 metrics. The beta diversity was verified with the Bray-

Curtis index and with principal coordinates analysis (PCoA). The functional potential of 

communities was predicted with the PICRUSt software. For microbial prospecting, rhizospheric 

microorganisms of the varieties IAC 911099 and CTC4, cultivated under organic management, 

were isolated. The diazotrophic rhizobacteria were isolated in NFB and Burk medium, and the 

actinobacteria in ISP and SCA medium. The isolated microorganisms were screened in vitro for 

plant growth promotion traids such as indole-acetic acid (IAA), phosphate solubilization, 

nitrogen fixation, ammonia production, hydrogen cyanide (HCN) production, cellulases 

production, chitinase production and for Fusarium moniliforme antagonism. The alpha diversity 

did not change due to management (p> 0.05), however, differences in the beta diversity were 

observed between organic and conventional samples. In relation to functional analysis, in the two 

places analyzed, the genes related to nitrogen fixation were more expressed in farms under 

organic cultivation. Of the microorganisms prospected, 81 were fast-growing diazotrophic and 21 

actinobacteria. These microorganisms were distributed in 14 genera. Of these, 45.6% of the fast-

growing diazotrophic and 29% of the actinobacteria were able to fix nitrogen. In addition, were 

found bacteria capable of producing IAA, solubilizing phosphate, producing ammonia, cellulases 

and chitinases. Members of Burkholderia and Streptomyces were able to inhibit the growth of 

phytopathogenic fungus F. moniliforme. The prospected microorganisms present potential as 



 
 

inoculants in the biofertilization, biostimulation and biocontrol processes and it is suggested the 

use of bacteria of the genus Burkholderia and the genus Streptomyces for their abilities to 

promote biocontrol, together with bacteria of the genus Sphingobium and Rhizobium that have 

abilities to promote plant growth through nitrogen fixation, phosphate solubilization and IAA 

production. 

KEYWORDS: Rhizobacteria; traditional management; organic management; diversity; plant 

growth promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cana-de-açúcar é uma das culturas mais importantes para o agronegócio brasileiro. A 

previsão é que somente na safra 2017/2018 sejam produzidas 635,6 milhões de toneladas, sendo o 

estado de Goiás o segundo maior produtor com 10% da produção nacional (CONAB, 2017). Essa 

cultura é uma das fontes mais rentáveis para a produção de etanol e açúcar, entretanto, a forma 

tradicional de manejo desse cultivo leva a emissão de gases do efeito estufa, degradação do solo, 

contaminação das águas, redução da biodiversidade e avanço da fronteira agrícola (SILVA; 

MIZIARA, 2011; MARQUES et al., 2012).  

A preocupação com a sustentabilidade motivou o interesse em formas alternativas de 

agricultura que sejam menos impactantes ao meio ambiente. Entre as possíveis alternativas está a 

agricultura orgânica (CROWDER; REGANOLD, 2015). A agricultura orgânica pressupõe a não 

utilização de insumos químicos inorgânicos, tais como adubos, pesticidas, sendo esses substituídos 

por insumos orgânicos naturais e por pautas que preservem a biodiversidade (KAUR; REDDY, 2013; 

FOTEINIS; CHATZISYMEON, 2016). Tanto a agricultura orgânica como a tradicional é dependente 

das inúmeras espécies de fungos e bactérias que coexistem com os vegetais, seja vivendo no interior 

dos tecidos vegetais (endofíticos) ou vivendo na região do solo aderida as raízes (rizosféricos) 

(PARIONA-LLANOS et al., 2010; BHARDWAJ et al., 2014; VEJAN et al., 2016).  

Os micro-organismos rizosféricos reagem aos exsudatos liberados pelas raízes e em 

contrapartida, interagem com o vegetal de forma deletéria, neutra ou benéfica. Essas interações 

influenciam no crescimento e desenvolvimento vegetal, bem como na dinâmica da disponibilidade 

dos nutrientes e na defesa contra agentes bióticos e abióticos externos (MORGAN et al., 2005; 

MUNEES; KHAN, 2009). Há grande interesse nas rizobactérias com efeitos positivos para o vegetal, 

sendo denominadas rizobactérias promotoras do crescimento vegetal (RPCV) 

As RPCV são capazes de promover o crescimento vegetal por um ou mais mecanismos e são 

classificadas, quanto a sua atuação, em biofertilizantes, fitoestimuladoras e biopesticidas. Os 

biofertilizantes são aqueles micro-organismos capazes de aumentar o aporte de nutriente para os 

vegetais, disponibilizando nutrientes importantes como o fosfato, o nitrogênio e o ferro.  Podem atuar 

como fitoestimuladores, produzindo compostos orgânicos que regulam o crescimento dos tecidos 

vegetais, dentre os quais se destacam: o ácido indol-ácetico (AIA), as citocicinas, as giberilinas e os 

inibidores da produção de etileno (NIHORIMBERE et al., 2011; TAHA et al., 2016). As bactérias 

que atuam no biocontrole produzem metabolitos com atividade antagonista a patógenos tais como 

antibióticos, enzimas e compostos voláteis (GLICK, 2012).   
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Devido à grande importância da cana-de-açúcar no Brasil e no mundo, diversos estudos foram 

conduzidos a fim de isolar e prospectar RPCV associadas à cana-de-açúcar sob manejo tradicional 

(HASSAN et al., 2010; CASTRO-GONZÁLEZ et al., 2011; LIN et al., 2012; LIRA-CADETE et al., 

2012; PAUNGFOO-LONHIENNE et al., 2014; TAM; DIEP, 2015; SOLANKI et al., 2017). O 

esforço de prospecção está especialmente vinculado as bactérias capazes de fixar nitrogênio 

(diazotróficas), uma vez que, os adubos nitrogenados sintéticos têm alto custo e causam impacto 

ambiental em diversas esferas (KARAGÖZ et al., 2012). Além disso, estima-se que até 60% do 

nitrogênio (N) acumulado pela cana-de-açúcar no Brasil advenha da fixação de nitrogênio (LIMA et 

al., 2011). 

Numerosos avanços foram obtidos quanto à inoculação de bactérias diazotróficas em 

consórcio em cana-de-açúcar sob manejo tradicional. Os organismos Gluconacetobacter 

diazotrophicus, Herbaspirillum seropedicae, H. rubrisubalbicans, Azospirillum amazonense e 

Burkholderia tropica são reconhecidos por sua habilidade em promover, em conjunto, o crescimento 

de diversas variedades de cana-de-açúcar (OLIVEIRA et al., 2002; MORAIS et al., 2011; SILVA et 

al., 2012). Já a prospecção de RPCV em associação à cana-de-açúcar sob manejo orgânico ainda é 

pouco explorado (OLIVEIRA, 2009) e constitui-se como um vasto campo para pesquisas. Estudos 

dessa categoria são extremamente necessários, uma vez que a agricultura orgânica é extremamente 

dependente da microbiota natural do solo para a liberação de nutrientes ao vegetal.  

 Apesar de todos os esforços de isolamento e caracterização de RPCV, estima-se que somente 

1% de toda a diversidade possa ser cultivada em meios de cultura tradicionais, limitando os métodos 

tradicionais de bioprospecção. Além disso, as técnicas tradicionais de cultivo limitam o entendimento 

da relação dos micro-organismos com os fatores bióticos e abióticos do ambiente em que habitam 

(TORSVIK; OVEREAS, 2012). Nesse sentido, as ferramentas moleculares independentes de cultivo 

baseadas em PCR, tais como a eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE), o 

polimorfismo no comprimento do fragmento de restrição (T-RFLP), reação em cadeia polimerase 

quantitativa (qPCR) e o sequenciamento em larga escala da região do 16S rRNA, permitiram 

diversos avanços no entendimento de como a biodiversidade se relaciona com os fatores ambientais 

(FOTI et al., 2007; GAO; TAO, 2012; ZHOU AND WU, 2012). 

Em especial, o sequenciamento em larga escala da região 16S rRNA, permite identificar 

membros de comunidades microbianas utilizando as regiões hipervariáveis do gene ribossomal 16S. 

Constitui-se como uma ferramenta robusta, permitindo a detecção de organismos que estão pouco 

abundantes em comunidades complexas (CAPORASO et al., 2012; TIKHONOV et al., 2015). O 

emprego dessa técnica permitiu uma melhor compreensão da composição da diversidade microbiana 
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em solos cultivados com cana-de-açúcar, bem como sua relação com os fatores físico-químicos do 

solo, formas de manejo e aspectos biogeográficos (DA COSTA et al., 2014; DE SOUZA et al., 2016; 

DURRER et al., 2016; GUMIERE et al., 2016). 

A associação entre o manejo orgânico e a biodiversidade, bem como sua diferenciação do 

cultivo tradicional, dos micro-organismos rizosféricos de cana-de-açúcar ainda não foi documentado.  

Para outras culturas, estudos com técnicas moleculares, aliadas ao estudo da biomassa microbiana, 

permitiram inferir que os sistemas orgânicos são capazes de melhorar a saúde e a qualidade do solo, 

ao passo que aumentam a riqueza de espécies microbianas (ARAÚJO et al., 2008; LUPATINI et al., 

2017).  

Mais recentemente, ferramentas como o Tax4fun e o PICRUSt permitiram predizer algumas 

capacidades funcionais das comunidades a partir de marcadores moleculares como o 16S rRNA. De 

forma mais barata e acessível, essas ferramentas permitiram estudar a capacidade metabólica de 

diversas comunidades avançando assim o conhecimento não só da estrutura taxonômica de uma 

comunidade, mas de como os meios bióticos e abióticos influenciam na diversidade metabólica das 

comunidades (LANGILLE et al., 2013; AßHAUER et al., 2015). 

 Embora os métodos moleculares independentes de cultivos, baseado em genes marcadores, 

sejam excelentes para fornecer um panorama da diversidade bacteriana, eles não são capazes de 

fornecer informações que permitam que esses micro-organismos sejam isolados e testados como 

candidatos a futuros inoculantes (BALDANI et al., 2014). Dentro deste aspecto, o presente estudo é 

inédito, pois visa o isolamento e prospecção de micro-organismos rizosféricos associados à cana-de-

açúcar sob manejo orgânico e em paralelo, estudar como o manejo influencia a nível taxonômico e 

metabólico as comunidades microbianas.  

Admitem-se as hipóteses: a) A composição microbiana da rizosfera irá variar de acordo com o 

manejo. Dessa forma, alguns micro-organismos ou determinados potenciais metabólicos estarão mais 

abundantes/presentes em um determinado sistema de manejo, enquanto no outro estarão menos 

frequentes/ausentes. b) A prospecção de RPCV, com múltiplos fatores de promoção do crescimento 

vegetal, associados aos canaviais goianos sob manejo orgânico permite a seleção de micro-

organismos com potencial para aplicação nas práticas agrícolas, de forma a melhorar a saúde do solo 

e a produtividade.  
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a diversidade e potencial metabólico de comunidades rizosféricas associadas a cana-de-

açúcar sob manejo orgânico, prospectar RPCV associadas a canaviais e avaliar in vitro seu potencial 

em promover o crescimento vegetal.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Distinguir as diferenças taxonômicas entre comunidades rizosféricas oriundas de cana-de-

açúcar sob manejo tradicional e orgânico por meio do sequenciamento em larga escala da 

região V3-V4 do gene 16S rRNA.  

• Identificar as diferenças funcionais, de interesse agrícola, entre comunidades rizosféricas 

oriundas de cana-de-açúcar sob manejo tradicional e orgânico por meio das ferramentas 

PICRUSt e STAMP. 

• Isolar rizobactérias diazotróficas de crescimento rápido e actinobactérias rizoféricas 

associadas a cana-de-açúcar sob manejo orgânico. 

• Avaliar as potencialidades dos micro-organismos cultiváveis como promotores de 

crescimento vegetal, através da avaliação in vitro da produção de AIA, fixação de nitrogênio, 

solubilização de fosfato, produção de cianeto de hidrogênio (HCN), amônia, celulases, 

quitinases e antagonismo frente à Fusarium moniliforme. 

• Identificar os isolados que apresentarem múltiplas características de promoção do 

crescimento vegetal in vitro.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 PANORAMA DA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 

 

A cana-de-açúcar é uma gramínea semi-perene, pertencente à família Poaceae e gênero 

Saccharum, caracterizada pela boa adaptação aos climas tropicais e alto teor de sacarose 

(VELÁZQUEZ et al., 2008; KRUASUWAN; THAMCHAIPENET, 2016). O gênero Saccharum é 

composto por seis espécies, S. spontaneum Linnaeus, S. robustum Brandes e Jeswit ex Grassl., S. 

officinarum Linnaeus, S. barberi Jeswit, S. sinensis Roxb. e S. edule Hassk, sendo a espécie S. 

officinarum L. a mais difundida comercialmente (LOPES, 2016). 

Originária da Nova Guiné, a cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil em 1532 por Martim 

Afonso de Sousa, tendo importância histórica e econômica durante todo o desenvolvimento do país 

(BRASIL, 2007). Incialmente instalada no nordeste do Brasil, essa cultura ficou concentrada até a 

década de 80, nas regiões nordeste e sudeste. Os incentivos governamentais para ocupação do centro-

oeste brasileiro e a criação do Programa Nacional do Álcool (Pró-Álcool) em 1975, foram os grandes 

instigadores para a expansão da cana-de-açúcar para a região Centro-Oeste, além de fortalecer o 

cultivo da cana-de-açúcar no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo (MEURER et al., 2015; 

PEREIRA et al., 2016).  

Concomitante ao amplo investimento no setor, os avanços das técnicas de melhoramento 

vegetal permitiram que número de variedades plantadas subisse de seis, na década de 1970, para as 

mais de 500 variedades hoje disponíveis (NÓBREGA; DORNELAS, 2006). Os programas de 

melhoramento genético desenvolveram variedades altamente produtivas, capazes de se adaptar a 

vários tipos de solo e climas, resistentes a pragas e doenças, tolerantes ao estresse hídrico e mais 

adaptadas aos diferentes tipos de manejo, bem como a colheita mecanizada. O desenvolvimento 

dessas variedades permitiu que a cana-de-açúcar se expandisse para as mais diversas regiões 

brasileiras. (DE MORAIS et al., 2015). 

  O Brasil é atualmente o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, seguido por países como 

Índia, China, Paquistão, México e Austrália. Estima-se que durante a safra 2017/2018 foram 

plantados 87.380,00 quilômetros quadrados e serão produzidos 635,6 milhões de toneladas. A região 

centro-sul é responsável pela maior parte da produção brasileira, representando 87,9% da produção 

nacional. O estado de São Paulo detém 52% da produção nacional, seguido pelo estado de Goiás com 

10% e por Minas Gerais com 9% (BRASIL, 2007; CONAB, 2015; CONAB, 2017).  
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Goiás ocupa cenário de destaque na produção nacional de cana-de-açúcar, com 36 usinas em 

atividade. A cultura de cana-de-açúcar está presente em 193 municípios goianos, ocupando um total 

de 9080 quilometros quadrados. O relevo e a topografia do estado auxiliam na implantação da 

mecanização e consequentemente na redução do custo da mão de obra. Além disso, o estado ainda 

apresenta fotoperíodo adequado ao cultivo e índices pluviométricos altos (MARQUES et al., 2012; 

CONAB, 2015; SIFAEG, 2018). 

A cana-de-açúcar produzida no Brasil é destinada primariamente a produção de açúcar e 

álcool. Seus resíduos e sub-produtos são empregados na fabricação de cachaça, rapadura, açúcar 

mascavo, ração animal, fertilizantes e na geração de energia elétrica (INUI-KISHI et al., 2012; 

SILVA F. B. et al., 2016). O aumento da demanda mundial por combustíveis renováveis e menos 

impactantes ao meio ambiente alavancaram o setor sucro-alcooleiro, fazendo do Brasil o maior 

produtor mundial de açúcar e o segundo maior produtor de bioetanol, ficando atrás dos Estados 

Unidos que produzem bioetanol a partir de milho (MENDES et al., 2007; MARIN et al., 2016).  A 

geração de bioetanol a partir da cana-de-açúcar é menos dispendiosa, já que toda a energia 

consumida durante seu processamento é oriunda de seus próprios resíduos, além disso, a cultura pode 

perdurar no campo por cinco anos, gerando cinco ciclos (BRASIL, 2007).   

O uso do bioetanol resulta na redução das emissões dos gases do efeito estufa, especialmente 

o dióxido de carbono (CO2). A principal explicação para tal fato é que a emissão do CO2, decorrente 

da queima do bagaço da cana-de-açúcar e do bioetanol, é compensada pela alta taxa de absorção de 

CO2 por fotossíntese pela cana-de-açúcar das próximas safras (GOLDEMBERG et al., 2008; SILVA 

M. A. S. et al., 2013).  Apesar da estreita relação com a diminuição do lançamento de gases do efeito 

estufa, um dos potenciais problemas do cultivo da cana-de-açúcar é o avanço da fronteira agrícola 

sobre as vegetações nativas. Estima-se que o solo e as plantas armazenem três vezes mais carbono do 

que o disponível na atmosfera. O processo de retirada da mata nativa, além de emitir gases do efeito 

estufa, reduz a biodiversidade e os habitats (BANSCHBACH; LETOVSKY, 2010; INUI-KISHI et 

al., 2012). 

A conversão de biomas nativos em canaviais tem sido observada em diversos biomas, 

inclusive o cerrado.  No estado de Goiás a maior parte da área plantada está localizada na região sul e 

sudeste do estado, todavia, a demanda pelo aumento da produção tem empurrado a fronteira agrícola 

para a região central do estado, que é caracterizada por uma proporção bastante representativa de 

Cambissolos. Esses solos, muitas vezes em áreas nativas de cerrado, apresentam menor potencial 

para cultivo intensivo e maior susceptibilidade a erosão. Existe ainda a necessidade de correção 

desses solos e grande demanda por adubação (SEVERIANO et al., 2009; CARDOZO et al., 2016; 
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LANA et al., 2016).  Outro fenômeno recorrente é a conversão de pastagem e outras culturas em 

cana-de-açúcar, entretanto, essa estratégia tem se mostrado mais factível por ser mais barata e por 

causar menos impacto ambiental ao evitar a conversão de áreas de vegetação nativa (EGESKOG et 

al., 2016).  

 

3.2 FERTILIZAÇÃO E MANEJO 

 

  A cana-de-açúcar tem sido cultivada na maioria dos estados brasileiros, em diferentes tipos de 

solo e sujeita a influência de diversos fatores bióticos e abióticos que são próprios de cada região, 

levando a diferentes níveis de produtividade (CUNHA et al., 2016). O ambiente ideal para a 

produção canavieira resulta da soma de diversos fatores. As características físicas e químicas do solo, 

o clima, a genética do vegetal, fornecimento de água, controle das pragas e as práticas de manejo 

podem influenciar de forma direta ou indireta na produtividade da cana-de-açúcar (SILVA K. et al., 

2016).   

A cana-de-açúcar apresenta uma grande demanda por nutrientes, sendo esses nutrientes 

disponibilizados via adubação. Durante o processo são fornecidos os macronutrientes: nitrogênio (N), 

fósforo (P) e potássio (K), cálcio (Ca), enxofre (S) e magnésio (Mg); e os micronutrientes: boro (B), 

cobre (Cu), molibdênio (Mo) e zinco (Zn). Apesar dos avanços nas práticas de manejo, a cana-de-

açúcar é a segunda cultura nacional que mais demanda o uso de fertilizantes químicos, em especial o 

nitrogênio e o fósforo (ORLANDO FILHO, 1993; SIMÕES-NETO et al., 2009; BIGATON, 2014).  

O nitrogênio configura-se como o elemento vital na produção de cana-de-açúcar, sendo 

proveniente de fontes orgânicas e inorgânicas. Dentre as fontes orgânicas destacam-se: a palhada 

remanescente, a matéria orgânica do solo e a reserva nitrogenada contida no próprio colmo durante o 

plantio, já as fontes inorgânicas são representadas pelos fertilizantes nitrogenados sintéticos. A forma 

alternativa de aquisição do nitrogênio é via fixação biológica de nitrogênio, desempenhada por 

diversos micro-organismos (DELGADO et al., 2016; LEITE, 2016).  

Os reservatórios de nitrogênio presentes na matéria orgânica do solo estão disponíveis em 

pequenas quantidades, havendo a necessidade de suplementação, com os fertilizantes nitrogenados 

sintéticos, que são mais facilmente assimilados pelos vegetais. Embora a quantidade de fertilizantes 

nitrogenados sintéticos utilizados nas lavouras brasileiras seja pequena (50 kg N/ha) quando 

comparada ao utilizado em outros países (120 a 300 kg N/ha), o custo desse e de outros insumos 

agrícolas é alto e seu rendimento é baixo. Estima-se que 50% do nitrogênio aplicado seja perdido por 

lixiviação ou pela transformação em formas gasosas, seja pela desnitrificação (redução para formas 



 
 

 

30 

gasosas N2 e N2O mediada por micro-organismos) ou pela volatilização (perda na forma de NH3) 

(HUNGRIA et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2002; CASTRO-GONZALEZ et al., 2011). A produção 

dos fertilizantes nitrogenados sintéticos requer grandes quantidades de combustíveis fósseis, poluem 

as águas e emitem gases do efeito estufa, tais como: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e o 

óxido nitroso (N2O) (IKEDA et al., 2014; SCHULTZ et al., 2014; MARIN et al., 2016).  

O fósforo, assim como o nitrogênio, é um elemento essencial na formação de diversas 

biomoléculas e estruturas celulares, sendo indispensável ao crescimento vegetal. Sua ausência é fator 

limitante para a produtividade da cana-de-açúcar, apresentando grande importância no enraizamento 

do vegetal. Em geral, o fósforo está presente em baixa quantidade nos solos brasileiros, sendo 

necessárias altas doses de fertilizantes fosfatados para o aumento da produtividade (SANTOS et al., 

2011; MARRA et al., 2012).  

 Diferente dos fertilizantes nitrogenados, que são aplicados de 2 a 3 vezes por safra, os 

compostos fosfatados são aplicados uma única vez e são absorvidos pelo vegetal em seus estágios 

iniciais. Parte do fosfato aplicado nas lavouras é convertido em frações insolúveis, tornando-se 

indisponíveis aos vegetais (VESSEY, 2003; CHIEN et al., 2011). A aplicação de fertilizantes 

fosfatados inorgânicos ainda se sobressai sobre os orgânicos. Em geral, os fosfatos orgânicos devem 

ser convertidos em fosfatos inorgânicos antes de se tornarem disponíveis aos vegetais, sendo um 

processo lento. Um dos processos que auxiliam na absorção de fosfato pelos vegetais é a 

solubilização de fosfato mediada por bactérias (CHIEN et al., 2011; DE SOUZA et al., 2015).  

Durante décadas o uso desses insumos agrícolas predominou no cultivo da cana-de-açúcar sob 

manejo tradicional. Além da preocupação ambiental, a preocupação com os custos e com o destino 

dos rejeitos do setor sucro-alcooleiro impulsionou a utilização dos rejeitos da cana-de-açúcar dentro 

do próprio cultivo (LANA et al., 2016; PEDULA et al., 2016). Dentre os principais produtos 

incorporados estão a torta de filtro, a vinhaça e o lodo de esgoto. A torta de filtro é a mistura de 

bagaço moído e do lodo resultante do tratamento do caldo. É rica em fósforo, mas apresenta outros 

nutrientes como o nitrogênio, cálcio, potássio, magnésio e alguns micronutrientes (SANTOS et al., 

2011). 

A vinhaça é um líquido residual proveniente da fermentação do álcool, contém matéria 

orgânica e minerais como o potássio, cálcio e magnésio. É um rejeito extremamente volumoso, cujo 

volume é 15 vezes maior do que o volume de álcool produzido. Concomitante ao uso da torta e da 

vinhaça, utiliza-se o lodo de esgoto como fonte nitrogenada. No que tange o uso dessas substâncias, 

ainda há a discussão sobre sua segurança ambiental, embora essas práticas já estejam bem 
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consolidadas e tenham ajudado a reduzir o grande aporte de rejeitos da indústria sulcro-álcooleira 

(SILVA et al., 2007; TASSO et al., 2007; SORATTO et al., 2010).  

Toda preocupação com o meio ambiente e com os impactos causados pela agricultura 

tradicional, bem como o aumento da demanda por produtos agroecológicos têm impulsionado o 

estabelecimento da agricultura orgânica. A agricultura orgânica baseia-se em uma forma de cultivo 

que abole o uso de compostos sintéticos como os fertilizantes, pesticidas, hormônios e outros aditivos 

químicos. Adotam práticas como a rotação de culturas, utilização de resíduos orgânicos provenientes 

da agricultura e de outros setores, adubos animais e vegetais, uso de rochas minerais moídas, controle 

biológico de pragas e capina (LI et al., 2012; KAUR; REDDY, 2013; FOTEINIS; 

CHATZISYMEON, 2016).   

No caso específico da cana-de-açúcar orgânica, além da utilização da torta de filtro, lodo e 

vinhaça, podem ser incorporados ao processo: produtos de compostagem, os resíduos dos 

biodigestores, estercos animais e verdes e fontes fosfatadas naturais tais como o calcário e rochas 

moídas.  Mesmo com a utilização de produtos naturais, a adubação nos sistemas orgânicos é feita 

depois de uma criteriosa análise de solo. Também são levadas em conta, as concentrações de 

nutrientes de cada material a ser utilizado como adubo, bem como a as taxas de conversão dos 

adubos orgânicos em materiais inorgânicos a serem absorvidos pelos vegetais (BARBOSA, 2010). 

Todas as técnicas e princípios da agricultura orgânica no Brasil são regulamentados pela Lei 

nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003). A garantia da qualidade de um produto 

orgânico se dá por certificações. Essas certificações estabelecem a garantia ao consumidor de que o 

produto adquirido é realmente oriundo de produção orgânica e isento de fertilizantes químicos. Além 

disso, o processo de certificação inspeciona e orienta os produtores quando às práticas a serem 

adotadas (TONDO et al., 2007). 

Estima-se que o mercado brasileiro de orgânicos movimentou cerca de R$ 2,5 bilhões em 

2016. A área de produção de orgânicos no Brasil engloba 950 mil hectares, com destaque a produção 

de cana-de-açúcar, que representa 23% de toda a agricultura orgânica. No estado de Goiás, duas 

usinas cultivam a cana-de-açúcar sob manejo orgânico, sendo responsáveis pela inserção de Goiás 

nos mercados internos e externos de açúcar orgânico (BRASIL, 2015; SIFAEG, 2016).  

A conversão total ou parcial de um sistema convencional em orgânico requer inicialmente a 

redução do uso de insumos químicos, com a posterior substituição destes por outros de origem 

biológica. Além disso, a conversão deve ser executada por tempo suficiente para que os resíduos de 

fertilizantes e defensivos associados ao manejo tradicional sejam eliminados (GLIESSMAN, 2009; 

BORGES, 2013). A adoção do sistema orgânico promove a melhoria do solo e o aumento da 
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biodiversidade, pois permite o retorno de pequenos animais a região plantada e diminui 

significativamente a dependência externa de fertilizantes industrializados (AGUIAR, 2002).  

Um dos grandes diferenciais do cultivo orgânico é assumir o solo como fundamental na 

manutenção do sistema. O solo desempenha muitas funções agroecológicas importantes, atua como 

importante reservatório de nutrientes e é responsável pela ciclagem dos nutrientes e pela promoção 

da saúde do vegetal (HENNERON et al., 2014). Os micro-organismos presentes no solo são muito 

importantes para a manutenção da saúde do solo, pois estão envolvidos na decomposição e ciclagem 

de nutrientes. Por participarem de tantos processos, admite-se que a agricultura orgânica seja 

dependente dos micro-organismos e dos processos que desempenham no solo, sobretudo, os micro-

organismos envolvidos na promoção do crescimento vegetal (LI et al., 2012; ORR et al., 2012; 

BHARDWAJ et al., 2014). 

 

3.3 MICRO-ORGANISMOS DE INTERESSE AGRÍCOLA  

 

Embora os micro-organismos apresentem um destaque maior dentro do contexto da 

agricultura orgânica, desempenham papel importante em qualquer modelo de agricultura. Um 

exemplo importante é o fato da cana-de-açúcar brasileira ser cultivada com uma menor necessidade 

de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Sugere-se que esse fato ocorra em detrimento da ação de 

bactérias fixadoras de nitrogênio que ocorram naturalmente no solo e no interior dos vegetais 

(PARIONA-LLANOS et al., 2010). 

As bactérias podem estabelecer com os vegetais uma serie de relações ecológicas. Essas 

relações podem ser deletérias, neutras ou benéficas (NISSINEN et al., 2012). As bactérias benéficas 

são capazes de estimular o crescimento vegetal, reduzir a infecção por patógenos e aumentar a 

tolerância do hospedeiro ao stress biótico e abiótico. Os micro-organismos que interagem diretamente 

com o vegetal podem estar localizados na superfície dos tecidos vegetais (epifíticos), podem habitar o 

interior dos tecidos vegetais (endofíticos) ou zona de solo adjacente as raízes (rizosfera) (COMPANT 

et al., 2010; PASSARI et al., 2015).   

