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RESUMO 

 

A estrutura das comunidades que vivem no solo é direcionada por vários 

mecanismos e as interações ecológicas estabelecidas entre os organismos. Da 

mesma forma, os componentes da microbiota apresentam relações harmônicas ou 

não entre si, como por exemplo, entre actinobactérias e rizóbios. A competição 

interespecífica entre os micro-organismos acontece quando muitas espécies 

procuram pelos mesmos recursos, e o efeito depressor que cada uma tem na 

disponibilidade dos recursos comuns afeta adversamente os outros. Neste contexto, 

teve-se como objetivo neste estudo quantificar em região semiárida a população 

microbiana no solo e serrapilheira nas fisionomias vegetais de caatinga e carrasco 

(Capítulo I) e caracterizar e avaliar o efeito antagônico de actinobactérias sobre 

rizóbios do semiárido (Capítulo II). O estudo foi realizado na Estação Ecologica de 

Aiuaba (Aiuaba, Ceará) caracterizada pelas fisionomias de caatinga e carrasco. No 

capítulo I, avaliou-se a densidade populacional da comunidade microbiana por meio 

de coleta de amostras do solo e serrapilheira nas fisionomias vegetais de caatinga e 

carrasco na Estação Ecológica de Aiuaba. Os micro-organismos foram isolados das 

amostras em solução salina 0,8% e cultivados, após diluições seriadas, em meios 

de cultura específicos para populações cultiváveis de bactérias totais, 

actinobactérias, bactérias celulolíticas, bactérias solubilizadoras de fosfato e fungos. 

Em seguida foi realizada a contagem das populações pela contagem padrão em 

placas usando a técnica de espalhamento em superfície, e os valores foram 

expressos em UFC.g-1. As populações microbianas oriundas do solo e serrapilheira 

diferiram quantitativamente entre elas e nas duas fisionomias vegetais, mas no geral 

foram maiores na serrapilheira. Dessa forma, pode-se ampliar o conhecimento da 

estrutura populacional da comunidade microbiana em solos de clima semiárido. No 

capítulo II, caracterizaram-se as cepas de actinobactérias isoladas das populações 

obtidas do primeiro estudo e testou-as para efeito inibidor in vitro sobre estirpes de 

rizóbios também oriundas de solos semiáridos. As actinobactérias foram purificadas 

no seu respectivo meio de cultura (meio CDA). As cepas foram caracterizadas 

quanto a atributos cromogênicos e morfológicos, para tolerância a níveis de pH, na 

produção de melanina e uso de fontes de carbono. O antagonismo das 

actinobactérias in vitro sobre rizóbios foi avaliado em meio de cultura ágar manitol 

levedura (YMA) pela formação de halo de inibição em placa de Petri. Em seguida, 



 
 

 

as actinobactérias e rizóbios que tiveram maior efeito antagônico ou que não 

formaram halo inibidor foram caraterizadas molecularmente. Foram obtidas 60 

cepas identificados em sete gêneros de actinobactérias que tiveram tolerância a 

variações de pH, baixa produção de melanina e uso generalista de fontes de 

carbono. Foi observado antagonismo in vitro com formação de halo inibidor de 

espécies de actinobactérias, com destaque para o gênero Streptomyces, sobre os 

rizóbios Rhizobium tropici, Bradyrhizobium yuanmingense e outras duas estirpes 

não identificadas. Este é o primeiro trabalho que aborda essa relação ecológica em 

micro-organimos do semiárido e revela a ocorrencia de novas espécies relacionados 

com essa interação negativa. Com isso, confirma-se a presença de antagonismo 

entre esses organimos que pode direcionar estudos de certificação in vivo, 

contribuindo para futuros usos agrícolas e/ou ecológicos.  

 

Palavras-chave: Ecologia microbiana. Microbiota do solo. Streptomyces. 

Competição interespecífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The structure of the communities living in the soil is driven by various mechanisms 

and the ecological interactions established between the living organisms. In the 

same way, the components of the microbiota present harmonic or non-harmonic 

relationships, for example, between actinobacteria and rhizobia. Interspecific 

competition among microorganisms occurs when many species require the same 

resources, and the negative effect on the availability of common resources adversely 

affects the others. In this context, the objective of this study was to quantify the 

microbial population in the soil and leaf litter in the vegetation of the caatinga and 

carrasco in the Brazilian semiarid region (Chapter I) and to characterize and 

evaluate the antagonistic effect of actinobacteria on rhizobia (Chapter II). The soil 

samples were collected at the Ecological Station of Aiuaba (Aiuaba, Ceará), 

characterized by the vegetation of caatinga and carrasco. In chapter I, the population 

density of the microbial community was evaluated by sampling of soil and litter in the 

vegetation of caatinga and carrasco at the Aiuaba Ecological Station. The 

microorganisms were isolated from the soil samples in flasks containing 0.8% saline 

solution and cultured, after consecutive dilutions, in culturing media specific to 

cultivable populations of total bacteria, actinobacteria, cellulolytic bacteria, 

phosphate solubilizing bacteria and fungi. Population estimation was then performed 

by standard counting on plates and the values were expressed in CFU.g-1. The 

microbial populations from the soil and leaf litter differed each other quantitatively 

and in the two vegetations, but in general were greater in the leaf litter. Thus, the 

knowledge of the population structure of the microbial community can be extended to 

the semiarid soils. In Chapter II, the strains of actinobacteria isolated in the first study 

were characterized and tested for “in vitro” inhibitory effect on strains of rhizobia also 

isolated from semiarid soils. The actinobacteria were purified in their respective 

culture medium (CDA medium). The strains were characterized for their color and 

morphology of the colonies, tolerance to pH levels, production of melanin and use of 

carbon sources. The “in vitro” antagonism of actinobacteria on rhizobia was 

evaluated in Petri dish containing yeast mannitol agar (YMA) medium by the 

formation of inhibition zone. The actinobacteria and rhizobia that had greater 

antagonistic effect or did not presented inhibition zones were molecularly identified. 

Sixty strains were identified in seven genera of actinobacteria in which had tolerance 



 
 

 

to variations in pH, low melanin production and generalist use of carbon sources. It 

was also observed “in vitro” antagonism of actinobacteria species, standing out the 

genus Streptomyces, on strains of Rhizobium tropici, Bradyrhizobium yuanmingense 

and two other rhizobia strains not identified. This is the first work that addresses this 

ecological interaction between microorganisms of the Brazilian semiarid region and 

reveals the occurrence of new species related to this negative interaction. Thus, the 

presence of antagonism among these organisms may lead to “in vivo” studies, 

contributing to future agricultural and/or ecological uses. 

 

Keywords: Microbial ecology. Soil microbiota. Streptomyces. Interspecific 

competition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO GERAL ....................................................................................... 11 

2  POPULAÇÕES MICROBIANAS CULTIVÁVEIS DO SOLO E  SERRAPILHEIRA          

D  DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO ....... 20 

3 CARACTERIZAÇÃO DE ACTINOBACTÉRIAS DO SEMIÁRIDO E SEUS    

EFEFEITOS SOBRE ESTIRPES DE RIZÓBIOS ..................................................... 43 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 69 

    REFERÊNCIAS.................................................................................................... 70 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os micro-organismos do solo representam a forma de vida mais 

abundante e diversificada nesse habitat, e desempenham papel fundamental para a 

fertilidade e nas funções ecológicas fundamentais como a decomposição da matéria 

orgânica, no ciclo de nutrientes e no fluxo de energia (Craswell; Lefroy 2001; 

Joergensen; Castillo 2001; Cerri et al., 2006). São representados por cinco grandes 

grupos: bactérias, actinobactérias, fungos, algas e protozoários. Os componentes 

microbianos vivos do solo são também denominados de biomassa microbiana e as 

bactérias e fungos respondem por cerca de 90% da atividade microbiana nesse 

habitat (Andreola; Fernandes, 2007). 

A importância de estudos sobre a microbiota do solo se dá, 

especialmente, pela perda de diversidade de micro-organismos, consequência de 

atividades antrópicas com efeitos adversos nos seus processos e com alterações na 

estrutura populacional de outros organismos situados ao longo da cadeia trófica 

(Joergensen, 2010).  

Embora de extrema importância para o equilíbrio do solo, a abundância e 

a diversidade microbiana dificultam estudos sobre essa microbiota. Por isso, grupos 

microbianos são frequentemente utilizados como indicadores de transformações no 

solo, pois se relacionam com as propriedades físicas e químicas desse 

ecossistema, são suscetíveis a quaisquer alterações neste sistema e relativamente 

fáceis de mensurar (Arias et al., 2005; Baretta et al.; 2010; Martins et al., 2010). 

Esses indicadores participam de processos ou atividades que permitem caracterizar, 

avaliar e acompanhar as alterações num dado ecossistema por características 

quantitativas ou qualitativas (Previati et al., 2012; Pereira et al., 2013). 

As bactérias constituem o grupo mais abundante de micro-organismos do 

solo, com uma população estimada em aproximadamente 108 a 109 células por 

grama (Borges Filho; Machado, 2013). Um grupo mais específico de bactérias 

formado por actinobactérias possui ampla distribuição no solo, onde são mais 

numerosas que populações fúngicas, variando entre 10 a 50% da população de 

micro-organismos do solo. Estima-se que haja em cada grama de solo cerca de 106 

a 109 células de actinobactérias (Melo, 2009) desempenhando importante papel na 

degradação de material orgânico e como indicadoras da qualidade do solo (Irfan et 

al., 2012; Pragya et al., 2012; Olisaka; Ayanru, 2013; Mangamuri et al., 2014).  
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Os grupos microbianos estão presentes em maior ou menor abundância 

desempenhando papeis chaves na estrutura biológica do sistema. Junto às 

bactérias e actinobactérias, os fungos filamentosos representam um grupo 

diversificado que atua na ciclagem da matéria orgânica nos ecossistemas do solo 

(Cruz et al., 2013).  

