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TÍTULO: AGRUPAMENTO DE RIZOBACTÉRIAS NATIVAS DA REGIÃO OESTE 

DO PARANÁ POR ESTUDO DE CONGRUÊNCIA GENÉTICA E BIOQUÍMICA 

 

 

RESUMO 

 

Na busca por alternativas agronômicas que sejam menos agressivas ao 

meio ambiente, iniciou-se a substituição do fertilizante mineral por biofertilizante 

a base de microrganismos benéficos às plantas, entre estes as bactérias 

promotoras do crescimento vegetal. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 

rizobactérias isoladas de solos com diferentes manejos de cultivo, agrupando as 

amostras com base em suas características genéticas (sequenciamento 16S 

rDNA, amplificação da região ITS 16-23S rDNA, genes feoB, entC e entF) e 

bioquímicas (produção de ácido-indol-acético (AIA), produção de acetoína e 

solubilização de fosfato), e verificar a sua diversidade dentro dos grupos. 

Baseado nos resultados, foi verificada a presença do gene feoB, entC e entF em 

81,5%,48,1% e 81,5% das amostras, respectivamente. A maioria (96,3%) das 

estirpes apresentou a capacidade de produzir AIA, 59,2% foi capaz de produzir 

acetoína e 81,5% delas à solubilizar fosfato. Pela análise de congruência e 

agrupamento, verificou-se semelhança de padrões genéticos ou bioquímicos 

entre os grupos, no entanto, apresentaram grande diversidade entre os isolados 

dentro de cada grupo. De forma geral, observou-se que os manejos 

conservacionistas apresentaram os melhores desempenhos. O estudo revelou 

que as estirpes 130, 219, 302 e 326 apresentaram potencial biotecnológico para 

pelo menos duas das características avaliadas. 

 

Palavras-chave: Enterobacter, AIA, Fosfato, Ferro, Sideróforos 
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TITLE: CLUSTERING OF RHIZOBACTERIA NATIVE TO THE WESTERN 

REGION OF PARANÁ BY GENETIC AND BIOCHEMICAL CONGRUENCE 

STUDY 

 

 

ABSTRACT 

 

In the search for agronomic alternatives that are less aggressive to the 

environment, the substitution of mineral fertilizers by biofertilizers based on plant-

beneficial micro-organisms was initiated, among them plant growth promoting 

bacteria. The objective of this work was to characterize rhizobacteria isolated 

from soils with different crop managements, grouping the samples based on their 

genetic characteristics (16S rDNA sequencing, amplification of the ITS 16–23S 

rDNA region, feoB, entC and entF genes) and biochemical (indole-acetic acid 

(IAA) production, acetoin production and phosphate solubilization), and verify 

their diversity within groups. Based on the results, the presence of the genes 

feoB, entF and entC was verified in 81.5%, 48.1% and 81.5% of the samples, 

respectively. Most of the strains (96.3%) had the capacity to produce IAA, 59.2% 

were able to produce acetoin and 81.5% of them to solubilize phosphate. By the 

analysis of congruence and grouping, there was similarity of genetic or 

biochemical patterns between the groups; however, there was great diversity 

among the isolates within each group. In general, it was observed that the 

conservationist managements presented the best performances. The study 

revealed that strains 130, 219, 302 and 326 presented biotechnological potential 

for at least two of the characteristics evaluated. 

 

Keywords: Enterobacter, IAA, Phosphate, Iron, Siderophores 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A agricultura brasileira é agressiva quanto ao uso de fertilizantes e 

insumos convencida do discurso de aumento progressivo da produção agrícola1. 

Estas práticas, vem ocasionando perdas gradativas da matéria orgânica do solo, 

acarretando em erosão e contaminação das águas subterrâneas, além de 

prejuízos a microbiota e seus respectivos processos bioquímicos, 

consequentemente, a perda da fertilidade dos solos2.  

Como alternativa ao uso e dependência de fertilizantes minerais e demais 

agroquímicos, pesquisas vem comprovando exaustivamente que para promover 

uma agricultura sustentável, o manuseio dos componentes biológicos contidos 

no solo juntamente com a eficiência dos cultivares são fatores determinantes 

para uma boa produtividade3,4,5. Neste contexto, os microrganismos estão entre 

os elementos mais importantes para o desenvolvimento dos diferentes 

ecossistemas, seja na decomposição da matéria orgânica, definindo a formação 

da fertilidade dos solos, seja na promoção do crescimento e produtividade das 

plantas6. 

Estes indivíduos microscópicos funcionais habitam de forma maciça a 

zona de interação entre as raizes das plantas e os diferentes microrganismos, 

chamada rizosfera. Nesta região, ocorrem intrínsecas relações associativas e 

quimiostáticas que foram sendo estabelecidas por co-evolução7. Dentro da 

diversidade destes microbiomas podem ser encontrados fungos, oomicetos, 

bactérias, nematoides, algas, protozoários, vírus, artrópodes e archaea se 

relacionando direta ou indiretamente com as plantas vivas e/ou com seus restos 

em decomposição8,9.  

A seleção dos microrganismos que irão colonizar as diferentes espécies 

de plantas, ocorre através do reconhecimento de moléculas vegetais exsudadas 

a partir de um comandado genético organizado por combinações e 

arranjamentos de diferentes genes envolvidos10. Por sua vez, a molécula sinal 

da planta, desencadeia nos microrganismos outra cascata de expressão 

genética que leva a produção de compostos de baixo peso molecular que 
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respondem, em sua maioria, de forma associativa, simbiótica ou mutualista, 

levando benefícios diretos e indiretos ao crescimento vegetal11,5,12. Os gêneros 

mais representativos dessas associações estão as Enterobacter, Pseudomonas, 

Burkholderia, Bacillus e Azospirillum13.  

A utilização de bactérias promotoras do crescimento vegetal (BPCV) se 

deve ao fato de elas serem capazes de promover o desenvolvimento da planta 

através dos mecanismos diretos, como a fixação biológica de nitrogênio (FBN), 

solubilização de fosfatos, síntese de sideróforos, produção de fitohormônios; e 

também por mecanismos de ação indireta, como o aumento da resistência a 

estresses bióticos e abióticos, controle biológico através da produção de 

antibióticos e antagonismo a fitopatógenos, entre outros8,1. Neste contexto, 

estudos tem se debruçado sobre a organização estrutural destas comunidades 

microbianas a fim de compreender, controlar e se beneficiar destas expressões 

genéticas no cultivo de plantas comerciais, na manutenção de sistemas naturais 

e na recuperação de solos explorados14. 

Nos últimos 20, novas abordagens genômicas tem ocasionado mudanças 

cada vez mais rápidas e significativas sobre a perspectiva microbiana no que diz 

respeito a estrutura, função e ecologia14,15,16. A descoberta de genes 

housekeeping e de candidatos ao uso como marcadores moleculares tem 

revelado diferentes relações taxonômicas entre gêneros e espécies de 

rizobactérias e tem permitido correlacionar estes dados com os aspectos do 

ambiente. A análise de sequencias de DNA para a caracterização de populações 

microbianas direto de uma amostra ambiental, tem se tornado possível quando 

tecnologias de sequenciamento de nova geração são utilizadas juntamente com 

ferramentas de bioinformática e estatística. Desta forma, a descoberta e 

isolamento de genes de interesse podem levar ao desenvolvimento de produtos 

biotecnológicos relacionados à sustentabilidade de sistemas produtivos17,18,19. 

Dentre as atividades promotoras de crescimento vegetal promovidas pela 

atividade de rizobactérias está o fornecimento de ferro20. O ferro é um elemento 

essencial, envolvido em diversas atividades da célula, como por exemplo a 

proteção contra o estresse oxidativo, a geração de energia, fixação biológica do 

nitrogênio, fotossíntese e até mesmo a replicação do DNA21,22. Identificado pela 
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primeira vez em Escherichia coli, o sistema Feo é o principal transportador de 

ferro, muito difundido entre outras bactérias, sendo capaz de operar 

anaerobicamente em pH 7, contudo, na presença do oxigênio ele forma 

complexos férricos altamente insolúveis e até tóxicos. No caso das 

Enterobacteriaceae, o sistema Feo conta com um operon composto por três 

genes: feoA, feoB e feoC, destes, feoA é uma proteína solúvel encontrada no 

citosol bacteriano; feoB codifica uma grande proteína permease capaz de atuar 

na permeabilização do Fe2+ e; feoC é uma proteína pequena que atua como 

repressor transcricional independente22,23,24.  