 

3.4 A RIZOSFERA  

 

 O termo rizosfera deriva do grego, onde "rhiza" significa raiz e "sphere" significa influência e 

foi apresentado por Hiltner em 1904. De uma forma mais ampla, pode ser definida como a fina 

camada de solo que está diretamente em contato com as raízes e que é influenciado por elas, 
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distinguindo-se do solo plantado (bulk soil), já que este está fora da influência radicular (HILTNER, 

1904; MORGAN et al., 2005; KARAGÖZ et al., 2012). A rizosfera é subdividida em três regiões: a 

endorizosfera, que inclui o endoderma e o córtex da raiz, sendo que os micro-organismos habitam a 

região entre as células; o rizoplano, que corresponde a superfície das raízes e as partículas de solo 

fortemente aderidas a ela e a ectorizosfera, que se refere a região do solo imediatamente adjacente as 

raízes (Figura 1) (MCNEAR, 2012; DESHMUKH; SHINDE, 2016).  

 

Figura 1. Subdivisões da rizosfera: endorizosfera, rizoplano e ectorizosfera. 

 

Fonte: Adaptado de Bulgarelli et al (2013) 

 

 A rizosfera é o habitat de bactérias, fungos, nematóides, protozoários, algas e alguns 

artrópodes. As bactérias que habitam a rizosfera são chamadas de rizobácterias. Esses micro-

organismos são capazes de estabelecer diversas associações com os vegetais, podendo permanecer na 

rizosfera ou colonizar o interior das raízes, passando a ser endofíticas (COMPANT et al., 2010; 

NIHORIMBERE et al., 2011; CARVALHO et al., 2016).  

O processo de recrutamento de bactérias para a rizosfera se inicia pela rizodeposição, que é 

caracterizado pela secreção de diversos compostos pela rizoderme e pela coifa, chamados de 

exsudatos. Há também, a liberação de uma população especializada de células marginais da coifa que 

contribuem na liberação de compostos não particulados, incluído no grupo dos exsudatos (NGUYEN, 
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2003; BULGARELI et al., 2013). Os exsudatos radiculares são compostos por uma gama de 

moléculas orgânicas e inorgânicas que incluem: grandes quantidades de carbono fixados via 

fotossíntese, água, açúcares, íons inorgânicos, purinas, nucleosídeos vitaminas, aminoácidos, ácidos 

orgânicos, alguns antimicrobianos, mucilagem e compostos voláteis. O exsudato liberado contém 

cerca de 11% do carbono líquido fixado por fotossíntese e cerca de 10-16% do nitrogênio total 

(VACHERON et al., 2013; AHEMAD; KIBRET, 2014; NOUMAVO et al., 2016).  

As atividades das raízes e seus exsudatos modificam as características físico-químicas do 

solo, diminuem a pressão parcial de oxigênio e enviam uma serie de sinais que são capazes de atrair 

as comunidades microbianas hábeis a se proliferar na rizosfera. As comunidades microbianas do solo 

são atraídas para a rizosfera por serem em sua maioria organotróficas e pelo fato de o solo, quando se 

encontra fora da influência das raízes serem um ambiente limitado em compostos orgânicos (JONES 

et al., 2009; BULGARELI et al., 2013; SHRIVASTAVA, 2016).  

A capacidade das bactérias em colonizar a rizosfera depende de sua habilidade quimiotáxica 

em responder ao exsudato e a presença de adesinas, fimbrias e pili. Neste contexto, algumas proteínas 

de superfície são fatores fundamentais no processo. Além disso, é necessário que as bactérias sejam 

capazes de metabolizar algum dos componentes do exsudato (DE WEERT et al., 2002).  Ademais, a 

rizosfera constitui-se como um ambiente complexo e competitivo, no qual micro-organismos 

benéficos e deletérios, que foram atraídos e capazes de colonizar as raízes, disputam espaço, 

nutrientes e interagem com o vegetal. Além disso, a rizosfera é palco de importantes fenômenos, 

mediados pelas rizobactérias, como a promoção do crescimento vegetal, ciclagem dos minerais, 

produção de metabolitos secundários, resistência a metais pesados e degradação de xenobióticos 

(DANHORN; FUQUA, 2007). 

 

3.5 ESTRUTURA E DIVERSIDADE MICROBIANA DA RIZOSFERA 

 

Por ser um ambiente extremamente rico em nutrientes, a rizosfera é uma zona altamente 

populosa e complexa. Enquanto a população do solo (bulk soil) é de 108 micro-organismos por 

grama, a da rizosfera está na casa de 1011 grama de solo. Apesar de ser mais populosa, a comunidade 

microbiana da rizosfera é menos diversa que a observada no bulk soil. A diferença na proporção e na 

estrutura entre as comunidades de bulk soil e rizosfera é denominada "efeito rizosfera". O vegetal é 

capaz de modular a comunidade rizosférica ao liberar compostos ativos capazes de estimular ou 

reprimir determinados grupos microbianos (BERG; SMALLA, 2001; GARBEVA et al., 2008; 

DOORNBOS et al., 2012; PRASHAR et al., 2014; SIKORSKI, 2015).  



 
 

 

35 

Além do papel das raízes na liberação do exsudato, outros fatores relacionados ao vegetal, tais 

como o estágio do desenvolvimento e a variedade do vegetal também são capazes de contribuir para 

o aparecimento de grupos dominantes na rizosfera (SMALLA et al., 2001). Além disso, padrões 

distintos de populações podem ser observados em diferentes regiões das raízes, dessa forma, a 

comunidade microbiana associada a zona meristemática (coifa) será diferente da encontra nas raízes 

secundárias ou da encontrada na zona pilífera (LUGTENBERG; KAMILOVA, 2009; 

NIHORIMBERE et al., 2011).  

Em menor escala, os atributos físicos e químicos do solo também são capazes de contribuir 

para a diversidade microbiana da rizosfera. O solo é a matriz, da qual os micro-organismos são 

recrutados para a rizosfera, portanto, fatores como o tipo de solo, salinidade, pH, quantidade de 

matéria orgânica, distribuição dos nutrientes e práticas de manejo como a fertilização, irrigação e o 

controle de pragas também são capazes de influenciar a composição da rizosfera (Figura 2) 

(RANGARAJAN et al., 2002; IBEKWE et al., 2010; CHAPARRO et al., 2012; UROZ et al., 2013; 

PRASHAR et al., 2014; CALDWELL et al., 2015).  

 

Figura 2. Elementos condicionadores da rizosfera em sistemas agrícolas. 

 

Fonte: Adaptado de Philippot et al (2013) 

 

A maioria dos estudos que abordam a rizosfera de cana-de-açúcar é com micro-organismos 

cultiváveis e em geral, se destinam a captar as rizobactérias promotoras do crescimento vegetal ou as 

bactérias patógenas. Nesses estudos são utilizados meios de cultura para grupos específicos, o que 

pode negligenciar os grupos dominantes associados a rizosfera (ARMANHI et al., 2018). Dentre as 

promotoras do crescimento vegetal, os gêneros Agrobacterium, Gluconacetobacter, 
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Stenotrophomonas, Azospirillum, Burkholderia, Klebsiella, Enterobacter, Bacillus, Rhizobium e 

Streptomyces são os mais recuperados nos manejos tradicionais (CASTRO-GONZÁLEZ et al., 2011; 

LIN et al., 2012; BENEDUZI et al., 2013; PAUNGFOO-LONHIENNE et al., 2014; TAM; DIEP, 

2015; RODRIGUES et al., 2016; SOLANKI et al., 2017). Mesmo dentro do estudo dos promotores 

do crescimento vegetal haverá limitações, uma vez que a maioria das bactérias da rizosfera são 

viáveis, mas não são cultiváveis. Além disso, alguns micro-organismos estão em uma relação 

mutualística e não podem ser cultivados isoladamente (BAREA et al., 2005; BHAT, 2013). 

Ao longo das últimas décadas diversas ferramentas moleculares foram desenvolvidas e 

utilizadas para captar a diversidade da rizosfera.  Ferramentas de fingerprint baseadas em PCR como 

a eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) e o polimorfismo no comprimento do 

fragmento de restrição (T-RFLP) são amplamente utilizadas em estudos com cana-de-açúcar e foram 

importantes para aumentarem o entendimento da relação da rizosfera com os fatores bióticos e 

abióticos. Entretanto, essas técnicas não fornecem a afiliação taxonômica e conseguem captar 

somente as comunidades microbianas dominantes limitando sua utilização, sendo complementadas, 

em geral, pelo sequenciamento em larga escala do gene marcador 16S rRNA (LAGOS et al., 2015). 

O desenvolvimento do sequenciamento em larga escala do gene marcador 16S rRNA permitiu 

uma melhor caracterização das comunidades microbianas da rizosfera. Constitui-se como uma 

ferramenta robusta que permite a detecção de comunidades que estão pouco abundantes em 

ambientes complexos (CAPORASO et al., 2012). Com essa ferramenta, foi possível determinar, por 

exemplo, que os filos Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteriodetes, Firmicutes e Acidobacteria se 

configuram como a mais abundantes na rizosfera de uma série de vegetais (MANTER et al., 2010; 

UROZ et al., 2010; GOTTEL et al., 2011; İNCEOĞLU et al., 2011; BOUFFAUD et al., 2012; 

BULGARELLI et al., 2012; LAGOS et al., 2015), incluindo a rizosfera de cana-de-açúcar (PISA et 

al., 2011; DA COSTA et al., 2014; LOPES et al., 2016; ARMANHI et al., 2018). 

Existem várias formas de transformar as informações obtidas via amplificação do 16S rRNA 

em inferências sobre a diversidade. A quantidade de unidades taxonômicas operacionais (UTO) 

formadas em uma determinada amostra de rizosfera pode ser utilizada como indicador da diversidade 

microbiana. As UTOs são formadas por sequências que foram agrupadas baseadas em sua 

similaridade por meio da utilização de bancos de dados específicos e algoritmos de clusterização. 

Admite-se que sequências que foram agrupadas em uma UTO representam micro-organismos 

filogeneticamente semelhantes. A contagem de UTOs provê uma estimativa direta da riqueza 

genética. Dessa forma, quanto mais UTOs geradas por amostra, maior a riqueza daquele fragmento 

de rizosfera (HE et al., 2015; NGUYEN et al., 2016; MAHONEY et al., 2017).  
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Além das UTOs, os índices de Shannon e Simpson são utilizados para estimar a diversidade 

microbiana. Esses índices levam em conta tanto a uniformidade quanto a abundância das espécies 

presentes em uma única amostra, se diferenciando por sua fundamentação teórica e interpretação. Já 

os índices Chao 1 e ACE, são índices de riqueza e predizem a diversidade a partir das medidas 

parciais da contagem de UTO, sendo dependentes do tamanho da amostra. Todos os índices acima 

apresentados correspondem a métricas da diversidade alfa. A diversidade alfa é aquela que descreve a 

diversidade em uma única amostra e não apresenta sentido se avaliada isoladamente. Dessa forma, os 

índices de diversidade alfa de uma amostra de comunidade rizosférica devem ser comparados 

estatisticamente com outros. Essa comparação também pode acontecer por grupos de amostras 

(MORRIS et al., 2014; VALVERDE et al., 2016).  

Já a diversidade beta tem sido utilizada para descrever o grau da diferença entre as amostras e 

pode ser útil em revelar aspectos da ecologia microbiana que não são aparentes apenas olhando a 

composição das amostras individualmente. Essas métricas são robustas e diferentemente da 

diversidade alfa, não são sensíveis ao baixo número de sequências em uma amostra ou aos erros do 

sequenciamento. As métricas da diversidade beta podem ser quantitativas, utilizando a abundância 

das sequências (Bray-Curtis ou UniFrac weighted) ou podem ser qualitativas, utilizando a presença/ 

ausência das sequências (Jaccard ou Unifrac unweighted) (GOODRICH et al., 2014; MAHONEY et 

al., 2017) 

Ferramentas como o Tax4fun e o PICRUSt permitiram a utilização de um marcador 

molecular, como o 16S rRNA, para predizer a composição funcional de comunidades microbiabas 

(LANGILLE et al., 2013; AßHAUER et al., 2015). Essas ferramentas podem ser empregadas em 

amostras de bulk soil e de rizosfera com grande taxa de acerto. Estudos que se propuseram a utilizar 

essas ferramentas com as sequências obtidas a partir de rizosfera de cana-de-açúcar buscaram 

compreender os mecanismos de interação entre os micro-organismos e os vegetais (LOPES et al., 

2016) ou tentaram compreender os mecanismos de promoção do crescimento vegetal por 

rizobactérias (MAHONEY et al., 2017). 

 

3.6 RIZOBACTÉRIAS PROMOTORAS DO CRESCIMENTO VEGETAL (RPCV) 

 

 Rizobactérias que apresentam a capacidade de beneficiar o crescimento vegetal são 

denominadas RPCV e podem ser classificadas quanto ao seu local de atuação em rizobactérias 

promotoras do crescimento vegetal extracelulares (RPCVe) e rizobactérias promotoras do 

crescimento vegetal intracelulares (RPCVi). As RPCVi são encontradas no interior das células e 



 
 

 

38 

conhecidas por serem simbiontes e produzirem nódulos, cujo objetivo é fixação biológica de 

nitrogênio em leguminosas. Dentre as principais espécies de RPCVi associada aos vegetais estão os 

membros da família Rhizobiaceae e as bactérias do gênero Frankia. Em vegetais não pertencentes ao 

grupo das leguminosas, como a cana-de-açúcar, serão encontradas somente as RPCVe as RPCV, as 

quais podem ser encontradas na ectorizosfera, no rizoplano ou no espaço entre as células do córtex. 

Exibem uma grande variedade taxonômica e dentre as inúmeras RPCVe, as mais frequentemente 

recuperadas pertencem aos gêneros: Agrobacterium, Arthrobacter, Azotobacter, Azospirillum, 

Bacillus, Burkholderia, Caulobacter, Chromobacterium, Erwinia, Flavobacterium, Micrococcous, 

Pseudomonas e Serratia (HAYAT et al., 2010; BHATTACHARYYA; JHA, 2012; AHEMAD; 

KIBRET, 2014; GUPTA et al., 2015). 

As RPCV podem promover o crescimento vegetal de forma direta ou indireta. Os 

mecanismos diretos (biofertilização e fitoestimulação) facilitam a absorção/disponibilização de 

nutrientes aos vegetais e incluem: a fixação de nitrogênio, solubilização de minerais e a síntese de 

fitormônios. Já os mecanismos indiretos (biocontrole) referem-se à inibição de fitopatógenos, nos 

quais se destacam: a produção de antibióticos, sideróforos, amônia, biosurfactantes, HCN e enzimas 

hidrolíticas (GOPALAKRISHNAN et al., 2012; GUPTA et al., 2015). 

 

3.6.1 Biofertilização  

 

 As RPCV capazes de aumentar a oferta de nutrientes aos vegetais são chamadas de 

biofertilizantes. Os mecanismos mais conhecidos e estudados da biofertilização são: a fixação de 

nitrogênio, a solubilização de fosfato, a produção de sideróforos e a produção de exopolissacarídeos 

(SINGH et al., 2011).  

 

3.6.1.1 Fixação biológica de nitrogênio 

 

 O nitrogênio é elemento fundamental no metabolismo vegetal, participando da constituição de 

ácidos nucléicos, proteínas, aminoácidos e da clorofila (SORATTO et al., 2010). Esse elemento está 

pouco disponível nos solos de forma natural e para suprir a demanda dos vegetais por esse nutriente, 

o solo é suplementado com fertilizantes nitrogenados sintéticos ou naturais. Embora o nitrogênio 

atmosférico (N2) esteja amplamente distribuído em sua forma gasosa, as plantas não são capazes de 

absorvê-lo diretamente devido à presença de uma ligação covalente tripla entre os dois átomos de 
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nitrogênio. O nitrogênio do solo é absorvido pelas raízes somente na forma de amônia e/ou nitrato 

(SANTI et al., 2013; KUMAR et al., 2014; SANTOS et al., 2015). 

A fixação biológica de nitrogênio envolve a conversão do gás N2 em amônia. A amônia pode 

sofrer subsequente mineralização para nitrito, que também é absorvido. As bactérias que fixam 

nitrogênio são chamadas diazotróficas e podem estar associadas ao tecido radicular (simbiontes) ou 

apresentar vida livre. A forma mais eficiente de fixação de nitrogênio envolve a formação de nódulos 

no tecido radicular pelos simbiontes, já as bactérias de vida livre fixam quantidades menores de 

nitrogênio, mas são igualmente importantes na manutenção das culturas. Acredita-se que os diversos 

vegetais e suas respectivas variedades selecionem diferentes grupos de diazotróficos mais adequados 

e convenientes a sua sobrevivência (SILVA et al., 2013; SHIN et al., 2016). 

Os diazotróficos de vida livre, além de fixarem nitrogênio, podem adotar inúmeras estratégias 

para obtenção de nitrogênio, uma vez que estão expostos a uma grande variedade de fontes 

nitrogenadas. Esses organismos são capazes de utilizar fontes inorgânicas do elemento, disponíveis 

no solo e/ou captá-lo de moléculas orgânicas de baixo e alto peso molecular. O nitrogênio inorgânico 

constitui a forma mais simples de aquisição de nitrogênio, enquanto a fixação de nitrogênio e a 

aquisição de fontes orgânicas tem alto custo energético (NORMAN; FRIESEN, 2017). 

A fixação biológica de nitrogênio acontece em muitas espécies e é mediada pela enzima 

nitrogenase, que corresponde a um complexo enzimático extremamente conservado. Existem três 

tipos de nitrogenases, a nitrogenase ferro-molibdênio (Nif), a nitrogenase ferro-vanádio (Vnf) e a 

nitrogenase que contém apenas ferro (Anf), sendo a Nif a mais comumente encontrada. Embora 

apresentem metais diferentes em sua composição, a estrutura e funcionamento das nitrogenases são 

bastante semelhantes, inclusive o fato de sua atividade ser sensível ao oxigênio (NUNES et al., 2003; 

DAHAL et al., 2017). As nitrogenases são capazes de aceitar uma gama de substratos e catalisar 

inúmeras reações que incluem, a conversão de N2 e do óxido nitroso (N2O) em amônia, a redução dos 

prótons (H+) a H2, a redução da azida de sódio (NaN3) a N2 e amônia, além de reduzir o acetileno 

(C2H2) a etileno (C2H4) (BODDEY et al., 2007). 

A Nif é uma enzima complexa que apresenta dois componentes: a nitrogenase, composta por 

um centro protéico de ferro-molibdénio (MoFe) e a dinitrogenase redutase, contendo centros de 

ferro-enxofre (FeS) (GABY; BUCKLEY, 2014; LEVY-BOOTH et al., 2014). O componente 

nitrogenase é codificado pelos genes nifD e nifK, já a dinitrogenase redutase é codificada pelo gene 

nifH. Além destes, diversos outros genes do complexo nif participam da regulação gênica do 

processo. Por serem altamente conversados ao longo das espécies, os genes do complexo nif têm sido 
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utilizados como marcadores para o estudo da ecologia de diazotróficos (GABY; BUCKLEY, 2012; 

DAI et al., 2014).  

 

3.6.1.2 Solubilização de fosfatos 

 

O fosforo, assim como o nitrogênio, é um dos elementos mais importantes na formação de 

biomoléculas, logo é requerido em grandes quantidades pelos vegetais. O cultivo da cana-de-açúcar 

demanda grandes quantidades de fosfato, sendo esses adquiridos via suplementação com adubação 

fosfatada (LIRA-CADETE et al., 2012). Grande parte do fosfato suplementado é rapidamente 

imobilizado, sendo convertido em formas insolúveis que são incapazes de serem absorvidos pelos 

vegetais (WALPOLA; YOON, 2013). O fosfato só pode ser absorvido pelos vegetais se estiver na 

forma solúvel e em duas formas, o fosfato monobásico (H2PO4
-) e o dibásico (HPO4

2-). Os micro-

organismos solubilizadores de fosfato são aqueles capazes de converter o fosfato insolúvel, como o 

tricálcio fosfato (Ca3(PO4)2), fosfato de alumínio (AlPO4), e fosfato ferroso (FePO4), em formas 

solúveis (VESSEY, 2003; DE SOUZA et al., 2015). 

O principal mecanismo pelo qual as bactérias solubilizam fosfato é a produção de ácidos, dos 

quais destacam-se: o ácido lático, acético, isobutírico, isovalérico e itacônico. Esses ácidos são 

liberados extracelularmente e são capazes de agir nas formas insolúveis do mineral. A dissolução do 

fosfato mineral pode ser resultado da troca de ânions, onde o ânion fosfato (PO4
2-) é trocado por um 

ânion ácido ou pode haver quelação aos íons ferro e alumínio associados com o fosfato. (KHAN et 

al., 2007; ESPOSITO-POLESI, 2011; WALPOLA; YOON, 2013). Outro processo importante 

desempenhado pelos micro-organismos do solo é a mineralização, que corresponde a conversão de 

formas orgânicas de fosfato em fontes inorgânicas. Em geral, essa reação de mineralização é mediada 

pelos micro-organismos de solo produtores de fosfatases, fitases e C-P liases (RODRÍGUEZ; 

FRAGA, 1999; KAUR; REDDY, 2013).  A solubilização e a mineralização são dois mecanismos que 

podem coexistir em um mesmo micro-organismo (LI et al., 2008). 

Além da solubilização de fosfato é importante ressaltar que muitos micro-organismos são 

capazes de solubilizar potássio (K) e zinco (Zn), que também se constituem como importantes 

elementos para a agricultura (SUMAN et al., 2016).   

 

3.6.1.3 Sideróforos 

 



 
 

 

41 

O ferro é um elemento necessário tanto para o crescimento vegetal quanto para o microbiano. 

Embora seja abundante é pouco disponível, pois está presente na natureza na forma férrica (Fe3+), 

que é insolúvel (FGAIER; EBERL, 2011; VEJAN et al., 2016). Alguns micro-organismos 

desenvolveram a capacidade de secretar compostos chamados sideróforos, que são capazes de captar 

o ferro formando um complexo sideróforo-ferro. Os síderoforos são pequenas moléculas de baixo 

peso molecular com grande afinidade e especificidade por quelar ou se ligar ao ferro. O complexo 

sideróforo-ferro é solúvel, sendo geralmente absorvido pelos micro-organismos ou em menor 

quantidade pelos vegetais (GAONKAR; BHOSLE, 2013; NAVEED et al., 2013).   

Mesmo que os sideróforos sejam considerados biofertilizantes, também se enquadram na 

categoria de agentes de biocontrole. O fato de adsorverem o ferro faz com que esse elemento fique 

indisponível para os outros micro-organismos, podendo apresentar eficiência na contenção de 

patógenos sobretudo, na rizosfera (YU et al., 2011). 

 

3.6.1.4 Exopolissacarídeos  

 

Os exopolissacarídeos extracelulares (EPS) são produzidos por uma gama de micro-

organismos, sendo liberados extracelularmente na região da rizosfera. De aspecto gelatinoso, 

apresentam em sua constituição uma série de carboidratos e lipídeos, permitindo ao micro-organismo 

e como consequência ao vegetal, uma melhor adaptação frente a diversos estresses abióticos, tais 

como o hídrico, salino e de temperatura. Têm sido reportados como modificadores do volume do 

solo, aumentando a agregação da rizosfera e melhorando a disponibilidade de nutrientes as plantas. A 

presença do EPS também tem efeito sobre a retenção de água, fazendo com que os vegetais sofram os 

efeitos da dessecação mais lentamente. (PAUL; LADE, 2014; SHIVA et al., 2016). 

 

3.6.2 Fitoestimulação 

 

 A fitoestimulação refere-se à produção, por micro-organismos, de substâncias químicas 

(hormônios/enzimas) que atuam como mensageiros capazes de estimular o crescimento vegetal e a 

resposta do vegetal ao meio ambiente. Esses compostos têm natureza orgânica e são efetivos em 

pequenas concentrações. São responsáveis por alterar a arquitetura da raiz e promover o 

desenvolvimento vegetal, sendo divididos em cinco categorias: auxinas, giberilinas, citocininas, 

inibidores do etileno e ácido abscísico (BABALOLA, 2010; BHATTACHARYYA; JHA, 2012).  
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3.6.2.1 Auxinas 

 

 As auxinas são produzidas naturalmente pelos vegetais e por alguns micro-organismos, 

sendo responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento vegetal (GOSWAMI et al., 2015). As 

auxinas atuam na divisão, no elongamento celular e na diferenciação tecidual (DI et al., 2015). O 

AIA é a auxina mais predominante e participa de diversos processos que incluem: divisão e 

diferenciação celular, germinação de sementes, taxa de crescimento do xilema e da raiz, formação 

das raízes laterais e adventícias, além de ser um mecanismo de resposta a luz e a gravidade 

(SHOKRI; EMTIAZI, 2010; AHEMAD; KIBRET, 2014). 

 Estima-se que cerca de 80% das rizobactérias sejam produtoras de AIA, contudo, tanto as 

rizobactérias quanto os endofíticos são capazes de produzir AIA em quantidades suficientes para 

promover efeitos no vegetal. A produção de AIA varia bastante entre as espécies e cepas, sendo 

influenciada pelo tipo de vegetal, condições de cultivo e a disponibilidade de substratos (HAYAT et 

al., 2010). Das vias mais comuns para a produção de AIA, as quatro principais estão associadas ao 

triptofano, que é o precursor do AIA formado nessas vias. A via alternativa é independente de 

triptofano e acredita-se que seja uma vantagem possuí-la, dada à flexibilidade metabólica (LIN; XU, 

2013). Sugere-se ainda, que essa molécula atue como sinalizador, sendo um mecanismo bastante 

importante de interação entre a bactéria e as plantas (SPAEPEN; VANDERLEYDEN, 2011).  

 

3.6.2.2 Inibidores do etileno 

 

O etileno é um hormônio encontrado em todos os vegetais superiores e é responsável pela 

resposta dos vegetais a uma gama de estresses bióticos e abióticos. O etileno afeta o crescimento de 

órgãos vegetais como as raízes, caule, folhas, flores e frutos e influenciam a relação da planta com 

alguns de seus micro-organismos, incluindo a capacidade de nodulação pelos rizóbios. A produção 

de etileno pode ser ativada na presença de metais pesados, excesso ou falta de água, altas 

concentrações de sal, presença de compostos químicos orgânicos e inorgânicos, temperaturas 

extremas, radiação ultravioleta, dano às estruturas vegetais e a presença de fitopatógenos 

(nematóides, bactérias e fungos) (GRICHKO; GLICK, 2001; GLICK, 2014). 

Algumas horas após um evento estressante, o vegetal libera pequenas concentrações de 

etileno, chamado de pico benéfico. Essa liberação seria responsável por ativar a resposta do vegetal 

ao agente estressor, como por exemplo, a transcrição de genes que codificam as proteínas de defesa.  

Uma segunda liberação, chamada pico deletério, ocorre cerca de 72 horas após o evento estressante, 
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no qual grandes quantidades do hormônio são produzidas e atuam em processos como a senescência, 

clorose e queda das folhas (GLICK et al., 2007).  

O 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) é a molécula precursora do etileno e as reservas 

teciduais dessa molécula são totalmente consumidas após o pico benéfico.  Durante o pico deletério, 

as moléculas de ACC são novamente produzidas e liberadas. Alguns micro-organismos em situações 

de estresse são capazes de produzir e liberar a enzima ACC deaminase.  A ACC deaminase é capaz 

de clivar o ACC em alfa-cetobutirato e amônia. A produção dessa enzima é capaz de reduzir os 

efeitos negativos do etileno e permitir que o vegetal se adapte melhor as condições de estresse 

(DUAN et al., 2009; ONOFRE-LEMUS, 2009).  

 

3.6.3 Biocontrole  

 

O biocontrole refere-se à prevenção dos efeitos deletérios causados por patógenos, seja 

produzindo substâncias com efeito antagônico aos patógenos ou aumentando a resistência do vegetal 

ao ataque. Constituem-se alternativas ecologicamente viáveis, minimizando os efeitos da 

contaminação do solo por fungicidas e outros pesticidas (GOUDJAL et al., 2014; SUMAN et al., 

2016). Dentre os principais mecanismos caracterizados como biocontrole destacam-se: a produção de 

metabólitos (antimicrobianos, enzimas líticas, compostos voláteis, ácido cianídrico (HCN) e 

sideróforos), competição por nutrientes com os patógenos e indução da resistência sistêmica do 

vegetal (AHEMAD; KIBRET, 2014). 

A produção de substâncias com ação antimicrobiana é o mecanismo de biocontrole mais 

estudado. Diversos tipos de antifúngicos e antibacterianos são produzidos por vários gêneros 

bacterianos. Hassan, Afghan e Hafeez (2010) estudando o patógeno Colletotrichum falcatum, 

observaram a produção de substâncias com ação antifúngica por bactérias dos gêneros Bacillus, 

Pseudomonas, Ochrobacterum e Stenotrophomonas. O gênero Streptomyces também é considerado 

bastante promissor como agente de biocontrole. Grande parte dos antimicrobianos disponíveis hoje 

no mercado foi isolado desse gênero (BOUBETRA et al., 2013; NAIR; PADMAVATHY, 2014). 