Bactérias celulolíticas fornecem fontes de carbono para melhorar a 

fertilidade do solo e manter o equilíbrio de nutrientes através da decomposição de 

celulose (Yang et al., 2014). Da mesma forma, as bactérias solubilizadoras de 

fosfato, além de solubilizar fosfato de cálcio, mecanismo adequado para solos 

alcalinos, podem também, solubilizar fosfato de ferro, de alumínio, de magnésio e 

outros (Chagas Jr. et al., 2010), contribuindo para a solubilização do fósforo para as 

plantas nos solos ácidos e de baixa fertilidade (Silva et al., 2011; Sharma et al., 

2013). 

Uma das formas de se estudar a microbiota é pela tradicional técnica de 

contagem de unidades formadoras de colônia (UFC), resultante da inoculação de 

diluições seriadas de uma suspensão de solo, permite avaliar a densidade 

populacional de micro-organismos cultiváveis e identificar grupos específicos tais 

como solubilizadores de fosfatos e produtores de celulases (Nannipieri et al., 2007). 

Essas avaliações são importantes para estabelecer relações ecológicas que 

ocorrem no solo, bem como para identificar fatores que exercem influência no 

equilíbrio microbiológico e na relação entre os diferentes grupos e espécies de 

micro-organismos (Björklöf et al., 2009, Batista; Sousa, 2010; Aburjaile et al., 2011; 

Silva et al., 2013). Além disso, auxiliam na compreensão de como as alterações no 

ambiente podem influenciar na funcionalidade destas populações (Moreira et al., 

2010). 

A estrutura das comunidades que vivem nos solos é direcionada por 

vários mecanismos e as interações ecológicas estabelecidas entre os organismos. 

Entre estes há, por exemplo, a competição interespecífica entre os micro-

organismos (Morris; Blackwood, 2007). Essa competição acontece quando muitas 

espécies procuram pelos mesmos recursos, e o efeito depressor que cada uma 

exerce na disponibilidade dos recursos comuns afeta adversamente os outros 

(Ricklefs, 2010). 

A competição interespecífica, definida por Begon et al. (2006), ocorre 

quando indivíduos de uma espécie sofrem uma redução na fecundidade, 
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crescimento ou sobrevivência como resultado da exploração de recursos ou 

interferência por indivíduos de outra espécie. Para Barrett; Odum (2007) a 

competição interespecífica ou interação negativa entre espécies é conceituada 

como sendo qualquer interação entre duas espécies ou mais populações de 

espécies que afetam de forma adversa o crescimento e sobrevivência. Ambos os 

autores também destacam essa forma competição por meio da liberação de 

alelopáticos ou antibióticos por organismos. 

Entre os micro-organismos a espécie competidora pode, muitas vezes, 

sintetizar metabólitos secundários que afetam o outro organismo por antibiose 

(Morris; Blackwood, 2007). As actinobactérias são um exemplo de organismos que 

antagonizam outros micro-organismos por meio destes metabólitos secundários 

(Karlovsky, 2008; Tarkka; Hampp, 2008).  

Esses micro-organismos são bactérias Gram-positivas filamentosas que 

possuem alto teor de guanina e citosina em seu DNA (Monciardini et al., 2002; 

Flärdh; Buttner, 2009). Podem possuir formato esférico ou bacilar e formam 

filamentos, hifas semelhantes às fúngicas com diâmetros entre 0,2 a 0,5 µm, 

tipicamente ramificados, compondo um micélio de coloração variada (Flärdh; 

Buttner, 2009).  

O crescimento dessas bactérias é caracterizado pela formação de hifas 

ramificadas que dão origem a um micélio típico, que é unicelular durante a fase 

inicial de crescimento. O micélio vegetativo se desenvolve no interior do substrato, 

sendo responsável pela sustentação e adsorção de nutrientes, pela liberação de 

enzimas extracelulares que degradam compostos utilizados no seu metabolismo 

(Chater, 2006). Já o micélio aéreo tem a característica de se projetar na superfície 

do substrato, com aparência aveludada constituindo o micélio reprodutivo que se 

diferencia para formar os corpos de frutificação ou propágulos (Mahajan; 

Balachandran, 2012). 

Também exibem grande variedade de morfologias, como cocóide 

(Micrococcus) ou cocobacilo (por exemplo, Arthrobacter), com fragmentação de 

hifas (por exemplo, Nocardia spp.) e podem ser diferenciadas em micélio ramificado 

(por exemplo, Streptomyces spp.) (Raju et al., 2010). 

As actinobactérias têm papel crucial na decomposição de matéria 

orgânica nos ecossistemas e, desse modo, influenciam na ciclagem de nutrientes no 

solo (Mabrouk; Saleh, 2014), tornando-as um excelente indicador das atividades 
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biológicas dos solos (Arifuzzaman et al., 2010). Produzem também pigmentos, 

enzimas extracelulares e compostos terpenóides, como a geosmina, que dão o odor 

característico do solo (Anderson; Wellington, 2001; Raju et al., 2010). Também há 

registros sobre o efeito antagônico de actinobactérias sobre outros micro-

organismos (Parmar; Dufresne, 2011), por exemplo, quando há interação com 

rizóbios (Pereira et al., 1999; Gregor et al., 2003; Mingma et al., 2014). 

Os rizóbios são bactérias Gram-negativas aeróbias constituídas por α-

proteobactérias com grande diversidade fenotípica e taxonômica em vários grupos 

distribuídos pelo mundo com destaque para os gêneros Rhizobium, Sinorhizobium, 

Mesorhizobium e Bradyrhizobium (Moreira; Siqueira, 2006; Fernandes Junior et al., 

2012). São cultiváveis em meio de cultura com extrato de levedura e manitol (YMA), 

possuem gêneros com crescimento rápido e lento (geralmente com crescimento 

visível após 48 horas a 28 °C), reação ácida ou alcalina no meio de cultura, têm 

formato de bastonete quando vista ao microscópio, não formam esporos e com 

tamanho que varia de 0,5-0,9 μm a 1,2-3,0 μm (Somasegaram; Hoben, 1994).  

São habitantes do solo e possuem a capacidade de induzir a formação de 

órgãos especializados, chamados de nódulos, nas raízes ou caules de leguminosas 

(Saad et al., 2006). Também são responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio 

(FBN) pela simbiose estabelecida com esse grupo de plantas e, por isso, são 

usadas como inoculantes, para melhorar o rendimento do cultivo de leguminosas na 

agricultura (Zilli et al., 2010). Essas bactérias são de grande importância para 

manutenção e/ou restabelecimento dos ecossistemas, sendo úteis para 

recuperação de áreas degradadas por diferentes impactos (Lima, 2012; Pontes et 

al., 2012). 

Dessa forma, solos com altas concentrações de actinobactérias poderiam 

ser um dos fatores bióticos que inibem o crescimento de rizóbios e sua presença 

pode ainda causar insucesso na nodulação e, por conseguinte, diminuição da 

fixação de nitrogênio em plantas leguminosas (Pereira et al., 1999; Parmar; 

Dufresne, 2011). 

Neste contexto, temos como hipóteses:  

 

1. Há variação da densidade das populações microbianas nas duas fisionomias 

vegetais; 
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2. As actinobactérias tem efeito antagônico sobre estirpes de rizóbios isolados de 

solos semiáridos, entretanto há estirpes mais resistentes ao antagonismo.  

Com isso, objetivou-se neste estudo avaliar a densidade populacional da 

comunidade microbiana do solo e serrapilheira da Unidade de Conservação Estação 

Ecológica de Aiuaba (CE), nas fisionomias vegetais caatinga e carrasco, e em 

seguida aprofundar-se na pesquisa sobre um o grupo específico de micro-

organismos, as actinobactérias, caracterizando-as e avaliando seu efeito antagônico 

in vitro sobre estirpes de rizóbios da mesma região climática. 

  O estudo constou de dois capítulos com dados obtidos no período de 

2013 a 2016. No capítulo I foi avaliada a estrutura da comunidade microbiana pela 

densidade populacional de grupos bacterianos e fungos no solo e serrapilheira em 

fisionomias vegetais diferentes (caatinga e carrasco). No capítulo II as 

actinobactérias, oriundas do primeiro trabalho, foram caracterizadas e avaliadas 

quanto ao efeito antagônico sobre estirpes de rizóbios do semiárido pertencentes à 

coleção de culturas de bactérias diazotróficas do semiárido do Laboratório de 

Microbiologia Ambiental (LAMAB) do Departamento de Biologia da UFC.   
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2 POPULAÇÕES MICROBIANAS CULTIVÁVEIS DO SOLO E SERRAPILHEIRA 

DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO1 

 

RESUMO 

 

Os micro-organismos do solo desempenham funções vitais para o equilíbrio e 

dinâmica desse ecossistema, juntamente com a serrapilheira, camada mais 

superficial, que é uma das vias de entrada de material orgânico caracterizando-se 

por intensa atividade microbiana. Tendo em vista a extensão do semiárido brasileiro, 

e a necessidade de mais estudos sobre a sua comunidade microbiológica, o 

presente estudo objetivou-se a quantificar as populações microbianas cultiváveis do 

solo e da serrapilheira de duas áreas com diferentes tipos de vegetação do 

semiárido nordestino. As amostras foram coletadas na Estação Ecológica de 

Aiuaba-CE, em áreas de vegetação de caatinga e de carrasco, para medir 

populações cultiváveis de bactérias heterotróficas totais, actinobactérias, bactérias 

celulolíticas, bactérias solubilizadoras de fosfato e de fungos. A quantificação dos 

micro-organismos foi realizada em meios de cultura específicos e com tempos de 

crescimento variado.  As populações de bactérias totais e actinobactérias foram 

significativamente maiores nas amostras de solos da caatinga natural enquanto que 

a de fungos e solubilizadoras de fosfato foram maiores nas amostras de carrasco. 