As principais vias de transporte de ferro utilizadas pelas bactérias 

consistem na aquisição de complexos férricos, como por exemplo o complexo 

ferro-sideróforo. Os sideróforos são quelantes férricos de baixo peso molecular 

(> 1000 Da), e tem alta afinidade por este íon21,25. Após formado o complexo, o 

sideróforo é transportado através de receptores da membrana celular externa 

que, no periplasma, é entregue a um transportador de membrana interna (ABC) 

mediado pelo sistema TonB-ExbB-ExbD de transdução de energia, até chegar 

ao citosol26. 

Os sideróforos são conhecidos por apresentar um efeito antagônico ao 

competir por ferro e suprimir os demais microrganismos do solo. Além disso, eles 

podem auxiliar diretamente no transporte de ferro, como por exemplo na 

Enterobacter sp. 638, que sintetiza o sideróforo enterobactina através dos genes 

entA, entB, entC, entD, entE e entF, logo depois o secreta (entS), para então 

recupera-lo utilizando um sistema de captação de ferro (ExbDB) e enfim extrair 

o ferro utilizando uma enterobactina esterase (Fes)13. 

As plantas sofrem constantemente o ataque de microrganismos 

causadores de doenças. Tentando combater esse problema, as plantas 

desenvolveram respostas de defesa constitutivas e indutíveis. Existem poucos 

componentes voláteis bacterianos que são demonstradamente indutores de 

resistência sistêmica em plantas, mas entre eles encontramos componentes 

voláteis bacterianos como a acetoína, que através desde mecanismo auxiliam 

na promoção do crescimento vegetal27. Outro sistema comumente utilizado pelas 

BPCVs é a produção de auxinas, como o ácido- indol- acético (AIA), que está 
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diretamente ligado ao crescimento das raízes e a diferenciação das células 

recém formadas nos meristemas7. E dentre os diversos meios de promover este 

crescimento vegetal, cabe citar também a capacidade bacteriana em solubilizar 

fosfatos, visto que o fósforo é um elemento limitante ao crescimento da planta e 

está sujeito a diversos processos biogeoquímicos que alteram sua 

disponibilidade28.  

Neste contexto, o presente trabalho objetivou agrupar rizobactérias 

nativas da região oeste do Paraná por estudo de congruência genética e 

bioquímica, a fim de identificar grupos estruturais e funcionais relevantes quanto 

a disponibilidade do elemento ferro, tanto para o crescimento da planta quanto 

para a manutenção da biomassa e da fertilidade dos solos cultivados desta 

região. Neste estudo, também serão correlacionados valores de produção de 

ácido-indol-acético (AIA) e capacidade de solubilização de fosfato a fim de 

reconhecer possíveis estirpes candidatas com potencial biotecnológico para 

promoção de crescimento de plantas cultivadas (BPCV). 
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CAPÍTULO 1: QUALIFICAÇÃO 

 
Análise polifásica de características genéticas e bioquímicas de 

bactérias de solo 

 

 

Thaís Luft da Silva Neitzke1*, Fabiana Gisele da Silva Pinto1, Luciana Grange2, Marco Antônio 

Bacellar Barreiros2, Amanda Maria de Souza Paiter2 

1. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Conservação e 

Manejo de Recursos Naturais, Rua Universitária, nº 2069, Jardim Universitário, CEP 85819-110, 

Cascavel, PR, Brasil 

2. Universidade Federal do Paraná, Rua Pioneiro, nº 2153, Jardim Dallas, CEP 85950-000, 

Palotina, PR, Brasil. 

* Autor para correspondência: luft.thais@gmail.com 

 

 

Resumo  
Na busca por alternativas agronômicas que sejam menos agressivas ao 

meio ambiente, iniciou-se a substituição do fertilizante mineral por biofertilizante 

a base de microrganismos benéficos às plantas, entre estes as bactérias 

promotoras do crescimento vegetal. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 

rizobactérias isoladas de solos com diferentes manejos de cultivo, agrupando as 

amostras com base em suas características genéticas (sequenciamento 16S 

rDNA, amplificação da região ITS 16-23S rDNA, genes feoB e entC) e 

bioquímicas (produção de ácido-indol-acético (AIA) e solubilização de fosfato), e 
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85950-000, Palotina, PR, Brasil. 
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verificar a sua diversidade dentro dos grupos. Baseado nos resultados, foi 

verificada a presença do gene feoB e do gene entC em 81,5% e 48,1% das 

amostras, respectivamente. A maioria (96,3%) das estirpes apresentou a 

capacidade de produzir AIA, e 81,5% delas à solubilizar fosfato. Pela análise de 

congruência e agrupamento, verificou-se semelhança de padrões genéticos ou 

bioquímicos entre os grupos, no entanto, apresentaram grande diversidade entre 

os isolados dentro de cada grupo. De forma geral, observou-se que os manejos 

conservacionistas apresentaram os melhores desempenhos. O estudo revelou 

que as estirpes 57, 130, 219, 302 e 326 apresentaram potencial biotecnológico 

para pelo menos duas das características avaliadas. 

 

Palavras-chave: Enteorbacter, AIA, Fosfato, Ferro, Sideróforos 
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Abstract 

In the search for agronomic alternatives that are less aggressive to the 

environment, the substitution of the mineral fertilizer by biofertilizer based on plant 

beneficial microorganisms was initiated, among them the plant growth promoting 

bactéria. The objective of this work is to characterize rhizobacteria isolated from 

soils with different crop management, grouping the samples based on their 

genetic characteristics (16S rDNA sequencing, amplification of the ITS 16-23S 

rDNA region, feoB and entC genes) and biochemical (acid-indole-acetic acid 

(AIA) and phosphate solubilization) and verify their diversity within groups. Based 

on the results, the presence of the gene feoB and the entC gene was verified in 

81.5% and 48.1% of the samples, respectively. The majority (96.3%) of the 

strains had the capacity to produce AIA, and 81.5% of them to solubilize 

phosphate. By the analysis of congruence and grouping, there was similarity of 

genetic or biochemical patterns among the groups, however, showed great 

diversity among isolates within each group. In general, it was observed that the 

conservationist managements presented the best performances. The study 

revealed that strains 57, 130, 219, 302 and 326 presented biotechnological 

potential for at least two of the characteristics evaluated. 

Keywords: Enteorbacter, IAA, Phosphate, Iron, Siderophores 
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Introdução 

A agricultura brasileira é agressiva quanto ao uso de fertilizantes e insumos, e 

estas práticas vem ocasionando perdas gradativas da qualidade do solo, além 

de prejuízos a microbiota e seus respectivos processos1,2.  

Como alternativa ao uso e dependência de fertilizantes minerais e demais 

agroquímicos, pesquisas vem comprovando exaustivamente que o manuseio 

dos componentes biológicos contidos no solo juntamente com a eficiência dos 

cultivares são fatores determinantes para uma boa produtividade3,4,5. Neste 

contexto, os microrganismos estão entre os elementos mais importantes. Estes 

indivíduos funcionais habitam a rizosfera de forma maciça. Nesta região, 

ocorrem intrínsecas relações associativas e quimiostáticas que foram sendo 

estabelecidas por co-evolução6,7. A seleção dos microrganismos que irão 

colonizar as diferentes espécies de plantas ocorre através do reconhecimento 

de moléculas vegetais exsudadas a partir de um comandado genético 

organizado por combinações e arranjamentos de diferentes genes envolvidos8. 

Os gêneros mais representativos dessas associações são as Enterobacter, 

Pseudomonas, Burkholderia, Bacillus e Azospirillum9.  

Novas abordagens genômicas vem trazendo mudanças cada vez mais 

rápidas e significativas sobre a perspectiva microbiana no que diz respeito a 

estrutura, função e ecologia10,11,12. A descoberta de genes “housekeeping” e de 

candidatos ao uso como marcadores moleculares tem revelado diferentes 

relações taxonômicas entre gêneros e espécies de rizobactérias e tem permitido 

correlacionar estes dados com os aspectos do ambiente. Desta forma, a 

descoberta e isolamento de genes de interesse podem levar ao desenvolvimento 
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de produtos biotecnológicos relacionados à sustentabilidade de sistemas 

produtivos13,14,15,16. 