Somado a ação antibiótica, os micro-organismos podem produzir substâncias voláteis como a amônia 

e o HCN. O HCN é altamente tóxico para os micro-organismos mesmo a concentrações baixas, já a 

amônia participa indiretamente como modulador no controle de patógenos. Além disso, há indícios 

que a amônia possa ser uma das fontes de nitrogênio para a planta hospedeira (MARQUES et al., 

2010; SINGH et al., 2011).   
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Várias enzimas como as quitinases, celulases, lipases, proteases, peroxidases, β-1-3-

glucanases são capazes de atacar a parede celular de patógenos, diminuindo o stress biótico sofrido 

pelo vegetal.  Outro mecanismo muito comum é a indução da resistência sistêmica, ativada por uma 

série de micro-organismos, incluindo bactérias gram-positivas e gram-negativas. Alguns metabólitos 

produzidos por esses micro-organismos são capazes de ativar respostas nos vegetais, os fazendo mais 

resistentes a agressões futuras por patógenos. Os micro-organismos, podem ainda, competir por 

espaço e nutrientes, colonizando rapidamente o vegetal e impedindo a instalação de patógenos 

(MIRANSARI, 2001; NOUMAVO et al., 2016). 

 

3.7 PROSPECÇÃO DE RPCV CULTIVÁVEIS  

 

 Uma das abordagens mais clássicas para o estudo das RPCV refere-se ao uso de técnicas 

dependentes de cultivo. Nesse sentido, o Brasil e em especial a pesquisadora Dr Johanna Döbereiner 

obtiveram muitos avanços sobre o estudo da microbiota da rizosfera de cana-de-açúcar. Partiram dela 

trabalhos que possibilitaram o isolamento do micro-organismo Beijerinckia fluminensis, um dos 

primeiros diazotróficos encontrados em gramíneas (DÖBEREINER; RUSCHEL, 1958; BALDANI et 

al., 1997).  

 Sua equipe também foi responsável pelo desenvolvimento do meio NFb, que permitiu o 

isolamento das cepas Azospirillum lipoferum e A. brasilense. A partir desse ponto e com o auxílio de 

técnicas como a redução do acetileno (que mede a atividade da nitrogenase), incorporação do isótopo 

15N2 e o balanço de nitrogênio total, houve o desenvolvimento do estudo de fixação biológica de 

nitrogênio em não-leguminosas em vários grupos pelo Brasil (DÖBEREINER et al., 1972; 

RUSCHEL et al., 1975; FREITAS et al., 1984; BODDEY; URQUIAGA,1992; URQUIAGA et al., 

1992; BALDANI; BALDANI, 2005).  

 De forma geral, a prospecção de micro-organismos de rizosfera de cana-de-açúcar inicia-se 

com o questionamento norteador do trabalho. A partir da delimitação do que se quer prospectar, 

amparada por uma profunda revisão da literatura e por uma necessidade do cotidiano, parte-se para o 

planejamento experimental. A fase de planejamento deve conter um esboço do que será coletado, 

número amostral e informações complementares que também devem ser avaliadas. Do ponto de vista 

prático, a ideia central da prospecção está em extrair os micro-organismos do sistema, cultivá-los em 

laboratório, realizar vários testes de cunho morfológico, bioquímico e/ou genético e selecionar os 

melhores para uma possível aplicação em campo (BARRIUSO et al., 2008). 
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 O ideal durante o estudo de RPCV cultiváveis é que a rizosfera seja obtida de vegetais sem 

sinais de ataque por pragas, doenças ou de deficiências nutricionais (SOUZA et al., 2004). Isso é 

interessante para evitar o isolamento de contaminantes ou de espécies patógenas, já que muitas dessas 

bactérias podem produzir fatores de promoção do crescimento vegetal. O patógeno 

Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi, por exemplo, é capaz de produzir grandes quantidades de 

AIA in vitro (STIJN; VANDERLEYDEN, 2011). 

Após a verificação da sanidade vegetal, durante as coletas, deve ser observada uma distância 

máxima de 5 mm da raiz, a fim de não isolar micro-organismos que estejam fora da influência 

radicular (DOS SANTOS, 2012). Após a coleta do material, métodos de dispersão devem ser 

utilizados para dissociar os micro-organismos das partículas de solo e maximizar o isolamento. Nesse 

sentido, a incubação do solo em tampões fosfatados e salinos sob agitação é frequentemente utilizada 

(BARRIUSO et al., 2008; MENDES et al., 2007; KAVAMURA et al., 2013). 

O passo seguinte envolve o inóculo da suspensão de solo em meios de cultura. Nessa lógica, 

poderão ser utilizados meios de cultura seletivos e não seletivos. Os meios de cultura não seletivos 

estão envolvidos em estudos em que se deseja isolar uma porção maior da diversidade presente na 

rizosfera (MENDES et al., 2007; RODRIGUES et al., 2016). Para esse fim são utilizados meios 

como ágar nutriente (AN) (DAMODARAN et al., 2013), Luria-Bertani (LB) (MAJEED et al., 2015) 

ou ágar triptona de soja (TSA) (EL-SAYED et al., 2014). Meios não seletivos também podem ser 

utilizados em estudos que almejam quantificar a comunidade microbiana de cultiváveis, através da 

contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) (LIOTTI et al., 2018).  

 O mais habitual em estudos de prospecção de RPCV associadas à cana-de-açúcar é a 

utilização de meios seletivos para a captação de porções especificas da diversidade, capazes de 

produzir algum dos fatores de promoção do crescimento vegetal. Esses mesmos meios podem ser 

utilizados para quantificar grupos específicos por meio da contagem de UFC. Como a fixação de 

nitrogênio e a solubilização de fosfato são as características mais desejadas no estudo das RPCV 

(MIRZA et al., 2001; KHAN et al., 2007; LIN et al. 2012), há a preferência por empregar meios 

seletivos para essas características.  

 Entre os principais meios livres de nitrogênio utilizados afim de isolar diazotróficas 

destacam-se: o meio NFB e LGI para o isolamento do gênero Azospirillum (DÖBEREINER; DAY, 

1976; BALDANI, 1984) o meio JNFb para o isolamento de bactérias pertencentes ao gênero 

Herbaspirillum   e Sphingomonas (BALDANI et al., 1992; VIDEIRA et al., 2009); LGI-P para o 

isolamento do gênero Gluconacetobacter (CAVALCANTE; DÖBEREINER, 1988); JMV para o 

isolamento do gênero Burkholderia (BALDANI et al., 2000) e o meio Burk, associado a uma gama 
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de espécies (PARK et al., 2005). Embora esses meios tenham sido desenvolvidos para as espécies 

citadas acima, o isolamento de outros gêneros já foi descrito (TAULÉ et al., 2012; BENEDUZI et al., 

2013). Como a nitrogenase é bastante sensível ao oxigênio (DAHAL et al., 2017), o ideal é que o 

isolamento de diazotróficos seja realizado inicialmente em meios de cultura semi-sólidos ou em 

meios de cultura sólidos com concentração de oxigênio menor que 2% (MIRZA; RODRIGUES, 

2012).  

Já os meios mais comumente utilizados para o isolamento de micro-organismos 

solubilizadores de fosfato são o National Botanical Research Institute's phosphate growth medium 

(NBRIP) (NAUTIYAL, 1999) e o meio Pikovskaya (PVK) (PIKOVSKAYA, 1948). Outro grupo 

bastante estudado em cana-de-açúcar são as actinobactérias e os meios comumente empregados para 

seu isolamento são os meios do International Streptomyces Project (ISP) (SHIRLING; GOTTLIEB, 

1966) e o ágar amido caseína (AMC) (WELLINGTON; CROSS, 1983).  

Após o inóculo, as placas devem ser monitoradas rotineiramente e as colônias que forem 

surgindo transferidas para um novo meio. Os micro-organismos devem então ser purificados até que 

se obtenham “isolados”, que correspondem a um único morfotipo bacteriano. Após o isolamento e 

purificação, esses micro-organismos devem ser armazenados em glicerol (20% a 50%; v/v) ou 

liofilizados para a posterior identificação e testes de caracterização morfológica, bioquímica e 

molecular, bem como os estudos de promoção do crescimento vegetal, in vitro, em casas de 

vegetação e no campo (AZEVEDO, 1998; BALDANI et al., 2014).   

A prospecção dos fatores de promoção do crescimento vegetal, in vitro, geralmente recebem a 

denominação de screening ou triagem e têm por objetivo selecionar os micro-organismos mais hábeis 

a promover o crescimento vegetal em casa de vegetação e em campo. Dentro dessa perspectiva, os 

micro-organismos são triados quando a sua capacidade de agirem como biofertilizantes, 

fitoestimuladores e agentes de biocontrole. Dentre as principais características buscadas dentro 

dessas classificações estão: a fixação de nitrogênio, a solubilização de fosfato, a produção de 

sideróforos, a produção de AIA, a produção de ACC deaminase, a produção de compostos voláteis 

(amônia e HCN), a produção de enzimas (celulases, quitinases) e os testes de antagonismo frente a 

diversas cepas patógenas indicadoras (BHATTACHARYYA; JHA, 2012; DA COSTA et al., 2013; 

BAEZ-ROGELIO et al., 2017).  

Há inúmeras técnicas para se buscar in vitro essas características. A fixação de nitrogênio, por 

exemplo, pode ser acessada pelo cultivo dos micro-organismos em meios semi-sólidos livres de 

nitrogênio, pela técnica de redução do acetileno, amplicação dos genes nif e/ou a incorporação do 

isótopo de 15N2 (GTARI et al., 2012). A solubilização de fosfato é avaliada usualmente pelo 
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crescimento dos micro-organismos em meios sólidos que contêm uma fonte de fosfato insolúvel ou 

de modo quantitativo por espectrofotometria com o emprego do reagente vandato-molibidato 

(PIKOVSKAYA, 1948; NAUTIYAL, 1999; SILVA, 2009). A produção de AIA, por outro lado, 

pode ser verificada por método colorimétrico (passível de quantificação por espectrofotometria) ou 

por cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) (GORDON; WEBER, 1951; 

HARIKRISHNAN et al., 2014).  

A produção de amônia emprega métodos colorimétricos (CAPPUCCINO; SHERMAN, 1992; 

DEY et al., 2004), enquanto a produção de HCN, AAC deaminase, sideróforos, celulases, quitinases 

e o antagonismo contra patógenos são realizadas em meios de cultura sólidos. Nestes ensaios existe a 

possibilidade de: o substrato da enzima ser utilizado como única fonte de carbono (ACC deaminase, 

celulases e quitinases), o micro-organismo ao incorporar algum reagente do meio modificar sua cor 

(sideróforo), haver a produção de compostos voláteis que modificam a cor de um reagente depositado 

em papel filtro na tampa da placa (HCN) e o inóculo do micro-organismo teste inibir o crescimento 

de algum patógeno que foi co-inoculado (antagonismo) (BAKKER; SCHIPPERS, 1987; SCHWYN; 

NEILANDS, 1987; GLICK, 1995; CATTELAN, 1999; KASANA et al., 2008; EL-SAYED et al., 

2014).  

A afiliação taxonômica dos micro-organismos pode ser realiza em todos os micro-organismos 

isolados, gerando assim um trabalho de diversidade de cultiváveis ou pode ser realizada nos micro-

organismos que apresentaram melhor desempenho in vitro. A identificação dos micro-organismos 

isolados usualmente é feita via amplificação e sequenciamento parcial da região do gene 16S rRNA. 

Entretanto, técnicas utilizando cromatografia gasosa para detecção de ácidos graxos, coloração de 

Gram e o perfil de consumo de diversos substratos também são empregados (SASSER, 1990, 

ADZITEY et al., 2013; BARBOSA et al., 2015; AL-DHABAAN; BAKHALI, 2017).  

A seleção dos micro-organismos e sua aplicação em testes em casa de vegetação vão 

depender do objetivo que se deseja alcançar. Se objetivo for o biocontrole, a seleção dos micro-

organismos deve se pautar em priorizar micro-organismos que apresentaram as melhores atividades 

antagônicas e produção de fatores indiretos da promoção do crescimento vegetal (DINESH et al., 

2015; YANTI, et al., 2017). Em casos em que se deseja o crescimento vegetal propriamente dito, a 

seleção deve se basear em micro-organismos que apresentem as melhores atividades como 

biofertilizantes e fitoestimulantes (AMBROSINI et al., 2012; KAVAMURA et al., 2013; 

RODRIGUES et al., 2016).  

A promoção do crescimento vegetal em casa de vegetação pode acontecer devido a mais de 

um dos fatores triados in vitro. Nesse contexto é interessante a seleção daqueles organismos que 
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apresentam múltiplas características de promoção do crescimento, pois esses apresentam maiores 

chances de se adaptar as mais diversas condições ambientais e de solo (RANA et al., 2011). Embora 

a seleção de micro-organismos com múltiplas características de promoção do crescimento vegetal 

seja interessante, nem sempre um bom produtor de fosfato, produzirá grandes quantidades de AIA. 

Dessa forma, usar micro-organismos em consórcio em detrimento da inoculação com cepas 

individuais pode ser uma boa alternativa (DIAS et al., 2009; HUNGRIA et al., 2013).  

O primeiro desafio da aplicação de um micro-organismo promotor de crescimento vegetal em 

campo refere-se a escolha de uma formulação (matriz) que seja passível de armazenamento e que ao 

mesmo tempo mantenha os micro-organismos viáveis até sua aplicação em campo. O micro-

organismo inoculado deve ser capaz de sobreviver no solo, visto que o solo no qual ele foi inoculado 

é diferente daquele em que ele foi isolado. Além disso, o micro-organismo inoculado deve ser capaz 

de colonizar a rizosfera, interagir positivamente com os exsudatos radiculares e ser capaz de 

sobreviver à produção de agentes antimicrobianos adversos por outros micro-organismos da rizosfera 

e pela própria planta (MOREIRA et al., 2010; DA SILVA et al., 2012; DE SOUZA et al., 2015).  

Ademais, as bactérias promotoras do crescimento vegetal utilizadas como inoculantes exibem 

diversas vantagens em comparação aos pesticidas e fertilizantes sintéticos: (1) são capazes de reduzir 

os impactos ambientais causados pelos pesticidas e fertilizantes sintéticos, (2) São efetivos em 

pequenas concentrações e são capazes de se multiplicar (3) São regulados pelos vegetais e pelos 

demais micro-organismos do solo, (4) se decompõem com mais facilidade (BERG, 2009). 
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4 ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese apresenta-se subdividida em três capítulos e um apêndice organizados na forma de artigos 

científicos e está disposta da seguinte forma:  

 

Capítulo 1. Mudanças na estrutura e função da comunidade microbiana da rizosfera de cana-de-

açúcar em resposta ao manejo orgânico. Este estudo almejou avaliar o comportamento da 

comunidade rizosférica a nível taxonômico e funcional em resposta ao manejo orgânico e verificar 

como os atributos do solo contribuíam para o processo. A versão final deste artigo será submetida, 

provavelmente, a revista Frontiers in plant Science.  

 

Capítulo 2. Isolamento e prospecção de rizobactérias diazotróficas associadas a cana-de-açúcar sob 

manejo orgânico. O estudo almejou isolar e identificar rizobactérias diazotróficas associadas a cana-

de-açúcar sob manejo orgânico oriundas de duas usinas localizadas no estado de Goiás, Brasil e 

avaliar a produção in vitro de fatores de promoção de crescimento vegetal produzidos por esses 

micro-organismos. A versão em inglês do artigo foi submetida em março de 2018 a revista Anais da 

Academia Brasileira de Ciências. 

 

Capítulo 3. Isolamento e screening de actinobactérias oriundas de rizosfera de cana-de-açúcar 

orgânica portadoras de múltiplos fatores de promoção do crescimento vegetal. O estudo almejou 

isolar e selecionar in vitro actinobactérias com múltiplas características de promoção do crescimento 

vegetal associadas à rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo orgânico oriundo de duas usinas 

localizadas no estado de Goiás, Brasil. A versão em inglês do artigo foi submetida em março de 2018 

a revista International Journal of Microbiology Research. 

 

Apêndice I: Isolation and selection of plant growth-promoting bacteria associated with sugarcane. 

Consta, na integra, o artigo publicado em junho de 2016 na revista Pesquisa Agropecuária Tropical e 

desenvolvido durante a disciplina de oficinas em análise ambiental. Versa sobre o isolamento e 

prospecção de bactérias de cana-de-açúcar sob manejo tradicional e sua aplicação como 

bioinoculantes de milho. Embora não faça parte do escopo principal do trabalho, foi um importante 

direcionador para os trabalhos com cana-de-açúcar orgânica.   
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CAPÍTULO 1: Mudanças na estrutura e função da comunidade 

microbiana da rizosfera de cana-de-açúcar em resposta ao manejo 

orgânico.   
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MUDANÇAS NA ESTRUTURA E FUNÇÃO DA COMUNIDADE MICROBIANA DA 

RIZOSFERA DE CANA-DE-AÇÚCAR EM RESPOSTA AO MANEJO ORGÂNICO. 

Rodrigues, A. A.1; Vieira, J. D. G.1  

1Laboratório de Microbiologia Ambiental e Biotecnologia, Departamento de Microbiologia, Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. 

Resumo 

A agricultura orgânica aumenta os indicadores de qualidade do solo, tais como o estado de nutrientes, 

o potencial produtivo e a atividade microbiana. Em especial, as comunidades microbianas da 

rizosfera, que interagem intimamente com o vegetal em fenômenos como a promoção do crescimento 

vegetal, são passíveis de serem alteradas quanto a sua estrutura e função em decorrência do manejo 

orgânico. Dessa forma, almejamos investigar a resposta das comunidades bacterianas de rizosfera de 

cana-de-açúcar ao manejo orgânico, avaliar a contribuição do perfil físico-químico do solo na 

diversidade microbiana e verificar como o manejo se reflete no caráter funcional no ambito da 

promoção do crescimento vegetal. Para tal, utilizamos o sequenciamento em larga escala da região 

V3-V4 do gene 16S rRNA e a predição de metagenomas. Não foram observadas diferenças nas 

métricas de diversidade α (Shannon e Chao) em função do manejo, entretanto, a análise de 

coordenadas principais (PCoA) a partir da dissimilaridade de Bray-Curtis (diversidade β) revelaram 

que amostras referentes ao manejo orgânico se distinguiam das oriundas do manejo tradicional. Os 

filos Proteobacteria, Actinobacteria e Gemmatimonadetes foram enriquecidos no manejo orgânico. 

Genes ligados a fixação de nitrogênio foram mais expressos em associação ao manejo orgânico. A 

agricultura orgânica da cana-de-açúcar é capaz de modular em conjunto com os atributos do solo a 

diversidade microbiana da rizosfera e de estimular a fixação biológica de nitrogênio.   

Palavras-chave: Agricultura orgânica, atributos físico-químicos, diversidade, fixação de nitrogênio 
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INTRODUÇÃO 

 

A agricultura orgânica no Brasil é um setor em expansão e deriva do aumento da demanda 

por produtos orgânicos nos mercados nacionais e internacionais (Georges and Blanc, 2013; Duarte et 

al., 2017). O país constitui-se como a quarta maior área plantada com orgânicos do mundo (Blanc 

and Kledal, 2012) e em especial, a produção de cana-de-açúcar orgânica constitui-se como um 

mercado promissor, com a produção de 219,947 toneladas de açúcar orgânico na safra 2017/2018 

(Brasil, 2018). A agricultura orgânica é considerada uma alternativa mais ambientalmente amigável 

do que a agricultura tradicional ao aumentar a qualidade do solo e otimizar a ciclagem de nutrientes e 

em paralelo, abolir o uso de agroquímicos sintéticos e de fertilizantes a base de petróleo (Xia et al., 

2015). Emprega os resíduos da própria cadeia agrícola, produtos naturais regionais, estercos animais 

e verde e a rotação de culturas para garantir a autossuficiência em nitrogênio e a fertilidade em longo 

prazo. Além disso, realiza o controle de ervas daninhas, doenças e pragas por práticas como o uso de 

predadores naturais, capina e a utilização de agentes de biológicos de controle (Reganold, 1988; 

Condron et al., 2000; Rigby and Cáceres, 2001). 

Os resultados observados com a agricultura orgânica se devem principalmente ao aumento 

dos indicadores da qualidade do solo, tais como o estado de nutrientes, o potencial produtivo e a 

atividade microbiana (Reganold et al., 2010; Kaur and Reddy, 2014). Os micro-organismos 

participam naturalmente em processos como a formação do solo, decomposição da matéria orgânica, 

ciclagem dos nutrientes (Nannipieri et al., 2003), supressão de patógenos do solo e a promoção do 

crescimento vegetal (Garbeva et al., 2004). Entretanto, em sistemas agroecológicos, desempenhem 

papel fundamental na disponibilização de nutrientes ao vegetal, uma vez que grandes quantidades de 

matéria orgânica são utilizadas e sua ação na liberação dos nutrientes é extremamente necessária 

(Wang et al., 2012).   

Dentre os micro-organismos presentes no solo, os da rizosfera, que pode ser definida como a 

zona do solo adjacente e sob a influência das raízes (Philippot et al., 2013), são aqueles que mais 

interagem com o vegetal, apresentando efeito no seu crescimento (Ahmad et al., 2008), nutrição 

(Darrah, 1993) e saúde (Berendsen et al., 2012). A rizosfera apresenta-se como um dos sistemas mais 

heterogêneos e complexos do planeta (Ahkami et al., 2017), no qual a sobrevivência do vegetal 

depende da aquisição de nutrientes do solo, resiliência a uma gama de estresses bióticos e abióticos e 

da interação com os micro-organismos do solo, que interagem entre si e com o vegetal. Dessa forma, 

a rizosfera de cada vegetal configura-se como um ambiente que possui características biológicas, 

físicas e químicas únicas (Jones and Hinsinger, 2008).  
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Essa complexidade se estende a estrutura e composição das comunidades microbianas 

habitantes da rizosfera e essas, por sua vez, são determinadas por uma série de fatores abióticos e 

bióticos (Prashar et al., 2014). Uma das forças moduladoras da diversidade microbiana na rizosfera 

refere-se à liberação de exsudatos (Vacheron et al., 2013; Ahemad and Kibret, 2014), que são, por 

sua vez, influenciados pela espécie (Turner et al., 2013), genótipo (Bakker et al., 2012) e pelo estágio 

de desenvolvimento do vegetal (Chaparro et al., 2014). Fatores edáficos, como o pH, conteúdo de 

argila e fatores regionais, como a geografia e o clima, também são capazes de impactar na 

diversidade microbiana (Coleman-Derr et al., 2016; Nuccio et al., 2016).  

Ademais, a intervenção antropogênica via manejo do solo por plantio direto (Mirás-Avalos et 

al., 2011), pesticidas (Singh et al., 2015), herbicidas (Newman et al., 2016) e fertilizantes (Silva et 

al., 2017), também é capaz de modificar a composição e funcionalidade da microbiota da rizosfera. 

Nesse sentido, estudos utilizando metodologias dependentes e independentes de cultivo, 

demonstraram abundâncias relativas de filos e famílias diferentes entre os manejos orgânicos e 

tradicionais (Li et al., 2012; Pershina et al., 2015; Vega-Avila et al., 2015; Lupatini et al., 2017) e a 

presença, no manejo orgânico, de comunidades conhecidas por sua capacidade de degradação de 

compostos orgânicos complexos (Hartmann et al., 2015) e que participam da ciclagem de nutrientes 

(Wang et al., 2016). Além disso, observou-se que no manejo orgânico, os agentes naturais de 

biocontrole eram beneficiados (Schmid et al., 2011). A aplicação de fertilizantes orgânicos aumentou 

a diversidade de bactérias produtoras de ácido-3-indol acético no solo (Yuan et al. 2011), enquanto 

Surapat e colaboradores (2013) isolaram um maior número de bactérias solubilizadoras associadas ao 

cultivo orgânico.  

Em especial, a cana-de-açúcar cultivada sob regime tradicional constitue-se como um sistema 

integrado, haja vista que rejeitos orgânicos da cadeia produtiva de açúcar e etanol, como a torta de 

filtro, lodo de esgoto e a vinhaça foram incorporadas ao cultivo (Santos et al., 2011; Lana et al., 

2016). Nesse sentido, diversos avanços foram obtidos em relação ao entendimento da diversidade 

microbiana na rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo tradicional (Da Costa et al., 2014; De Souza et 

al., 2016) e de como a fertilização nitrogenada e fosfatada (orgânica e inorgânica) tem impacto sobre 

a diversidade da rizosfera (Pisa et al., 2011; Paungfoo-Lonhienne et al., 2015; Arruda et al., 2016), 

entretanto, o conhecimento sobre essa diversidade associada ao manejo totalmente orgânico ainda é 

escasso.  

Além do estudo da diversidade, é recomendado ponderar sobre os fatores de promoção do 

crescimento vegetal, haja vista o papel crucial desempenhado pelas rizobactérias na liberação de 

nutrientes na agricultura orgânica (Wang et al., 2012). A maioria dos estudos sobre a promoção do 
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crescimento vegetal em sistemas agroecológicos está pautada em métodos dependentes de cultivo o 

que torna seu alcance limitado (Torsvik and Øvreås, 2002). Nesse sentido, técnicas baseadas em 

dados de ecologia microbiana podem ser úteis para esse tipo de abordagem (Armanhi et al., 2018). 

Ferramentas de predição de metagenoma como o PICRUSt (Langille et al., 2013) podem ser 

incorporadas para revelar qual o impacto do manejo sobre os fatores de promoção do crescimento 

vegetal e na ciclagem dos nutrientes. 

Para avaliar as diferenças entre comunidades rizosféricas de cana-de-açúcar sob manejo 

orgânico e tradicional, nós investigamos a diversidade bacteriana via sequenciamento de alto 

rendimento da região V3-V4 do gene 16S RNA e inferimos as funcionalidades preditas relacionadas 

a promoção do crescimento vegetal em ambos os cultivos. Usando essa abordagem combinada 

ganhamos um maior entendimento de como o manejo orgânico se diferencia do tradicional, como os 

fatores edáficos contribuem no processo e quais são as principais características de promoção do 

crescimento vegetal que são afetadas pelo manejo orgânico. 

 

MATERIAIS E METODOS 

 

Caracterização da área e coletas de amostras de rizosfera 

  

As amostras de rizosfera foram coletadas em fazendas, cultivadas com a variedade CTC4, 

pertencentes a duas usinas de processamento de cana-de-açúcar localizadas nos municípios de 

Goiatuba (19º 00’ 023” S; 049º 40’ 319” W) e Goianésia (15º 20’ 241” S; 048º 54’ 253” W), Goiás, 

Brasil. As duas usinas são as únicas com certificação pelo Instituto Biodinâmico de Certificações 

(IBD) para produção de cana-de-açúcar sob manejo orgânico no estado de Goiás, Brasil e encontram-

se a uma distância de 412 km uma da outra.  

As coletas foram realizadas no período de dezembro de 2015 a janeiro de 2016. Em cada 

usina, que receberam as denominações A e B, foram coletadas 12 amostras, sendo 6 amostras de 

rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo tradicional e 6 amostras sob manejo orgânico, totalizando 24 

amostras. As formas de manejo (irrigação, fertilização, controle de plantas daninhas e de pragas) 

foram fornecidas pelas usinas e encontram-se dispostas na tabela 1, juntamente com a geolocalização 

das fazendas amostradas. Em relação às coletas em fazendas sob manejo orgânico, foram escolhidas 

aquelas cujo cultivo orgânico já ocorria há pelos menos seis anos. 

Foram amostrados vegetais sem evidências visíveis de doenças, ataque de pragas ou de 

deficiências nutricionais. Após a retirada dos vegetais do solo, a parte área foi removida e a raiz 

agitada vigorosamente para remoção do solo excedente. As amostras de rizosfera foram coletadas na 
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profundidade de 20 cm da base do vegetal. Considerou-se como rizosfera, o solo aderido à raiz, numa 

distância máxima de 5 mm (Santos et al., 2012). Após as coletas, as amostras foram armazenadas em 

sacos esterilizados e encaminhadas ao laboratório onde foram mantidas a 4 ºC até a extração de DNA 

que se deu no dia seguinte.  

Todas as coletas foram realizadas em solos classificados como Latossolos vermelhos 

(classificação Brasileira), com diversas subclassificações. As análises físico-química dos solos, que 

incluíram os valores de pH, fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), Alumínio (Al e 

H/Al), matéria orgânica (MO), soma das bases (SB) e capacidade de troca de cátions efetiva (CTC) 

foram disponibilizados pelas empresas e estão dispostos na Tabela suplementar 1. As métricas dos 

elementos do solo, depois de avaliadas quanto a sua normalidade e homogeneidade das variâncias, 

foram submetidas à análise de variância (ANOVA) e ao teste de comparação de Tukey para 

determinar se o manejo impactava nos atributos físico-químicos do solo.  

 

Tabela 1. Geolocalização e características de manejo das fazendas amostradas.   