As populações de bactérias celulolíticas não foram significativamente diferente entre 

as duas áreas. Nas amostras de serrapilheira houve diferença significativa entre as 

bactérias totais, maior na caatinga, e entre as populações de actinobactérias, 

maiores no carrasco. Entre as amostras de solo e de serrapilheira da área de 

carrasco, com exceção da população de solubilizadores de fosfato, todas as 

populações microbianas foram significativamente diferentes. Nas amostras de solo e 

serrapilheira oriundas da caatinga natural todas as populações foram 

significativamente maiores. Assim, constataram-se variações populacionais tanto 

nas amostras como entre as fisionomias vegetais do semiárido, reservatórios de 

linhagens bacterianas e fúngicas com potencial biotecnológico e ambiental. 

 

Palavras-chave: caatinga, carrasco, bactérias, semiárido, serrapilheira. 

                                                             
1 Publicado no periódico Enciclopédia Biosfera. Volume 10, número 18, páginas 2300-2316, 2014. 
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ABSTRACT 

 

The microorganisms of soil play important functions for the balance and dynamics of 

this ecosystem together with the leaf litter, the more superficial layer, which is one of 

the entrance pathways of organic material characterized by intense microbial activity. 

Considering the extension of the Brazilian semiarid region and the need for further 

studies on its microbial community, the present study aimed to quantify the microbial 

populations of the soil and leaf litter in two areas with different types of vegetation in 

the Brazilian northeastern semiarid region. The samples were collected at the 

Ecological Station of Aiuaba, Ceará, in areas of caatinga and carrasco, to quantify 

cultivable populations of total heterotrophic bacteria, actinobacteria, cellulolytic 

bacteria, phosphate solubilizing bacteria and fungi. The quantification of the 

microorganisms was performed in specific culture media and with varied growth 

time. The populations of total bacteria and actinobacteria were significantly higher in 

the natural caatinga soil samples whereas those of fungi and phosphate solubilizers 

were higher in the carrasco samples. The populations of cellulolytic bacteria were 

not significantly different between the two areas. In the leaf litter samples there was 

significant difference between the total bacteria which was higher in the caatinga, 

and in relation to the populations of actinobacteria, it was larger in the carrasco. 

Considering the soil and leaf litter samples from the carrasco area, except for the 

population of phosphate solubilizers, all microbial populations were significantly 

different. In the soil and leaf litter samples from the natural caatinga all populations 

were significantly larger. Thereby the population variations were observed either in 

the samples and among the vegetation studied in the semiarid, with bacterial and 

fungal lineages that may present biotechnological and environmental potential.  

 

Key words: caatinga, carrasco, bacteria, semiarid, leaf litter. 
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INTRODUÇÃO 

 

A região semiárida abrange cerca de 900 mil km2, correspondendo 

aproximadamente a 54% da região Nordeste e 11% do território brasileiro e 

compreende áreas dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o sudoeste do Piauí, partes do interior da Bahia e 

do norte de Minas Gerais (Andrade et al., 2005). A região é caracterizada por 

precipitações pluviométricas irregulares (a média anual varia de 400 a 800 mm), 

períodos de seca, deficiência hídrica, intermitência dos rios, solos rasos e 

ecossistemas xerófilos. A caatinga constitui-se a cobertura vegetal típica dessa 

região. É uma mistura de ervas, arbustos e árvores de pequeno porte, de folhas 

caducas e pequenas, tortuosas, espinhentas e de elevada resistência à seca (Alves 

et al., 2006, Lima et al., 2012). 

A geologia no semiárido tem predomínio de rochas cristalinas, seguidas 

de áreas sedimentares. Em menor proporção, encontram-se áreas de cristalino com 

cobertura pouco espessa de sedimentos arenosos ou arenoargilosos (Cunha et al., 

2010). Conforme Jacomine (1996), na região semiárida, há grande variedade de 

litologias e material originário, relevo e regime de umidade do solo, e assim, dão 

como resultados a presença de diversas classes de solos, as quais apresentam 

diferentes características morfológicas e posições na paisagem.  

Nos solos do semiárido, onde a grande deposição de serrapilheira devido 

a característica de perda foliar da vegetação, os micro-organismos são os principais 

agentes de decomposição da matéria orgânica e têm papel fundamental na 

dinâmica de nutrientes nesse habitat (Vinhal-Freitas et al., 2010). Embora de 

extrema importância para o equilíbrio do solo, a abundância e a diversidade 

microbiana dificultam estudos sobre essa microbiota.  

Por isso, grupos microbianos são frequentemente utilizados como 

indicadores de transformações no solo, pois se relacionam com as propriedades 

físicas e químicas desse ecossistema, são suscetíveis a quaisquer alterações nesse 

sistema e relativamente fáceis de mensurar (Arias et al., 2005; Baretta et al., 2010; 

Martins et al., 2010). Esses indicadores participam de processos ou atividades que 

permitem caracterizar, avaliar e acompanhar as alterações num dado ecossistema 

por características quantitativas ou qualitativas (Previati et al., 2012; Pereira et al., 

2013).  
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A tradicional técnica de contagem de Unidades Formadoras de Colônia 

(UFC), resultante da inoculação de diluições seriadas de uma suspensão de solo, 

permite avaliar a densidade populacional de micro-organismos cultiváveis e 

identificar grupos específicos tais como solubilizadores de fosfatos e produtores de 

celulases (Nannipieri et al., 2007). Essas avaliações são importantes para 

estabelecer relações ecológicas que ocorrem no solo, bem como para identificar 

fatores que exercem influência no equilíbrio microbiológico e na relação entre os 

diferentes grupos e espécies de micro-organismos do solo (Björklöf et al., 2009, 

Batista et al., 2010; Aburjaile et al., 2011; Silva et al., 2013).  

Por ser considerada uma região onde predominam altas temperaturas, 

salinidade, incidência de radiação solar e estresse hídrico, os micro-organismos 

desse ecossistema representam uma fonte potencial para aplicações 

biotecnológicas e ambientais (Duan; Feng, 2010; Soares Junior, 2012).  

As bactérias se constituem o maior grupo de micro-organismos no solo, 

com uma população estimada em aproximadamente 108
 a 109

 unidades por grama 

(Borges Filho; Machado, 2013). Um grupo específico de bactérias, as 

actinobactérias, por sua ampla distribuição no solo, onde desempenham importante 

papel na degradação de material orgânico, também é usado como indicador da 

qualidade do solo (Irfan et al., 2012; Pragya et al., 2012; Olisaka; Ayanru, 2013; 

Mangamuri et al., 2014).  

Ao lado das bactérias e actinobactérias, os fungos filamentosos 

representam um grupo diversificado que atua na ciclagem da matéria orgânica nos 

ecossistemas do solo (Cruz et al., 2013). Bactérias celulolíticas fornecem fontes de 

carbono para melhorar a fertilidade do solo e manter o equilíbrio de nutrientes 

através da decomposição de celulose (Yang et al., 2014). Da mesma forma, as 

bactérias solubilizadoras de fosfato, além de solubilizar fosfato de cálcio, 

mecanismo adequado para solos alcalinos, podem também, solubilizar fosfato de 

ferro, de alumínio, de magnésio e outros (Chagas Junior et al., 2010), contribuindo 

para a solubilização do fósforo para as plantas nos solos ácidos e de baixa 

fertilidade (Silva et al., 2011, Sharma et al., 2013).  

Locais onde se podem estudar esses organismos no solo, até como 

forma de comparar suas populações com áreas antropizadas, são nas unidades de 

conservação ou áreas naturais protegidas. Dentre essas unidades há no semiárido 

cearense a Estação Ecológica de Aiuaba que se encontra situada no município de 
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Aiuaba e ocupa uma área de 11.525 hectares. É uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral de grande valor ecológico, pois é um remanescente de caatinga 

arbórea, com espécies representativas da biodiversidade nordestina (Lemos; 

Meguro, 2010).  

A flora, a fisionomia e a altura aproximada do estrato arbóreo, são 

indicativas de diferentes tipos vegetacionais na Estação Ecológica de Aiuaba, mas 

para Fernandes (2000), é mais prático e acertado considerar basicamente duas 

fitofisionomias: caatinga arbórea ou natural e caatinga arbustiva ou carrasco. De um 

modo bem geral, o carrasco é representado por um estrato arbóreo denso, com 

plantas de aproximadamente seis a oito metros de altura, enquanto na caatinga 

natural o estrato arbóreo se caracteriza por plantas com seis a 17 metros de altura. 

Segundo Coutinho (2006), a caatinga nordestina sensu lato, é formada 

por um complexo de formas fisionômicas distribuídas em mosaico, como caatinga 

arbórea, caatinga arbustiva, caatinga espinhosa, etc. Essa diversidade fisionômica é 

decorrente da extensão do semiárido onde prevalecem diferentes tipos de solo e 

condições ambientais (Andrade-Lima, 1981; Costa et al., 2009). A ocorrência de 

secas estacionais e periódicas, além da vegetação com características específicas, 

provoca um depósito de folhas sobre o solo, que forma uma camada superficial 

denominada serrapilheira cuja decomposição está associada a atividade microbiana 

(Costa et al., 2013). 

O Carrasco é uma vegetação xerófila arbustiva densa alta que ocorre no 

semiárido do nordeste do Brasil geralmente entre 700 e 900 m de altitude. Para 

Figueiredo (1986) o carrasco seria uma formação vegetal individualizada, 

constituída por espécies próprias e por outras oriundas de outras formações 

geograficamente próximas, como a floresta, o cerrado e a caatinga Discute-se 

também na literatura se a mesma não seria um ecótono entre cerrado e caatinga 

(Araújo et al., 1999) ou uma vegetação. A vegetação de carrasco ocorre sobre solos 

de Areias Quartzosas, mas sob climas com grandes diferenças no total anual médio 

de chuvas (Araújo; Martins, 1999).  