A utilização de bactérias promotoras do crescimento vegetal (BPCV) se 

deve ao fato de elas serem capazes de promover o desenvolvimento da planta 

através dos mecanismos diretos e indiretos1,17. Dentre as atividades promotoras 

de crescimento vegetal das rizobactérias está o fornecimento de ferro18, que é 

um elemento essencial, envolvido em diversas atividades da célula19,20. 

Identificado pela primeira vez em Escherichia coli, o sistema Feo é a via 

transportadora de ferro mais utilizada por diferentes bacterias. No caso das 

Enterobacteriaceae, o sistema Feo conta com um operon composto por três 

genes: feoA, que é uma proteína solúvel encontrada no citosol bacteriano; feoB, 

que codifica uma grande proteína permease capaz de atuar na permeabilização 

do Fe2+; e feoC, que é uma proteína pequena que atua como repressor 

transcricional independente21,22,19.  

Existe ainda uma via alternativa para aquisição de íons férricos (Fe3+) 

através da formação de complexos com sideróforos, que são quelantes de baixo 

peso molecular (> 1000 Da) com alta afinidade por este íon23,20. Eles são 

conhecidos por apresentar um efeito antagônico ao competir por ferro e suprimir 

os demais microrganismos do solo, além disso, podem auxiliar diretamente no 

transporte de ferro, como é o caso da Enterobacter sp. 638, que sintetiza o 

sideróforo enterobactina através dos genes entA, entB, entC, entD, entE e 

entF24. 

Neste contexto, o presente trabalho objetivou agrupar rizobactérias 

nativas da região oeste do Paraná por estudo de congruência genética e 



12 
 

bioquímica, a fim de identificar grupos estruturais e funcionais relevantes quanto 

a disponibilidade do elemento ferro, tanto para o crescimento da planta quanto 

para a manutenção da biomassa e da fertilidade dos solos cultivados desta 

região. Neste estudo, também serão correlacionados valores de produção de 

ácido-indol-acético (AIA) e capacidade de solubilização de fosfato a fim de 

reconhecer possíveis estirpes candidatas com potencial biotecnológico para 

promoção de crescimento de plantas cultivadas (BPCV). 

 

Materiais e métodos 

 

Obtenção e seleção de estirpes 

As estirpes bacterianas foram coletadas a partir de 10 solos da região Oeste do 

Paraná (Tabela 1) sob diferentes manejos de cultivo, e agrupadas por tipagem 

morfológica, BOX-PCR25 e PCR-RFLP (dados não publicados). Foram 

selecionadas estirpes representante dos agrupamentos formados 

anterioremente, totalizando 27 estirpes analisadas.  

 

Análise de sequenciamento do gene 16S rDNA 

As amostras foram amplificadas utilizando o primer fD1 (5’-

CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) e rD1 (5’-

CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGATCCAGCC-3’) conforme descrito em 

Weisburg et al. (1991)26. As amostras foram purificadas utilizando o kit PureLink 

(Invitrogen®) de acordo com as instruções do fabricante. A análise do 

sequenciamento realizou-se na Universidade Estadual de Londrina, e para isso 
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os produtos foram submetidos a nova amplificação com os mesmos primers, 

juntamente com o BigDye® (compatível com o sequenciador ABI3500XL, 

Applied Biosystems), segundo as instruções do fabricante. Após a análise dos 

dados, obteve-se a identificação do gênero de cada estirpe (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Gêneros bacterianos obtidos a partir do sequenciamento parcial da região 16S rDNA 

e seus respectivos manejos de cultivo. 

Gênero Isolado 

Enterobacter spp. 

241, 343, 423, 574, 1204, 1305, 1325, 1428, 15110, 

15210, 1949, 2033, 2196, 2651, 2999, 3023, 3264 

Microbacterium spp. 1036, 2206, 2417, 3172 

Delftia spp. 1097, 2082, 2731 

Pantoea spp. 104, 30010 

Agrobacterium tumefaciens 2923 

1 Monocultivo de cana-de-açúcar (Alto teor de P no solo e aplicação de vinhaça); 2 Monocultivo de cana-de-

açúcar (Baixo teor de P no solo e adubação mineral); 3 Cultivo de crotalária; 4 Pousio precedido de cana-

milho-soja; 5 Sucessão milho-trigo; 6 Sucessão milho-soja RR; 7 Sucessão milho-soja; 8 Sucessão milho-

soja orgânico; 9 Rotação: cana-soja-milho-cana; 10 Mata Ciliar. 

 

Amplificação da região intergênica ITS, gene feoB e entC 

As reações para amplificação PCR-ITS foi realizada utilizando os primers L1 (5’-

CAAGGCATCCACCGT-3’) e G1 (5’-GAAGTCGTAACAAGG-3’)27 segundo o 

protocolo de Clementino et al. 200126. A separação dos fragmentos foi realizada 

por eletroforese em gel de agarose 2%, utilizando-se também o marcador de 

peso molecular 100pb DNA ladder.  

A amplificação do gene feoB foi realizada utilizando-se os primers 

Feob_895F (5’-CTGCTCGCCATTAACATCGGCG-3’) e Feob_1190R (5’-
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ACGAACGATTTGCCCGGCAG-3’)22, e par ao gene entC utilizou-se o primer 

EntC_439F (5’-TCCCGCCTTATCGACATCAC-3’) EntC_1149R (5-

‘GTGGAGCATGGTGGAGAGCT-3’)22, ambos seguindo o protocolo descrito por 

Grim et al. 2012. A visualização dos fragmentos foi realizada por eletroforese em 

gel de agarose 1,5%, utilizando-se também o marcador de peso molecular 1Kb 

DNA ladder. 

 

Produção de AIA  

Os valores para a produção de AIA foram obtidos por Paiter, (2014)28, utilizando 

o reagente de Salkowsky, conforme descrito pelo método de Sarwar e Kremer 

(1995)29. 

 

Solubilização de fosfato 

As estirpes foram identificadas por Paiter (2014)28 quanto ao potencial de 

solubilização de fosfato através de um método quantitativo por 

espectrofotometria descrito por Silva (2009)30. 

 

Congruência de dados genéticos 

Foi construído um dendrograma utilizando os dados obtidos no sequenciamento 

do 16S rDNA, na amplificação da região intergenica ITS, e dos genes feoB e 

entC, através do software Bionumerics® (Applied Math), empregando o 

coeficiente de similaridade com base na média dos experimentos e o método de 

Neighbor Joining. O peso dado a cada experimento para obtenção da 
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congruência genética foi de 5x para o 16S rDNA, 3x para o ITS, 1x para o entC 

e 1x para o feoB. 

 

Congruência dos dados bioquímicos 

Foi construído um dendrograma utilizando os dados obtidos para os valores 

obtidos na produção de AIA e solubilização de fosfato, através do software 

Bionumerics® (Applied Math), empregando o coeficiente de similaridade com 

base na média dos experimentos o algoritmo UPGMA. E o peso dado a cada 

experimento para obtenção da congruência bioquímica foi de 2x para o AIA e 1x 

para solubilização de fosfatos. 

 

Índice de Shannon 

Para a determinação da diversidade dos indivíduos dentro dos manejos de 

cultivo, foi realizada a análise através do índice de Shannon eutilizou-se o 

programa Past3.  

 

Resultados 

 

Congruência genética  

As análises genéticas resultaram na formação de 4 grupos genéticos 

distintos(GG) (Figura 1). O grupo G1 é o menos numeroso (5) e mostrou-se 

negativo para ambos os genes analisados; o grupo G2 mostrou-se positivo 

apenas para o gene FeoB, sendo o mais diverso quanto à gêneros.O G3 mostrou 

ser o mais numeroso (8), sendo positivo para ambos os genes, com exceção da 
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estipe 241. Por fim, o grupo G4 obteve os melhores resultados genéticos, sendo 

que todos os seus representantes são do gênero Enterobacter e foram positivos 

para ambos os genes. A análise da região ITS demonstrou que todas as 

amostras apresentam um padrão de 4 a 7 bandas polimórficas. 