 

Usina 
Geolocalização da 

fazenda 
Regime² Irrigação Fertilização 

Herbicida/controle de 

pragas 

A 

18º 00’ 012” S; 049º 

40’ 364” W (3)¹ 
CONV 

água e 

vinhaça 

Nitrato de amônia, 

fosfato químico, torta de 

filtro 

Hexaron, Round UP / 

químico 18º 06’ 758” S; 049º 

36’ 619” W (3) 

A 

18º 05’ 275” S; 049º 

39’ 299” W (3) 
ORG 

água e 

vinhaça 

Composto, pó de rocha, 

cinzas, torta de filtro 

Capina,enxada 

rotativa/biológico 18º 03’ 248” S; 049º 

41’ 099” W (3) 

B 

15º 19’ 943” S; 048º 

53’ 752” W (3) 
CONV água  

Nitrato de amônia, NPK 

18-06-24, fosfato 

químico, torta de filtro 

Hexaron, Round UP / 

químico  15º 15’ 432” S; 049º 

00’ 963” W (3) 

B 

15º 14’ 092” S; 048º 

58’ 716” W (3) 
ORG 

água e 

vinhaça 

Composto, pó de rocha, 

cinzas, torta de filtro 

Capina,enxada 

rotativa/biológico 15º 14’ 239” S; 048º 

59’ 872” W (3) 

¹ Número de amostras coletadas por geolocalização. ²Conv= Convencional; Org=Orgânico  

 

Extração de DNA 
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A extração do DNA total foi realizada a partir de 0.25 g da rizofera com o kit PowerSoil DNA 

isolation kit® (Mo Bio, USA), segundo as recomendações do fabricante. As extrações foram 

realizadas em triplicata e posteriormente, unidas em um único tubo. A integridade e pureza do DNA 

foram avaliadas em gel de agarose a 1,2% e a concentração do DNA determinada por fluorometria no 

Qubit 2.0 Fluorometer (Thermo Fisher Scientific). O material genético foi mantido em freezer a -4 ºC 

até a preparação para o sequenciamento. 

 

Sequenciamento do gene 16S rRNA 

 

O estudo das comunidades bacterianas foi baseado no sequenciamento da região variável V3-

V4 do gene 16S rRNA. Para a preparação das bibliotecas, foram utilizados as sequências de primers, 

( foward 5’-TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG-

3’) e ( reverse 5’-GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATC 

TAATCC-3’) (Klindworth et al., 2013). A primeira reação de PCR foi calculada para um volume 

final de 25 μl, com 2.5 μl de DNA genômico (5 ng/μl), 5 μl de primer foward (1 μM), 5 μl de primer 

reverse (1 μM) e 12.5 μl de 2x KAPA HiFi Hot Start Ready Mix (Kapa Biosystems). A amplificação 

foi conduzida seguindo a ciclagem: 95 ºC por 3 min, seguido de 25 ciclos de 95 ºC por 30 s, 55 ºC 

por 30 s, 72 ºC por 30 s e elongamento final a 72 ºC por 5 minutos.   

A segunda reação de PCR, na qual foram adicionados os primers de índice Nextera XT, foi 

calculada para um volume final de 50 ul, com 5 μl de DNA produzido na primeira reação, 5 μl de 

Nextera XT Index Primer 1, 5 μl de Nextera XT Index Primer 2, 25 μl de 2x KAPA HiFi Hot Start 

Ready Mix (Kapa Biosystems) e 10 μl de água ultrapura. A amplificação foi conduzida por 8 ciclos, 

nas mesmas condições de temperaturas e tempos descritos para a primeira reação de PCR. Os 

amplicons foram purificados com as esferas magnéticas AMPure® XP (Beckman coulter) e os 

adaptadores de sequenciamento Illumina e barcodes de índice-duplos foram incluídos para cada 

amostra. As amostras foram agrupadas, quantificadas e sequenciadas na plataforma Illumina MiSeq 

(V3, 2 x 300). 

 

Processamento das sequências bacterianas de 16S rRNA 

 

As sequências já demultiplexadas e sem os barcodes foram obtidas na plataforma online 

BaseSpace® (Illumina) e processadas com o programa mothur v.1.39.5 (Schloss et al., 2009) 
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seguindo o tutorial MiSeq SOP (Kozich et al., 2013) com algumas modificações (Texto Suplementar 

1). Resumidamente, contigs foram formados a partir de reads paired-end e subsequentemente, 

filtrados baseado em seu tamanho e qualidade (maxambig = 0, minlength = 250, maxlength = 460). 

Sequências idênticas (duplicadas) foram unidas com o comando unique.seqs. As sequências únicas 

foram alinhadas ao SILVA, que corresponde a um banco de dados de alinhamento de genes 16S 

rRNA ( Pruesse et al., 2007) e agrupadas (pre.cluster) de acordo com sua abundância com sequências 

similares que continham no máximo duas diferenças (mismatch) com outras sequências (diffs=2).  As 

sequências quiméricas foram detectadas e removidas com os comandos chimera.vsearch e 

remove.seqs. As sequências singletons foram removidas com o comando split.abund, de forma a 

reduzir o número de sequências únicas. O comando remove.lineage foi utilizado para remover as 

possíveis sequências de cloroplastos, mitocôndrias, arqueias, eucariotos e desconhecidas. O 

algoritmo average neighbor foi utilizado para agrupar as sequências com 97% de similaridade em 

unidades taxonômicas operacionais (OTUs). Em seguida, a classificação taxonômica das OTUs foi 

realizada com base no banco de dados GreenGenes (v 13.8) (DeSantis et al., 2006) com um cutoff de 

80%.  

 

Composição da comunidade microbiana e análise estatística 

 

 A cobertura do sequenciamento foi avaliada por meio da curva de rarefação e do índice de 

cobertura Good, calculados no mothur (Texto Suplementar 1). As amostras foram normalizadas por 

subamostragem para 11254 reads, que corresponde ao tamanho da menor amostra. A tabela de OTU 

normalizada foi utilizada para calcular a porcentagem da abundância de filos e famílias de acordo 

com os grupos: orgânica usina A (OA), convencional usina A (CA), orgânica usina B (OB) e 

convencional usina B (CB), na ferramenta on line MicrobiomeAnalyst (Dhariwal et al., 2017).  

As métricas referente ao número de OTUs observadas (sobs), riqueza das comunidades (Chao 

1) e a diversidade das comunidades (Shannon) foram calculadas a nível de OTU no mothur utilizando 

o comando summary.single (Texto Suplementar 1). As análises estatísticas da diversidade alfa foram 

conduzidas com o pacote vegan (Oksanen et al., 2018) na plataforma R (R Core Team, 2017). A 

homogeneidade da variância e a normalidade das amostras foram verificadas com o teste de Levene e 

o teste de Shapiro-Wilk, respectivamente. Em seguida, a Analise de Variância (ANOVA) e o teste de 

Tukey honest significant teste (TukeyHSD) para múltiplas comparações foram aplicados. O método 

de Benjamini-Hochberg para controle da taxa de descoberta falsa (False Discovery Rate -FDR) foi 

empregado em múltiplas comparações (Benjamini and Hochberg, 1995).  
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A diversidade beta foi visualizada por meio da análise de coordenadas principais (PCoA) a 

partir da dissimilaridade de Bray-Curtis (Bray and Curtis, 1957) com os pacotes phyloseq (McMurdie 

and Holmes, 2013) e ggplot2 (Wickham, 2009) do R. A análise permutacional das variâncias 

(PERMANOVA) foi empregada para determinar as diferenças na estrutura da comunidade (Bray-

Curtis) entre os grupos amostrados, utilizando a função adonis do pacote vegan. A análise 

permutacional das dispersões multivariadas (PERMDISP) foi empregada para testar a 

heterogeneidade da estrutura da comunidade de acordo com os grupos.  

A extensão DESeq2 (Love et al., 2014), implementada no pacote phyloseq do R, foi utilizada 

para determinar as contribuições de grupos taxonômicos (OTUs) para as diferenças observadas na 

PERMANOVA e PCoA. O pacote DESeq2 emprega um método estatístico que detecta 

diferencialmente a expressão genica (mudança do log2-fold na abundância relativa de cada OTU) 

baseada na distribuição binomial negativa. Esse método foi reportado como hábil e preciso na 

detecção da abundância diferencial em vários tipos de biblioteca de metagenomas (McMurdie and 

Holmes, 2014; Dhariwal et al., 2017). Foram consideradas na análise abundâncias diferenciais 

superiores a 1.0 e valor de p <0.0, com a correção do valor de p de Benjamini–Hochberg. 

 O teste de Mantel com 999 permutações foi realizado a partir da função mantel do pacote 

vegan e teve por objetivo avaliar a existência de correlação entre a composição da comunidade 

microbiana e os atributos químicos e físicos do solo. Em seguida, correlações individuais foram 

calculadas entre os atributos do solo e a comunidade do solo por meio da correlação de Pearson. O 

teste foi conduzido em OTUs com no mínimo 0.5% de abundância em pelo menos uma das amostras, 

a uma significância de 5% (p<0.05) e as correlações consideradas positivas foram aquelas com 

valores de R >0.5 ou < - 0.5. A análise canônica das coordenadas principais (CAP) foi obtida com 

pacotes phyloseq e vegan do R, e foi utilizada para demonstrar como os fatores edáficos condicionam 

a diversidade microbiana. Em seguida, um teste de permutação (permutations=1000) foi conduzido 

sob o modelo CAP para calcular o efeito significativo dos fatores. 

 

Predição do perfil funcional da comunidade bacteriana utilizando o gene marcador 16S rRNA 

 

O software PICRUSt (Langille et al., 2013) foi utilizado para inferir as prováveis funções a 

partir da reconstrução de um metagenoma predito utilizando como base as bibliotecas de 16S rRNA. 

Para tal, a tabela com as informações das OTUs e a tabela com a taxonomia foram convertidas em 

um arquivo BIOM (versão 0.9.1) e subsequentemente, convertido para a versão 1.0.0 (Texto 

suplementar 1). O PICRUSt foi utilizado na ferramenta on line Galaxy server 
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(http://huttenhower.sph.harvard.edu/galaxy).  As amostras foram normalizadas (Normalize By Copy 

Number) e em seguida tiveram sua função predita (Predict Metagenome e Categorize by function). 

As informações funcionais foram anotadas de acordo com o nível 3 do banco de dados da 

Enciclopédia Kyoto de genes e genomas (KEGG) (Kanehisa and Goto, 2000). Os valores do Nearest 

Sequenced Taxon Index (NSTI) foram calculados e utilizados para avaliar a precisão das predições. 

As predições foram importadas para o para o softaware STAMP (Park et al., 2014), onde as 

inferências funcionais foram avaliadas.  Os ortólogos KEGG (KO) relacionados aos mecanismos de 

promoção do crescimento vegetal (Solubilização de fosfato, produção de fitohormônios, ACC 

deaminase, produção de sideróforos, fixação e metabolismo do nitrogênio, mecanismos indiretos) 

foram selecionados a partir do banco de dados KEGG e da literatura (Cecagno et al., 2015; 

Tsurumaru et al., 2015; Liu et al., 2016). Os genes relacionados a essas habilidades foram 

comparados por usina e de acordo com o manejo (OA X CA e OB X CB) pelo teste de t de Welch’s 

(Park et al., 2014) com a correção do valor de p de Benjamini–Hochberg.  

 

RESULTADOS  

 

Cobertura, riqueza, diversidade e composição das comunidades microbianas 

 

 

A partir das 24 amostras de rizosfera sequenciadas utilizando o gene marcador 16S rRNA, 

região V3-V4, foram obtidos 761,054 reads de alta qualidade, com média de 31,711 reads por 

amostra (variando de 11,254 a 55,017 reads). Esses reads foram clusterizados, a 97% de similaridade, 

em 48,549 OTUs, com média de 2,023 OTUs por amostra (Tabela suplementar 2). Não foram 

observadas diferenças entre o número de OTUs recuperadas nos manejos orgânicos e tradicional 

(ANOVA; TukeyHSD, p>0.05, ajustado com FDR), entretanto, o número de OTUs recuperadas 

variou entre as usinas avaliadas (ANOVA; TukeyHSD, p<0.05, ajustado com FDR) (Tabela 

suplementar 2). As 33,787 OTUs obtidas após a normalização por subamostragem estavam 

distribuídas em 35 filos (Tabela suplementar 3) e 131 famílias (Tabela suplementar 4). Com média de 

1,682 OTUs para o grupo OA, 1,619 OTUs para CA, 1,239 OTUs para OB e 1,092 OTUs para CB. 

Os filos, Proteobacteria (OA: 35.85%, CA: 32.15%, OB: 40,23%, CB: 40.51%), 

Acidobacteria (OA: 16.70%, CA: 26.53%, OB: 14.80%, CB: 19.27%), Actinobacteria (OA: 13.22%, 

CA: 10.15%, OB: 18.61%, CB: 16.95%), Planctomycetes (OA: 7.88%, CA: 8.07%, OB: 6.69%, CB: 

5.61%) e Chloroflexi (OA: 7.36%, CA: 5.91%, OB: 7.33%, CB: 6.48%), foram os mais abundantes 

em todos os grupos avaliados (Figura 1; Figura suplementar 1; Tabela suplementar 3). Como o filo 



 
 

 

84 

Proteobacteria foi o mais abundante, exploramos as suas classes e verificou-se que a classe 

AlfaProteobacteria era dominante (OA: 34.22%, CA: 30.00%, OB: 39.46%, CB: 39.74%) e 

correspondia a maior fatia da diversidade entre todas as classes. Já em nível de família, destacam-se 

entre as mais abundantes: Sphingomonadaceae (OA: 9.54%, CA: 5.89%, OB: 14.90%, CB: 18.79%), 

Hyphomicrobiaceae (OA: 7.04%, CA: 5.89%, OB: 9.76%, CB: 5.99%), Bradyrhizobiaceae (OA: 

3.73%, CA: 2.83%, OB: 4.37%, CB: 5.19%) e Koribacteraceae_unclassified (OA: 4.47%, CA: 

8.89%, OB: 2.94%, CB: 6.95%) (Tabela suplementar 4). 

 

 

 

Figura 1. Afiliação taxonômica em nível de filo e sua abundância percentual de acordo com os 

grupos tradicional e orgânico de cada usina de amostras de rizosfera de cana-de-açúcar. Onde: OA= 

Orgânica Usina A; CA= Convencional Usina A; OB = Orgânica Usina B; CB= Convencional Usina 

B. 

 

A cobertura de sequenciamento foi considerada suficiente para estudo da diversidade, com 

índices de cobertura Good variando entre 96-99% (Tabela suplementar 1) e com curvas de rarefação 

satisfatórias (Tabela suplementar 2; Figura suplementar 2). A diversidade alfa das comunidades foi 

avaliada estimando-se sua riqueza, pelo índice de Chao1 e sua diversidade pelo índice de Shannon. O 

índice de Chao1 variou entre 1,331.60 a 2,872.44 e não foram observadas diferenças (ANOVA; 

TukeyHSD, p>0.05, ajustado com FDR) entre as amostras provenientes do manejo orgânico e 
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tradicional. O mesmo foi observado com os índices de Shannon, que variaram entre 4.64 a 6.28 e não 

diferiram (ANOVA; TukeyHSD, p>0.05, ajustado com FDR) em função do tipo de manejo (Tabela 

2). Por outro lado, a riqueza e a diversidade das amostras foram significativamente (ANOVA; 

TukeyHSD, p<0.05, ajustado com FDR) impactadas pela usina amostrada (Tabela 2; Figura 

Suplementar 2a e 2b). Durante a avaliação das métricas de diversidade alfa, não foi observada 

(ANOVA), interações significativas entre o tipo de solo e o manejo por usina. 

 

Tabela 2. Estimativa da riqueza (Chao1) e diversidade (Shannon) a nível de OTUs de amostras de 

rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo tradicional e orgânico oriundas de duas usinas¹. 

Amostra Localização² Chao1 Shannon 

C2C1 CA 2633,00 ± 172,53a 6,04 ± 0,03a 

C2C2 CA 2089,62 ± 142,51a 5,79 ± 0,03a 

C2C4 CA 2645,50 ± 192,22a 6,04 ± 0,03a 

C2O2 OA 2872,44 ± 178,12a 6,21 ± 0,03a 

C2O3 OA 2460,67 ± 164,86a 5,99 ± 0,03a 

C2O4 OA 2215,47 ± 172,05a 5,75 ± 0,03a 

C3C1 CB 1785,76 ± 147,91b 5,34 ± 0,04b 

C3C2 CB 1960,20 ± 149,41b 5,54 ± 0,04b 

C3C3 CB 1453,63 ± 119,61b 5,15 ± 0,04b 

C3O1 OB 2095,20 ± 144,36b 5,44 ± 0,03b 

C3O2 OB 1722,86 ± 127,56b 5,36 ± 0,04b 

C3O3 OB 1642,38 ± 108,26b 5,26 ± 0,04b 

C4C2 CA 2682,03 ± 186,99a 6,11 ± 0,03a 

C4C3 CA 2247,67 ± 158,61a 5,97 ± 0,03a 

C4C4 CA 2573,06 ± 175,62a 6,05 ± 0,03a 

C4O1 OA 2729,90 ± 186,42a 6,21 ± 0,03a 

C4O2 OA 2111,40 ± 131,60a 5,77 ± 0,04a 

C4O3 OA 2694,32 ± 152,24a 6,28 ± 0,03a 

C9C1 CB 1596,47 ± 138,15b 4,79 ± 0,04b 

C9C2 CB 1331,60 ± 104,46b 4,78 ± 0,04b 

C9C4 CB 1636,69 ± 147,34b 4,64 ± 0,05b 

C9O1 OB 1996,54 ± 134,36b 5,60 ± 0,04b 

C9O2 OB 1398,34 ± 90,27b 5,11 ± 0,04b 

C9O3 OB 1587,17 ± 110,37b 5,17 ± 0,04b 

¹. Diferentes letras na mesma coluna indicam diferença (p<0.05) detectadas pelo teste de Tukey HSD 

com a correção FDR; ². OA= Orgânica Usina A; CA= Convencional Usina A; OB = Orgânica Usina 

B; CB= Convencional Usina B. 

 

Estrutura da comunidade e seus determinantes 
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 A PCoA foi utilizada para visualizar a proporção de dissimilaridade (distância) (Bray-Curtis) 

entre as comunidades. Observou-se que, em nível de OTU (97%), as amostras haviam clusterizado 

mais fortemente por usina. Na usina A, as amostras se separaram de acordo com o manejo, enquanto 

na usina B, as amostras referente ao manejo orgânico estavam mais agrupadas quando comparadas ao 

manejo tradicional (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Proporção de dissimilaridade (Bray-Curtis) entre as comunidades microbianas de rizosfera 

de cana-de-açúcar sob manejo orgânico e tradicional, visualizada com a análise de coordenadas 

principais (PCoA). Onde, OA= Orgânica Usina A; CA= Convencional Usina A; OB = Orgânica 

Usina B; CB= Convencional Usina B. 

A PERMANOVA foi então utilizada para verificar se as amostras variavam de acordo com o 

manejo por usina (biogeo: OA, CA, OB, CB) e se a subclassificação de solo (TS) também era 

responsável pelo observado no PCoA. Nesse sentido, observou-se que as variáveis manejo por usina 

(PERMANOVA: df = 3, F = 7.0546, p = 0.000999) e subclassificação do solo (PERMANOVA: df = 

4, F = 3.4847, p = 0.000999) afetavam em conjunto a diversidade (Tabela suplementar 5). O fator 

manejo por usina, explica 42% da variação encontrada no PCoA, enquanto a subclassificação de solo 

explica 27%. Os demais 31% não podem ser explicados considerando essas duas variáveis. Além da 
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diferença na variação, houve diferença na dispersão (PERMDISP: p<0.05) entre os grupos OB e CB 

(PERMDISP: Pairwise comparisons OB X CB, p= 0.036897), reforçando o padrão encontrado no 

PCoA. Os demais grupos não apresentaram diferença na dispersão. 

Para avaliar quais grupos microbianos eram predominantes em cada tipo de cultivo, a 

distribuição binomial negativa foi utilizada (DESeq2). Ao avaliarmos como o manejo por usina 

(biogeo) impacta na dissimilaridade das amostras, observamos que 164 OTUs (p<0.01, ajustado com 

FDR) estavam diferencialmente abundantes entre os 4 grupos amostrais avaliados (Tabela 

suplementar 6). Para uma avaliação mais precisa, a forma como o manejo impacta na rizosfera foi 

investigado por usina. Na usina A, a abundância diferencial de 54 OTUs (p<0.01, ajustado com FDR) 

foram diferentes nos manejos orgânicos e tradicionais. Os filos, Actinobacteria, Gemmatimonadetes, 

Nitrospirae, Proteobacteria e o candidato a filo TM7 foram mais abundantes no manejo orgânico, 

enquanto os filos Acidobacteria, Bacteroidetes, Planctomycetes foram mais abundantes no manejo 

tradicional. Famílias como Hyphomicrobiaceae, Rhodospirillaceae, Beijerinckiaceae, 

Nitrospiraceae, Nocardioidaceae, Solibacteraceae, Sphingomonadaceae e Streptosporangiaceae 

foram enriquecidas no manejo orgânico. Enquanto, Acidobacteriaceae, Koribacteraceae, 

Micrococcaceae, Sphingobacteriaceae, Thermogemmatisporaceae, Thermomonosporaceae estavam 

mais presentes associados ao sistema tradicional da usina A (Tabela 3). 

 Seguindo o observado no PCoA e no PERMDISP, a Usina B apresentou um menor número 

(27) de OTUs (p<0.01, ajustado com FDR) diferencialmente abundantes em detrimento do manejo. 

Os filos, Actinobacteria, Chloroflexi, Cyanobacteria, Gemmatimonadetes e Proteobacteria foram os 

mais abundantes no manejo orgânico, enquanto Acidobacteria, e os candidato a filos AD3 e WPS-2 

estavam associados ao manejo tradicional. A família Micromonosporaceae e Propionibacteriaceae 

foram observadas como diferencialmente abundantes no manejo orgânico, enquanto 

Cellulomonadaceae, Ktedonobacteraceae, Micrococcaceae e Thermomonosporaceae, estavam mais 

associadas ao manejo tradicional (Tabela 4). Observou-se que a níveis taxonômicos mais altos (Filo), 

o perfil das OTUs mais abundantemente era semelhante em razão do manejo e que a níveis 

taxonômicos mais baixos (família) era diferenciado, o que reforça a separação observada no mapa no 

quesito usina.  

 

OTUs e propriedades do solo 

 

A maioria das propriedades físico-químicas dos solos avaliados não se alteram em função do 

manejo (ANOVA, p>0.05), sendo o K, o único elemento diferente entre manejos orgânicos (OA e 
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OB) e convencionais (CA e CB) (ANOVA; TukeyHSD, p<0.05) nas duas usinas. O Al é mais 

abundante no sistema convencional da usina B (CB) (ANOVA; TukeyHSD, p<0.05). Já a MO difere 

entre as usinas (ANOVA; TukeyHSD, p<0.05) (Tabela suplementar 1). O teste de Mantel foi 

executado a fim de verificar a correlação entre a comunidade microbiana e os parâmetros físico-

químicos do solo. Nesse sentido, observou-se que a comunidade microbiana estava relacionada com 

os atributos físico-químicos do solo (R= 0.25, p=0.009), o que explica parte a interação entre a 

subclassificação do solo e a diversidade observados na PERMANOVA.  

Os atributos físico-químicos avaliados se correlacionaram positivamente (R >0.5) ou 

negativamente (R < -0.5) com 19 das OTUs (Tabela suplementar 7).  O K e o Mg foram os elementos 

que mais se correlacionaram com OTUs, se correlacionando com 6 e 7 OTUs, respectivamente. 

Algumas OTUs foram influenciadas por mais de um fator edáfico. A OTU 00011, pertencente ao 

gênero Mycobacterium e a OTU00034, pertencente à família Intrasporangiaceae se correlacionam 

positivamente com o pH, P e K. Já a OTU00018, do gênero Edaphobacter se correlaciona 

negativamente com o K e o Mg, e positivamente com o Al. O membro da família Ellin6075 

(OTU00036) se correlaciona negativamente com o Ca, Al e a SB, enquanto a OTU00039, 

relacionada ao gênero Phenylobacterium se correlaciona positivamente com o Al e negativamente 

com o Ca e a SB. As demais OTUs se relacionam com um ou dois dos fatores avaliados.  

O CAP foi utilizado como modelo de ordenação restrita para demonstrar como os fatores 

edáficos impactavam na diversidade. A direção dos vetores indica a variação máxima relacionada ao 

fator avaliado, enquanto o tamanho do vetor indica a força da correlação. Nesse aspecto, os maiores 

vetores K e Mg, são aqueles que se correlacionaram com o maior número de OTUs no teste de 

correlação de Pearson. Pela direção dos vetores Mg e Cálcio estão relacionado ao grupo convencional 

da Usina A, enquanto a MO se relaciona com a diversidade da orgânica da usina A.  Em contraponto, 

fatores como P, Al, pH e K, estão relacionados a parte da comunidade orgânica e convencional da 

usina B. Ademais, os efeitos observados no gráfico são significativos (P<0.01) e sugerem que os 

efeitos edáficos são responsáveis, juntamente com o manejo, por explicar uma fatia da diversidade. 



  

Tabela 3. Análise da abundância diferencial de filos e famílias na Usina A. O valor de p foi ajustado com a correção de Benjamini- 

Hochberg (FDR). 

 

 

 

Filos abundantes no sistema orgânico (Usina A) Famílias abundantes no sistema orgânico (Usina A) 

nº de OTUs Filo log2FC padj 

nº de 

OTUs Filo Família log2FC padj 

4 Acidobacteria 4.47875 <0.001 1 Proteobacteria Beijerinckiaceae 5.36364 <0.001 

3 Actinobacteria 2.56979 <0.001 4 Proteobacteria Hyphomicrobiaceae 3.27296 <0.001 

3 Chloroflexi 5.63902 <0.001 1 Nitrospirae Nitrospiraceae 5.30494 <0.001 

3 Gemmatimonadetes 3.51028 <0.001 1 Actinobacteria Nocardioidaceae 1.74785 <0.001 

1 Nitrospirae 5.30494 <0.001 2 Proteobacteria Rhodospirillaceae 3.00827 <0.001 

2 Planctomycetes 3.74846 <0.001 1 Acidobacteria Solibacteraceae 6.28568 <0.001 

10 Proteobacteria 4.15751 <0.001 1 Proteobacteria Sphingomonadaceae 3.25673 <0.001 

2 TM7 5.23160 <0.001 1 Actinobacteria Streptosporangiaceae 3,14847 <0.001 

      

  

Filos abundantes no sistema convencional (Usina A) Famílias abundantes no sistema convencional (Usina A) 

nº de OTUs Filo log2FC padj 

nº de 

OTUs Filo Família log2FC padj 

9 Acidobacteria -5.89496 <0.001 1 Acidobacteria Acidobacteriaceae -3.37536 <0.001 

2 Actinobacteria -2.38958 <0.001 4 Acidobacteria Koribacteraceae -3.28882 <0.001 

1 Bacteroidetes -6.47554 <0.001 1 Actinobacteria Micrococcaceae -2.99951 <0.001 

3 Chloroflexi -4.74474 <0.001 1 Bacteroidetes Sphingobacteriaceae -6.47554 <0.001 

1 Gemmatimonadetes -4.24368 <0.001 2 Chloroflexi Thermogemmatisporaceae -4.89576 <0.001 

7 Planctomycetes -4.24065 <0.001 1 Actinobacteria Thermomonosporaceae -1.77965 <0.001 

2 Proteobacteria -3.12020 <0.001      

1 WPS-2 -5.72773 <0.001      
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Tabela 4. Análise da abundância diferencial de filos e famílias na Usina B. O valor de p foi ajustado com a correção de Benjamini-Hochberg 

(FDR). 

 

 

Filos abundantes no sistema orgânico (Usina B) Famílias abundantes no sistema orgânico (Usina B) 

nº de OTUs Filo log2FC padj 

nº de 

OTUs Filo Família log2FC padj 

4 Actinobacteria 5.66710 <0.001 2 Actinobacteria Micromonosporaceae 5.66074 <0.001 

3 Chloroflexi 4.35895 <0.001 1 Actinobacteria Propionibacteriaceae 5.61031 <0.001 

1 Cyanobacteria 5.21269 <0.001      

1 Gemmatimonadetes 4.85026 <0.001      

1 Planctomycetes 4.55130 <0.001      

4 Proteobacteria 4.02132 <0.001      

1 TM7 4.63940 <0.001      

    

     

      

  

Filos abundantes no sistema convencional (Usina B) Famílias abundantes no sistema convencional (Usina B) 

nº de OTUs Filo log2FC padj 

nº de 

OTUs Filo Família log2FC padj 

2 Acidobacteria -3.74338 <0.001 2 Actinobacteria Cellulomonadaceae -2.70339 <0.001 

3 Actinobacteria -3.27162 <0.001 1 Chloroflexi Ktedonobacteraceae -5.48921 <0.001 

1 AD3 -4.41611 <0.001 1 Actinobacteria Micrococcaceae -3.08491 <0.001 

1 Chloroflexi -5.48921 <0.001 1 Actinobacteria Thermomonosporaceae -4.02654 <0.001 

1 Planctomycetes -3.21962 <0.001      

2 Proteobacteria -4.88317 <0.001      

1 TM7 -5.30843 <0.001      

1 WPS-2 -6.02818 <0.001      



  

 

 

Figura 3. Análise canônica das coordenadas principais (CAP) do efeito dos fatores edáficos sobre as 

comunidades bacterianas de cana-de-açúcar sob manejo orgânico e tradicional. Onde, OA= Orgânica 

Usina A; CA= Convencional Usina A; OB = Orgânica Usina B; CB= Convencional Usina B. 