Tendo em vista que a diversidade de solo e clima, decorrente da 

extensão do semiárido, resulta em diferentes fisionomias vegetais nesse 

ecossistema, temos como hipótese que: há variação da densidade das populações 

microbianas nas duas fisionomias vegetais. Com isso, objetivou-se nesse presente 

estudo determinar a abundância geral cultivável de bactérias totais, actinobactérias 
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e fungos e dos grupos funcionais específicos (celulolíticos e solubilizadores de 

fosfato) de amostras do solo e serrapilheira de duas áreas com diferentes 

fisionomias vegetais de uma unidade de conservação no semiárido brasileiro.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Área de estudo  

 

O trabalho foi desenvolvido na Unidade de Conservação Estação 

Ecológica de Aiuaba (ESECA), criada pelo Decreto de 06/02/2001, situada a quatro 

km do município do mesmo nome a 415 km da capital do Estado do Ceará com uma 

área de 11.525 há (Figura 1). Está localizada no Sudoeste do Estado do Ceará, 

entre as coordenadas 6°36’ 01’’ a 6°44’ 35’’ de Latitude Sul e 40°07’ 15’’ a 40°19’19’’ 

de Longitude Oeste. O clima é quente e semiárido e apresenta temperatura média 

anual em torno de 26 °C (Lemos; Megguro, 2010).  

A vegetação é caracterizada pela presença de Floresta Caducifólia 

Espinhosa, Caatinga Arbustiva Aberta, Carrasco e Floresta Subcaducifólia Tropical 

Pluvial; e, segundo o mapeamento pedológico, tem-se na região solos do tipo Bruno 

não Cálcico, Litólicos, Latossolo Vermelho-Amarelo, Planossolo Solódico e 

Podzólico Vermelho-Amarelo (IPECE, 2014). 

O relevo abrange predominantemente terrenos inferiores a 400 m 

pertencente ao complexo embasamento cristalino e pequena porção da vertente 

leste e topo do planalto da Ibiapaba com altitude de cerca de 600 m. Nas terras 

baixas, com altitudes inferiores a 400 m, a precipitação média anual é de 540 mm, 

concentradas entre janeiro e maio, e a temperatura é de 27.3 °C (FUNCEME, 2012, 

dados históricos de 1982-2011). Nas altitudes mais elevadas, acima de 600 m, a 

precipitação média anual é de 634 mm, concentradas entre janeiro e maio, e a 

temperatura média é de 25.5 °C (FUNCEME, 2012, dados históricos de 1982-2011). 
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Figura 1 – Localização da área de estudo 

 

 

Amostragem 

 

As amostras de solo e serrapilheira foram coletadas na Estação 

Ecológica de Aiuaba em duas áreas de fisionomias diferentes, caatinga natural 

(altitude de 459 m e coordenadas com longitude 40º10' 52.036" O / latitude 6º40' 

4.573" S) com solo classificado como cambissolo háplico Tb distrófico típico e 

carrasco (altitude de 562 m e coordenadas com longitude 40º30' 02.78" O / latitude 

6º69' 2.957" S) com solo classificado como cambissolo háplico Tb distrófico 

latossólico. A coleta foi realizada, conforme Osaki e Péllico Netto (2012) modificado, 

durante o mês de maio de 2013 no final do período considerado chuvoso e início do 

período seco no Nordeste do Brasil. Em cada fisionomia vegetal, foi demarcada uma 

área de 30 m x 100 m, contendo 30 blocos de 10 m x 10 m (Figura 2). Foram 

coletadas cinco amostras compostas de solo em cada bloco, numa profundidade de 

0-10 cm da camada superior com auxilio de uma enxada de jardinagem cabo 43, e 

cinco amostras compostas de serrapilheira também foram coletadas em cada bloco 

em uma área correspondente a 1 m² (Figura 3).  

A escolha dos blocos foi realizada por sorteio. As amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos etiquetados, conservadas em caixas de isopor 

com gelo e encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAB) 

do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).  
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Figura 2 – Distribuição dos blocos de amostragem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Coleta das amostras 

 

 

Preparação das amostras  

 

As amostras de solo e de serrapilheira foram homogeneizadas e 15 

gramas de cada uma foram adicionados a 135 mL de solução salina a 0,85%. Os 

frascos foram mantidos em mesa agitadora orbital com velocidade de 145 rpm por 
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30 minutos (diluição 10-1), a partir da qual foram preparadas diluições decimais 

seriadas até 10-6 (Antunes, 1995) 

 

Contagem de bactérias heterotróficas mesófilas totais  

 

A população de bactérias totais foi determinada pela contagem padrão 

em placas usando a técnica de spread-plate em meio Plate Count Agar (PCA) 

(FEDERATION, 2005), composto por: extrato de levedura (2,5 g), glicose (1,0 g), 

triptona (5,0 g), ágar (15g), água destilada (1000 mL) e pH 7,0 ± 0,1. Após 

esterilização adiciona-se Nistatina (2,5 mL/L). Alíquotas de 100 µL das diluições 10-

3, 10-4, 10-5
 e 10-6

 foram inoculadas, em triplicatas, em placas com o meio PCA. Após 

distribuição do inóculo, as placas foram incubadas a 28 ºC por 48 horas. Decorrido 

este período, as diluições que apresentaram entre 30 e 300 colônias foram 

selecionadas para contagem e o resultado expresso em Unidade Formadora de 

Colônia por grama de solo (UFC.g-1). Todo o ensaio foi realizado em triplicata.  

 

Contagem de actinobactérias 

 

Para a contagem de actinobactérias também foi utilizada a técnica de 

spread-plate no Caseína Dextrose Ágar (CDA) (Clark, 1965) com a seguinte 

composição por litro: K2HPO4 0,5 g, MgSO4.7H2O 0,2 g, glicose 10 g, caseína 0,2 g 

e nistatina 0,05 mg (Kuster; Williams, 1964, Arifuzzaman et al., 2010). O meio foi 

distribuído em placas de Petri estéreis e 100 µL das diluições 10-2
 até 10-6 foram 

espalhados sobre a superfície das placas que foram incubadas a 28 °C por sete 

dias (Shaikh et al., 2013). Após esse período foram selecionadas e quantificadas as 

diluições que apresentaram entre 30 a 300 colônias com características típicas de 

actinobactérias e o resultado expresso em UFC.g-1 de solo. O ensaio foi realizado 

em triplicata.   

 

Contagem de bactérias celulolíticas 

 

O número de bactérias celulolíticas foi determinado pelo plaqueamento 

das diluições 10-1
 a 10-4

 em meio Ágar Carboximetilcelulose com a seguinte 

composição por litro: Carboximetilcelulose (CMC), 10 g; triptona, 2 g; KH2PO4, 4 g; 
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Na2HPO4, 4 g; MgSO4.7H2O, 0.2 g; CaCl2.2H2O, 0.001 g; FeSO4.7H2O, 0.004 g; 

Agar, 15 g e pH ajustado para 7 (Ray et al., 2007; Behera et al., 2014). As placas 

foram incubadas a 28 °C e o crescimento microbiano observado diariamente, por 

duas semanas. Para diferenciar as colônias celulolíticas adicionou-se em cada placa 

cinco mL de brometo hexadecil trimetil amônio a 1% e após cerca de 20 minutos, 

colônias com uma zona clara ao redor foram computadas como celulolíticas. O 

resultado foi expresso em UFC.g-1
 de solo (Hatami et al., 2008). Todas as contagens 

foram realizadas em triplicatas.  

 

Contagem de bactérias solubilizadoras de fosfato  

 

As bactérias capazes de solubilizar fosfato foram quantificadas através de 

um halo transparente ao redor das colônias cultivadas em meio de cultura, 

constituído de sais minerais com glicose e sais de fosfatos insolúveis. A partir das 

diluições 10-2
 a 10-4

 foram transferidas alíquotas de 100 µL para placas de Petri 

contendo o meio de cultura Pikoskaya (1948) com a seguinte composição por litro: 

extrato de levedura 0,5 g, glicose 10 g, Ca3(PO4)2 5 g, (NH4)2SO4 0,5 g, KCl 0,2 g, 

NaCl 0,2 g, MgSO4.7H2O 0,1g, MnSO4 (traços), ágar 15g (Oliveira et al., 2009). A 

este meio foram adicionadas uma solução contendo 0,25 g/L de K2HPO4 e outra 

contendo 1 g/L de CaCl2, ajustando-se o pH para 6,5 (Hara e Oliveira, 2004, Chagas 

Júnior et al., 2010). Após a incubação das placas por sete dias a 28 ºC, as bactérias 

solubilizadoras de fosfato foram identificadas a partir da formação de um halo 

transparente ao redor da colônia, facilmente visível em contraste com o meio opaco, 

de acordo com Kang et al. (2002). O halo indicou a solubilização do precipitado de 

CaHPO4 no meio. A concentração celular foi expressa em UFC.g-1
 de solo. Usaram-

se triplicatas para cada diluição.  

 

Contagem de fungos  

 

Para a contagem de fungos também foi utilizada a técnica de spread-

plate no meio Ágar Martin (Martin, 1950) com a seguinte composição por litro: 

glicose 10,0 g; peptona 5,0 g; KH2PO4 1,0 g; ágar 15,0 g e rosa bengala 0,06 g, pH 

6,0. Para cada diluição foram feitas três repetições por placa. As placas foram 
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incubadas a 25 ºC por oito dias. Após esse período procedeu-se a contagem das 

colônias e o resultado foi expresso UFC.g-1
 de solo (Santos-González et al., 2007).  

 

Análise dos dados 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software PAST 

(versão 2.08b), com níveis de confiança de 95%. Os dados das contagens dos 

micro-organismos foram transformados em logaritmo decimal. Para as populações 

que tiveram valores normais foram foi usado o teste de ANOVA e para os dados não 

normais foi usado o teste Mann-Whitney, e em seguida, o teste de Tukey (p < 0,05). 