 

Congruência bioquímica  

Nas análises baseadas nas características bioquímicas observou-se a formação 

de três agrupamentos bioquímicos (GB). O GB1 foi o mais representativo em 

número de indivíduos (17) e 70% destes foram identificados como sendo do 

gênero Enterobacter. A produção de AIA (619 µM/mg) e fosfatase (4,61%) 

apresentou medias intermediárias quando comparadas com os outros 

agrupamentos. O GB2 é formado por 7 estirpes de 4 gêneros distintos, e seus 

representantes demonstraram os piores resultados para as características 

avaliadas (média de 73,90 µM/mg para AIA e 4,37% para a fosfatase). O GB3 

se formou a partir de três estirpes do gênero Enterobacter que apresentaram os 

maiores médias de produção de AIA (1397,9 µM/mg) e de solubilização de 

fosfato (5,84%). 

Destacou-se o GB3 como um grupo potencial, visto que nele se 

encontram todas as melhores estirpes produtoras de AIA. Ao observar os valores 

de produção deste composto quanto ao manejo de solo, os melhores resultados 

foram obtidos para os manejos de cultivo de pousio precedido de cana-milho-

soja (821,57 µM/mg), rotação de culturas de cana-soja-milho-cana (751,32 

µM/mg) e sucessão de culturas de milho-soja RR (730,30 µM/mg), mata ciliar 

(706,65 µM/mg) e sucessão de culturas de milho-trigo (541,83 µM/mg). 
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Para a análise de solubilização de fosfato destacaram-se por 

apresentarem as melhores médias os manejos de cultivo de sucessão milho-

trigo (8,3%), rotação de culturas (7,2%), cultivo de crotalária (6,51%), 

monocultivo de cana de açúcar com alto teor de P no solo e aplicação de vinhaça 

(6,3%) e pousio precedido de cana-milho-soja (5,36%). No presente trabalho, 

48,1% das cepas apresentaram valores abaixo da média individual (4,6%) de 

eficiência na solubilização de fosfato.
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Figura 1. Dendograma genético obtido através da congruência do sequenciamento parcial 16S rDNA, PCR-ITS, e PCR dos genes entC e FeoB; 

e dendograma bioquímico obtido através da congruência dos dados de pordução de AIA (µM/mg) e solubilização de fosfatos (% de eficiência). 



 

Índice de Shannon   

Na Tabela 3 verificou-se a através de um índice de diversidade a distribuição de 

cada manejo de cultivo dentro dos grupos genéticos. Observou-se que o cultivo 

de crotalária obteve o melhor resultado, estando presente em 5 de um total de 6 

agrupamentos genéticos, sendo resultado da diversidade genética dos 

indivíduos dentro de um mesmo manejo de cultivo dentro dos agrupamentos 

genéticos e consequentemente, os valores obtidos para a taxa de diversidade.  

Tabela 3. Determinação da diversidade dos manejos de cultivo dentro dos diferentes grupos 

genéticos através do Índice de Shannon. 

 
 

Shannon_H Dominance_D Individuals Taxa_S 

Monocultivo 1* 0 1 3 1 

Monocultivo 2* 0 1 1 1 

Crotalária 1,332 0,28 5 4 

Mata ciliar 0,6365 0,5556 3 2 

Pousio* 1,04 0,375 4 3 

Rotação 0,6931 0,5 2 2 

Sucessão 1* 0,6931 0,5 2 2 

Sucessão 2* 1,099 0,3333 3 3 

Sucessão 3* 0,6931 0,5 2 2 

Sucessão 4* 0 1 1 1 

* Monocultivo 1: cana-de-açúcar (Alto teor de P no solo e aplicação de vinhaça); Monocultivo 2: 

cana-de-açúcar (Baixo teor de P no solo e adubação mineral); Rotação: cana-soja-milho-cana; 

Sucessão 1: milho-trigo; Sucessão 2: milho-soja RR; Sucessão 3: milho-soja; Sucessão 4: milho-

soja orgânico. 
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Discussão 

A biodiversidade molecular baseia-se no número de sequencias de DNA 

específicas diferentes presentes no DNA total extraído de uma determinada 

comunidade. No mesmo sentido, o termo estrutura da comunidade se refere à 

existência de indivíduos de diferentes táxons e sua distribuição dentro da 

comunidade31.  

O gene da região 16S RNA está presente em todas as bactérias 

mantendo-se de forma conservada ao longo da evolução32. Estudos moleculares 

sobre esta região, são capazes de agrupar indivíduos amplamente semelhantes 

entre si. Já os marcadores moleculares como o ITS tem o papel de revelar as 

diferenças entre os indivíduos, pois são regiões genômicas conhecidas por 

apresentarem graus elevados de variação de sequência e comprimento dentro 

de um gênero ou até mesmo de uma espécie27.  

Na análise da região intergênica 16-23S rDNA (ITS), as bactérias de um 

mesmo grupo, ou até do mesmo gênero apresentam padrões de bandas 

diferentes entre si. Isso pode estar atrelado à incapacidade de identificar as 

estirpes ao nível de família, ou ainda à mudanças genéticas adaptativas que 

podem ter ocorrido ao longo do tempo como consequência de pressão seletiva.  

Do mesmo modo, quanto a presença dos genes FeoB e entC, é possível 

apontar que as estirpes podem estar utilizando rotas diferentes para a aquisição 

de ferro. Grim et al (2012)22 em seu estudo observou a presença do gene feoB 

em todas as suas amostras, bem como uma expressão elevada do gene EntC 

sob condições de limitação de ferro. Estes tipo de estudo permitiu apontar que a 

rota de aquisição de ferro através de feoB é comum para bactérias da família 
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Enterobacteriaceae, sendo uma primeira linha de aquisição do elemento, 

enquanto a rota que envolve a utilização de sideróforos (EntC) pode ser 

considerada uma rota alternativa desenvolvida pelos microrganismos quando em 

condições limitantes de ferro.  

Com o índice de Shannon foi possível comparar o agrupamento genético 

dos indivíduos por área de origem. Neste sentido, o manejo sob cultivo de 

crotalária foi o que apresentou a maior diversidade (1,332) contendo 5 indivíduos 

distribuídos em 4 agrupamentos genéticos diferentes. Isso se deve, dentre os 

outros fatores, à crotalária ser um manejo de cultivo que busca conservar o solo, 

sendo utilizada tanto no controle de nematoides quanto para a produção de 

forragens, adubação verde e controle da erosão do solo33.  

Os bons índices de diversidade encontrados para os manejos de Mata 

Ciliar e Pousio (1,099 e 1,04, respectivamente), deve-se aos solos de mata 

apresentarem maior macroporosidade, conteúdo de matéria orgânica e 

estabilidade de agregados33, ao passo que o que o objetivo do pousio é 

recuperar uma área e acumular nutrientes para atender a demanda nutricional 

na época de cultivo34.  

Pelos resultados de produção de AIA observou-se que, com exceção da 

estirpe 103, a produção deste composto é de ordem comum entre as 

rizobactérias, sinalizando que indivíduos com este potencial são facilmente 

isoladas do solo, devido ao seu potencial de produção por vias distintas35. 

Uma maior quantidade de solubilização de fosfatos é consequência do 

maior crescimento microbiano, visto que as plantas não conseguem absorver o 

fosfato insolúvel diretamente do solo, além de estar relacionado também ao 

https://en.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
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manejo e qualidade do solo35,36. A baixa eficiência encontrada para 48,2% das 

estirpes do trabalho é um demonstrativo de que, possivelmente, a solubilização 

de fosfatos não seja um dos principais mecanismos utilizados por estas 

rizobactérias para a promoção do crescimento vegetal. 

De maneira geral, comparando os resultados obtidos, foi possível 

observar que manejos de cultivo conservacionistas são os que apresentaram os 

maiores valores de produção de AIA, solubilização de fosfatos e diversidade 

genética, o que significa que eles podem influenciar positivamente na dinâmica 

da comunidade. A presença de raízes ou até mesmo de matéria orgânica 

acumulada, propicia o crescimento e atividade microbiana, incentivando a 

relação entre os microrganismos e microrganismo-planta e ainda favorecendo 

mudanças nas propriedades químicas e físicas do solo37,38. 