 

Predição funcional de rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo orgânico e tradicional 

 

A análise do gene marcador 16S rRNA apresenta informações importantes sobre como a 

diversidade se relaciona com o manejo e com os fatores edáficos, entretanto, não consegue prover 

informação sobre sua funcionalidade. Nesse sentido, o programa PICRUSt foi utilizado para predizer 

a funcionalidade a partir do 16S rRNA. A partir da predição dos metagenomas, 6,910 possíveis genes 

foram obtidos. A acurácia da predição foi avaliada com o valor de NSTI, que teve média de 0.19 ± 

0.02, valores próximos aos encontrados para solo (média NSTI=0.17 ± 0.02 d.p) pela equipe 

desenvolvedora do programa (Langille et al., 2013), reforçando a acurácia da predição. 

 Ao nível de classificação 2 do KEGG, genes relacionados ao metabolismo de lipídeos, 

nucleotídeos, de aminoácidos e de terpenóides foram diferencialmente expressos entre as usinas. O 

mesmo foi observado para genes relacionados à tradução, processamento da informação genética e 

degradação de xenobióticos (Figura 4). Dessa forma, observa-se que houve separação entre as 
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funcionalidades das usinas, acompanhando a separação taxonômica a nível de usina observada no 

PCoA. 

 

Figura 4. Metagenomas preditos pelo software PICRUSt diferencialmente expressas ao nível 2 do 

banco de dados KEGG. A figura apresenta as funções diferencialmente expressas, quando 

comparadas as duas usinas pelo teste t de Welch's com correção do valor de p de Benjamini–Hochber 

(p<0.05). Onde: A representa a Usina A e B representa a Usina B. 

 

Para verificar como o manejo influência nas funções preditas relacionadas as habilidades de 

promoção do crescimento vegetal, selecionamos 79 genes envolvidos na solubilização e absorção de 

fosfato, biossíntese de fitohormônios, produção de ACC deaminase, produção de sideróforos, fixação 

de nitrogênio e no biocontrole (Tabela suplementar 8) e avaliamos como esses genes se comportavam 

em função do manejo em cada usina (Figura 5).  

Seis genes estão diferencialmente expressos no manejo orgânico na usina A, sendo que 5 

deles se relacionam com a fixação de nitrogênio K02591 (nifK), K02586 (nifD), K02588 (nifH), 

K02585 (nifB) e K02596 (nifX), e um está envolvido na produção de acetoína K03366 (butA). Já na 

usina B, observou-se um maior número de genes diferencialmente expressos. Assim como na usina 

A, todos foram diferencialmente expressos no manejo orgânico. Em sua maioria (10), estão 

relacionados a fixação de nitrogênio K02592 (nifN), K02596 (nifX), K02595 (nifW), K02593 (nifT), 

K02585 (nifB), K02594 (nifV), K02587 (nifE), K03839 (nifF), K02597 (nifZ) ou ao metabolismo do 

nitrogênio K01915 (gnlA). Os demais relacionam-se a produção de ACC deaminase (K01505), 

produção de β-1,3-glucanase (K01210) e produção de sideróforo (K02361). 
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A 

 

B 

 

 

Figura 5. Genes relacionados a promoção do crescimento vegetal diferencialmente expressos (teste t 

de Welch's, com correção do valor de p de Benjamini–Hochber (p<0.05) na rizosfera de cana-de-

açúcar sob manejo tradicional e orgânico. (A) Usina A. (B) Usina B. 

 

DISCUSSÃO 

 

Admite-se que o cultivo orgânico tenha impacto positivo no solo, sobretudo em sua 

microbiota, almejando processos como a aquisição de nutrientes, a supressão de patógenos e 

estimulação do crescimento vegetal (Henneron et al., 2015; Xia et al., 2015). Nesse âmbito, o 

presente estudo acessou a microbiota associada à rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo tradicional 

e orgânico e buscou as diferenças na sua abundância, taxonomia e funcionalidade.  
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Mesmo com grandes diferenças entre as práticas adotadas entre a agricultura orgânica e 

convencional, não foram observadas diferenças entre os manejos dentro de uma mesma usina em 

relação ao número de OTUs observadas (sobs) e as métricas de riqueza (Chao1) e diversidade 

(Shannon). Entretanto, essas métricas alteraram em função das usinas avaliadas. O mesmo foi 

observado por Pershina et al. (2015) ao avaliar como o manejo impactava a diversidade alfa em 

campos de trigo. No referido estudo, a diversidade alfa variou ao comparar as regiões cultivadas com 

regiões de floresta, entretanto, a diversidade alfa entre manejos orgânicos e tradicional não 

apresentou diferenças.  

Sugerimos que pelo fato de a cana-de-açúcar apresentar um longo histórico de adubação 

orgânica concomitante a química em manejos tradicionais, com a adição de compostos como 

vinhaça, torta de filtro e lodo (Vitti and Mazza, 2002), o estado nutritivo do solo se mantenha estável 

e a uniformidade e a riqueza das espécies sejam semelhantes quanto a seus índices, mas variem em 

função da diversidade beta, como foi observado neste estudo. Hartmann et al (2015), observaram que 

solos que recebem somente adubação orgânica apresentam profundas diferenças em relação a solos 

onde a adubação é exclusivamente mineral, entretanto, em sistemas integrados, em que compostos 

orgânicos e químicos são administradas as diferenças são menores.  

As diferenças observadas, nas diversidades alfa e beta, entre as usinas são explicadas por um 

conjunto de fatores. Peiffer e colaboradores (2013) encontraram diferenças significativas entre a 

rizosfera de milho plantadas em diferentes regiões, todavia, somente o fator distância geográfica não 

era o único elemento capaz de explicar completamente as variações na diversidade alfa e beta nessas 

regiões. Além do fator biogeográfico, que corresponde à análise da diversidade em função da 

distribuição espacial, aspectos específicos de cada usina e suas práticas agrícolas (clima, relevo, 

quantidade e tipo de insumos aplicados), bem como os fatores edáficos são responsáveis pela 

alteração da diversidade (Green and Bohannan, 2006; Durrer et al., 2016; Xia et al., 2016). 

Dentre os filos predominantes encontrados neste estudo, destacaram-se: Proteobacteria, 

Acidobacteria, Actinobacteria, Planctomycetes e Chloroflexi. Os filos, Proteobacteria, 

Acidobacteria e Actinobacteria são os mais comumente encontrados associados a vários estudos que 

avaliam a rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo tradicional (Pisa et al., 2011; Da Costa et al., 2014; 

Lopes et al., 2016; Armanhi et al., 2018). Os demais filos apresentam uma maior flexibilidade. Filos 

como Planctomycetes e Chloroflexi que foram mais predominantes neste estudo, foram menos 

abundantes em outros estudos que avaliaram a diversidade em rizosfera de cana-de-açúcar (Pisa et 

al., 2011; Da Costa et al., 2014), o que reforça a ideia de que a composição microbiana da rizosfera é 
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multifacetada e influenciada por aspectos próprios de cada vegetal, por práticas locais, fatores 

biogeográficos e componentes edáficos. 

Neste estudo, em nível de OTU, os padrões observados no PCoA e confirmados pela 

PERMANOVA e PERMDISP, corroboram com a ideia de que a diversidade microbiana é, em parte, 

influenciada pela forma de agricultura. A forma de manejo como uma das forças de ação na rizosfera 

também foi encontrada em outros estudos. Em rizosfera de café, observou-se uma grande diferença 

entre a diversidade de amostras oriundas da agricultura intensiva (INT) em comparação a amostras de 

agricultura orgânica de longo prazo (ORG) (Caldwell et al., 2015). Em rizosfera de parreiras, os filos 

Firmicutes, Acidobacteria, Verrucomicrobia e Planctomyces foram enriquecidos no manejo 

orgânico, enquanto os filos Proteobacteria e Bacteroidetes foram mais abundantes no manejo 

tradicional (Vega-Avila et al., 2015).  

 Ao analisarmos a abundância diferencial dos filos pela ferramenta DESeq2, observamos que 

os filos Proteobacteria, Actinobacteria e Gemmatimonadetes foram mais abundantes no manejo 

orgânico das duas usinas, enquanto o filo Acidobacteria e o candidato a filo WPS-2 foram 

diferencialmente abundantes no manejo tradicional. O filo Proteobacteria já foi reportado como mais 

abundante em solos tratados com três tipos de esterco verde (Zhang et al., 2017) e em solos que 

recebiam esterco e lodo (Hartmann et al., 2015). Dentro das classes pertencentes ao filo 

Proteobacteria, a classe Alfaproteobacteria foi a mais predominante. Essa classe tem sido associada 

à presença de fertilização orgânica (Ferreira et al., 2009; Li et al., 2012), reforçando os achados deste 

estudo.  

O filo Actinobacteria também já foi relatado como mais abundante em solos que recebiam 

esterco animal (Wessén et al., 2010). O filo Actinobacteria está amplamente disponível no solo e é 

metabolicamente versátil, sendo capaz de utilizar e degradar uma ampla gama de substâncias. 

Apresenta importante papel na ciclagem dos nutrientes, participando dos ciclos biogeoquímicos e na 

degradação da matéria orgânica. São capazes de colonizar a rizosfera e de competir com outros 

micro-organismos no solo através da biossíntese de compostos antimicrobianos (Bulgarelli et al., 

2013; Barka et al., 2016), o que facilitaria sua adaptação nos sistemas orgânicos.  Além disso, os filos 

Proteobacteria e Actinobacteria responderam positivamente a adição de substratos orgânicos 

contendo carbono no solo (Eilers et al., 2010), o que auxiliaria sua presença em solos cultivados sob 

manejo orgânico. Já o filo Gemmatimonadetes foi encontrado de forma mais abundante em solos 

adubados com compostos (Chaudhry et al., 2012), o que também é uma realidade na adubação 

orgânica da cana-de-açúcar.  
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Embora os membros do filo Acidobacteria sejam considerados como oligotróficos 

(apresentam melhor crescimento em ecossistemas limitados em nutrientes), esses micro-organismos 

têm sido encontrados em maior abundância em manejos tradicionais (Pershina et al., 2015) ou 

associados a combinação de fertilização orgânica e inorgânica (Li et al., 2017). Sugerimos que isso 

ocorra, pois apesar de crescerem melhor em ecossistemas mais pobres, não são reconhecidos pela 

degradação de moléculas complexas, embora contenham essa informação em seu genoma (Kielak et 

al., 2016), o que dificultaria sua adaptação em ambientes com alta carga de matéria orgânica.  

Nem sempre a classificação das OTUs é possível a níveis taxonômicos mais baixos, 

entretanto, das que foram passíveis de classificação, encontramos algumas famílias diferencialmente 

abundantes de acordo com o manejo por usina. Sob manejo orgânico encontramos, como 

diferencialmente abundantes, famílias importantes no ciclo do nitrogênio e carbono (Gardner et al., 

2011), como a família Hyphomicrobiaceae. Sugerimos que a presença dessa família associada à 

agricultura orgânica pode estar relacionada à necessidade de degradação de compostos orgânicos 

mais complexos para a liberação de elementos importantes para o crescimento celular, como o 

nitrogênio e o carbono. Em canaviais convencionais, esses elementos seriam mais facilmente 

adquiridos ao serem administrados via adubação inorgânica.   

 A família Hyphomicrobiaceae, juntamente com as famílias Sphingomonadaceae, 

Rhodospirillaceae (mais abundantes no manejo orgânico) e Sphingobacteriaceae (mais abundante no 

manejo tradicional) têm sido frequentemente encontradas na rizosfera e são conhecidas por terem 

membros que são capazes de promover o crescimento vegetal (De Souza, 2016). Reforça-se dessa 

forma, que independente do cultivo, serão recrutados para a rizosfera, os indivíduos que forem mais 

benéficos ao vegetal (Bulgarelli et al., 2013).  

 Embora o manejo seja responsável por parte da variação observada, ele não foi a única força 

capaz de modular a estrutura da rizosfera das amostras avaliadas. A subclassificação do solo e seus 

atributos físico-químicos também contribuíram estatisticamente para o observado. A avaliação 

baseada na subclassificação do tipo do solo foi empregada e avaliada neste estudo, pois englobam 

características não cobertas pelas análises físico-químicas como a textura, estrutura, quantidade de 

areia e argila e a estabilidade (EMBRAPA SOLOS, 2013). Em relação à subclassificação do solo, 

observamos que essa métrica interferiu na diversidade beta, mas não na alfa.  

Complementando a ação da subclassificação do tipo do solo, as características químicas e 

físicas do solo se correlacionaram com 19 das OTU e somente os elementos K e Al variaram em 

função do manejo por usina. O tipo de solo em conjunto com suas propriedades físico-químicas pode 

beneficiar certos tipos de micro-organismos criando nichos específicos, o que exerce influência na 
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habilidade das raízes em recrutar indivíduos para a rizosfera (Lareen et al., 2016). O complexo 

sistema formado pelas características do solo pode ainda, influenciar na fisiologia vegetal e na 

exsudação radicular, levando a modificação da microbiota da rizosfera (Philippot et al., 2013). E 

dentre os atributos físico-químicos, o pH é aquele que mais condiciona a diversidade (Lauber et al., 

2008; Lauber et al.,2009), embora os outros elementos também impactem na diversidade. Em 

específico, o sistema orgânico também é capaz de modificar as propriedades físico-químicas do solo 

e como consequência sua microbiota. Quando se insere um adubo orgânico no solo, os micro-

organismos que estão no adubo podem se proliferar no solo. Em contraponto, o sistema orgânico 

pode favorecer as espécies heterotróficas que já estão disponíveis no solo (Bettiol et al., 2002; Puglisi 

et al., 2013). 

A análise do sequenciamento em larga escala da região V3-V4, nos permitiu um melhor 

entendimento sobre como os fatores edáficos e o manejo atuam sobre a distribuição taxonômica. 

Embora tenhamos feito algumas inferências sobre a função desses organismos baseado nas 

informações disponíveis na literatura a cerca das famílias, softwares como o PICRUSt são capazes de 

fornecer informações com maior acurácia. Neste sentido, Zarraonaindia et al. (2015) encontraram 

grande similaridade entre os metagenomas preditos pelo PICRUSt e os metagenomas sequenciados, 

validando o método utilizado neste estudo.  

Observou-se que além das diferenças entre as diversidades, alfa e beta, as usinas também 

apresentavam diferenças no contexto funcional, corroborando com a força do elemento “usina” 

obtido neste estudo. Selecionamos genes relacionados à promoção do crescimento vegetal e 

avaliamos se eles se encontravam diferencialmente expressos entre os cultivos orgânico e tradicional 

dentro de cada usina. A promoção do crescimento vegetal por rizobactérias é um efeito extremamente 

desejado, haja vista que seriam uma boa alternativa para redução de patógenos e biodisponibilização 

de nutrientes na agricultura orgânica (Gardener and Fravel, 2002). As rizobctérias promotoras do 

crescimento vegetal estimulam o crescimento vegetal por um ou mais mecanismos, podendo atuar na 

disponibilização de nutrientes como o fosfato, o nitrogênio, na produção de fitohormônios ou como 

agentes de biocontrole (Nihorimbere et al., 2011, Glick, 2012).   

De todos os fatores de promoção do crescimento vegetal avaliados, a fixação de nitrogênio foi 

a mais associada ao manejo orgânico. Vários genes relacionados à nitrogenase foram 

diferencialmente expressos nas usinas A e B em associação ao manejo orgânico. Na usina B, ainda 

foram observadas associadas ao manejo orgânico a expressão diferencial dos genes que codificam a 

ACC deaminase e a 1-3,glucanase. Esses achados, encontram-se em concordância com outros 

descritos na literatura. Orr et al (2012) e Chinnadurai et al (2014), relataram que a fertilização 
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orgânica se correlacionava com um aumento das cópias de NifH. Isso pode ser explicado, pelo fato de 

que na agricultura convencional o uso de fertilizantes a base de nitrato ou amônio, provêem uma 

fonte de nitrogênio facilmente absorvível. Já na agricultura orgânica, as fontes nitrogenadas derivam 

apenas da rotação de culturas e da adubação via composto ou estercos, sendo fundamental a ação dos 

micro-organismos em processos de dissimilação desses compostos a aminoácidos, amônia ou nitrato, 

formas que são absorvidas pelo vegetal (Ye et al., 2017; Tsvetkov et al., 2018). No entanto, a fixação 

biológica de nitrogênio é menos dispendiosa energeticamente, do que a aquisição de nitrogênio a 

partir de moléculas orgânicas complexas (Norman and Friesen, 2017). 

 Como a ACC deaminase está presente em situações de estresses bióticos e abióticos (Glick, 

2012), sugere-se que sua presença em sistemas orgânicos acontece, devido a esse tipo de cultivo 

apresentar baixas quantidades de nutrientes de fácil assimilação, constituindo por si só uma forma de 

estresse. Já a 1-3,glucanase está associada ao biocontrole (Hayat et al., 2010) e sua presença no solos 

sob agricultura orgânica é interessante, uma vez que os agentes químicos para controle de doenças 

vegetais não podem ser utilizados.  

Analisados em conjunto, os resultados obtidos neste estudo revelam que embora o manejo 

tenha um grande impacto no comportamento da rizosfera, os fatores edáficos (subclassificação de 

solo e propriedades físico-químicas) também são responsáveis por moldar a rizosfera. Observamos 

que a regionalidade (relevo, clima, volume de chuvas), as práticas de manejo próprias de cada usina 

(quantidade e tipo de produtos aplicados) e o fator biogeográfico foram os responsáveis pela grande 

diferença nas diversidades alfa e beta observadas entre usinas. Ademais, verificou-se que o manejo 

orgânico tem efeito sobre a promoção do crescimento vegetal, sobretudo no que tange a fixação 

biológica de nitrogênio.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela suplementar 1. Análise físico-química de rizosfera de cana-de-açúcar cultivada sob manejo tradicional e orgânico*. 

Amostra Usina Manejo¹ Ap² Ts3 pH4 P5 K6 Ca7 Mg8 Al9 H_AL10 MO11 SB12 CTC13 

C2C1 A conv C LVDFR 4.8 5.6 0.05a 2.4 1 0b 3.8 2.2b 3.46 8.36 

C2C2 A conv C LVDFR 4.8 5.6 0.05a 2.4 1 0b 3.8 2.2b 3.46 8.36 

C2C4 A conv C LVDFR 4.8 5.6 0.05a 2.4 1 0b 3.8 2.2b 3.46 8.36 

C2O2 A org D LVDF 4.8 3.2 0.24b 1.7 0.8 0b 1.9 1.2b 2.83 4.4 

C2O3 A org D LVDF 4.8 3.2 0.24b 1.7 0.8 0b 1.9 1.2b 2.83 4.4 

C2O4 A org D LVDF 4.8 3.2 0.24b 1.7 0.8 0b 1.9 1.2b 2.83 4.4 

C4C2 A conv C LVEF 5.3 5.9 0.11a 2.1 0.8 0.1b 3 3b 2.1 6 

C4C3 A conv C LVEF 5.3 5.9 0.11a 2.1 0.8 0.1b 3 3b 2.1 6 

C4C4 A conv C LVEF 5.3 5.9 0.11a 2.1 0.8 0.1b 3 3b 2.1 6 

C4O1 A org B LVDF 5.7 11.9 0.39b 2.9 1 0b 2.9 2.4b 4.3 7.2 

C4O2 A org B LVDF 5.7 11.9 0.39b 2.9 1 0b 2.9 2.4b 4.3 7.2 

C4O3 A org B LVDF 5.7 11.9 0.39b 2.9 1 0b 2.9 2.4b 4.3 7.2 

C3C1 B conv D LVMA 4.5 7.8 0.06a 1.16 0.70 0.64a 5 26.8a 1.92 6.92 

C3C2 B conv D LVMA 4.5 7.8 0.06a 1.16 0.70 0.64a 5 26.8a 1.92 6.92 

C3C3 B conv D LVMA 4.5 7.8 0.06a 1.16 0.70 0.64a 5 26.8a 1.92 6.92 

C3O1 B org D LVE 5.19 6 0.30b 2.07 0.80 0.00b 2.2 19.3a 3.17 5.37 

C3O2 B org D LVE 5.19 6 0.30b 2.07 0.80 0.00b 2.2 19.3a 3.17 5.37 

C3O3 B org D LVE 5.19 6 0.30b 2.07 0.80 0.00b 2.2 19.3a 3.17 5.37 

C9C1 B conv E LVDF 4.3 2.6 0.04a 0.20 0.12 0.76a 3.1 15.5a 0.36 3.46 

C9C2 B conv E LVDF 4.3 2.6 0.04a 0.20 0.12 0.76a 3.1 15.5a 0.36 3.46 

C9C4 B conv E LVDF 4.3 2.6 0.04a 0.20 0.12 0.76a 3.1 15.5a 0.36 3.46 

C9O1 B org D LVMT 4.8 3.2 0.22b 0.92 0.52 0.25b 2.9 13.4a 1.65 4.55 

C9O2 B org D LVMT 4.8 3.2 0.22b 0.92 0.52 0.25b 2.9 13.4a 1.65 4.55 
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C9O3 B org D LVMT 4.8 3.2 0.22b 0.92 0.52 0.25b 2.9 13.4a 1.65 4.55 

 

*Diferentes letras na mesma coluna indicam diferença (p<0.05) detectadas pelo teste de Tukey HSD. 

1. Conv = convencional; Org= orgânico 

2. Ap= Ambiente de produção 

3. Ts=Tipo de solo. Latossolo vermelho distroférrico- LVDFR; Latossolo vermelho distrófico- LVDF; Latossolo vermelho eutroférrico- LVEF; 

Latossolo vermelho mesoálico- LVMA; Latossolo vermelho eutrófico- LVE; Latossolo vermelho mesotrofico- LVMT.. 

5. P (mg/dm³) = fosforo  

6. K (Cmolc/dm³) =Potássio 

7. Ca (Cmolc/dm³) = Cálcio 

8. Mg (Cmolc/dm³) = Magnésio 

9. Al (Cmolc/dm³) = Alumínio  

10. H/Al (Cmolc/dm³) 

11. MO= Matéria organica 

12. SB (Cmolc/dm³) = Soma das bases 

13. CTC (Cmolc/dm³) = Capacidade de Troca de Cátions Efetiva  
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Tabela suplementar 2. Informação das sequências e da cobertura do sequenciamento de amostras oriundas de rizosfera de cana-de-açúcar sob 

manejo orgânico e tradicional. 

 

Antes da normalização Depois da normalização 

Amostra Biogeo¹ Coverage² nseqs³ sobs4* nseqs³ sobs4* 

C2C1 CA 0.988827 47525 2794a 11254 1736a 

C2C2 CA 0.973525 22852 1848a 11254 1430a 

C2C4 CA 0.985619 41095 2547a 11254 1658a 

C2O2 OA 0.984156 46641 3184a 11254 1894a 

C2O3 OA 0.975751 28496 2376a 11254 1635a 

C2O4 OA 0.972036 23173 1916a 11254 1417a 

C3C1 CB 0,99166 55017 2126b 11254 1167b 

C3C2 CB 0.990813 53663 2236b 11254 1309b 

C3C3 CB 0.984692 24171 1292b 11254 1011b 

C3O1 OB 0.98703 42174 2239b 11254 1421b 

C3O2 OB 0.980282 22872 1561b 11254 1200b 

C3O3 OB 0.975653 19181 1464b 11254 1199a 

C4C2 CA 0.986022 44712 2723a 11254 1710a 

C4C3 CA 0.974722 26070 2082a 11254 1502a 

C4C4 CA 0.984211 43448 2751a 11254 1675a 

C4O1 OA 0.9819 37349 2690a 11254 1769a 

C4O2 OA 0.979494 24091 1930a 11254 1494a 

C4O3 OA 0.974718 27411 2585a 11254 1880a 

C9C1 CB 0.986399 32056 1513b 11254 1052b 

C9C2 CB 0.981348 19623 1164b 11254 952b 

C9C4 CB 0.987001 32773 1541b 11254 1060b 

C9O1 OB 0.982371 24051 1769b 11254 1401b 
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C9O2 OB 0.967066 11356 1066b 11254 1063b 

C9O3 OB 0.962058 11254 1152b 11254 1152b 

   

Total=761,054 Total= 48,549  Total =33,787 

   

Média=31,710 Média= 2,023 

 

Média=1,408 

 

¹. OA= Orgânica Usina A; CA= Convencional Usina A; OB = Orgânica Usina B; CB= Convencional Usina B. ². Estimativa de cobertura Good 

³ Número de sequências obtidas; 4 Número de OTUs observadas; *Diferentes letras na mesma coluna indicam diferença (p<0.05) detectadas pelo 

teste de Tukey HSD. 

 

Tabela suplementar 3. Abundâncias relativas dos filos em rizosferas sob manejo tradicional e orgânico (Planilha do excel adicionada ao MS 

Word) 

Microsoft Excel 

Worksheet
 

 

Tabela suplementar 4. Abundâncias relativas de famílias em rizosferas sob manejo tradicional e orgânico (Planilha do excel adicionada ao MS 

Word) 

Microsoft Excel 

Worksheet
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Tabela suplementar 5. Comparação da beta-diversidade entre os grupos por análise permutacional das variâncias (PERMANOVA) utilizando o 

índice de Bray-Curtis. 

 Df SumsOfSqs MeanSqs F.Model R² Pr(>F) 

Biogeo. 3 1.3854 0.46181 7.0546 0.41414 0.000999*** 

TS 4 0.9125 0.22812 3.4847 0.27276 0.000999*** 

Residuals 16 1.0474 0.06546  0.31310  

Total 23 3.3453   1.00000  

 

Tabela suplementar 6. Analise da abundância diferencial de OTUs influenciada pelo manejo por usina (OA= Orgânica Usina A; CA= 

Convencional Usina A; OB = Orgânica Usina B; CB= Convencional Usina B). (Planilha do excel adicionada ao MS Word) 

 

Microsoft Excel 

Worksheet
 

Tabela suplementar 7. Correlação entre as OTUs e os fatores edáficos. Foram consideradas somente as correlações medianas e fortes (R >0.5 

ou < - 0.5). (Planilha do excel adicionada ao MS Word) 

Microsoft Excel 

Worksheet
 

Tabela suplementar 8. Lista dos genes codificadores de enzimas ligados aos fatores de promoção do crescimento vegetal selecionados e 

abundância desses genes em amostras de rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo tradicional e orgânico. (Planilha do excel adicionada ao MS 

Word) 
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Microsoft Excel 

Worksheet
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Texto suplementar 1. Códigos de processamento das sequências obtidas pela 

amplificação e sequenciamento do marcador 16S rRNA 

Processamento inicial 

make.file(inputdir=/home/metagenomica/ariana2, type=fastq, prefix=stability)  

make.contigs(file=/home/metagenomica/ariana2/stability.files, processors=1)  

summary.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.fasta) 

screen.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.fasta, 

group=/home/metagenomica/ariana2/stability.contigs.groups, maxambig=0, 

maxlength=460) 

summary.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.fasta) 

unique.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.fasta) 

count.seqs(name=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.names, 

group=/home/metagenomica/ariana2/stability.contigs.good.groups) 

align.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.fasta, 

reference=/home/metagenomica/ariana2/silva.v3v4.fasta) 

summary.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.ali

gn, count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.count_table) 

screen.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.align, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.count_table, 

summary=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.summary, 

start=2, end=17012, maxhomop=8) 

summary.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.ali

gn, count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.count_table) 

filter.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.a

lign, vertical=T, trump=.) 

unique.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good

.filter.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.good.count_table) 

pre.cluster(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.f

ilter.unique.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.count

_table, diffs=2) 
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chimera.vsearch(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.

good.filter.unique.precluster.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.count_table, dereplicate=t) 

remove.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.goo

d.filter.unique.precluster.fasta, 

accnos=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniq

ue.precluster.denovo.vsearch.accnos) 

summary.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.go

od.filter.unique.precluster.pick.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.count_table) 

split.abund(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.

filter.unique.precluster.pick.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.count_table, cutoff=1) 

classify.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.goo

d.filter.unique.precluster.pick.abund.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.abund.count_table, 

reference=/home/metagenomica/ariana2/Trainset9_032012.pds/trainset9_032012.pds.fa

sta, 

taxonomy=/home/metagenomica/ariana2/Trainset9_032012.pds/trainset9_032012.pds.ta

x, cutoff=80) 

remove.lineage(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.g

ood.filter.unique.precluster.pick.abund.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.abund.count_table, 

taxonomy=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.u

nique.precluster.pick.abund.pds.wang.taxonomy, taxon=Chloroplast-Mitochondria-

unknown-Archaea-Eukaryota) 

summary.tax(taxonomy=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.uniqu

e.good.filter.unique.precluster.pick.abund.pds.wang.pick.taxonomy, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.abund.pick.count_table) 

dist.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.fil

ter.unique.precluster.pick.abund.pick.fasta, cutoff=0.20) 

cluster.split(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good

.filter.unique.precluster.pick.abund.pick.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu
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e.precluster.denovo.vsearch.pick.abund.pick.count_table, 

taxonomy=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.u

nique.precluster.pick.abund.pds.wang.pick.taxonomy, splitmethod=classify, taxlevel=6, 

cutoff=0.03) 

make.shared(list=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.

filter.unique.precluster.pick.abund.pick.an.unique_list.list, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.abund.pick.count_table, label=0.03) 

classify.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.goo

d.filter.unique.precluster.pick.abund.pick.fasta, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.abund.pick.count_table, 

template=/home/metagenomica/ariana2/gg_13_8_99.fasta, 

taxonomy=/home/metagenomica/ariana2/gg_13_8_99.gg.tax, cutoff=80) 

classify.otu(list=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.fi

lter.unique.precluster.pick.abund.pick.an.unique_list.list, 

taxonomy=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.u

nique.precluster.pick.abund.pick.gg.wang.taxonomy, 

count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.abund.pick.count_table, label=0.03, cutoff=80, 

basis=otu, probs=F) 

sub.sample(shared=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.goo

d.filter.unique.precluster.pick.abund.pick.an.unique_list.shared) 

Cobertura/diversidade alfa 

summary.single(shared/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.

good.filter.unique.precluster.pick.abund.pick.an.unique_list.shared, label=0.03, 

calc=coverage-nseqs-sobs) 

summary.single(shared=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.uniqu

e.good.filter.unique.precluster.pick.abund.pick.an.unique_list.0.03.subsample.shared, 

label=0.03, calc=-nseqs-sobs-bergerparker-chao-shannon-ace-simpson) 

rarefaction.single(shared=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.uniq

ue.good.filter.unique.precluster.pick.abund.pick.an.unique_list.shared, calc=sobs, 

freq=100) 

Para phyloseq 

get.oturep(list=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filt

er.unique.precluster.pick.abund.pick.an.unique_list.list, 

fasta=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.pick.abund.pick.fasta, 
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count=/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.uniqu

e.precluster.denovo.vsearch.pick.abund.count_table, label=0.03, method=abundance) 

fora do mothur: 

sed 's/M02913.*\t//' 

/home/metagenomica/ariana2/stability.trim.contigs.good.unique.good.filter.unique.precl

uster.pick.abund.pick.an.unique_list.0.03.rep.fasta >> rep2.fasta 

sed -e 's/|.*//g' rep2.fasta  >> rep3.fasta 

dist.seqs(fasta=/home/metagenomica/ariana2/rep3.fasta, output=lt) 

tree.shared(phylip=/home/metagenomica/ariana2/rep3.phylip.dist) 

Input Picrust 

make.biom(shared=C:\Users\arian\Desktop\biom\stability.shared, label=0.03, 

reftaxonomy=C:\Users\arian\Desktop\biom\gg_13_8_99.gg.tax, 

constaxonomy=C:\Users\arian\Desktop\biom\stability.trim.contigs.good.unique.good.fil

ter.unique.precluster.pick.pick.an.unique_list.0.03.cons.taxonomy, 

picrust=C:\Users\arian\Desktop\biom\97_otu_map.txt) 

 

No Qiime virtual box 

biom validate-table -i stability.shared.0.03.biom 

biom convert --table-type="OTU table" -i stability.shared.0.03.biom -o 

stability.shared.0.03.txt --to-tsv --header-key taxonomy 

biom convert -i stability.shared.0.03.txt -o org.biom --table-type="OTU table" --to-json 

--process-obs-metadata taxonomy
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Figura suplementar 1. Afiliação taxonômica em nível de filo e sua abundância percentual nas amostras de rizosfera de cana-de-açúcar sob 

manejo orgânico e tradicional. 
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Figura suplementar 2. Curvas de rarefação de OTUs a 97% oriundas de rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo orgânico e tradicional. 
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Figura suplementar 3. Box plots da diversidade alfa de comunidades bacterianas de rizosfera sob manejo orgânico e tradicional oriundas de  

duas usinas. (A) Índice de Shannon. (B) Índice de Chao1. 
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CAPÍTULO 2: Isolamento e prospecção de rizobactérias 

diazotróficas associadas a cana-de-açúcar sob manejo orgânico.   
 