Foi vista a interação entre solo x serrapilheira nas fisionomias e carrasco x caatinga 

em cada habitat edáfico.  

 

RESULTADOS 

 

Densidade microbiana no solo  

 

As populações de bactérias totais (P = 7,294e-05) e de actinobactérias (P 

= 6,549e-07) foram significativamente maiores nas amostras de solo na área 

correspondente a caatinga. A contagem média de bactérias totais foi 5,73 Log 

UFC.g-1
 na área do carrasco e 6,58 Log UFC.g-1

 na caatinga natural, enquanto que a 

de actinobactérias apresentou valores de 5,31 Log UFC.g-1
 e 5,93 Log UFC.g-1

 nas 

respectivas áreas. Os grupos de fungos (P = 1,911e-5) e solubilizadores de fosfato 

(P = 0,007) foram significativamente maiores na região de carrasco. A média das 

contagens de fungos filamentosos foi 4,43 Log UFC.g-1
 na caatinga natural e 3,72 

Log UFC.g-1
 na área de carrasco. As solubilizadoras de fosfato apresentaram 4,39 

Log UFC.g-1
 na região de carrasco e 3,51 Log UFC.g-1

 na área da caatinga natural. 

As populações de bactérias celulolíticas (P = 0,99) não apresentaram diferenças 

significativas entre as duas áreas avaliadas. Os valores médios ficaram em torno 

3,85 Log UFC.g-1
 para a área do carrasco e 3,85 Log UFC.g-1, para a caatinga 

natural. A comparação das densidades médias e seus desvios padrões seguem na 

figura 4.  

 

 



31 
 

 

 
FIGURA 4 – Médias das populações de bactérias totais, actinobactérias, fungos, 
bactérias solubilizadoras de fosfato e bactérias celulolíticas em amostras de solo 
procedentes das áreas de vegetação de carrasco e caatinga 

 

Densidade microbiana na serrapilheira 

 

Somente as populações de bactérias totais (maiores na caatinga, P = 

0,045) e actinobactérias (maiores no carrasco, P = 1,175e-05) tiveram diferenças 

significativas na serrapilheira. As populações de bactérias totais tiveram densidade 

média no carrasco de 6,92 Log UFC.g-1
 na área do carrasco e 7,33 Log UFC.g-1

 na 

caatinga natural, enquanto que as populações de actinobactérias tiveram média no 

carrasco de 4,97 Log UFC.g-1 e de 3,93 Log UFC.g-11 na caatinga natural. A média 

das contagens de fungos filamentosos (P = 0,16) foi 4,96 Log UFC.g-1
 na caatinga 

natural e 5,08 Log UFC.g-1
 na área de carrasco. As solubilizadoras de fosfato (P = 

0,53) apresentaram 4,16 Log UFC.g-1
 na região de carrasco e 4,43 Log UFC.g-1

 na 

área da caatinga natural. As populações de bactérias celulolíticas (P = 0,17) ficaram 

em torno 4,81 Log UFC.g-1
 para a área do carrasco e 4,91 Log UFC.g-1, para a 

caatinga natural. A comparação das densidades médias e seus desvios padrões 

seguem na figura 5.  

 

 
 
 
 



32 
 

 

FIGURA 5 – Médias das populações de bactérias totais, actinobactérias, fungos, 
bactérias solubilizadoras de fosfato e bactérias celulolíticas em amostras de 
serrapilheira procedentes das áreas de vegetação de carrasco e caatinga 

 

Densidade microbiana no carrasco 

 

A comparação entre as amostras de solo e serrapilheira oriundas do 

carrasco, mostrou que, com exceção da população de solubilizadores de fosfato (P 

= 0,54), que não apresentou diferença significativa entre as amostras, e as 

actinobactérias (P = 0,002), que tiveram maiores populações significativas no solo, 

às demais populações microbianas foram maiores e significativamente diferentes na 

serrapilheira. A contagem média de bactérias totais (P = 2,654e-05) foi 5,73 Log 

UFC.g-1
 no solo e 6,90 Log UFC.g-1

 na serrapilheira. As actinobactérias (P = 0,002) 

apresentaram valores de 5,31 Log UFC.g-1
 no solo e 4,97 Log UFC.g-1

 na 

serrapilheira. A média das contagens de fungos filamentosos (P = 0,02) foi 4,89 Log 

UFC.g-1
 no solo e 5,08 Log UFC.g-1

 na serrapilheira. As solubilizadoras de fosfato (P 

= 0,54) apresentaram 4,39 Log UFC.g-1
 no solo e 4,17 Log UFC.g-1

 na serrapilheira. 

As populações de bactérias celulolíticas (P = 3,895e-05) ficaram em torno 3,85 Log 

UFC.g-1
 no solo e 4,81 Log UFC.g-1 na serrapilheira. A comparação das densidades 

médias e seus desvios padrões seguem na figura 6.  
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FIGURA 6 – Médias das populações de bactérias totais, actinobactérias, fungos, 
bactérias solubilizadoras de fosfato e bactérias celulolíticas em amostras de solo e 
serrapilheira procedentes de uma área com vegetação de carrasco 

 

Densidade microbiana na caatinga 

 

Para a caatinga natural, todas as populações microbianas foram 

significativamente maiores nas amostras de serrapilheira, exceto para 

actinobactérias (P = 0,001) que foi maior no solo da vegetação. A contagem média 

de bactérias totais (P = 2,748e-05) foi 6,58 Log UFC.g-1
 no solo e 7,33 Log UFC.g-1

 

na serrapilheira. As actinobactérias apresentaram valores de 5,93 Log UFC.g-1
 no 

solo e 3,93 Log UFC.g-1
 na serrapilheira. A média das contagens de fungos 

filamentosos (P = 1,061e-05) foi 4,43 Log UFC.g-1
 no solo e 4.96 Log UFC.g-1

 na 

serrapilheira. As solubilizadoras de fosfato (P = 0,04) apresentaram 3,72 Log UFC.g-

1
 no solo e 4,43 Log UFC.g-1

 na serrapilheira. As populações de bactérias 

celulolíticas (P = 2,389e-05) ficaram em torno 3,85 Log UFC.g-1
 no solo e 4,90 Log 

UFC.g-1 na serrapilheira. A comparação das densidades médias e seus desvios 

padrões seguem na figura 7.   

 

 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

FIGURA 7 – Médias das populações de bactérias totais, actinobactérias, fungos, 
bactérias solubilizadoras de fosfato e bactérias celulolíticas em amostras de solo e 
serrapilheira procedentes de uma área com vegetação de caatinga  

 

DISCUSSÃO  

 

Gorlach-Lira e Coutinho (2007) registraram contagens de 5,0 x 106 

UFC.g-1 para bactérias totais em amostras de solo de uma região de caatinga do 

semiárido do Nordeste Brasileiro, enquanto valores médios de 1,9 a 93,3 x 104 

UFC.g-1 de solo para as populações de bactérias totais e de 0,1 a 72,4 x 104 UFC.g-

1 solo para as populações de actinobactérias foram reportados por Pereira et al. 

(1996). Os resultados foram semelhantes aos do presente estudo.   

A média das contagens de fungos filamentosos nas duas áreas avaliadas 

confirma que muitas espécies desse grupo fazem parte do seu ciclo de vida como 

filamentos onde desempenham papéis fundamentais na ciclagem da matéria 

orgânica do solo (Cruz et al., 2013). Souto et al. (2008) em amostras de solo do 

semiárido paraibano encontrou população de fungos maior que o de bactérias totais, 

resultado diferente do deste trabalho e essa diferença pode relação ao pH do solo. 

Arifuzzaman et al. (2010) discutem que a concentração microbiana no 

solo varia com a localização geográfica, temperatura, tipo de solo, pH, concentração 

de matéria orgânica e umidade. Em trabalho desenvolvido com solos da região 

semiárida do Brasil, Menezes et al. (2012) confirmaram essa variabilidade, o que 

corrobora para explicar as diferenças significativas entre as populações microbianas 

no solo das áreas avaliadas no presente estudo.  
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O fósforo é o nutriente menos móvel e mais indisponível para as plantas, 

a deficiência desse mineral é fator limitante para o crescimento das mesmas 

(Oliveira et al., 2009). Concentrações mais elevadas de bactérias solubilizadoras de 

fosfatos são indicativas de maior concentração de fósforo insolúvel. Assim, como as 

amostras provenientes da área de carrasco apresentaram valores significativamente 

maiores desse grupo bacteriano, é possível inferir que o solo dessa área é mais rico 

em compostos insolúveis de fósforo, confirmando a composição química diferente 

no solo das áreas estudadas.  

Celulose é o polissacarídeo mais abundante na natureza, representando 

a maior parte do CO2 fixado nas plantas, é insolúvel em água e considerado como 

uma das únicas fontes renováveis de carbono (Behera et al., 2014). Este elemento é 

hidrolisado por um complexo enzimático denominado celulase, sintetizado por 

micro-organismos celulolíticos (Coêlho et al., 2008). No presente trabalho, a 

população celulolítica foi semelhante nas duas áreas avaliadas e, entre as demais 

populações foi a que apresentou menores valores numéricos. Para Ramos et al. 

(2012) este grupo bacteriano é fortemente influenciado pela cobertura vegetal do 

local, assim, é possível inferir que a caatinga natural e o carrasco desempenham 

papéis semelhantes quanto à disponibilidade no solo do substrato celulose.  

Importante ressaltar, que as actinobactérias são bactérias Gram positivas 

com crescimento filamentoso sendo o solo o seu reservatório mais comum. São de 

grande interesse industrial devido à capacidade de produzir diferentes antibióticos e 

uma variedade de enzimas capazes de hidrolisar substratos contendo celulose, 

hemicelulose e lignina (Ghosh; Prasad, 2010). A observação de colônias com 

características diferentes no meio de cultura CDA revela a diversidade cultural 

desse grupo. Assim, a concentração e diversidade das actinobactérias nas áreas 

estudadas, particularmente na caatinga natural, destaca o potencial biotecnológico 

que pode ser explorado em trabalhos posteriores. 