Partindo da afirmação de que a conservação dos recursos naturais vem 

se tornando uma preocupação constante, sobretudo quando se refere à 

produtividade com sustentabilidade, o presente estudo conseguiu contribuir para 

os estudos de bioindicação e para o entendimento das variações genéticas e 

bioquímicas que são promovidas ao longo do tempo de estabelecimento de 

comunidades de rizobactérias, submetidas as constantes interferências 

antrópicas39,40. O trabalho permitiu apontar que dentre os manejos avaliados, os 

que mais atuam de forma conservacionistas, são aqueles que conseguem 

promover maior fornecimento de matéria orgânica para a biomassa microbiana 

do solo, e consequentemente, maior diversidade. O estudo também revelou 

algumas estirpes promissoras (57, 130, 219, 302 e 326) dentro dos 

agrupamentos que deverão dar continuidade as investigações quanto ao 
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potencial biotecnológico das mesmas, a fim de, futuramente poderem ser 

indicadas como BPCVs.  
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CAPÍTULO 2: DEFESA 

 

Agrupamento De Rizobactérias Nativas Da Região Oeste 

Do Paraná Por Estudo De Congruência Genética E 

Bioquímica 

 
Título corrido: Agrupamentos genéticos e bioquímicos de bactéria 

 

Resumo  

Na busca por alternativas agronômicas que sejam menos agressivas ao meio ambiente, iniciou-se a 

substituição do fertilizante mineral por biofertilizante a base de microrganismos benéficos às plantas, entre 

estes as bactérias promotoras do crescimento vegetal. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 

rizobactérias isoladas de solos com diferentes manejos de cultivo, agrupando as amostras com base em 

suas características genéticas (sequenciamento 16S rDNA, amplificação da região ITS 16-23S rDNA, 

genes feoB, entC e entF) e bioquímicas (produção de ácido-indol-acético (AIA), produção de acetoína e 

solubilização de fosfato), além de verificar a sua diversidade dentro dos grupos. Baseado nos resultados, 

foi verificada a presença do gene feoB, entC e entF em 81,5%,48,1% e 81,5% das amostras, 

respectivamente. A maioria (96,3%) das estirpes apresentou a capacidade de produzir AIA, 59,2% foi 

capaz de produzir acetoína e 81,5% delas solubilizam fosfato. Pela análise de congruência e agrupamento, 

verificou-se semelhança de padrões genéticos ou bioquímicos entre os grupos, no entanto, apresentaram 

grande diversidade entre os isolados dentro de cada grupo. De forma geral, observou-se que os manejos 

conservacionistas apresentaram os melhores desempenhos. O estudo revelou que as estirpes 130, 219, 302 

e 326 apresentaram potencial biotecnológico para pelo menos duas das características avaliadas. 

 

Palavras-chave: Enterobacter, AIA, Fosfato, Ferro, Sideróforos 

 

Abstract 

In the search for agronomic alternatives that are less aggressive to the environment, the substitution of the 

mineral fertilizer by biofertilizer based on plant-beneficial microorganisms was initiated, among them the 

plant growth promoting bacteria. The objective of this work was to characterize rhizobacteria isolated from 

soils with different crop management, grouping the samples based on their genetic characteristics (16S 

rDNA sequencing, amplification of the ITS 16-23S ADNr region, feoB, entC and entF genes) and 

biochemical (acid-indole-acetic acid (IAA) production, acetoin production and phosphate solubilization), 

and verify their diversity within groups. Based on the results, the presence of the genes feoB, entF and entC 

was verified in 81.5%, 48.1% and 81.5% of the samples, respectively. Most of the strains (96.3%) had the 

capacity to produce IAA, 59.2% were able to produce acetoin and 81.5% of them when solubilizing 

phosphate. By the analysis of congruence and grouping, there was similarity of genetic or biochemical 

patterns between the groups, however, they presented great diversity among the isolates within each group. 

In general, was observed that the conservationist managements presented the best performances. The study 

revealed that strains 130, 219, 302 and 326 presented biotechnological potential for at least two of the 

characteristics evaluated. 

 

Keywords: Enterobacter, Acetoin, IAA, Phosphate, Iron, Siderophores 
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INTRODUÇÃO 

Como alternativa ao uso e dependência de fertilizantes minerais e demais agroquímicos que 

trazem prejuízos ao solo e sua microbiota1,2, pesquisas vêm comprovando que o manuseio dos 

componentes biológicos contidos no solo juntamente com a eficiência dos cultivares são fatores 

determinantes para uma boa produtividade3,4,5. Neste contexto, os microrganismos estão entre os 

elementos mais importantes. Estes indivíduos funcionais habitam a rizosfera, onde ocorrem 

intrínsecas relações associativas e quimiostáticas que foram sendo estabelecidas por co-evolução7. 

Os gêneros mais representativos dessas associações são as Enterobacter, Pseudomonas, 

Burkholderia, Bacillus e Azospirillum13.  

Novas abordagens genômicas vêm trazendo mudanças cada vez mais rápidas e significativas 

sobre a perspectiva microbiana no que diz respeito à estrutura, função e ecologia14,15,16. A 

descoberta de genes “housekeeping” e de candidatos ao uso como marcadores moleculares, tem 

revelado diferentes relações taxonômicas entre gêneros e espécies de rizobactérias, e tem 

permitido correlacionar estes dados com os aspectos do ambiente. Desta forma, a descoberta e 

isolamento de genes de interesse podem levar ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos 

relacionados à sustentabilidade de sistemas produtivos17,18,19,29. 

A utilização de bactérias promotoras do crescimento vegetal (BPCV) se deve ao fato de elas serem 

capazes de promover o desenvolvimento da planta1,8. Dentre as atividades promotoras de 

crescimento vegetal das rizobactérias está o fornecimento de ferro20, que é um elemento essencial 

envolvido em diversas atividades da célula21,22. Identificado pela primeira vez em Escherichia 

coli, o sistema Feo é a via transportadora de ferro mais utilizada por diferentes bactérias. O sistema 

Feo conta com um operon composto por três genes: feoA, que codifica uma proteína solúvel 

encontrada no citosol bacteriano; feoB, que codifica uma grande proteína permease capaz de atuar 

na permeabilização do Fe2+; e feoC, que codifica uma pequena proteína que atua como repressor 

transcricional independente22,23,24.  

Existe ainda uma via alternativa para aquisição de íons férricos (Fe3+) através da formação de 

complexos com sideróforos, que são quelantes de baixo peso molecular (> 1000 Da) com alta 

afinidade por este íon20,23. Eles são conhecidos por apresentar um efeito antagônico ao competir 

por ferro e suprimir os demais microrganismos do solo, além disso, podem auxiliar diretamente 

no transporte de ferro, como é o caso da Enterobacter sp. 638, que sintetiza o sideróforo 

enterobactina através dos genes entA, entB, entC, entD, entE e entF26. 

As plantas sofrem constantemente o ataque de microrganismos causadores de doenças. Tentando 

combater esse problema, as plantas desenvolveram respostas de defesa constitutivas e indutíveis. 

Existem poucos componentes voláteis bacterianos que são demonstradamente indutores de 

resistência sistêmica em plantas, mas entre eles encontramos componentes voláteis bacterianos 

como a acetoína, que através desde mecanismo auxiliam na promoção do crescimento vegetal27. 

Outro sistema comumente utilizado pelas BPCVs é a produção de auxinas, como o ácido- indol- 

acético (AIA), que está diretamente ligado ao crescimento das raízes e a diferenciação das células 

recém formadas nos meristemas7. E dentre os diversos meios de promover este crescimento 

vegetal, cabe citar também à capacidade bacteriana em solubilizar fosfatos, visto que o fósforo é 

um elemento limitante ao crescimento da planta e está sujeito a diversos processos 

biogeoquímicos que alteram sua disponibilidade28.  

Neste contexto, o presente trabalho objetivou agrupar rizobactérias nativas da região oeste do 

Paraná por estudo de congruência de dados genéticos (ITS, entF, entC, feoB) e bioquímicos (AIA, 

solubilização de fosfato e acetoína), a fim de identificar de forma geral grupos estruturais e 

funcionais relevantes, bem como reconhecer possíveis estirpes com potencial biotecnológico para 

promoção de crescimento de plantas cultivadas (BPCV). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

OBTENÇÃO E SELEÇÃO DE ESTIRPES 

As estirpes bacterianas foram coletadas a partir de 10 solos da região Oeste do Paraná (Tabela 1) 

sob diferentes manejos de cultivo, e agrupadas por tipagem morfológica, BOX-PCR30 e PCR-

RFLP (dados não publicados). Foram selecionadas estirpes representante dos agrupamentos 

formados anterioremente, totalizando 27 estirpes analisadas.  