123 
 
 

 123 

ISOLAMENTO E PROSPECÇÃO DE RIZOBACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS 

ASSOCIADAS À CANA-DE-AÇÚCAR SOB MANEJO ORGÂNICO.   

Ariana Alves Rodrigues¹; José Daniel Gonçalves Vieira¹ 

1. Laboratório de Microbiologia Ambiental e Biotecnologia (LAMAB), Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública, Avenida Universitária, s/n, Campus I, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil, 74605-050 

 

RESUMO 

 

Os micro-organismos associados ao manejo orgânico são essenciais na transformação e liberação 

de nutrientes aos vegetais. O presente estudo teve como objetivo isolar, identificar e caracterizar 

rizobactérias diazotróficas promotoras do crescimento vegetal associadas a cana-de-açúcar sob 

manejo orgânico. Para tal, a rizosfera das variedades IAC 911099 e CTC4 orgânicas foram 

amostradas e inoculadas nos meios livres de nitrogênio NFb e Burk. Os micro-organismos 

isolados foram triados in vitro quanto à capacidade de produção de fatores de promoção do 

crescimento vegetal. Foram isoladas 81 bactérias e destas, 45.6% foram positivas para o gene 

nifH e produziram pelo menos um dos fatores de promoção do crescimento vegetal avaliados. A 

produção de ácido indol-3-ácetico foi encontrada em 46% dos isolados, já a solubilização de 

fosfato foi observada em 86.5%. Nenhum isolado foi produtor de cianeto de hidrogênio, enquanto 

81% foram produtores de amônia, 19% produziram celulases e 2.7% quitinases. Micro-

organismos do gênero Burkholderia foram capazes de inibir o crescimento de Fusarium 

moniliforme in vitro. Os micro-organismos produtores de fatores de crescimento vegetal 

associados à cana-de-açúcar orgânica, sobretudo, os gêneros Burkholderia, Sphingobium, 

Rhizobium e Enterobacter, podem constituir-se de alternativas ambientalmente amigáveis para 

melhora da produção de cana-de-açúcar.  

 

Palavras-chave: agricultura orgânica, rizobactérias, nifH, ácido indol-ácetico, solubilização de 

fosfato, Fusarium moniliforme.   

 

INTRODUÇÃO 

 



124 
 
 

 124 

O uso de fertilizantes derivados do petróleo e pesticidas químicos é prática comum na 

agricultura. Diante do cenário atual, o uso desses insumos é indispensável, encarece o cultivo e 

associado à expansão das áreas agriculturáveis, causa uma serie de impactos ambientais 

(Goldemberg et al. 2008, Severiano et al. 2009, Schultz et al. 2014). Nesse sentido, tem crescido 

o interesse por alternativas mais baratas e ambientalmente menos impactantes, que reduzam ou 

substituam o uso desses implementos na agricultura tradicional (Crowder and Reganold 2015, 

Kanchiswamy et al. 2015).  

A utilização de rizobactérias promotoras de crescimento vegetal (RPCV) é uma das 

alternativas para reduzir o uso de fertilizantes sintéticos e produtos de fontes não renováveis, 

apresentando baixo custo de produção/implantação (Sadeghi et al. 2012, Szilagyi-Zecchin et al. 

2014). As RPCV correspondem a bactérias que habitam a rizosfera, a zona de solo imediatamente 

adjacente à raiz, e que são capazes de promover o crescimento vegetal por um ou mais 

mecanismos (Noumavo et al. 2016). Seu uso é comumente adotado na agricultura tradicional e 

empiricamente na agricultura orgânica, uma vez que esta é extremamente dependente das 

transformações dos nutrientes mediada pela microbiota natural do solo (Pariona-Llanos et al. 

2010, Bhardwaj et al. 2014, Jarvan and Edesi, 2015).  

As RPCV podem promover o crescimento vegetal aumentando a disponibilidade de 

nutrientes para o vegetal através da fixação de nitrogênio, solubilização de minerais e adsorção de 

ferro (Kukla et al. 2014). Podem produzir fitoestimuladores, como o ácido indol-acetico (AIA), 

ácido giberilinico, citocininas e 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) deaminase, que 

estimulam o desenvolvimento da raiz e o crescimento dos tecidos vegetais (Sgroy et al. 2009). 

Ainda desempenham papel fundamental como biopesticidas, através da produção de metabólitos 

com ação antibiótica, podendo ainda participar na degradação de poluentes orgânicos (Ahemad 

and Kibret 2014). 

Devido à importância biológica do nitrogênio na constituição de biomoléculas, o alto 

custo e o impacto ambiental causado pela produção dos fertilizantes nitrogenados sintéticos, as 

bactérias que fixam nitrogênio (diazotróficas) são alvos de interesse (Karagöz et al. 2012). Esses 

micro-organismos são capazes de converter o nitrogênio molecular (N2) em amônia (NH3), forma 

nitrogenada absorvida pelo vegetal. Essa conversão é mediada, na maioria das vezes, pela enzima 

ferro-molibdênio (FeMo) nitrogenase, que é codificada pelos genes do complexo nif (nifH, nifD, 

nifK). Por serem altamente conservados ao longo das espécies, os genes do complexo nif, podem 
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ser utilizados como evidencia indireta da presença da nitrogenase e como marcadores 

moleculares na triagem de organismos diazotróficos (Dai et al. 2014, Ji et al. 2014, Kumar 2014, 

MacKellar et al. 2016). 

As RPCV diazotróficas associadas à cana-de-açúcar apresentam uma grande diversidade 

taxonômica, destacando-se importantes gêneros como Herbaspirillum, Pantoea, Burkholderia, 

Azospirillum e Glucononacetobacter (Lin et al. 2012, Gopalakrishnan et al. 2015, Tam and Diep 

2015). Nesse contexto, diversos estudos tem sido conduzidos a fim de isolar bactérias 

diazotróficas associadas a cana-de-açúcar sob manejo tradicional e caracterizar os fatores de 

promoção do crescimento vegetal produzido por esses organismos (Luvizotto et al. 2010, Lima et 

al. 2011, Beneduzi et al. 2013, Kruasuwan and Thamchaipenet 2016). 

Entretanto, o estudo sobre RPCV diazotróficas associadas à cana-de-açúcar sob manejo 

orgânico é escasso. Existe grande interesse nesse grupo, uma vez que um dos maiores desafios da 

agricultura orgânica é a limitação de nitrogênio no solo, já que compostos nitrogenados sintéticos 

são abolidos (Wongphatcharachai et al. 2015). Deste modo, as RPCV que apresentam múltiplos 

fatores de promoção de crescimento vegetal, podem se tornar uma alternativa viável em práticas 

de biofertilização, fitoestimulação e biocontrole em canaviais orgânicos. 

O presente estudo teve por objetivos isolar e identificar rizobactérias diazotróficas 

associadas a cana-de-açúcar sob manejo orgânico oriundas de duas usinas localizadas no estado 

de Goiás, Brasil e avaliar a produção de fatores de promoção de crescimento vegetal produzidos 

por esses micro-organismos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Isolamento dos micro-organismos  

O isolamento microbiano foi conduzido a partir de solo rizosférico de duas variedades de 

cana-de-açúcar (IAC 911099 e CTC4), cultivadas sob manejo orgânico, oriundas de fazendas 

pertencentes a duas usinas localizadas nos municípios de: Goiatuba (19º 00’ 023” S; 049º 40’ 

319” W) e Goianésia (15º 20’ 241”S; 048º 54’ 253” W), Goiás, Brasil. As coletas foram 

realizadas no período de outubro/2015 a janeiro/2016, sendo que cada variedade foi coletada em 

quatro fazendas distintas com três repetições. Optou-se por fazendas que tiveram suas touceiras 

plantadas em diferentes anos (2009, 2012, 2013 e 2014) e em estádios fenológicos distintos, a fim 

de obter a maior heterogeneidade possível.  
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As raízes, com o solo rizosférico aderido, foram acondicionadas em sacos plásticos 

esterilizados e armazenadas a 4 ºC até o processamento que foi feito no dia posterior as coletas. 

Considerou-se como solo rizosférico aquele que estava intimamente ligado as raízes numa 

distância máxima de 5 mm da raiz, sendo cuidadosamente removido com o auxílio de uma 

espátula esterilizada (Santos et al. 2012). 

Para o isolamento de bactérias potencialmente diazotróficas, 1.0 g de solo rizosférico foi 

incubado em 100 mL de tampão fosfato (0.8% NaCl; 0.02% KCl; 0.14% Na2HPO4, 0.024% 

KH2PO4; pH 7.4), sob agitação de 130 rpm a 30ºC, por uma hora. A suspensão obtida foi diluída 

serialmente e as concentrações de 10-3, 10-4 e 10-5 inoculadas em triplicata nos meios semi-

sólidos livres de nitrogênio, NFb (Dobereiner et al. 1976) e meio de Burk (Park et al. 2005).   

Os meios foram incubados a 30ºC por 14 dias. Após o crescimento, em forma de película 

difusa abaixo da superfície do meio semi-sólido, os micro-organismos foram repicados para 

novos meios semi-sólidos. Após três repiques em meios semi-sólidos, os micro-organismos 

foram transferidos para os meios sólidos correspondentes. O isolamento e purificação dos micro-

organismos se deram por esgotamento em meio sólido. Micro-organismos cujas colônias 

apresentavam a mesma morfologia e que haviam sido isolados da mesma fazenda foram 

descartados. Depois de isoladas, todas as colônias foram transferidas para placas de ágar nutriente 

a fim de verificar possíveis morfotipos bacterianos que haviam sido isolados simultaneamente 

nos dois meios utilizados. Após a obtenção de colônias puras, as amostras foram conservadas em 

glicerol 20% (m/v), em freezer a -20ºC. 

 

Extração de DNA 

A extração de DNA foi realizada a partir do crescimento dos micro-organismos em caldo 

Luria-Bertani (LB) por 24 horas a 30 ºC. Para a extração de DNA utilizou-se o kit 

UltraClean®Microbial DNA Isolation Kit da MoBio, conforme recomendações do fabricante. 

 

Amplificação do gene nifH 

Para confirmação do potencial diazotrófico, o gene que codifica a subunidade nitrogenase 

redutase do complexo enzimático nitrogenase (nifH) foi amplificado. A reação de PCR do gene 

nifH foi conduzida utilizando-se os oligonucleotídeos iniciadores PolF 
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(TGCGAYCCSAARGCBGACTC) e PolR (ATSGCCATCATYTCRCCGGA) que geram um 

produto de aproximadamente 360 pares de base (Poly et al. 2001).  

A reação foi preparada para 10 µL de volume final, consistindo de: Tampão para Taq 

polimerase 1X, 2.3 mM de MgCl2, 0.25 mM de cada dNTP, 1.0 µM de cada primer, 0.2 U de Taq 

DNA polimerase e 1.0 µL de DNA molde (50 ng). A amplificação foi conduzida em 

termociclador com a seguinte ciclagem: desnaturação inicial a 94 ºC por 5 minutos; seguidos de 

35 de ciclos de desnaturação a 94 ºC por 45 segundos, anelamento a 57 ºC por 30 segundos, 

extensão a 72 ºC por 30 segundos e extensão final a 72ºC por 1 minuto. O produto da reação foi 

verificado em gel de agarose a 1,2% (m/v). Como controle positivo utilizou-se a cepa fixadora de 

nitrogênio Azospirillum brasilense. 

 

Identificação das rizobactérias diazotróficas  

Todas as bactérias cujo gene nifH pode ser amplificado, foram identificadas a partir do 

sequenciamento parcial do gene 16S rRNA. A reação foi preparada para um volume final de 50 

µL, contendo: Tampão para Taq polimerase 1X, 1.5 mM de MgCl2, 0.2 mM de cada dNTP, 0.2 

mM de cada primer, 2.5 U de Taq DNA polimerase e 1 µL de DNA molde (50 ng). A região do 

16S foi amplificada utilizando-se os primers 27F (5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’) e 

1541R (5’- AAG GAG GTG ATC CAG CC-3’) (Lane 1991). O DNA foi amplificado em 

termociclador, seguindo as condições: desnaturação inicial a 95 ºC por 3 minutos; seguidos de 30 

de ciclos de desnaturação a 94 ºC por 1 minuto, anelamento a 55 ºC por 30 segundos, extensão a 

72 ºC por 30 segundos e extensão final a 72ºC por 10 minutos.  

Os produtos amplificados tiveram sua integridade confirmada em gel de agarose a 1.2% e 

purificados com isopropanol e etanol utilizando o método descrito por Sambrook and Russell 

(2001). O sequenciamento foi conduzido na plataforma ABI 3130xl (Applied Biosystems), 

utilizando o BigDye terminator cycle sequencing kit e os oligonucleotideos iniciadores: 27 F, 

530F (5'-TGA CTG ACT GAG TGC CAG CMG CCG CGG-3') e 519R (5’–GTN TTA CNG 

CGG CKG CTG –3’) (Lane 1991).   

 Os reads obtidos a partir do sequenciamento de cada micro-organismo foram avaliados 

quanto a sua qualidade. Após, as sequências (reads) foram unidas em uma sequência única 

(contig). Essas etapas foram realizadas no software CodonCode Aligner versão 6.0.2. A seguir, as 

sequências foram comparadas com as depositadas no banco de 16S rRNA do NCBI (National 
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Center for Biotechnology Information) utilizando a ferramenta BLASTn (Altschul et al. 1990). 

As sequências identificadas foram depositadas no banco de dados de 16S rRNA do NCBI sob os 

números de acesso: MG429815 a MG429819; MG459255 a MG459472 e MG459472. 

 

Triagem in vitro da produção de fatores de promoção do crescimento vegetal  

Os micro-organismos positivos para o gene nifH, foram triados in vitro quanto a 

capacidade de produção de AIA, solubilização de fosfato, produção de amônia, cianeto de 

hidrogênio (HCN), celulases, quitinases e antagonismo frente a Fusarium moniliforme. Todas as 

avaliações foram feitas em triplicata e os resultados correspondem às médias das triplicatas. 

 

Produção de AIA 

   A habilidade das rizobactérias em produzir AIA foi determinada quantitativamente pelo 

método descrito por Gordon e Weber (1951) com modificações. Os micro-organismos foram 

ajustados a uma concentração de 108 células mL−1 (OD550nm =0.1) e inoculados em caldo soja 

tripticaseína (TSB) a 10%, suplementados com 5mM de L-triptofano. Após 24, 48 e 72 horas, 

alíquotas do crescimento foram retiradas, centrifugadas por 12 minutos a 10.000 xg. O reagente 

de Salkowisk (35% ácido perclórico; 1 mL de FeCl3 a 0,5M) foi acrescido ao sobrenadante das 

culturas na proporção de 1:1 (v:v) e a solução incubada a temperatura ambiente no escuro por 30 

minutos. Após a incubação, a absorbância da solução foi lida em espectrofotômetro a 530 nm. A 

determinação da concentração de AIA foi obtida pela comparação dos resultados com a curva 

padrão construída a partir de soluções de AIA comercial (0 µg mL-1;1.0 µg mL-1;5.0 µg mL-1;10 

µg mL-1;25 µg mL-1;50 µg mL-1;75 µg mL-1;100 µg mL-1;150 µg mL-1;200 µg mL-1). Os 

resultados foram expressos em µg mL-1. 

 

Solubilização de fosfato 

A solubilização de fosfato foi determinada de forma quantitativa de acordo com Nautiyal 

(1999). Os micro-organismos foram ajustados a concentração de 108 células mL−1 (OD550nm =0.1) 

e inoculados, em triplicata, em caldo NBRIP (Nautiyal 1999). As amostras foram incubadas por 7 

dias a 30ºC, sob agitação de 130 rpm. Após a incubação, alíquotas de 1000 µL foram 

centrifugadas a 10000 xg por 5 minutos. O conteúdo de fósforo solúvel foi determinado pela 

adição do reagente molibidato-vandato (5.0% molibidato de amônio; 0.25% vanadato de amônio) 



129 
 
 

 129 

ao sobrenadante, nas proporções de: 200 µL de sobrenadante, 200 µL do reagente e 600 µL de 

água destilada. As leituras das soluções foram realizadas em espectrofotômetro com 

comprimento de onda de 420 nm. As concentrações de fosfato solúvel, expressas em µg mL-1, 

foram obtidas por comparação com a curva padrão construída a partir de uma solução estoque de  

KH2PO4 (0.0875%) e várias concentrações de fosfato solúvel (0 µg mL-1;1.0 µg mL-1;5.0 µg mL-

1;8.0 µg mL-1;10 µg mL-1;12 µg mL-1;15 µg mL-1;18 µg mL-1;20 µg mL-1;50 µg mL-1;75 µg mL-

1).  

 

Produção de amônia e HCN 

Para avaliação da produção de amônia, os micro-organismos foram inoculados em água 

peptonada e incubados a 30 ºC, por 7 dias. Após centrifugação a 10.000 xg por 10 minutos, ao 

sobrenadante foi acrescido o reagente de Nessler (10% HgI2; 7.0% KI; 50% solução aquosa 

NaOH a 32%), na proporção de 2:1 (v/v) (Cappucino and Sherman 1996). O desenvolvimento de 

uma cor castanha é indicativo de produção de amônia (Dey el al. 2004).  

A produção de HCN foi determinada conforme técnica descrita por Cattelan (1999) com 

modificações. Os isolados foram inicialmente crescidos por 24 horas em TSA a 10% 

suplementado com 0.4% de glicina. Após o crescimento, foi depositado, na tampa das placas, 

papel filtro (Whatman nº1) embebido com uma solução de ácido pícrico (0.5 % de ácido pícrico e 

2.0% de Na2CO3). As placas foram novamente incubadas por 48 horas. A reação positiva de 

produção de HCN pôde ser visualizada pela mudança de coloração do papel, que passa a ser 

acastanhado (Walpola and Yoon 2013).  

 

Produção de quitinases e celulases 

A habilidade dos isolados em produzir quitinases foi verificada em concordância com o 

descrito por Cattelan (1999). Para tal, os micro-organismos foram cultivados por 14 dias a 30ºC 

em meio livre de nitrogênio (MNL), suplementado com 8.0 g L-1 de quitina coloidal, 0.78 g L-1 

de NH4NO3 e 15 g L-1 de ágar. A adição de quitina gera turbidez ao meio e a habilidade do 

micro-organismo em degradá-la gera um halo claro ao redor da colônia.  

A avaliação da produção de celulases foi realizada cultivando os micro-organismos em 

meio mínimo acrescido de carboximetilcelulose (CMC) (Stamford et al. 1998). Após crescimento 

a 30º C, por 48 horas, as placas foram cobertas com solução de lugol a 0.3% e a presença de 
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halos claros ao redor da colônia foram indicativos de produção de celulases (Kasana et al. 2008). 

Para todas as enzimas avaliadas, o índice enzimático (IE) foi determinado, dividindo-se o 

tamanho do halo, pelo tamanho da colônia.  

 

Antagonismo frente a F. moniliforme 

As bactérias foram avaliadas in vitro quanto a capacidade de inibir o fungo fitopatógeno 

F. moniliforme, segundo a metodologia descrita por El-Sayed et al (2014) com modificações. Os 

micro-organismos foram inicialmente cultivados em caldo TSA a 30 ºC, por 48 horas. Após, 

foram inoculados em duas estrias paralelas, distantes em 1.5 cm da borda, em ágar dextrose 

batata. No centro da placa foi disposto um disco de 5 mm de diâmetro com o crescimento do 

fungo, previamente cultivado por 7 dias a 30º C em ágar dextrose batata. Após sete dias a 

capacidade dos isolados em inibir o crescimento do fungo foi avaliada, medindo-se a distância 

entre a colônia bacteriana e a colônia fúngica. Como controle negativo, utilizou-se uma placa sem 

inoculo bacteriano.   

 

Analise estatística  

Os dados obtidos a partir dos testes in vitro foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA) e a comparação das médias através do teste de Scott-Knott a 5.0% de significância no 

software Sisvar, versão 5.6 (Ferreira 2011). Quando necessário, os dados que não apresentavam 

variâncias homogêneas ou distribuição normal foram corrigidos com a função logarítmica (log). 

 

RESULTADOS  

 

Isolamento e identificação dos micro-organismos 

 Foram isoladas 81 bactérias de rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo orgânico em 

meios de cultura livres de nitrogênio. Para fins de nomenclatura dos isolados, a primeira letra 

correspondeu ao meio de isolamento (B=Burk e N=NFB), a segunda letra a variedade (C= CTC4 

e U=IAC 911099) e os números correspondem, respectivamente, a fazenda e a ordem de repique 

(Tabela 1). Quanto à origem, 57.3% das bactérias foram isoladas da variedade CTC4 e 42.7% da 

variedade IAC 911099. Foi possível amplificar o gene nifH em 45.6% dos isolados. Todas as 

bactérias cujo gene nifH pôde ser amplificado, produziram pelo menos mais um mecanismo de 
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promoção do crescimento vegetal, as caracterizando como rizobactérias portadoras de múltiplos 

fatores de promoção do crescimento vegetal.  

Os trinta e sete micro-organismos diazotróficos identificados pelo sequenciamento parcial 

do gene 16S rRNA foram distribuídos em 13 gêneros (Tabela 1).  O tamanho do fragmento 

obtido variou entre 473 a 1467 pares de bases e a similaridade entre 97 e 99% (Tabela 1).  

Os gêneros mais encontrados foram Burkholderia, Bacillus e Rhizobium com 15, 6 e 3 

isolados, respectivamente. Ademais, foram identificadas bactérias pertencentes aos gêneros: 

Cupriavidus (n=2), Dyella (n=1), Enterobacter (n=2), Erwinia (n=1), Flavobacterium (n=1), 

Methylobacterium (n=1), Mitsuaria (n=1), Sphingobium (n=2), Sphingomonas (n=1) e 

Variovorax (n=1).  A classificação dos isolados NC92, BC26, BC23, NU45, NU92, NU32, 

BU97, BU32, BU92, NC93, BC91 e BU24 se deu em nível de espécie, suportado por valores de 

99% de similaridade (Tabela 1).  

Todos os micro-organismos do gênero Bacillus foram isolados da variedade CTC4, sendo 

encontrado na maioria das fazendas utilizadas para o isolamento. Já o gênero Burkholderia foi 

mais observado associado a variedade IAC 911099 (Tabela 1). O micro-organismo Sphingobium 

yanoikuyae (BU32 e BU92) foi isolado de localidades distintas e da mesma variedade, enquanto 

o micro-organismo Rhizobium tropici (BC91 e BU24) foi isolado de localidades e variedades 

distintas (Tabela 1).  

 

Triagem in vitro da produção de fatores de promoção do crescimento vegetal  

A produção de AIA foi observada em 46% dos isolados diazotróficos avaliados. As 

concentrações de AIA produzidas variaram de 0.5 a 36.15 µg mL-1 em 24 horas, de 0.5 a 59.48 

µg mL-1 em 48 horas e 0.23 a 87.07 µg mL-1 em 72 horas (Tabela 2). Em 72 horas, a maior parte 

dos isolados produziu mais que 20 µg mL-1 de AIA. O maior valor de AIA foi produzido pelo 

organismo Sphingobium yanoikuyae (BU32), seguido por micro-organismos dos gêneros 

Sphingobium (BU92), Sphingomonas (BC44), Enterobacter (NC25 e NU33) e Rhizobium 

(NC24). 

 

 

 

 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_485099115
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Tabela 1. Identificação das rizobactérias isoladas baseada na comparação com sequências da 

região 16S rRNA depositadas no banco de dados do GenBank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Na nomenclatura dos isolados N/B correspondem ao meio de isolamento (NFB e Burk) e C/U 

correspondem a variedade (C= CTC4 e U= IAC1099). 

 

 

  

Identificação  
do isolado*   

Tamanho  
do  

fragmento   

Espécie mais próxima   Similaridade   Número de  
acesso da  

espécie mais  
próxima   

Número de  
deposito   

BC211   1171   Burkholderia   sp.     97%   NR_026462.1 
  

MG459286   
BC23   961   Bacillus aryabhattai   

  
99%   NR_115953.1 

  
MG459285   

BC26   473   Bacillus megaterium   
  

99%   NR_117473.1 
  

MG459284   
BC27   1443   Bacillus   sp. 

  
9 7 %   NR_116873.1 

  
MG459283   

BC28   1071   Bacillus   sp. 
  

98%   NR_148626.1 
  

MG459282   
BC42   1255   Cupriavidus  sp. 

  
98%   NR_113619.1 

  
MG459281   

BC43   1246   Burk holderia   sp.     98%   NR_041720.1 
  

MG459280   
BC44   522   Sphingomonas   sp.     99%   NR_113637.1 

  
MG459279   

BC91   1183   Rhizobium tropici 
  

99%   NR _102511.1 
  

MG459278   
BC93   723   Burkholderia   sp.     9 7 %   NR_102890.1 

  
MG459277   

BC95   1241   Burkholderia   sp.     99%   NR_042632.1 
  

MG459276   
BU23   1239   Burkholderia   sp.     98%   NR_126274.1 

  
MG459275   

BU24   1170   Rhizobium tropici 
  

99%   NR_102511.1 
  

MG459274   
BU32   777   Sphingobium yanoikuyae   99%   NR_113730.1   MG429815   
BU92   1197   Sphingobium yanoikuyae 

  
99%   NR_113730.1 

  
MG459272   

BU95   1229   Burkholderia   sp.     99%   NR_136496.1 
  

MG459271   
BU96   1266   Dyella  sp. 

  
97%   NR_043258.1 

  
MG459270   

BU97   1258   Burkholderia vietnamiensis 
  

99%   KF114029.1 
  

MG459269   
BU98   1138   Burkholderia   sp.     97%   NR_114491.1 

  
MG459268   

NC24   724   Rhizobium   sp.   9 7 %   FN645738.1 
  

MG459267   
NC25   1233   Enterobacter   sp. 