 Informações sobre a densidade de micro-organismos em solos secos 

especialmente da caatinga, ainda são escassas (Gorlach-Lira; Coutinho, 2007), o 

que dificulta a comparação dos resultados obtidos e ressalta a importância do 

presente estudo. 

A serrapilheira constitui-se da matéria orgânica depositada sobre o solo 

em diferentes estágios de decomposição, representando uma forma de entrada e 

posterior incremento da matéria orgânica do solo. Este material inclui principalmente 
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folhas, caules, frutos, sementes, flores e resíduos animais (Souto et al., 2009; 

Wangen et al., 2013).  

Ao contrário do evidenciado no presente trabalho, Fraga et al. (2012) em 

estudo sobre populações microbianas no solo e serrapilheira de uma Unidade de 

Conservação da Mata Atlântica (Parque Natural Municipal do Curió, RJ) reportaram 

que para actinobactérias e bactérias, foram observadas diferenças significativas 

com abundância superior desses micro-organismos no solo quando comparado a 

serrapilheira. Já para fungos, a abundância tanto para serrapilheira como para solo 

não apresentou diferenças significativas. Por outro lado, Osaki e Péllico Netto 

(2012) em trabalho realizado em floresta ombrófila mista constataram que, para as 

mesmas populações microbianas avaliadas no presente estudo, os valores da 

serrapilheira foram superiores e estatisticamente diferente ao nível de 95% dos 

valores registrados no solo. Cabe mais uma vez destacar a dificuldade de 

comparação dos resultados do atual estudo com trabalhos desenvolvidos em áreas 

de caatinga, uma vez que as características do solo da Mata Atlântica e de florestas 

ombrófilas são completamente diferentes das predominantes em solo da caatinga, o 

que dificulta a comparação entre os resultados e ressalta a contribuição do presente 

estudo. 

Os resultados mostraram que enquanto a abundância das populações 

microbianas cultiváveis é semelhante na serrapilheira de áreas com diferentes 

fisionomias vegetais é diferente no solo dessas mesmas áreas, confirmando a 

diversidade química de solos em regiões do semiárido do Nordeste Brasileiro. 

 

CONCLUSÕES 

 

As populações microbianas diferiram entre as amostras de solo da 

vegetação de carrasco e da caatinga natural evidenciando diferenças entre o solo 

das duas áreas. Para as amostras de serrapilheira foram detectadas diferenças 

significativas entre os grupos microbianos de bactérias totais e actinobacérias. No 

entanto, os valores significativamente maiores das populações microbianas nas 

amostras de serrapilheira indicam uma menor disponibilidade de nutrientes no solo.  

Tendo em vista as condições de estresse dominantes no semiárido, o 

solo de ambas as áreas e, principalmente, da serrapilheira, são reservatórios de 

linhagens de bactérias e fungos com potencial biotecnológico para aplicações 
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industriais e ambientais. Esses resultados ampliam o conhecimento da estrutura 

populacional de comunidades microbianas em áreas semiáridas, podendo direcionar 

pesquisas para usos desses micro-organismos, e reforçam a importância de áreas 

ecológicas protegidas para estudos dessa natureza.  
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3 CARACTERIZAÇÃO DE ACTINOBACTÉRIAS DO SEMIÁRIDO E SEUS 

EFEITOS SOBRE ESTIRPES DE RIZÓBIOS2 

 

RESUMO 

 

As actinobactérias são o grupo bacteriano mais abundante no solo, onde 

apresentam diferentes características e efeitos antagonisticos em outros micro-

organismos. Os objetivos deste estudo foram caracterizar e avaliar o efeito 

antagonístico de actinobactérias da região semiárida em rizóbios da mesma região 

climática. As actinobactérias foram isoladas de amostras de solo e serrapilheira em 

meio CDA sólido. Em seguida foram realizados ensaios para observar 

características cromogênicas, micro-morfológicas, tolerância a níveis de pH, a 

produção de melanina e uso de fontes de carbono. Estes ocorreram em meios de 

cultura CDA modificados e de meio Basal suplementado com fontes de carbono, 

bem como o uso de tabela de cores de Ral e microcultivo para observação das 

colônias. Foi realizado também o sequenciamento molecular de algumas cepas pela 

extração do DNA e amplificação do gene 16S rDNA. O antagonismo in vitro sobre 

27 cepas de rizóbios, provenientes de solos semiáridos, foi avaliado em meio de 

cultura de ágar com manitol e levedura (YMA) para a observação de halo de inibição 

por actinobactérias. Observou-se a presença de 60 cepas com diferentes 

características em relação à cor do micélio aéreo e pigmento reverso, tolerância a 

meios com pH ácido e alcalino, e a produção de pigmento melanoide que ocorreu 

em apenas 18 cepas. Foram descritos os gêneros Streptomyces, Nocardia, 

Micromonospora, Microccocus, Saccharomonospora, Actinoplanes e Saccharotrix, 

confirmada por sequenciamento molecular nas cepas analizadas. Esses gêneros 

foram generalistas no uso de fontes de carbono, mostrando sua versatilidade 

fisiológica. Quanto ao antagonismo, 15 estirpes inibiram in vitro quatro estirpes 

rizóbios com destaque para Rhizobium tropici e Bradyrhizobium yuanmingense. 

Estes resultados são pioneiros na observação do antagonismo de actinobactérias 

sobre rizóbios, com ambos provenientes de solos de clima semiárido.  

 

Palavras-chave: Streptomyces, solo, interações microbianas. 

                                                             
2
 Publicado no periódico African Journal of Biotechnology. Volume 16, páginas 499-507, 2017. 
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ABSTRACT 

 

The actinobacteria are the most abundant bacterial group in the soil, where they 

present different characteristics and antagonistic effects in other microorganisms. 

The objectives of this study were to characterize and evaluate the antagonistic effect 

of actinobacteria from the Brazilian semiarid region on rhizobia from the same 

region. The actinobacteria were isolated from soil and leaf litter samples in solid CDA 

medium. Then tests were performed to observe the chromogenic characteristics, 

micro-morphology, pH tolerance, melanin production and use of different carbon 

sources. The test with the carbon sources was performed by the using of modified 

CDA culture medium and basal medium supplemented with specific carbon sources, 

as well as, the use of Ral color table and microculture for observation of the colonies. 

It was also performed molecular sequencing of some bacterial strains by extracting 

bacterial DNA and amplification of the 16S rDNA gene. The “in vitro” antagonism on 

the 27 strains of rhizobia, from semiarid soils was evaluated in agar culture medium 

with yeast mannitol agar (YMA) for the observation of inhibition zone. It was 

observed the presence of 60 strains with different characteristics in relation to aerial 

mycelium color and reverse pigment, tolerance to acid and alkaline pH, and the 

production of melanoid pigment that occurred in 18 strains. The morphological 

characteristics were described for the genera Streptomyces, Nocardia, 

Micromonospora, Microccocus, Saccharomonospora, Actinoplanes and 

Saccharotrix, that was also confirmed by molecular sequencing. These genera were 

generalists in the use of carbon sources, showing their physiological versatility. 

According to the antagonism, 15 strains of actinobacteria were able to inhibit “in 

vitro” four rhizobia strains with emphasis on Rhizobium tropici and Bradyrhizobium 

yuanmingense. These results are pioneers in the observation of the antagonism of 

actinobacteria on rhizobia isolated from soils of the Brazilian semiarid region. 

 

Key words: Streptomyces, soil, microbial interactions. 
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INTRODUÇÃO 

 

No solo ocorrem vários mecanismos que direcionam a estrutura das 

comunidades que vivem nele e suas interações ecológicas. Dentre essas interações 

há a competição interespecífica. A competição acontece quando espécies procuram 

pelos mesmos recursos, e o efeito depressor que cada uma tem na disponibilidade 

dos recursos comuns afeta adversamente os outros (Ricklefs, 2010). 

A competição interespecífica, definida por Begon et al. (2006), ocorre 

quando indivíduos de uma espécie sofrem uma redução na fecundidade, 

crescimento ou sobrevivência como resultado da exploração de recursos ou 

interferência por indivíduos de outra espécie. Para Barrett; Odum (2007) a 

competição interespecífica ou interação negativa entre espécies acontece quando 

qualquer interação entre duas espécies ou populações de espécies afetam de forma 

adversa o crescimento e sobrevivência. Ambos os autores também destacam uma 

forma de competição pela liberação de alelopáticos ou antibióticos por um dos 

organismos. 

 Na competição entre os micro-organismos, muitas vezes, pode se dar 

pela síntese de metabólitos secundários que afetam o outro organismo por antibiose 

(Morris; Blackwood, 2007). As actinobactérias são um exemplo desses organismos 

que antagonizam outros micro-organismos por meio destes compostos orgânicos 

(Karlovsky, 2008; Tarkka; Hampp, 2008).  

Esses micro-organismos são bactérias Gram-positivas filamentosas que 

possuem alto teor de guanina e citosina em seu DNA (Monciardini et al., 2002; 

Flärdh; Buttner, 2009) e podem possuir formato esférico ou bacilar e formam 

filamentos, hifas semelhantes as fúngicas com diâmetros entre 0,2 a 0,5 µm, 

tipicamente ramificados, compondo um micélio de coloração variada (Flärdh; 

Buttner, 2009). 