 

EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO 

A extração de DNA genômico das estirpes foi realizada utilizando o kit PureLink™ Genomic DNA 

(Invitrogen®). A verificação da qualidade e quantificação foi realizada através de gel de agarose 

1%.  

 

ANÁLISE DE SEQUENCIAMENTO DO GENE 16S RDNA 

O DNA genômico dos isolados foi amplificado utilizando o primer fD1 (5’-

CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) e rD1 (5’-

CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGATCCAGCC-3’) conforme descrito em Weisburg et 

al. (1991)31, obtendo-se fragmentos maiores que 1300bp. Os produtos de PCR foram purificados 

utilizando o kit PureLink (Invitrogen®) de acordo com as instruções do fabricante. A reação de 

sequenciamento realizou-se na Universidade Estadual de Londrina, e para isso os produtos foram 

submetidos à nova amplificação com os mesmos primers, juntamente com o BigDye® 

(compatível com o sequenciador ABI3500XL, Applied Biosystems), segundo as instruções do 

fabricante. Após a análise dos dados, obteve-se a identificação do gênero de cada estirpe (Tabela 

1). 

 

 
Tabela 1. Gêneros bacterianos obtidos a partir do sequenciamento parcial da região 16S rDNA e seus respectivos 

manejos de cultivo. 

Gênero Isolado 

Enterobacter spp. 
241, 343, 423, 574, 1204, 1305, 1325, 1428, 15110, 

15210, 1949, 2033, 2196, 2651, 2999, 3023, 3264 

Microbacterium spp. 1036, 2206, 2417, 3172 

Delftia spp. 1097, 2082, 2731 

Pantoea spp. 104, 30010 

Agrobacterium tumefaciens 2923 

1 Monocultivo de cana-de-açúcar (Alto teor de P no solo e aplicação de vinhaça); 2 Monocultivo de cana-de-açúcar 

(Baixo teor de P no solo e adubação mineral); 3 Cultivo de crotalária; 4 Pousio precedido de cana-milho-soja; 5 Sucessão 

milho-trigo; 6 Sucessão milho-soja RR; 7 Sucessão milho-soja; 8 Sucessão milho-soja orgânico; 9 Rotação: cana-soja-

milho-cana; 10 Mata Ciliar. 

 

AMPLIFICAÇÃO DA REGIÃO INTERGÊNICA ITS E DOS GENES FEOB, ENTC E 

ENTF 

As reações para amplificação PCR-ITS (200-1500bp) foi realizada utilizando os primers L1 (5’-

CAAGGCATCCACCGT-3’) e G1 (5’-GAAGTCGTAACAAGG-3’)32 segundo o protocolo de 

Clementino et al. 200132. A separação dos fragmentos foi realizada por eletroforese em gel de 

agarose 2%, utilizando-se o marcador de peso molecular 100bp DNA ladder (Norgen®).  

A amplificação do gene feoB (300bp) foi realizada utilizando-se os primers Feob_895F (5’-

CTGCTCGCCATTAACATCGGCG-3’) e Feob_1190R (5’-ACGAACGATTTGCCCGGCAG-

3’)23, para o gene entC (1750bp) utilizou-se o primer EntC_439F (5’-

TCCCGCCTTATCGACATCAC-3’) e EntC_1149R (5-‘GTGGAGCATGGTGGAGAGCT-

3’)23, e para o gene entF (1800bp) utilizou-se os primers EntF_1936F (5’-
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AACCGGCTGCTGTGGATGCAAA-3’) e EntF_2215R (5’-

TACAGAACACCTGRCGCAGCGA-3’)23  ambos seguindo o protocolo descrito por Grim et al. 

201223. A visualização dos fragmentos foi realizada por eletroforese em gel de agarose 1,5%, 

utilizando-se o marcador de peso molecular 1Kb DNA ladder (Ludwig®). 

 

PRODUÇÃO DE AIA  

Os valores para a produção de AIA foram obtidos por Paiter, (2014)33, utilizando o reagente de 

Salkowsky, conforme descrito pelo método de Sarwar e Kremer (1995)34. 

 

SOLUBILIZAÇÃO DE FOSFATO 

As estirpes foram identificadas por Paiter (2014)33 quanto ao potencial de solubilização de fosfato 

através de um método quantitativo por espectrofotometria descrito por Silva (2009)35. 

 

PRODUÇÃO DE ACETOÍNA 

As estirpes foram identificadas por Monteiro (2016)36 quanto ao potencial de produção de 

acetoína através do método de Voges Proskauer descrito por Romick e Fleming (1998)37. 

 

CONGRUÊNCIA DE DADOS GENÉTICOS 

Foi construído um dendrograma utilizando os dados obtidos no sequenciamento da região 16S 

rDNA, na amplificação da região intergênica ITS, e dos genes feoB e entC, através do software 

Bionumerics® (Applied Math), empregando o coeficiente de similaridade com base na média dos 

experimentos e o método de Neighbor Joining. O peso dado a cada experimento para obtenção da 

congruência genética foi de 5x para o 16S rDNA, 3x para o ITS, 1x para o feoB, 1x para o entC 

e 1X para o entF. 

 

CONGRUÊNCIA DOS DADOS BIOQUÍMICOS 

Foi construído um dendrograma utilizando os dados obtidos para os valores obtidos na produção 

de AIA e solubilização de fosfato, através do software Bionumerics® (Applied Math), 

empregando o coeficiente de similaridade com base na média dos experimentos o algoritmo 

UPGMA. E o peso dado a cada experimento para obtenção da congruência bioquímica foi de 4x 

para o AIA, 2x para a produção de acetoína e 2x para solubilização de fosfatos. 

 

ÍNDICE DE SHANNON 

Para a determinação da diversidade dos indivíduos dentro dos manejos de cultivo, foi realizada a 

análise através do índice de Shannon e utilizou-se o programa Past3.  

 

 

RESULTADOS 

 

CONGRUÊNCIA GENÉTICA  

As análises genéticas resultaram na formação de 4 grupos genéticos distintos (GG) (Figura 1). O 

grupo GG1 é o menos numeroso (5) e mais diverso quanto à número de gêneros distintos. Este 

grupo mostrou-se negativo para ambos os genes feoB, entC e entF com exceção às estirpes 208 

(positiva para feoB) e 142 (positiva para entC e feoB); o grupo GG2 mostrou-se inteiramente 

positivo para o gene FeoB, e as estirpes 24 e 130 foram positivas para os três genes analisados 

(feoB, entC e entF). O GG3 é composto por 6 cepas, todas positivas para os genes feoB e entF e 

negativas para o gene entC. Por fim, o grupo GG4 obteve os melhores resultados genéticos, sendo 

o mais numeroso (10 estirpes) e todos os seus representantes são positivos para ambos os genes 

(feoB, entC e entF). A análise da região ITS demonstrou que todas as amostras apresentam um 

padrão de 4 a 7 bandas polimórficas, sendo que os agrupamentos genéticos GG3 e GG4 são os 



34 
 

mais semelhantes entre si, compostos majoritariamente por representantes do gênero 

Enterobacter. 

 

CONGRUÊNCIA BIOQUÍMICA  

Nas análises baseadas nas características bioquímicas observou-se a formação de quatro 

agrupamentos bioquímicos (GB). O GB1 foi o que apresentou menor número de indivíduos (3), 

sendo todos representantes do gênero Enterobacter. A produção de AIA (1.397,9 µM/mg) e 

fosfatase (5,84%) foram as melhores médias entre os agrupamentos, e a segunda pior média para 

a produção de acetoína (0,521 mM). O GB2 apresentou as piores médias de solubilização de 

fosfato e produção de acetoína (4,33% e 0,323mM respectivamente), mantendo-se intermediário 

quanto a produção de AIA (média 501.30 µM/mg) O GB3 apresentou a maior média de produção 

de acetoína (630,02 mM) e a segunda melhor para produção de AIA e solubilização de fosfatos 

(815,39 µM/mg e 4,93% respectivamente). Por fim, o agrupamento GB4 apresentou a segunda 

melhor média de produção de acetoína (628,72mM) e a pior produção de AIA (150,94).  