  
97%   NR_146667.2 

  
MG459266   

NC26   1467   Flavobacterium  sp.   
  

9 7 %   NR_134727.1 
  

MG459265   
NC27   1168   Baci llus   sp. 

  
97%   NR_118442.1 

  
MG459472   

NC29   1118   Cupriavidus   sp.   
  

9 7 %   NR_113619.1 
  

MG459264   
NC43   535   Erwinia   sp. 

  
9 7 %   NR_074869.1 

  
MG459263   

NC49   1253   Methylobacterium   sp. 
  

99%   NR_074244.1 
  

MG459262   
NC92   631   Bacillus  megaterium   9 9 %   NR_117473.1   MG429816   
NC93   1090   Variovorax soli 

  
99%   NR_043811.1 

  
MG459261   

NC97   755   Burkhold eria   sp.     99%   NR_104975.1   MG429817   
NU21   1406   Burkholderia   sp.     99%   NR_113645.1 

  
MG459260   

NU31   1082   Burkholderia   sp.     99%   NR_114491.1 
  

MG459259   
NU32   770   Burkholderia gladioli   99%   NR_113629.1   MG429818   
NU33   1376   Enterobacter   sp. 

  
99%   KF010362.1 

  
MG459258   

NU41   769   Mitsuaria  sp.   98%   NR_114070.1   MG429819   
NU45   1279   Burkholderia ambifaria   99%   NR_074687.1   MG459257   
NU92   1197   Burkholderia c epacia     99%   NR_114491.1   MG459256   
NU93   1339   Burkholderia   sp.     99%   NR_114491.1   MG459255   
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A habilidade de solubilizar fosfato está presente em 86.5% dos isolados avaliados, 

variando entre 1.82 a 53.78 µg mL-1 (Tabela 2). Os micro-organismos do gênero Burkholderia, se 

destacaram na solubilização de fosfato, solubilizando 53.78 µg mL-1 (NC97), 50.08 µg mL-1 

(NU93), 50.03 µg mL-1 (BU95), 45.82 µg mL-1 (NU92) e 44.8 µg mL-1 (BC43). Ressalta-se que 

os organismos Sphingobium yanoikuyae (BU32), Rhizobium sp. (NC24), Enterobacter sp. 

(NC25) e Enterobacter sp. (NU33) além de serem os melhores produtores de AIA, também 

foram eficientes para a solubilização de fosfato (Tabela 2). 

A produção de amônia foi detectada em 81% dos isolados, sendo o segundo fator de 

promoção do crescimento vegetal mais encontrado, logo após a solubilização de fosfato. Além da 

capacidade de fixação de nitrogênio, a produção de amônia foi a único fator de promoção do 

crescimento vegetal observado para os isolados, Methylobacterium sp. (NC49), Mitsuaria sp. 

(NU41) e Variovorax soli (NC93). Não foi observada a produção de HCN por nenhum isolado.  

Os produtores de celulases corresponderam a 19% dos isolados, com índices enzimáticos 

variando entre 1.5 e 3.41. A maioria dos isolados produtores de celulases pertencem ao gênero 

Bacillus (BC23, BC26, BC27, BC28 e NC27), entretanto, representantes dos gêneros 

Flavobacterium (NC26) e Sphingobium (BU32) também foram produtores da enzima (Tabela 2). 

Somente o isolado Dyella sp. (BU96) foi produtora de quitinases, com índice enzimático de 2.8 

(Tabela 2).  

 A capacidade de inibir o crescimento do fungo patógeno F. moniliforme foi observado 

em 21.7% dos isolados. Todos os isolados com antagonismo frente ao fungo patógeno pertencem 

ao gênero Burkholderia. Os isolados NC97, BU95, NU21, NU31 e NU45 apresentaram a maiores 

distâncias entre a colônia fúngica e a bacteriana (Tabela 2). Ressalta-se que nem todos os micro-

organismos que apresentaram antagonismo frente ao fungo foram produtores de mecanismos 

indiretos de crescimento vegetal (amônia, HCN, celulases e quitinases) responsáveis pelos 

ataques aos patógenos.   

 

Tabela 2. Valores da produção in vitro de fatores de promoção do crescimento vegetal por 

bactérias diazotróficas isoladas de cana-de-açúcar sob manejo orgânico1. 
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AIA= produção de ácido 3-indol-ácetico; Fosfato= solubilização de fosfato; Amo= Amônia; Cel= Celulase; Quit= 

Quitinase; Ant= antagonismo. 1.Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste de 

Scott-Knott a 5% de probabilidade. 2. Os valores expressos correspondem ao índice enzimático que é obtido 

dividindo-se o diâmetro do halo pelo da colônia. A marcação “-“ indica crescimento bacteriano sem a formação de 

halo. 3. Os valores apresentados correspondem a distância entre a colônia fúngica e bacteriana. A marcação “-” indica 

que a bactéria não foi antagônica frente ao fungo. 

Isolado AIA (µg mL-1) Fosfato (µg mL-1) Amo Cel2 Quit2 Ant3 

 24h 48h 72h 

BC211 0 0 0 26.29g + - - - 

BC23 0 0 0 18.11f + 2.71a - - 

BC26 0 0 0 13.36e - 3.41a - - 

BC27 0 0 0 12.59e + 2.20a - - 

BC28 0 0 0 3.32b + 2.00a - - 

BC42 0 0 0 1.82a + - - - 

BC43 0 0 1.19b 44.81i + - - - 

BC44 0 27.46f 48.65h 0 + - - - 

BC91 0 0 9.85e 10.20d - - - - 

BC93 0 0 0 26.57g - - - - 

BC95 4.49c 16.25e 14.04f 29.12g + - - - 

BU23 0 0 0 27.67g + - - - 

BU24 2.47b 3.25b 6.06d 6.66c + - - - 

BU32 36.15e 43.22g 87.07h 34.29h - 3.00a - - 

BU92 25.84e 59.48g 63.68h 0 + - - - 

BU95 0 0 0 50.03i + - - 6a 

BU96 0 0 0 9.64d + - 2.8a - 

BU97 0 0 4.15c 10.57d + - - 3b 

BU98 0 11.55d 30.23g 26.98g + - - - 

NC24 23.59e 48.73g 64.52h 33.23h + - - - 

NC25 22.81e 50.52g 80.42h 38.56h + - - - 

NC26 0 0 0 16.14f + 1.50a - - 

NC27 0 0 0 24.96g - 2.60a - - 

NC29 0 0 0 15.64f + - - - 

NC43 0 0 23.29g 35.32h + - - - 

NC49 0 0 0 0 + - - - 

NC92 0 0 0 6.54c + - - - 

NC93 0 0 0 0 + - - - 

NC97 0.5a 0.5a 3.37c 53.78i - - - 7a 

NU21 0 0 0 38.89h + - - 5a 

NU31 0 0 0.23a 32.98h + - - 5a 

NU32 0 0 0 15.09f - - - - 

NU33 28.49e 37.85f 77.41h 34.37h + - - - 

NU41 0 0 0 0 + - - - 

NU45 0 2.25b 2.9c 15.45f + - - 4a 

NU92 8.92d 9.29d 9.63e 45.82i + - - 3b 

NU93 0 0 0 50.08i + - - 2c 
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DISCUSSÃO   
 

No presente estudo foram isolados 81 micro-organismos oriundos de cana-de-açúcar sob 

manejo orgânico, utilizando os meios semi-sólidos livres de nitrogênio NFb e Burk. Embora o 

meio NFb facilite o isolamento de bactérias do gênero Azospirillum (Kuss et al. 2007), diversos 

estudos empregando esse meio têm descrito o isolamento de outros gêneros como 

Gluconacetobacter, Herbaspirillum, Burkholderia, Bacillus. Enterobacter, Klebsiella, Pantoea e 

Pseudomonas (Ambrosini et al. 2012, Thanh and Diep 2014). Já o meio de Burk não apresenta 

especificidade, sendo associado a uma gama de espécies fixadoras (Park et al. 2005). Os meios 

semi-sólidos livres de nitrogênio são considerados ideais para o isolamento e triagem de bactérias 

diazótroficas. A concentração reduzida de ágar determina uma condição microaerófila que é ideal 

para a ação da nitrogenase, cuja ação é reduzida em altas concentrações de oxigênio (Baldani et 

al. 2014). 

O isolamento e aplicação de bactérias diazotróficas em culturas sob regime orgânico é 

extremamente interessante do ponto de vista agrícola, visto que a grande limitação do cultivo 

orgânico se refere ao aporte de nitrogênio. Os micro-organismos diazotróficos poderiam ser 

aplicados como substitutos aos fertilizantes sintéticos (Wongphatcharachai et al. 2015) ou em 

associação com os estercos animal e vegetal, usualmente utilizados como fonte nitrogenadas nos 

cultivos orgânicos (Hirel et al. 2011). 

 O gene nifH, por ser conservado ao longo das espécies, é frequentemente utilizado como 

marcador molecular para o rastreio de bactérias fixadoras de nitrogênio (Raymond et al. 2004; 

Gaby and Buckley 2012) e pode ser amplificado em 45.6% dos isolados deste estudo. O fato do 

gene nifH não ter sido amplificado, não significa que o micro-organismo não seja fixador. A 

sequência dos principais primers amplamente utilizados, em sua maioria constituídos por bases 

degeneradas, são desenhados para flanquear a mesma região ou sítios sobrepostos, tornando seu 

alcance restrito (Poly et al. 2001, Zehr et al. 2003). Além disso, nem todos os organismos 

possuem a nitrogenase ferro-molibdênio (Nif), existem ainda outras nitrogenases que se 

diferenciam pelo metal que contém em sua estrutura, a exemplo da nitrogenase ferro-vanádio 

(Vnf) ou da nitrogenase ferro (Anf) (Dahal et al. 2017).  

Existem ainda, micro-organismos capazes de crescer em meios livres de nitrogênio e não 

serem fixadores. Sugere-se que esses organismos possam incorporar amônia ou outras espécies 

de nitrogênio em concentrações muito baixas ou que sejam capazes de utilizar frações fixadas por 
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outros organismos (Beneduzi et al. 2013, MacKellar et al. 2016). Ademais, ressalta-se que a 

amplificação do gene nifH tem caráter confirmatório, mas não consegue quantificar o nitrogênio 

fixado, sendo recomendado o uso de técnicas como a redução do acetileno (ARA) e a 

incorporação do isótopo de 15N2  (Gtari et al., 2012). 

O gênero mais encontrado neste estudo, Burkholderia, está amplamente distribuído na 

natureza, sendo frequentemente encontrado associado à cana-de-açúcar sob manejo tradicional 

(Luvizotto et al. 2010, Castro-Gonzalez et al. 2011). Sob o ponto de vista da agricultura orgânica, 

a família Burkholderiaceae e genes nifH foram mais abundantes em solos agriculturáveis 

abundantes em esterco suíno (Xun et al. 2018). Além da sua capacidade em fixar nitrogênio, 

sugere-se que a promoção do crescimento vegetal desempenhada por esses organismos esteja 

associada à produção de AIA, solubilização de fosfatos e inibição dos patógenos in vitro 

(Paungfoo-Lonhienne et al. 2014).   

O gênero Bacillus, o segundo mais encontrado neste estudo, também tem sido descrito em 

associação com cana-de-açúcar sob manejo tradicional e apresenta potencial na produção de 

enzimas de interesse agronômico (Beneduzi et al. 2008, Madhaiyan et al. 2011, Pisa et al. 2011). 

Os demais gêneros encontrados, têm em sua maioria, sido descritos associados cana-de-açúcar 

sob manejo tradicional ou a solos agriculturáveis (Nicolaisen et al. 2008, Burbano et al. 2011, 

Anand et al. 2012, Bers et al. 2012, Santi-Ferrara et al. 2012, Fischer et al. 2012, Lin et al. 2012; 

Hoang et al. 2015, Solanki et al. 2017). 

A presença de Bacillus e Burkoholderia como grupos mais predominantes também foi 

observada por Xia et al (2015), que avaliou a distribuição taxonômica de bactérias de milho, 

melão, pimenta e tomate sob sistema orgânico. Oliveira (2009) utilizando meios seletivos para 

fixadores de nitrogênio, incluindo o NFb, encontrou uma gama de micro-organismos rizosfericos 

associados a canaviais sob manejo orgânico em São Paulo, destacando-se as espécies: 

Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Burkholderia e Beijerinckia. Esse mesmo estudo 

encontrou ainda outras espécies como Agrobacterium, Azozpirillum, Bosea, Bradyrhizobium, 

Brucella, Cohnella, Erwinia, Gluconacetobacter, Rhizobium, Stenotrophomonas, Variovorax e 

Xanthomonas.  

As similaridades e divergências deste estudo, em relação ao estudo conduzido por 

Oliveira (2009), reforçam a idéia de que mesmo que espécies dos gêneros Enterobacter, 

Burkholderia e Rhizobium sejam ubíquas, fatores como idade do vegetal, variedade, exsudatos 
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radiculares, manejo e atributos químicos e físicos do solo podem influenciar na distribuição da 

comunidade e nas espécies encontradas (Beneduzi et al. 2008, Santi-Ferrara et al. 2012; Beneduzi 

et al. 2013; Noumavo et al. 2016). Portanto, para cada região avaliada podem ser encontrados 

padrões distintos de distribuição de micro-organismos diazotróficos e isso é interessante à luz da 

prospecção de RPCV.  

Menos da metade dos isolados avaliados produziram AIA e foi observada ampla 

variedade taxonômica figurando entre os melhores produtores. Além disso, alguns indivíduos de 

um mesmo gênero produziram valores distintos de AIA, sendo classificados em grupos diferentes 

de acordo com teste de Scot-Knott a 5.0% de probabilidade. As cepas de Enterobacter sp NC25 e 

NU33, produziram 80.42 e 77.41 mg mL-1, respectivamente, valores semelhantes aos encontrados 

por Rodrigues et al (2016) ao avaliar em 72 horas cepas de Enterobacter sp. oriundas rizosfera de 

cana-de-açúcar sob regime tradicional.  

Embora a produção de AIA seja uma característica comumente encontrada entre as 

rizobactérias (Sagar et al. 2017), os diferentes tipos de fertilizantes impactam no número de 

bactérias no solo e na diversidade de bactérias produtoras de AIA. Em sistemas onde se retira o 

fertilizante químico ou se aplica fertilizante orgânico, o número e a diversidade de bactérias 

cultiváveis produtoras de AIA aumenta. O uso de fertilizantes orgânicos melhora a estrutura da 

comunidade microbiana, além de selecionar micro-organismos benéficos (Yuan et al. 2011, 

Duangpaeng et al. 2012).  

Além de ser a auxina mais ativa, acredita-se que o AIA seja fisiologicamente ativo em 

pequenas concentrações, dessa forma, mesmo organismos que produziram pequenas frações de 

AIA podem contribuir para a sanidade vegetal ( Hayat et al. 2010, Vejan et al. 2016). A produção 

de AIA leva ao elongamento das raízes laterais, além de aumentar sua área de superfície e 

tamanho, o que eleva o aporte de água e nutrientes ao vegetal (Brandl and Lindow, 1998, Vessey 

2003). 

A habilidade de solubilizar fosfato foi a característica mais encontrada nas bactérias 

diazotróficas avaliadas neste estudo, com destaque para as bactérias do gênero Burkholderia. 

Inui-Kushi et al (2012) ao avaliar rizobactérias de cana-de-açúcar sob manejo tradicional, 

verificou que de dez bactérias de gêneros distintos, as do gênero Burkholderia, eram as que 

apresentavam os maiores índices de solubilização de fosfato.  
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Embora não seja uma característica obrigatória do gênero Burkholderia, diversas espécies 

do gênero têm sido associadas à variados níveis de solubilização de fosfato e a capacidade de 

acidificação da rizosfera (Castro-Gonzalez et al. 2011). Ao estudar o impacto do manejo orgânico 

na diversidade de bactérias solubilizadoras de fosfato em pimenta (Capsicum frutescens L. cv. 

Hua Rua), Surapat et al (2013), encontraram que a maior parte dos seus isolados solubilizadoras 

de fosfato foram recuperadas de sistemas orgânicos e, em sua maioria, do gênero Burkholderia. 

O mecanismo mais conhecido de solubilização de fosfato envolve acidificação do meio. 

Os vegetais por si só têm capacidade de acidificar a rizosfera levando a solubilização de fosfato, 

entretanto, essa capacidade é bastante limitada (Hamdali et al. 2008). Sugere-se que mesmo o 

fosfato sendo solubilizado em pequenas quantidades por bactérias, ainda corresponda a grande 

parte do fosfato solúvel que é disponibilizado ao vegetal, sobretudo nos cultivos orgânicos que 

são amplamente dependentes da microbiota natural do solo e que apresentam grandes 

quantidades de fosfatos orgânicos (Pariona-Llanos et al. 2010).   

A produção de amônia é bastante comum entre as rizobactérias, conforme observado por 

este estudo e pelos estudos conduzidos por Joseph et al (2007) e Gayathri et al (2010). Já a 

produção de HCN é rara, fato igualmente encontrado por Kavamura et al (2013) ao avaliar 

bactérias oriundas de cactáceas. A amônia e o HCN são compostos voláteis que atuam como 

agentes de biocontrole. Além de atuar na resposta a patógenos, acredita-se que a amônia possa ser 

utilizada como fonte de suplementação de nitrogênio pela planta hospedeira (Marques et al. 2010, 

Passari et al. 2015, Joseph et al. 2007). Estudo conduzido por Marques et al (2010) encontraram 

que a produção de amônia estava correlacionada positivamente com o acúmulo de nitrogênio e 

fósforo, elongamento das raízes e dos caules e o aumento de biomassa em milho.    

O presente estudo encontrou que a maior parte dos isolados produtores de celulases 

pertenciam ao gênero Bacillus, semelhante ao encontrado por Zhao et al (2015). Os micro-

organismos do gênero Bacillus produtores de celulases estão amplamente distribuídos na 

rizosfera de cana-de-açúcar. Acredita-se que participem na degradação de detritos celulolíticos 

originários do próprio vegetal e consequentemente da ciclagem dos elementos (Ratón et al. 

2012). Além do potencial de inibição de patógenos, a produção de celulases em rizobactérias tem 

papel importante na penetração desses organismos no vegetal hospedeiro durante a colonização 

(Pariona-Llanos et al. 2010). 
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O isolado BU96 do gênero Dyella foi o único capaz de degradar a quitina. Micro-

organismos desse gênero já foram isolados de solo e descritos como degradadores de quitina (Lee 

and Lee 2009). Embora a presença de bactérias quitinolíticas seja ubíqua, estima-se que somente 

1% das rizobactérias isoladas de trigo, arroz e milho apresentem potencial quitinolítico (Someya 

et al. 2011), o que reforça baixo número de quitinolíticos encontrado neste estudo. As enzimas 

líticas celulases e quitinases são consideradas fatores limitantes ao crescimento de fungos 

patogênicos, pois sua ação lítica é capaz de causar degradação da matriz estrutural da parede 

celular fúngica (El-Sayed et al. 2014).  

A cana-de-açúcar é atacada por uma série de patógenos tais como vírus, bactérias, 

nematoides, insetos e fungos. Esses organismos causam uma série de perdas na produtividade 

(Zhang et al. 2015). Dentre as principais espécies de fungos que atacam a cana de açúcar destaca-

se o fungo F. moniliforme, que causa modificações na morfologia  das folhas e do colmo em 

variedades não tolerantes a praga (Lin et al. 2014, Lin et al. 2015). Nesse sentido, as rizobactérias 

já foram reportadas como agentes de biocontrole frente a cepas patogênicas de F. moniliforme 

(Hebbar et al. 1992, Figueroa-López et al. 2016).  

Bactérias do gênero Burkholderia se destacaram quanto a inibição do patógeno F. 

moniliforme. Diversas bactérias pertencentes ao gênero Burkholderia isoladas de diversos 

ambientes, como o tomate (Omar et al. 2006), cevada (Simonetti et al. 2018) e de solo da região 

amazônica (Silva et al. 2012), demonstraram igualmente serem capazes de inibir o crescimento 

de cepas fitopatógenas de Fusarium. Admite-se que alguns micro-organismos do gênero 

Burkholderia produzam o antibiótico pirrolnitrina, que é inibidor da cadeia respiratória de fungos 

(Parke and Gurian-Sherman 2001).  

Recomenda-se que bactérias candidatas a inoculantes apresentem o maior número de 

fatores de promoção do crescimento vegetal in vitro possíveis, haja vista que apresentam uma 

probabilidade maior de sobrevivência em campo devido a capacidade de utilização de diversos 

substratos (Rana et al. 2011). Tal fato foi contemplado no presente estudo. Sobressaíram-se nesse 

estudo, os isolados: Sphingobium yanoikuyae (BU32), Rhizobium sp. (NC24), Enterobacter sp. 

(NC25) e Enterobacter sp. (NU33) por sua capacidade de produzir AIA concomitante a 

habilidade de solubilizar fosfato e os micro-organismos do gênero Burkholderia: NC97, BU95, 

NU31, NU21 e NU92 por sua capacidade simultânea em solubilizar fosfato e promover o 
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biocontrole. Ademais, sugere-se que sejam aplicados em estudos posteriores de forma mista em 

avaliações em casa de vegetação e em campo.  
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RESUMO 

 

As actinobactérias rizosféricas associadas ao cultivo orgânico são fundamentais na ciclagem dos 

nutrientes e na promoção do crescimento vegetal. O estudo teve como objetivo isolar e 

selecionar, in vitro, actinobactérias com múltiplos fatores de promoção do crescimento vegetal 

associadas a rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo orgânico. Os isolados foram avaliados 

quanto a sua capacidade de produzir ácido-3-indol-ácetico (AIA), solubilizar fosfato, crescer em 

meios livres de nitrogênio, produzir amônia, cianeto de hidrogênio (HCN), celulases, quitinases e 

inibir o crescimento do fungo fitopatogênico Fusarium moniliforme. Dos 21 isolados, 57% 

produziram pelo menos um dos fatores de promoção do crescimento avaliados. Os isolados 

ABC92 e ABC32 produziram 60.28 e 55.36 µg mL-1 de ácido indol-3-ácetico (AIA) em 21 dias, 

já os isolados ANC48 e ANU34 foram os melhores solubilizadores, solubilizando 8.93 e 8.92 µg 

mL-1 de fosfato, respectivamente. 29% dos micro-organismos foram capazes de crescer em meios 

livres de nitrogênio e 24% foram produtores de amônia. Os isolados ABC31, ANC48 e ANU49 

foram capazes de inibir o crescimento do fungo fitopatogênico F. moniliforme. Todas as 

actinobactérias identificadas nesse estudo pertenciam ao gênero Streptomyces e apresentaram 

potencial como agentes de promoção do crescimento vegetal por produzirem múltiplos fatores de 

promoção do crescimento vegetal. 

Palavras-chaves: Rizosfera, cana-de-açúcar orgânica, AIA, Solubilização de fosfato, Meio livre 

de nitrogênio, Amônia, Fusarium moniliforme, Streptomyces. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, embora predomine o modelo convencional de produção de cana-de-açúcar, a 

aceitação e demanda por produtos oriundos da agricultura orgânica tem impulsionado o aumento 

de áreas destinadas à produção orgânica dessa cultura (Araújo et al., 2008; Duarte et al., 2017). O 

sistema orgânico de produção não utiliza agroquímicos sintéticos e fertilizantes derivados do 

petróleo, os substituindo por adubos de origem animal e vegetal, rotação de culturas e o controle 

biológico de pragas. Enfatiza o uso de recursos naturais regionais e o reaproveitamento de 

subprodutos da agricultura, garantindo a produtividade do solo, a nutrição vegetal e o controle 

pragas, minimizando os impactos ambientais negativos como a perda da biodiversidade, de 

nutrientes e a degradação do solo (Condron et al., 2000; Xia et al., 2015; Rahmann et al., 2016; 

Lori et al., 2017).  

A agricultura orgânica leva ao aumento da qualidade do solo e de sua biodiversidade, ao 

passo que é dependente da ciclagem de nutrientes conduzida pelos micro-organismos e seus 

processos. Como o aporte de matéria orgânica nos sistemas orgânicos é alto, as comunidades 

microbianas são essenciais na transformação e liberação dos nutrientes necessários para o 

crescimento vegetal (Garbeva et al., 2004; Das and Dkhar, 2010; Wang et al., 2012; Jarvan and 

Edesi, 2015). Além do seu papel na ciclagem dos nutrientes e como decompositores (Sousa et al., 

2008), os micro-organismos do solo apresentam potencial na promoção do crescimento vegetal 

(Vessey, 2003; Khalid et al., 2004; Ahemad and Kibret, 2014). 

As rizobactérias promotoras do crescimento vegetal (RPCV) são micro-organismos 

colonizadores da rizosfera, porção do solo aderido às raízes e amplamente influenciadas por seus 

exsudatos, capazes de contribuir para a produtividade e saúde vegetal (Walker et al., 2003; 

Bhattacharya and Jha, 2012; Anwar et al., 2016; Viaene et al., 2016). Os mecanismos pelos quais 

as rizobactérias são capazes de promover o crescimento vegetal são classificados em diretos e 

indiretos. Os mecanismos diretos envolvem a liberação de nutrientes para o vegetal (solubilização 

de fosfato e fixação de nitrogênio), liberação de diversos hormônios vegetais (ácido indol-3-

ácetico (AIA), giberilinas, citocininas) e controle de estresse abiótico (ACC-deaminase). Os 

mecanismos indiretos relacionam-se com a proteção do vegetal a pragas, através da produção de 

substâncias com ação antimicrobiana ou exoenzimas, indução a resistência sistêmica do vegetal e 
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competição por nutrientes e nichos ecológicos (Glick et al., 1998; Ryu et al., 2005; Martínez-

Viveros et al., 2010; Vejan et al., 2016). 

Dentre os diversos grupos microbianos que habitam a rizosfera de cana-de-açúcar os mais 

descritos correspondem as bactérias gram-negativas (Inui-Kishi et al., 2012; Beneduzi et al., 

2013, Rodrigues et al., 2016; Silva et al., 2016), entretanto, os micro-organismos gram-positivos 

sobretudo os com alto conteúdo de C+G, como as actinobactérias, também apresentam potencial  

uso como inoculantes (Francis et al., 2010). Membros do filo Actinobacteria são comumente 

encontrados na rizosfera, com uma população de 106-109 células por grama de solo (Barka et al., 

2016). São bastante conhecidos por sua capacidade de produção de enzimas e metabólitos 

secundários (Kim et al., 2012; Alekhya and Gopalakrishnan, 2016). 

Em associação com vegetais têm sido descritos como importantes agentes de biocontrole 

e produção de diversas substâncias antimicrobianas (Getha and Vikineswary, 2002; Srividya et 

al., 2012; Yandigeri et al., 2015). O gênero Streptomyces é o mais descrito em relação às 

actinobactérias com capacidade de promover o crescimento vegetal, sendo associados à produção 

de AIA (Jog et al., 2014), solubilização de fosfato (Hamdali et al., 2012), fixação de nitrogênio 

(Dahal et al., 2017), produção de enzimas e de substâncias antifúngicas (Brzezinska et al., 2013; 

Bui, 2014). 

O conhecimento a respeito da associação entre actinobactérias e sistemas orgânicos, bem 

como a sua bioprospecção, ainda é pouco documentado (Adamovic et al., 2015; Velmourougane, 

2016). Diante da estreita relação entre o cultivo orgânico e a liberação de nutrientes por micro-

organismos de solo, as actinobactérias constituem ótimos alvos de prospecção. Por serem, em sua 

maioria, filamentosas aderem em maior extensão as partículas do solo, maximizando a liberação 

de nutrientes. Ademais, são esporuladas e capazes de resistir a condições adversas, são facilmente 

isoladas e amplamente distribuídas nos solos (Sousa et al., 2008; Hamdali et al., 2008). Este 

estudo almejou isolar e selecionar in vitro actinobactérias com múltiplas características de 

promoção do crescimento vegetal associadas a rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo orgânico 

oriundo de duas usinas localizadas no estado de Goiás, Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Isolamento de actinobactérias cultiváveis 
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Amostras de solo rizosférico foram obtidas no período de outubro de 2015 a janeiro de 

2016, oriundas das variedades comerciais, IAC 911099 e CTC4, cultivadas sob regime orgânico 

para a produção de açúcar. Os solos amostrados pertenciam a fazendas localizadas em duas 

usinas de processamento de cana-de açúcar localizadas no estado de Goiás, Brasil (19º 00’ 023” 

S; 049º 40’ 319” W e 15º 20’ 241”S; 048º 54’ 253” W). Os vegetais foram arrancados do solo e a 

parte aérea removida. As raízes com solo aderido foram acondicionadas em sacos plásticos 

esterilizados e armazenados a 4 ºC até o processamento, que se deu no dia seguinte a 

amostragem.  

As raízes foram vigorosamente agitadas para a remoção do solo excedente. O solo 

rizosférico foi coletado com o auxílio de uma espátula esterilizada, a uma distância máxima de 5 

mm da raiz (Santos et al., 2012). As amostras de solo foram aquecidas a 40 ºC por 5 horas, para 

facilitar o isolamento de actinobactérias e minimizar o crescimento de outros morfotipos 

bacterianos de crescimento rápido. 