O crescimento dessas bactérias é caracterizado pela formação de hifas 

ramificadas que dão origem a um micélio típico, que é unicelular durante a fase 

inicial de crescimento. O micélio vegetativo se desenvolve no interior do substrato, 

sendo responsável pela sustentação e adsorção de nutrientes, pela liberação de 

enzimas extracelulares que degradam compostos utilizados na sua alimentação 

(Chater, 2006). Já o micélio aéreo tem a característica de se projetar na superfície 

do substrato, com aparência aveludada constituindo o micélio reprodutivo que se 
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diferencia para formar os corpos de frutificação ou propágulos (Mahajan; 

Balachandran, 2012). 

Exibem grande variedade de morfologias, como cocóide (Micrococcus) ou 

cocobacilo (por exemplo, Arthrobacter), com fragmentação de hifas (por exemplo, 

Nocardia spp.) e podem ser diferenciadas em micélio ramificado (por exemplo, 

Streptomyces spp.) (Raju et al., 2010). Além disso, têm diferentes estilos de vida 

incluindo patógenos (por exemplo, Mycobacterium spp.,  Nocardia spp., Tropheryma 

spp., Corynebacterium spp. e Propionibacterium spp.), habitantes do solo 

(Streptomyces spp.), fixadoras de nitrogênio simbiontes  (Frankia ssp.) e do trato  

gastrointestinal (Bifidobacterium  spp.)  (Ventura et al., 2007). 

São os micro-organismos mais abundantes na natureza e dispersos em 

diversos ecossistemas, tendo o solo como seu hábitat principal (El-Tarabily; 

Sivasithamparam, 2006). No solo são componentes estruturais importantes da 

comunidade microbiana, sendo muitas vezes a maior população de micro-

organismos (Jayasinghe; Parkinson, 2008). Destacam-se nesse ambiente 

principalmente os gêneros Streptomyces, Nocardia e Micromonospora, mas 

Actinoplanes e Streptosporangium também são encontrados (Anandan et al., 2016). 

 Na natureza, eles têm papel crucial na decomposição de matéria 

orgânica e, desse modo, realizam a ciclagem de nutrientes no solo (Mabrouk; Saleh, 

2014), tornando essas bactérias um excelente indicador das atividades biológicas 

dos solos (Arifuzzaman et al., 2010). Há também na literatura estudos sobre o efeito 

antagônico de actinobactérias, in vitro e/ou in vivo, em outros micro-organismos 

(Parmar; Dufresne, 2011). O efeito desta antibiose pode ser encontrado, por 

exemplo, quando elas interagem com os rizóbios (Gregor et al., 2003; Mingma et al., 

2014).  

Os rizóbios são bactérias Gram-negativas aeróbias constituídas por α-

proteobactérias com grande diversidade fenotípica e taxonômica em vários grupos 

distribuídos pelo mundo com destaque para os gêneros Rhizobium, Sinorhizobium, 

Mesorhizobium e Bradyrhizobium (Moreira; Siqueira, 2006; Fernandes Junior et al., 

2012). São habitantes do solo e possuem a capacidade de induzir a formação de 

órgãos especializados, chamados de nódulos, nas raízes ou caules de plantas 

leguminosas (Saad et al., 2006). 

São responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio (FBN) por meio da 

simbiose estabelecida com plantas leguminosas (Zilli et al., 2010). Essas bactérias 
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são de grande importância para manutenção e/ou restabelecimento dos 

ecossistemas, sendo úteis para recuperação de áreas degradadas por diferentes 

impactos (Pontes et al., 2012). Dessa forma, solos com altas concentrações de 

actinobactérias poderiam inibir o crescimento de rizóbios podendo causar insucesso 

na nodulação de plantas e, por conseguinte, diminuição da fixação de nitrogênio 

(Pereira et al., 1999; Parmar; Dufresne, 2011). 

Há poucos trabalhos que caracterizam as actinobactérias em solos 

semiáridos e não há estudos que tratam do efeito antagônico de actinobactérias 

sobre rizóbios, ambos provenientes de regiões semiáridas. Tivesse-se como 

hipótese que: (1) as actinobactérias isoladas terão alta diversidade morfológica e 

bioquímica e; (2) parte das actinobactérias inibiu o crescimento de estirpes de 

rizóbio in vitro. Assim, objetivou-se neste estudo caracterizar as actinobactérias 

obtidas no solo semiárido e testar seu efeito antagônico in vitro em estirpes de 

rizóbios provenientes também de solos semiáridos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Isolados de actinobactérias 

 

Foram utilizadas cepas de actinobactérias obtidas a partir do trabalho de 

Lima et al. (2014). Foram isoladas em amostras de solo e serrapilheira na Estação 

Ecológica de Aiuaba (6º 40' S & 40º 10' W), localizada a sudoeste da cidade de 

Aiuaba, Ceará, Brasil, e cobre uma área de 11.525 há. O clima da área é quente e 

semiárido com temperatura média anual que varia acima de 26 oC e com vegetação 

caracterizada pela fisionomia de caatinga e carrasco (Lemos; Meguro, 2010).  

Estas cepas foram purificadas em placas de Petri contendo meio de 

cultura CDA (Caseinato-Dextrose-Ágar) (Clark, 1965) sólido, este composto por: 

K2HPO4 (0,5 g), MgSO4.7H2O (0,2 g), FeCl (traços), glicose (10 g), caseína (0,2 g), 

ágar (15 g), água destilada (1000 mL) e pH 6,5, após esterilização adicionou-se 

nistatina (2,5 mL/L). Estas foram incubadas em estufa B.O.D. a 28 ºC durante sete 

dias e onde eram observadas e distinguidas pela cor e/ou formato da colônia. 
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Caracterização cromogênica e morfológica 

 

Os isolados de actinobactérias foram cultivados em meio CDA sólido 

(Clark, 1965) por sete dias em B.O.D. a 28 ºC.. A caracterização cromogênica foi 

realizada ao se observar o micélio aéreo e micélio reverso dos isolados em placas 

de Petri, segundo Wink (2012), pelo uso da carta de cores (RAL color charts).  

Para caracterização micromorfológica foi realizado um microcultivo 

conforme Kern e Blewins (2003) modificado. Colocou-se no interior de placas de 

Petri esterilizadas uma lâmina e dois pedaços de algodão umedecido com água 

destilada (estéril). Foi cortado um cubo de aproximadamente 1 cm³ de meio de 

cultura  CDA (Clark, 1965)  e este foi  colocado  sobre  a  lâmina. Inoculou-se, por 

estriamento, o isolado sobre o cubo, colocou-se por cima uma lamínula esterilizada 

e finalmente a placa foi fechada e incubada na estufa B.O.D. a 28 ºC com 

observações de crescimento no período de 7 a 14 dias. Após esse tempo, a 

lamínula foi retirada e colocada sobre uma lâmina contendo uma gota de lactofenol 

de Amann ou azul de algodão. Em seguida, as lâminas foram observadas em 

microscópio óptico Zeiss Axioplan com aumento de 100x para observação de 

características morfológicas das actinobactérias e comparadas conforme Miyadoh 

(1997) e Goodfellow et al. (2012). 

 

Utilização de fontes de carbono 

 

Para a utilização de fontes de carbono, conforme Shirling e Gottlieb 

(1966), usou-se o meio basal ágar sais minerais composto por: (NH4)2O4 (2,64 g), 

KH2P04 (2,38 g), K2HPO4.3H2O (5,65 g), MgSO4.7H2O (1 g), traços de sais Pridham 

e Cottlieb (1 mL), ágar (15 g), água destilada (1000 mL) e pH 6,8-7,0. A solução dos 

traços de sais Pridham e Cottlieb é composta por: CuSO4.5H2O (0,64 g), 

FeSO4.7H2O (0,11 g), MnCl2.4H2O (0,79 g), ZnSO4.7H2O (0,15 g) e água destilada 

(100 mL).  

Para inclusão no meio das fontes de carbono realizou-se uma solução a 

10% de: arabinose, sacarose, xilose, inositol, manitol, frutose, ramnose, rafinose, 

celulose, glucose (controle positivo) e água (controle negativo). As fontes foram 

esterilizadas em filtro de membrana millipore 0,45 µm (Millex®). Após o meio basal 

ser autoclavado e resfriado a aproximadamente 60 °C adicionou-se a concentração 
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de 1% de cada fonte de carbono. Após breve agitamento para homogeneização o 

meio foi transferido em placas de Petri. Por fim, cada um dos 60 isolados de 

actinobactérias foram estriados nas placas de Petri (triplicatas) e incubados em 

B.O.D. a 28 ºC por 10 dias. A avaliação do uso da fonte deu-se pela observação de 

crescimento ou não crescimento nas placas de Petri com meio referente a cada 

fonte de carbono.  

 

Produção de pigmento melanóide 

 

As cepas de actinobactérias foram cultivadas em meio Ágar Tirosina 

(Shinobu, 1958) composto por: glicerol (15 g), K2HPO4 (0,5 g), MgSO4.H2O (0,5 g), 

NaCl (0,5 g), FeSO4.H2O (0,01 g), 1 mL de solução traços de sais (0,1 g de 

FeSO4.7H2O, 0,1g de MnCl2.4H2O, 0,1g de ZnSO4.7H2O e 100 mL de água 

destilada), ágar (15 g), água (1000 mL) e pH 7,2-7,4. Foram feitas duas versões do 

meio: com L-tirosina (0,5 g) e sem L-tirosina. As placas (triplicata) foram incubadas 

em B.O.D. a 28 ºC por 10 dias. Considerou-se a formação de pigmento melanóide 

somente nas placas de Petri com tirosina que tiveram o crescimento da bactéria 

com formação de pigmento na cor escura e nas placas sem tirosina que não 

escureceram. 

 

Tolerância a diferentes pHs 

 

O teste para crescimento das actinobactérias em diferentes pHs se deu 

conforme Kishore et al. (2011) modificado, utilizando-se o meio de cultura CDA 

(Clark, 1965). Foi feito o meio sólido e com o ajuste dos pHs em: 4, 5, 6, 7 e 8. As 

cepas foram transferidas em seguida para placas de Petri (triplicata) com o meio, 

por estriamento, e incubadas em estufa B.O.D. a 28 ºC por 10 dias.  