Ao observar os valores de produção de AIA quanto ao manejo de solo, os melhores resultados 

foram obtidos para os manejos de cultivo de pousio precedido de cana-milho-soja (821,57 

µM/mg), rotação de culturas de cana-soja-milho-cana (751,32 µM/mg) e sucessão de culturas de 

milho-soja RR (730,30 µM/mg), mata ciliar (706,65 µM/mg) e sucessão de culturas de milho-

trigo (541,83 µM/mg). 

Para a produção de acetoína destacou-se os manejos de cultivo de sucessão de culturas milho-

trigo (1865,00 mM), monocultivo de cana-de-açúcar com alto teor de P no solo e aplicação de 

vinhaça (1058,00 mM), Pousio precedido de cana-milho-soja (842,18 mM), Rotação de culturas 

(837,48 mM) e mata ciliar (471,46 mM). 

Para a análise de solubilização de fosfato destacaram-se por apresentarem as melhores médias os 

manejos de cultivo de sucessão milho-trigo (8,3%), rotação de culturas (7,2%), cultivo de 

crotalária (6,51%), monocultivo de cana de açúcar com alto teor de P no solo e aplicação de 

vinhaça (6,3%) e pousio precedido de cana-milho-soja (5,36%). No presente trabalho, 48,1% das 

cepas apresentaram valores abaixo da média individual (4,6%) de eficiência na solubilização de 

fosfato. 
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 F igura 1. Dendograma genético obtido através da congruência do sequenciamento parcial 16S rDNA, PCR-ITS, e PCR dos genes entC e FeoB; e dendograma bioquímico obtido através 

da congruência dos dados de produção de AIA (µM/mg) e solubilização de fosfatos (% de eficiência). 
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ÍNDICE DE SHANNON   

Na Tabela 3 verificou-se a através de um índice de diversidade a distribuição de cada manejo de 

cultivo dentro dos grupos genéticos. Observou-se que o cultivo de crotalária obteve o melhor 

resultado, estando presente em todos os agrupamentos genéticos, sendo resultado da diversidade 

genética dos indivíduos dentro de um mesmo manejo de cultivo dentro dos agrupamentos 

genéticos e consequentemente, os valores obtidos para a taxa de diversidade.  

 
 

Tabela 3. Determinação da diversidade dos manejos de cultivo dentro dos diferentes grupos genéticos através do Índice 

de Shannon. 

 

 

Shannon_H Dominance_D Individuals Taxa_S 

Monoculture 1* 0 1 3 1 

Monoculture 2* 0 1 1 1 

Crotalaria 1.332 0.28 5 4 

Riparian Forest 0.6365 0.5556 3 2 

Pousio* 1.04 0.375 4 3 

Rotation 0.6931 0.5 2 2 

Succession 1* 0.6931 0.5 2 2 

Succession 2* 1.099 0.3333 3 3 

Succession 3* 0.6931 0.5 2 2 

Succession 4* 0 1 1 1 

* Monocultivo 1: cana-de-açúcar (Alto teor de P no solo e aplicação de vinhaça); Monocultivo 2: cana-de-açúcar (Baixo 

teor de P no solo e adubação mineral); Rotação: cana-soja-milho-cana; Sucessão 1: milho-trigo; Sucessão 2: milho-

soja RR; Sucessão 3: milho-soja; Sucessão 4: milho-soja orgânico. 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 
A biodiversidade molecular baseia-se no número de sequencias de DNA específicas diferentes 

presentes no DNA total extraído de uma determinada comunidade. No mesmo sentido, o termo 

estrutura da comunidade se refere à existência de indivíduos de diferentes táxons e sua 

distribuição dentro da comunidade38.  

O gene 16S rDNA está presente em todas as bactérias mantendo-se de forma conservada ao longo 

da evolução39. Estudos moleculares sobre esta região são capazes de agrupar indivíduos 

amplamente semelhantes entre si. Já os marcadores moleculares como o ITS tem o papel de 

revelar as diferenças entre os indivíduos, pois são regiões genômicas conhecidas por apresentarem 

graus elevados de variação de sequência e comprimento dentro de um gênero ou até mesmo de 

uma espécie32.  

Na análise da região intergênica 16-23S rDNA (ITS), as bactérias de um mesmo grupo genético, 

ou até dentro de um mesmo gênero apresentaram padrões de bandas diferentes entre si. Isso pode 

estar atrelado à incapacidade de identificar as estirpes ao nível de espécie, ou ainda à mudanças 

genéticas adaptativas que podem ter ocorrido ao longo do tempo como consequência de pressão 

seletiva.  

Do mesmo modo, quanto a presença dos genes feoB, entF e entC é possível apontar que as estirpes 

podem estar utilizando rotas diferentes para a aquisição de ferro. Grim et al (2012)23 em seu estudo 

observaram a presença do gene feoB em todas as suas amostras, bem como uma expressão elevada 

do gene entC sob condições de limitação de ferro. De forma semelhante, os resultados 

encontrados no presente estudo demonstram que a rota de aquisição de ferro através de feoB é a 

mais comum e presente em rizobactérias, sendo uma primeira linha de aquisição do elemento, 

enquanto a rota que envolve a utilização de sideróforos (entF e entC) pode ser considerada uma 

rota alternativa desenvolvida pelos microrganismos quando em condições limitantes de ferro.  
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A partir do índice de Shannon determinou-se o manejo de cultivo de crotalária como o que 

apresentou maior diversidade genética (1,332), isso se deve ao fato de ser um manejo de cultivo 

que busca conservar o solo, sendo utilizada de diversas formas: tanto no controle de nematóides 

quanto para a produção de forragens, adubação verde e controle da erosão do solo40. O bom índice 

de diversidade encontrado também para o manejo de Pousio (1,04) deve-se ao fato de ser também 

considerado um manejo de cultivo conservacionista, visto que de forma geral o objetivo do pousio 

é recuperar uma área e acumular nutrientes para atender a demanda nutricional na época de 

cultivo.  

Pelos resultados de produção de AIA observou-se que, com exceção da estirpe 103, a produção 

deste composto é de ordem comum entre as rizobactérias, sinalizando que indivíduos com este 

potencial são facilmente isoladas do solo, devido ao seu potencial de produção por vias distintas41. 

Para a produção de acetoína os valores foram considerados baixos, porém satisfatórios, visto que 

a quantidade de glicose utilizada para o teste também mínima (5 g/L), isso pode estar diretamente 

relacionado à variação da produção do composto de acordo com a linhagem bacteriana utilizada 

e de fatores como pH42,43, aeração44 e concentração de substrato45. Este resultado é indicativo de 

que a preservação de rizobactérias permite a manutenção de solos mais supressivos à patógenos46.  

Uma maior quantidade de solubilização de fosfatos é consequência do maior crescimento 

microbiano, visto que as plantas não conseguem absorver o fosfato insolúvel diretamente do solo, 

além de estar relacionado também ao manejo e qualidade do solo41,47. A baixa eficiência (menor 

que a média geral) encontrada para 48,2% das estirpes do trabalho é um demonstrativo de que, 

possivelmente, a solubilização de fosfatos não seja um dos principais mecanismos utilizados por 

estas rizobactérias para a promoção do crescimento vegetal. 

De modo geral foi possível observar que manejos de cultivo conservacionistas estão entre os que 

apresentaram os melhores resultados em todos os parâmetros analisados: produção de AIA e 

acetoína, solubilização de fosfatos e diversidade genética, o que significa que eles podem 

influenciar positivamente na dinâmica da comunidade. A presença de raízes ou até mesmo de 

matéria orgânica acumulada, propicia o crescimento e atividade microbiana, incentivando a 

relação entre os microrganismos e microrganismo-planta e ainda favorecendo mudanças nas 

propriedades químicas e físicas do solo48,49. 