Um grama de solo rizosférico foi diluído em 100 mL de tampão fosfato (0.8% NaCl; 

0.02% KCl; 0.14% Na2HPO4, 0.024% KH2PO4; pH 7.4) e mantido sob agitação de 130 rpm por 

uma hora. Após a incubação, a suspensão foi serialmente diluída e as concentrações de 10-3, 10-4 

e 10-5 inoculadas nos meios Ágar amido caseína (AMC) (Wellington and Cross, 1983) e ágar 

ISP-2 (Shirling and Gottlieb, 1966), suplementados com 50 µg mL-1 de nistatina, para inibir o 

crescimento de fungos (Anwar et al., 2016). 

As placas foram incubadas por 21 dias a 30 ºC e monitoradas diariamente. As colônias 

características de actinobactérias foram transferidas para um novo meio de cultivo e purificadas 

nos mesmos meios de isolamento. Depois de purificadas, as actinobactérias foram estocadas em 

glicerol a 20% (m/v) e mantidas a -20ºC em freezer. 

 

Screening dos fatores de promoção do crescimento vegetal 

Produção de AIA 

Para avaliar a capacidade das actinobactérias em produzir AIA, os isolados foram 

inoculados em ágar ISP-2 e cultivados por 14 dias. Plugs de 5 mm, proveniente do crescimento 

em ISP-2, foram inoculadas em 100 mL de meio extrato de levedura triptona (YT) (Goudjal et al. 

2013), suplementado com 5 mM de L-triptofano. Os frascos foram incubados em shaker sob 
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agitação de 130 rpm, a 28 ºC por 21 dias. Após 7, 14 e 21 dias, alíquotas de 2000 µL foram 

centrifugadas a 4.000 rpm por 30 minutos. A determinação da concentração de AIA seguiu o 

método colorimétrico descrito por Gordon and Weber (1951). Ao sobrenadante foi adicionado o 

reagente de Salkowisk (35% ácido perclórico; 1.0 mL de FeCl3 a 0.5M) na proporção de 1:1 

(v:v). A solução foi incubada por 30 minutos e sua absorbância lida em espectrofotômetro a 530 

nm. Os resultados foram expressos em µg mL-1 e determinados a partir da comparação com a 

curva padrão, obtida a partir de soluções de AIA comercial (0 µg mL-1;1 µg mL-1;5 µg mL-1;10 

µg mL-1;25 µg mL-1;50 µg mL-1;75 µg mL-1;100 µg mL-1;150 µg mL-1;200 µg mL-1). 

 

Solubilização de fosfato 

A habilidade de solubilizar fosfato foi avaliada pelo método descrito por Nautiyal (1999), 

com modificações. Plugs de 5mm, proveniente do crescimento prévio das actinobactérias por 14 

dias em meio ISP-2, foram inoculados em frascos contendo 100 mL de caldo NBRIP (Nautiyal, 

1999). As amostras foram incubadas por 14 dias a 28ºC, em shaker sob agitação de 130 rpm. 

Após 7 e 14 dias, alíquotas de 2000 µL centrifugadas a 10.000 xg por 5 minutos. Ao 

sobrenadante foi adicionado o reagente molibidato-vandato (5.0% molibidato de amônio; 0.25% 

vanadato de amônio) na proporção de 200 µL de sobrenadante, 200 µL do reagente e 600 µL de 

água destilada (Nosrati et al., 2014). A absorbância da solução foi lida em espectrofotômetro a 

um comprimento de onda de 420 nm. Os resultados foram expressos em µg mL-1 e determinados 

a partir da comparação com a curva padrão.  A curva padrão foi obtida a partir de uma solução 

estoque de KH2PO4 (0.0875%, m/v) e várias concentrações de fosfato solúvel (0 µg mL-1;1.0 µg 

mL-1;5.0 µg mL-1;8.0 µg mL-1;10 µg mL-1;12 µg mL-1;15 µg mL-1;18 µg mL-1;20 µg mL-1;50 µg 

mL-1;75 µg mL-1). 

 

Crescimento em meio livre de nitrogênio  

Os isolados foram inicialmente cultivados por 7 dias em caldo ISP-2, a 30ºC, em shaker  

sob agitação de 130 rpm. Alíquotas do crescimento foram centrifugadas a 10.000 xg por 10 

minutos e o sobrenadante descartado. As células foram ressuspensas em solução salina (0.85%, 

m/v), inoculadas nos meios semi-sólidos livres de nitrogênio NFb (Dobereiner et al., 1976) e 

Burk (Park et al., 2005) e incubadas a 30ºC por 7 dias. Os micro-organismos foram repicados 
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para novos meios semissólidos por 5 vezes consecutivas para confirmar a capacidade de 

crescimento em ambiente livre de nitrogênio. 

 

Produção de amônia (NH3) e ácido cianídrico (HCN) 

A avalição da produção de NH3 seguiu o método colorimétrico descrito por Cappucino 

and Sherman (1996). As actinobactérias foram inoculadas em frascos contendo 50 mL de água 

peptonada e cultivadas por 7 dias a 30 ºC, sob rotação de 130 rpm. Após a incubação, alíquotas 

do sobrenadante foram transferidas para uma microplaca e a cada poço acrescido o reagente de 

Nessler (10% HgI2; 7% KI; 50% solução aquosa NaOH a 32%), na proporção de 2:1 (v/v). O 

controle positivo constituiu-se de uma solução de sulfato de amônio (50 µg mL-1). A produção de 

amônia é evidenciada pela modificação de coloração da solução, que se torna acastanhada (Dey 

el al., 2004). 

Para a produção de HCN, as actinobactérias foram inoculadas em ágar soja tripticaseínas 

(TSA) a 10%, suplementado com 0.4% de glicina. Sob a tampa das placas foi adicionado papel 

filtro (Whatman nº1) embebido com uma solução de ácido pícrico (0.5 % de ácido pícrico e 2.0% 

de Na2CO3). As placas foram incubadas por 14 dias a 30ºC. O desenvolvimento de uma 

coloração acastanhada no papel filtro foi indicativo da produção de HCN (Walpola and Yoon, 

2013). 

 

Produção de enzimas: quitinases e celulases  

Para a avaliação da produção de quitinases, as actinobactérias foram inoculadas em meio 

livre de nitrogênio (MNL), suplementado com 8.0 g L-1 de quitina coloidal, 0.78g L-1 de NH4NO3 

e 15 g L-1 de ágar (Cattelan, 1999). As placas foram incubadas a 30ºC por 14 dias. Foram 

consideradas produtoras de quitinase, aquelas em que foi observado um halo claro ao redor da 

colônia. Para a verificação da produção de celulases, as actinobactérias foram cultivadas em meio 

mínimo (Stamford et al., 1998), acrescido de carboximetilcelulose a 1.0% (CMC). Após 

crescimento a 30º C por 14 dias, as placas foram tratadas com solução de lugol a 0.3% (Kasana et 

al., 2008). Após a avaliação da produção de quitinases e celulases, o índice enzimático (IE) foi 

calculado, correspondendo a razão entre o diâmetro do halo pelo diâmetro da colônia.  

 

Atividade antagônica frente a Fusarium monoliforme 
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As actinobactérias foram avaliadas quanto a capacidade de inibir o crescimento do fungo 

fitopatógeno F. moniliforme, segundo a metodologia adaptada de El-Sayed et al (2014). Para o 

teste, as actinobactérias foram inoculadas em duas estrias paralelas e próximas as margens de 

uma placa contendo ágar dextrose batata (PDA). Após o crescimento a 30ºC por 7 dias, discos de 

5 mm de diâmetro do crescimento prévio do fungo em ADB foram depositados no centro das 

placas. As placas foram novamente incubadas a 30ºC por 7 dias e quando presente, o halo de 

inibição aferido. 

 

Analise estatística  

Todos os testes foram realizados em triplicata e os resultados foram submetidos a análise 

de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 5.0% de 

significância, no software SISVAR® versão 5.3 (Ferreira, 2011). 

 

Identificação das multi-trait actinobactérias 

As actinobactérias que durante a triagem in vitro foram capazes de produzir mais de um 

fator de promoção do crescimento vegetal foram identificadas pela amplificação parcial do gene 

16S rRNA. As actinobactérias foram cultivadas em caldo ISP-2 por 48 horas, em shaker a 30ºC e 

agitação de 130 rpm. A extração de DNA foi realizada empregando álcool-isoamilico e 

clorofórmio, conforme metodologia descrita por Van Soolingen et al (1994). A reação de PCR foi 

preparada para 50 µL, contendo: Tampão para Taq polimerase 1X, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM de 

cada dNTP, 0.2 mM de cada primer, 2.5 U de Taq DNA polimerase e 1.0 µL de DNA molde (50 

ng). Foram utilizados os oligonucleotideos iniciadores 27F (5’-AGAGTTTGATCLCTGGCTC 

AG-3’) e 1541R (5’- AAGGAGGTGATCCAGCC-3’) (Lane, 1991). 

A amplificação do material genético ocorreu em termociclador, seguindo as condições: 

desnaturação inicial a 94 ºC por 2 minutos; seguidos de 30 de ciclos de desnaturação a 95 ºC por 

1 minuto, anelamento a 55 ºC por 1 minuto, extensão a 72 ºC por dois minutos. A extensão final 

foi realizada a 72 ºC por 10 minutos. Os amplicons gerados foram avaliados quanto a sua 

integridade em gel de agarose a 1,2% e purificados com isopropanol e etanol (Sambrook and 

Russell, 2001). O sequenciamento foi conduzido na plataforma ABI 3130xl (Applied 

Biosystems), utilizando os oligonucleotídeos iniciadores: 27F, 530F (5’–

GTGCCAGCMGCCGCGG –3’), 519R (5’–GWATTACCGCGGCKGCTG –3’), 907R (5’–
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CCGTCAATTCMTTTRAGTTT–3’), 926F (5’-AAACTYAAAKGAATTGACGG-3’) e 1541R 

(Lane, 1991).  

As sequências obtidas foram checadas quanto a sua qualidade e unidas no software 

CodonCode Aligner ® versão 6.0.2. A identificação das sequências se deu por comparação com 

as sequências disponíveis no banco de dados do NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) através do algoritmo BLASTn (Altschul et al., 1990). Após identificadas, as 

sequências foram depositadas no banco de dados de 16S rRNA do NCBI sob os números de 

acesso: MG388303, MG494375, MG494376, MG388199, MG388202, MG494383, MG388200, 

MG388201, MG494377.  

Para fins de filogenia, as sequências foram alinhadas com a ferramenta ClustalW (Higgins 

et al., 1994) no software MEGA 7.0.212 (Kumar et al., 2016) e os dendogramas construídos 

utilizando o método de Neighbor-Joining (Saitou and Nei, 1987) de acordo com o modelo de 

Jukes-Cantor (Jukes and Cantor, 1969) com 1000 réplicas de bootstrap. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram isoladas 21 actinobactérias a partir da rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo 

orgânico, sendo 58% oriundas da variedade CTC4 e 42% da variedade IAC1099. A produção de 

pelo menos um dos fatores de promoção do crescimento vegetal triados in vitro foi observada em 

57% dos isolados (Tabela 1 e 2). A ocorrência de actinobactérias na rizosfera é bastante comum, 

sendo constantemente associados a capacidade de promover o crescimento vegetal, seja por 

aumentar a disponibilidade dos nutrientes ou por atuarem no biocontrole (Sinma et al., 2015; 

Trujillo et al., 2015). A literatura é divergente quanto ao número de actinobactérias cultiváveis 

recuperados de sistemas orgânicos. Estudo conduzido por Wang et al (2017) observou que a 

quantidade de Phospholipid-derived fatty acids (PLFA) oriundos de actinobactérias foram 

superiores em sistemas com maior aporte de matéria orgânica. Já Velmourougane (2016) não 

observou diferenças entre o número de actinobactérias cultiváveis entre os sistemas orgânico e 

convencional. 

A produção de AIA pelos actinobactérias variaram de 2.52 a 35.99 µg mL-1 em 7 dias, 

3.13 a 50.45 µg mL-1 em 14 dias e 5.33 a 60.28 µg mL-1 em 21 dias (Tabela 1). As maiores 

produções de AIA por actinobactérias foram observadas aos 21 dias, pelos isolados ABC92 e 

ABC32. Para os isolados ABC21, ABC33 e ANC48 a produção de AIA só pôde ser detectada aos 
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14 dias, enquanto a produção do isolado ANU34 foi detectada aos 21 dias, indicando uma 

produção tardia do hormônio. Os resultados obtidos nesse estudo foram similares aos encontrados 

por Anwar et al (2016), quando comparados sob a ótica das mesmas concentrações de L-

triptofano e do mesmo tempo de incubação. 

Em geral, a produção de AIA por actinobactérias é moderada quando comparada a outros 

filos bacterianos associados aos vegetais (Narayana et al., 2009; Nimnoi et al., 2010). Contudo, a 

liberação constante de AIA, mesmo em pequenas concentrações no solo, é responsável pelo 

crescimento lateral e desenvolvimento das raízes adventícias. Além do papel no crescimento 

tecidual vegetal, o AIA liberado pode agir como sinalizador para produção de metabólitos 

secundários e esporulação de actinobactérias (Matsukawa et al., 2007; Glick, 2012; Duca et al., 

2014). 

A solubilização de fosfato foi avaliada em dois períodos, variando entre 1.23 a 6.39 µg 

mL-1 em 7 dias e 2.04 a 8.93 µg mL-1 em 14 dias (Tabela 1). Os melhores resultados foram dos 

isolados ANC48 e ANU34. Ressalta-se que os melhores solubilizadores de fosfato não foram os 

melhores produtores de AIA. Jog et al (2014), também encontraram actinobactérias rizosfericas 

capazes de solubilizar fosfato e concomitantemente produzir AIA. Esses autores reforçam a ideia 

de bactérias que participam da ciclagem dos nutrientes sejam interessantes durante a escolha de 

um candidato a inoculante.  

 

Tabela 1. Valores da produção in vitro de fatores de promoção do crescimento vegetal diretos por 

actinobactérias isoladas de cana-de-açúcar sob manejo orgânico1. 
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1.Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 2. (*) actinobactérias isoladas da variedade CTC4; (#) actinobactérias isoldas da variedade IAC 

911099.  3. Crescimento em meio livre de nitrogênio: B= Burk e N=NFB.  

 

Mesmo que a solubilização de fosfato seja influenciada pelos exsudatos produzidos pelo 

vegetal (Glick, 1995), no presente estudo, não foram encontradas diferenças estatísticas entre a 

solubilização de fosfato de isolados de diferentes variedades (Tabela 1). Os achados sobre a 

quantidade de fosfato solubilizado por actinobactérias na literatura são bastante variáveis 

(Hamdali et al., 2012; Jog et al., 2014; Sinma et al., 2015; Kruasuwan and Thamchaipenet, 2016). 

Essas diferenças relacionam-se com o tipo de técnica empregada, a fonte de fósforo empregada 

ou as unidades nas quais são expressas a solubilização de fosfato (Salcedo et al., 2014). Dessa 

forma, alguns valores obtidos in vitro neste e em outros estudos podem estar subestimados. 

O fósforo é um elemento essencial para o crescimento vegetal e é rapidamente convertido 

em formas insolúveis no solo. As bactérias solubilizadoras de fosfato são aquelas capazes reagir 

com os ligantes do fosfato tais como o alumínio, o ferro, o cálcio e o magnésio, liberando o 

fosfato para a utilização pelo vegetal (Chung et al., 2005; Shen et al., 2011; Gupta et al., 2012). 

Dentre os diversos mecanismos responsáveis pela solubilização de fosfato em bactérias, o mais 

comum entre as actinobactérias é a produção de ácidos orgânicos tais como piruvato, succinato, 

malato, lactato, α-cetoglutarato e oxalato (Surapat et al., 2012; Jog et al., 2016). 

A habilidade de crescimento em meios livres de nitrogênio foi observada em 29% dos 

isolados e em sua maioria, os isolados cresceram em meio Burk (Tabela 1). Os meios NFb e meio 

Isolado² AIA (µg.mL-1) Solubilização de fosfato 

(µg.mL-1) 

Crescimento em 

meio livre de 

nitrogênio³ 7 dias 14 dias 21 dias 7 dias 14 dias 

ABC21* - 3.94c 13.73c 2.40b 3.58b B 

ABC31* 2.52b 27.20b 29.00b 1.60b 3.08b B 

ABC32* 25.95a 50.45a 55.36a 1.92b 2.33c B 

ABC33* - 3.13c 5.51d 1.23b 2.04c B 

ABC92* 35.99a 42.43a 60.28a 5.20a 3.97b B 

ABU33# 6.35b 23.21b 32.24b - - B 

ANC21* - - - - - - 

ANC48* - 4.64c 32.18b 5.12a 8.93a N/B 

ANU48# - - - - - - 

ANU34# - - 5.33d 6.39a 8.92a N 

ANU49# 3.12b 3.80c 17.95c 1.55b 3.90b N 

ANU50# - - - - - - 
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de Burk não foram desenvolvidos para o isolamento de actinobactérias (Dobereiner et al., 1976; 

Park et al., 2005), entretanto, demonstraram ser meios que podem ser utilizados na triagem do 

potencial diazotrófico de bactérias desse filo. Nesse sentido, os meios semi-sólidos favorecem a 

triagem de micro-organismos diazotróficos, uma vez que a fixação de nitrogênio da maioria dos 

organismos requer baixas concentrações de oxigênio molecular (Mirza and Rodrigues, 2012). 

O nitrogênio é um dos elementos mais importante na formação de macromoléculas 

biológicas. Por isso, sua falta é limitante para os mais diversos cultivos, sobretudo nos cultivos 

orgânicos onde o uso de compostos nitrogenados sintéticos não é recomendado 

(Wongphatcharachai et al., 2015). Nesse sentido é fundamental a prospecção dos micro-

organismos fixadores de nitrogênio. Os organismos fixadores de nitrogênio, também chamados 

de diazotróficos, são capazes de converter o gás nitrogênio em amônia que é absorvida pelos 

vegetais (Jin et al., 2014; Souza et al., 2015). Dentre os actinobactérias o gênero Frankia é 

bastante conhecido por suas habilidades em fixar nitrogênio, tanto em vida livre quanto em 

simbiose (Sellstedt et al., 2013). Além do gênero Frankia, diversos outros gêneros de 

actinobactérias já tiveram seu crescimento relatado em meios livres de nitrogênio, tais como: 

Mycobacterium (Zakhia et al., 2006), Micromonospora (Valdes et al, 2005), Agromyces (Zakhia 

et al., 2006) e Streptomyces (Pankratove and Dedysh, 2009). 

O uso de meios semi-sólidos livres de nitrogênio é a base para o isolamento de bactérias 

diazotróficas, entretanto, é necessário confirmar e quantificar a quantidade de nitrogênio fixada. 

As técnicas de redução de acetileno, incorporação de N15 e amplificação do gene nifH têm sido 

utilizadas para confirmar e quantificar a fixação de nitrogênio (Gtari et al., 2012; Baldani et al., 

2014). Quanto ao gênero Streptomyces, somente um relato recente de Dahal et al (2017) 

confirmaram a capacidade do gênero em fixar nitrogênio através da amplificação dos genes nifH 

e incorporação do N15. 

Embora os actinobactérias sejam produtores de AIA, solubilizem fosfato e fixem 

nitrogênio, a literatura os descreve principalmente como produtores de compostos bioativos, tais 

como antimicrobianos e enzimas (Wan et al., 2008; Li et al., 2012). Em relação aos mecanismos 

indiretos de promoção vegetal, nenhum dos isolados foi capaz de produzir HCN e quitinase 

(Tabela 2). A produção de amônia foi detectada em 24% dos isolados (Tabela 2). Damle and 

Kulkarni (2014) ao isolarem e triarem a capacidade de actinobactérias oriundas da planta 

medicinal Withania somnifera, encontraram diversas cepas de Streptomyces capazes de produzir 
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NH3. A amônia teria dois papéis na promoção do crescimento vegetal, um deles se refere a 

capacidade de auxiliar no aumento da biomassa vegetal (Marques et al., 2010) e também atuaria 

na defesa contra patógenos oportunistas (Babalola, 2010). 

A produção de celulases foi observada em 57% das actinobactérias avaliadas. O IE 

observado variou de 1.24 a 3.71, sendo o maior índice obtido pelo isolado ABC32 (Tabela 2). 

Vale ressaltar que das características avaliadas nesse estudo, essa foi a que apresentou o maior 

número de isolados produtores. A produção de enzimas hidrolíticas por actinobactérias é bastante 

comum, sendo o gênero Streptomyces o mais comumente relatado (Jog et al., 2012; Mohanta, 

2014; Sreevidya et al., 2016). A produção dessas enzimas estaria ligada primariamente ao papel 

das actinobactérias como decompositores. Essas enzimas participam também na proteção contra 

patógenos, visto que auxiliam no processo de quebra da parede celular de patógenos fúngicos e 

bacterianos, cuja composição inclui compostos como quitina, glucana e celulose (Jog et al., 2016; 

Sathya et al., 2017). 

A capacidade de inibir o crescimento do fungo patógeno F. moniliforme foi observado em 

24% dos isolados. Os isolados ABC31, ANC48 e ANU49 foram capazes de inibir completamente 

o crescimento do fungo, enquanto os isolados ABU33 e ANU34 inibiram somente a formação do 

micélio aéreo (Tabela 2). Kruasuwan and Tamchaipenet (2016), ao estudar bactérias isoladas de 

raízes de cana-de-açúcar também encontraram actinobactérias capazes de inibir o crescimento do 

patógeno F. moniliforme. Os resultados do presente estudo são bastante promissores, haja vista 

que no cultivo orgânico não é permitido o uso de antifúngicos sintéticos, sendo a aplicação desses 

micro-organismos uma possível forma de controle biológico. 

 

Tabela 2. Valores da produção in vitro de fatores de promoção do crescimento vegetal indiretos 

por actinobactérias isoladas de cana-de-açúcar sob manejo orgânico1. 
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1.Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

2. (*) actinobactérias isoladas da variedade CTC4; (#) actinobactérias isoldas da variedade IAC 911099. 3. Os 

valores expressos correspondem ao índice enzimático que é obtido dividindo-se o tamanho do halo. pelo da colônia. 

A marcação (-) indica crescimento bacteriano sem a formação de halo. 4. Os valores apresentados correspondem a 

distância entre a colônia fúngica e bacteriana. A marcação (-) indica que a bactéria não foi antagônica ao fungo. Ami 

=aerial mycelium inhibition. 

 

O gênero Streptomyces têm sido o mais descrito na produção de metabólitos antifúngicos 

contra diversas cepas patogênicas de Fusarium sp., sendo reportado em: banana (Getha et al., 

2005), pepino (Wang et al., 2016) e em plantas ornamentais (Lecomte et al., 2016). O provável 

mecanismo de ação desse gênero frente ao fungo patógeno está relacionado à produção de 

metabólitos extracelulares que causam tumidez e distorção das hifas, levando a lise dessas 

estruturas. Além disso, esses metabólitos promovem a  inibição da germinação de esporos (Getha 

and Vikineswary, 2002). 

Os isolados que foram capazes de produzir in vitro mais de um fator de promoção do 

crescimento vegetal foram identificados pelo sequenciamento parcial do gene 16S rRNA. Todas 

as actinobactérias foram identificadas como pertencentes ao gênero Streptomyces (Tabela 3). As 

relações filogenéticas dos isolados demonstraram que todos pertencem ao gênero Streptomyces, 

entretanto, representam espécies distintas (Figura 1), conforme os diferentes morfotipos 

encontrados durante o isolamento.  Foi possível identificar o isolado ABC21 em nível de espécie, 

sendo esse pertencente a espécie Streptomyces griseoplanus com 99% de similaridade (Tabela 3). 

A identificação é reforçada pela afiliação filogenética do isolado, sustentado por um valor de 96 

de bootstrap (Figura 1).  

Isolado² HCN NH3 Quitinase³ Celulase³ Antagonismo4 

 

ABC21* - - - 1.33c - 

ABC31* - - - 2.36b 5a 

ABC32* - - - 3.71a - 

ABC33* - + - 1.58c - 

ABC92* - + - 2.79b - 

ABU33# - - - 1.24c ami 

ANC21* - - - 1.38c - 

ANC48* - + - 2.66b 4a 

ANU48# - - - 2.84b - 

ANU34# - + - 2.02b ami 

ANU49# - + - 2.43b 4a 

ANU50# - - - 2.00b - 
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Tabela 3. Identificação de actinobactérias isoladas de rizosfera de cana-de-açúcar sob regime 

orgânico.  

 

Identificação 

do isolado 

Identificação Similaridade Número de acesso da 

espécie mais próxima 

Número de 

depósito¹ 

ABC21 
Streptomyces 

griseoplanus  

99% KT820005.1 
MG388303 

ABC31 Streptomyces sp. 98% NR_043346.1 MG494375 

ABC32 Streptomyces sp. 92% KX010107.1 MG494376 

ABC33 Streptomyces sp. 99% DQ663186.1 MG388199 

ABC92 Streptomyces sp. 99% KJ995861.1 MG388202 

ABU33 Streptomyces sp. 99% AB448717.1  MG494383 

ANC48 Streptomyces sp. 98% AB695175.1 MG388200 

ANU34 Streptomyces sp. 98% HQ876061.1 MG388201 

ANU49 Streptomyces sp. 98% KX618421.1 MG494377 
1. Número de depósito no banco de dados de 16S do NCBI 

 

O filo Actinobacteria tem sido descrito como um dos mais frequentes associado aos solos 

cultivados com cana-de-açúcar (Durrer et al., 2016) e a sua rizosfera (Pisa et al., 2011). O gênero 

Streptomyces é o mais numeroso e estudado dentro do filo Actinobacteria e têm sido empregado 

em diversos estudos de potencial no crescimento vegetal (Franco-Correa et al., 2010; 

Gopalakrishnan et al., 2014; Gopalakrishnan et al., 2015). 

 

Figura 1. Arvore filogenetica baseada nas sequências 16 rRNA de actinobactérias oriundas da 

rizosfera de cana-de-açúcar sob manejo orgânico. Empregou-se o metodo de Neighbor-Joining 

com 1000 replicas. A barrra indica 0.01 substituições por posição de nucleotídeos. Somente 

valores de bootstrap acima de 50% são mostrados. 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_645321456
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_645321456
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_219846586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/343202853?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=VA21RZ58014
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_219846586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1020273265?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=VA3SR1U2014
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_219846586
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_219846586
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_219846586
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/AB448717.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=2KH0AWYA015
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_219846586
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_219846586
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_219846586
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Os nove isolados identificados nesse estudo, apresentam não só potencial como agentes 

de biocontrole, mas também são interessantes do ponto de vista de liberação de nutrientes para o 

vegetal, haja vista que em sua maioria são capazes de crescer em meios livres de nitrogênio, 

solubilizam fosfato e produzem AIA. Embora a dinâmica entre os micro-organismos e os 

vegetais em sistemas orgânicos seja pouco esclarecida, estudos de prospecção como o 

apresentado, são extremamente necessários considerando que um dos pilares desse sistema de 

produção é a utilização otimizada dos recursos naturais. Estudos futuros de aplicação desses 

organismos em casa de vegetação e em campo são imprescindíveis para verificar 
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quantitativamente a melhora na produção vegetal. Ademais, sugere-se que para sistemas 

orgânicos micro-organismos do gênero Streptomyces sp. sejam empregados em associação com 

outros gêneros de promoção do crescimento vegetal. 
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APÊNDICE I: Isolation and selection of plant growth-promoting 

bacteria associated with sugarcane.    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As hipoteses admitidas no inicio deste estudo se mostraram parcialmente verdadeiras. O 

manejo é uma das forças capazes de provocar mudanças efetivas na diversidade microbiana. Filos 

como Proteobacteria, Actinobacteria e Gemmatimonadetes foram mais abundantes no manejo 

orgânico, enquanto os filos Acidobacteria e o candidato a filo WPS-2 foram enriquecidos no 

manejo tradicional. Além disso, genes relacionados a fixação de nitrogênio foram mais 

abundantes no manejo orgânico. Entretanto, somente o manejo não é capaz de explicar todas as 

alterações encontradas neste estudo. O manejo, o genótipo vegetal, os fatores biogeográficos, as 

caracteristicas edáficas e as particularidades próprias de cada usina atuam em conjunto 

deteminando as características particulares de cada local. Vale ressaltar que isso reforça a 

informação encontrada durante o isolamento das cultivaveis, o isolamento de micro-organismos 

deve ser levar em conta a fertilização e a regionalização.  

Em termos de cultiváveis, foram encontrados 14 gêneros distintos. Dentre os quais se 

destacaram Burkholderia, Bacillus, Rhizobium e Streptomyces portadores de múltiplos fatores de 

promoção do crescimento vegetal. A maioria dos organismos encontrados neste estudo foi capaz 

de fixar nitrogênio, a característica mais almejada de uma RPCV associada ao cultivo orgânico. 

Além de apresentarem outras características desejáveis como a capacidade de produção de AIA, 

habilidade em solubilizar fosfato e atuarem como agentes de biocontrole. Ademais, esses micro-

organismos poderiam ser incorporados em conjunto como inoculantes agricolas para sistemas 

orgânicos. Entretanto, são necessários testes em casa de vegetação e em campo para verificar a 

capacidade desses micro-organismos em colonizar a rizosfera e sobreviver à competição existente 

no solo.  