A conservação dos recursos naturais vem se tornando uma preocupação constante, sobretudo 

quando se refere à produtividade com sustentabilidade. Neste contexto, o presente trabalho 

contribui para os estudos de bioindicação e para o entendimento das variações genéticas e 

bioquímicas que são promovidas ao longo do tempo de estabelecimento de comunidades de 

rizobactérias, submetidas as constantes interferências antrópicas50,51. O estudo permitiu apontar 

que dentre os manejos avaliados, os que mais atuam de forma conservacionistas, são aqueles que 

conseguem promover maior fornecimento de matéria orgânica para a biomassa microbiana do 

solo, e consequentemente, maior diversidade. O estudo também revelou as estirpes 130, 219, 302 

e 326, ambas representantes do gênero Enterobacter sp., como promissoras por terem se destacado 

obtendo os melhores resultados em pelo menos duas das características analisadas no trabalho 

(produção de acetoína, AIA, solubilização de fosfato e presença dos genes feoB, entF e entC. A 

partir desta afirmação, deverá ser dar continuidade as investigações quanto ao potencial 

biotecnológico das mesmas, a fim de, futuramente poderem ser indicadas como BPCVs.  
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graphics, figures, images and references) in WORD (.doc) format, paper 

size A-4 (210x297 cm), with margins (2.5 cm left, right 2.0 cm, top and 

bottom 3.0 cm). 

- Save the file in .doc Format. 

- The journal is published onlin e, so figures can be in color form. 

- Abbreviations of terms and symbols should follow the recomme ndations 

of the units according to SI (International Systems of Units). 

- Scientific names: The International Code of Zoological Nom enclature and 

International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants must be 

observed. 

Title (Font 18 and Bold) 

With initials capitalized up to 250 characters. 
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Running title (Font 12): 

With up to 40 characters. 

Authors and institutional affiliation 

There must not be information that iden tifies authorship, institutional 

address or e-mail in the manuscript. This information will be registered at 

the moment of the submission of the manuscript and put in the article only 

after its acceptation. 

Abstract (Font 12 and bold) 

Text - Font 10, italicized with up to 200 words (100 words for short notes). 
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The Font style must be normal for scientific names, being highlighted in 

the text. 

Key-words (Font 10 and bold) 

Font 10, separated by a comma. T here must be at least 3 (three) and up 

to 6 (six) terms. 

INTRODUCTION (Font 12, bold and caps lock) 

Text - Font 11, 1 column, simple space and no tabul ation in the 

paragraphs. 

MATERIAL AND METHODS (Font 12, bold and caps lock) 

Text - Font 11, one column, simple space and no tabulation in t he 

paragraphs. 

For Titles an d Subtitles, use the following levels: 

• First level - Other sections can be created: upp ercase, font 12, bold. 

• Second level: only the first letter of each word is uppercase, font 11, 

bold 

• Th ird level: only the first letter of each word is uppercase, font 11, 

italicized. 

RESULTS AND DISCUSSION (Font 11, bold and caps lock) 

Text - Font 11, 1 column, simple space and no tabulation in the 

paragraphs. 

CONCLUSIONS (Font 12, bold and caps lock) 

Text - Font 11, 1 column, simple space and no tabu lation in the 

paragraphs. 

ACKNOWLEDGMENTS (Font 12, bold and caps lock) 

Text - Font 11, simple space and no tabulation in the para graphs. 

REFERENCES (Font 12) 

Reference list should be in Font 10, with special tabulation of 0.3 cm, being 

referenced and organized in numerical order. The full list of references, at 

the end of the article, must follow the Vancouver style see link below: 

(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

- The titles of the journals must be abbreviated as Braz Arch Biol Technol. 

- The format for the list of journal abbreviations can be found at: 

• In the specific journal, or 

• ISI Journal Title 

Abbreviations. http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/ ; or 

• Biological Journals and Abbreviations, or 

• Index Medicus - abbreviations of journal titles, or 

• Title Word Abbreviations: http://www.issn.org/2-2 2661-LTWAonline. 

php 

- All referen ces cited in the text should be in the references list and vice 

versa. 

- List of references: 

The full list of referenc es, at the end of the article, must follow the 

Vancouver style (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) 

in numerical order. 

- Important Note: 

There will be no restr ictions on the reference article source language, 
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despite the recommendation be in English, however the title should be 

translated and presented in English, between brackets. 

- Journal Article 

Author(s) of the ar ticle. Title of the article. Title of the journal, abbreviated 

italicized. Date of publication; volume (number/supplement): initial-final 

page of the article. 



47 
 

Examples: 

- One autho r up to six authors: Pandey A. Recent developments in solidstate 

fermentation. Process Biochem. 1992; 27: 109-117. 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantatio n in HIVinfected 

patients. N Engl J Med. 2002; 347(4): 284-287. 

- More than six authors: (list the first six authors followed by "et al.") 

Arakaki AH, Vandenberghe LPS, Thomaz Soccol V, Masaki R, Rosa Filho EF, 

Gregório A, et al. Optimization of Biomass Production with Copper 

Bioaccumulation by Yeasts in Submerged Fermentation. Braz Arch Biol 

Technol. 2011; 54(5): 1027-1032. 

- Web article 

Author(s) of the article. Title of the article. Title of the journal abbreviated 

italicized [journal in the internet]. Date of publication [date of accession]; 

volume (number): number of pages. Available from: address of 

the website. 

Example: 

Nandan A, Gaurav A, Pandey A, Nampoothiri KM. Arginine specific 

aminopeptidase from Lactobacillus brevis. Braz Arch Biol 

Technol [Internet]. 2010 [cited 2011 Oct. 19]; 53 (6): 1443-1450. 

Available from: http://www.scielo.br/scielo.php? 

script=sci_pdf&pid=S151689132010000600021&lng=pt&nrm=iso&tlng=en 

- In books 

Authors. Boo k title. Edition. City: Publisher; Year. 

Example: 

Tengerdy R P. Solid substrate fermentation for enzyme production. In: 

Pandey A, editor. Advances in Biotechnology. New Delhi: Educational 

Publishers & Distributors; 1998. 

- Chapter in book 

Authors. Chapter Tit le. In: Editors. Book title. Edition. City: Publisher; 

Year. Pages of citation. 

Example: 

Tengerdy R P. Solid substrate fermentation for enzyme production. In: 

Pandey A, editor. Advances in Biotechnology. New Delhi: Educational 

Publishers & Distributors; 1998. p. 13-16. 

- In conferences 

Author(s) of the wo rk. Title of the presented work. In: responsible 

editor(s) for the event (if any). Title of the event: Proceedings of … title of 

the event; date of the event; place of the event. City of publication: 

Publisher; Year of publication. Initial- final page of the work. 

Example: 

SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, 3., 1993, Brasília. Anais.Brasília: 

MEC, 1994. 300 p. 

- Part of Website/ homepage 

Author(s) of the homepage (if an y). Title [homepage on the internet]. 

City: institution; date(s) of register [date of the last update with the 

expression "updated in"; date of access with the expression "accessed in"]. 

Title of the part of the homepage. Available from: website address. 

UNITS AND ABBREVIATIONS 

The "SI" system must be used. In the case of other units, they must be 

added in parentheses. Only the standard abbreviations for the units must 

be used. Dots must not be included in the abbreviations. 
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TABLES 

Must be n umbered consecutively in Arabic digits and inserted in proper 
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place in the text. A brief and descriptive title must be included above each 

table and the explanations put below as a subtitle. 

Formatting of Tables: 

- Title and content: Font Times New Roman 10. 

- Footnotes: Font Times New Roman 9. 

- Width 16.5 cm. 

- Vertical and Diag onal lines must not be used in tables. 

- The tables must be elaborated and edited in cells, using the resources of 

the text editor. Observation: Tables in figure format (jpg, tiff or png) are 

not accepted, or that contain lines drawn. 

FIGURES 

Must be nu mbered consecutively in Arabic digits and cited in the text in 

numerical order. 

- Figures should be submitted preferably in color. 

- Letters and numbers must have readable size af ter reduction or print, 

use the following fonts: Times New Roman, 18. 

-Images must be adjusted to the width (16.5 cm ) of the page, and must 

be smaller than the page to allow the inclusion of the subtitle. 

- Figures must be presented in separated file and in .tiff forma t with a 

minimum of 300 dpi. 

Illustrations must be cited in the text with the word "Figure", without being 

abbreviated when it is part of a sentence. When it appears in parentheses, 

it must be abbreviated "(Fig.)". 

- When figures present different parts, each one must be indicated by 

uppercase (Fig. 1 A, B, C, etc). 

- Page charges: there will be no page charges. 

COMPLETING PUBLISHING PROCESS 

- Proofs: After the layout, the manuscript is converted to pdf (proof sheet) 

and forwarded to the authors for approval. The Proofs must return to the 

Editorial Production in a maximum of 1 week. Other changes after this 

stage, in the approved manuscript, won't be accepted. 
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