 

Teste do antagonismo in vitro de actinobactérias em rizóbios 

 

Foram utilizadas 27 estirpes de rizóbios da coleção de rizóbios do 

Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAB) da Universidade Federal do Ceará, 

Departamento de Biologia. Esses rizóbios foram obtidos a partir do trabalho de 

Pinheiro et al. (2014) e  são oriundos de coletas de solo rizosférico realizadas em 
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regiões semiáridas nos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, no nordeste do 

Brasil. O efeito antagônico das actinobactérias sobre os rizóbios foi avaliado 

conforme Gregor et al. (2003). Os rizóbios foram cultivados em tubos de vidro 

rosqueados com meio líquido YMA (Vincent, 1970), e agitadas (150 rpm) em mesa 

agitadora por sete dias. O meio YMA, sem ágar, é composto por: manitol (10 g), 

K2HPO4 (0,5 g), MgSO4.7H2O (0,2 g), NaCL (0,1 g), extrato de levedura (0,5 g), água 

destilada (1000 mL) e pH 6,8-7,0. 

As actinobactérias também foram cultivadas em tubos de vidro, mas com 

meio líquido CDA e colocados também em mesa agitadora na mesma velocidade e 

período de tempo dos rizóbios. O teste de inibição ocorreu em placas de Petri (90 

mm de diâmetro) com meio de cultura YMA (com 15 g de ágar), onde se adicionou 

100 µL de caldo YMA com o rizóbio, espalhando-o com alça de Drigalski, e em 

seguida adicionou-se 5 µL de caldo CDA com a actinobactéria. As placas 

(triplicatas) foram incubadas por 5 dias a 28 ºC. Após esse período foram avaliadas 

observando a presença de zona de inibição, que, quando presente, foram 

mensuradas (cm) com auxílio de paquímetro. 

 

Extração do DNA genômico e análise de variabilidade genética 

 

Das actinobactérias e rizóbios pertencentes à coleção microbiológica 

foram obtidos o DNA genômico total com o kit de extração (Wizard® Genomic DNA 

Purification Kit), seguindo instruções do fabricante. Os oligonucleotídeos ERIC1 (5'-

ATGTAAGCTCCCTGGGGATTCAC-3') e ERIC2 (5'-

AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3') foram utilizados para avaliar a diversidade 

genética das linhagens (Tian-Xing, 2011). A reação de PCR foi realizada com 

volume final de 25 μL, utilizando 60 ng de DNA; 2,5 μL de tampão de reação 10x; 

0,75 μL de MgCl2 (50 mM); 2 μL de dNTP (2,5 mM); 1 μL do oligonucleotídeo 

forward e 1 μL do oligonucleotídeo reverso (ambos na concentração de 10 pmol); 

0,25 μL da enzima Taq polimerase (5 U/μL) e H2O ultrapura q.s.p. para 25μL.  

A amplificação foi realizada através dos seguintes passos: desnaturação 

inicial a 94ºC por 2 min, seguida de 30 ciclos a 94ºC por 1 min, 50ºC por 1 min e 30 

seg. e 68ºC por 4 min, e a extensão final a 68ºC por 10 min. O produto de ERIC-

PCR foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1,2% em tampão TEB 0,5x, 

corado com brometo de etídio e visualizado sob luz ultravioleta. 
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Amplificação do gene 16S rDNA 

 

Para a amplificação do gene 16S rDNA foram utilizados os primers 

P027F (5’-GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) e 1492R (5’-

ACGGTTACCTTGTTACGACTT -3’) para os rizóbios (Weisburg et al., 1991), e os 

oligos StrepB (5’-ACAAGCCCTGGAAACGGGGT-3’) e StrepE (5’- 

CACCAGGAATTCCGATCT-3’) para actinobactérias (Rintala et al., 2001). 

O volume final da reação de PCR foi de 25 μL e as condições de amplificação 

foram: 5 minutos de desnaturação inicial a 98°C; 30 ciclos de 1 min de desnaturação 

a 95°C, 1 min de anelamento a 54°C para StrepB/StrepE, 2 min de extensão a 

72°C; e 10 min de extensão final a 72°C. 

Para os iniciadores P027F/1492R, as condições de PCR foram: 5 minutos 

de desnaturação inicial a 94°C; 30 ciclos de 40 seg de desnaturação a 94°C, 35 seg 

de anelamento a 58°C, 1 min e 20 seg de extensão a 72°C; e 10 min de extensão 

final a 72°C. 

A reação ocorreu em termociclador Amplitherm Thermal cycles. Os 

amplicons gerados através da reação de PCR foram purificados utilizando Exosap 

(Exonuclease I, Shrimp Alkaline Phosphatase). 

O sequenciamento foi realizado pelo método de Sanger com o Kit Big 

Dye no sequenciador ABI3100 Applied Biosystem. As sequências foram 

comparadas com sequências existentes no banco de dados do GenBank através do 

programa BLAST disponível no site NCBI (National Center for Biotechnology 

Information - www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

Análise dos dados 

 

Os raios dos halos de inibição foram medidos e a área de inibição (πr²) foi 

calculada. O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para testar a normalidade e, em 

seguida, os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) em p ≤ 0,05 

com o software R® pacote agricolae. 
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3. RESULTADOS 

 

Quantidade de cepas de actinobactérias 

 

 Após as observações em placas foram distinguidas 60 cepas de 

actinobactérias com formas e cores diferentes (Figura 1). Da serrapilheira foram 

obtidas 40 cepas (AC 01, AC 02, AC 03, AC 04, AC 05, AC 06, AC 07, AC 10, AC 

11, AC 12, AC 13, AC 14, AC 15, AC 16, AC 17, AC 18, AC 20, AC 22, AC 25, AC 

26, AC 27, AC 28, AC 29, AC 30, AC 33, AC 34, AC 35, AC 37, AC 38, AC 39, AC 

40, AC 41, AC 42, AC 43, AC 44, AC 45, AC 47, AC 48, AC 51 e AC 53) e do solo 

20 cepas (AC 08, AC 09, AC 19, AC 21, AC 23, AC 24, AC 31, AC 32, AC 36, AC 

46, AC 49, AC 50, AC 54, AC 55, AC 56, AC 57, AC 58 AC 59, AC 60 e AC 61). 

 

Figura 1 – Característica das cepas de actinobactérias 

 

 

Característica cromogênica e morfológica  

 

Os isolados obtidos da Estação Ecológica de Aiuaba tiveram 

características de cores do micélio aéreo (Figura 2) e pigmento reverso (Figura 3). 
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Observa-se que das 60 cepas as cores predominantes na massa aérea foram 

marrom (40%), branco (21,6%) e cinza (13,3%), e apenas 1,6% de colônias com as 

cores azul, rosa e amarelo. Já o pigmento do micélio reverso teve-se destaque para 

a coloração marrom (35%), creme (18,3%) e cinza (16,6%), além do aparecimento 

de colônias poucas colônias nas cores branco (3,3%) e laranja (1,6%).  

 

Figura 2 – Percentual de diferença das cores do micélio aéreo das cepas de 
actinobactéria 

 

 

Figura 3 – Percentual de diferença das cores do micélio reverso das cepas de 
actinobactéria 

.  
 

Após o micro-cultivo podem-se observar as características morfológicas 

da actinobactérias como: sua forma filamentosa e/ou bacilar, forma de cocos soltos 

ou unidos, formato aéreo e ramificação sob o substrato, cadeias de esporos 
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(espirais simples e espirais flexíveis), hifas com fragmentos em zigue-zague, 

fragmentações em formas bacilares e esféricas, entre outras (Figura 4). Constatou-

se (Figura 5) nos 60 isolados a presença dos seguintes gêneros: Streptomyces (38), 

Nocardia (9), Micromonospora (3), Microccocus (5), Saccharomonospora (3), 

Actinoplanes (1) e Saccharotrix (1). 

 

Figura – 4 Características das cadeias de esporos das cepas de actinobactérias 

 

 
Figura 5 – Prováveis gêneros de actinobactérias das cepas isoladas  
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Produção de melanina e tolerância a pH 

 

A capacidade de produção de pigmento melanóide, testada nas 60 cepas 

de actinobactérias, ocorreu somente em 12 cepas, sendo a grande maioria (48 

cepas) incapaz de produzir. O teste de tolerância a pH (Figura 6) mostrou variedade 

de cepas capazes de crescer em meio CDA com pH modificado, sendo que em pH 

extremos (pH 4 e pH 9) houve menor quantidade de cepas tolerantes com 75% pH 4 

e 60% pH 9, mas mesmo assim as cepas foram aptas a crescer em pH ácidos e 

alcalinos. O pH do solo das áreas de coleta variou entre 4,46 e 6,34. 

 
Figura 6 – Percentual de cepas tolerantes a diferentes pH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de fontes de carbono 

 

A utilização de fontes de carbono, formadas por açúcares e álcoois, pelas 

cepas de actinobactérias foi ampla (Figura 7), mas semelhantes entre elas. A fonte 

glicose, testada como controle positivo, usada por todas as cepas. As fontes 

sacarose e rafinose foram usadas por 92%, xilose e manitol por 93%, frutose e 

ramnose por 95%. Os carboidratos mais utilizados foram arabinose (97%) e inositol 

(98%), e o menos usado foi a celulose (90%). Dessa forma, a comparação de uso 

pelos gêneros de actinobactérias pouco variou (Figura 8).  
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Figura 7 – Utilização de fontes de carbono pelas cepas de actinobactérias 

 

 
Figura 8 – Padrão de uso das fontes pelos gêneros descritos 

 

 

Identificação molecular dos organismos 

 

A diversidade genética dos isolados foi avaliada pelo marcador ERIC-

PCR. O perfil de amplificação variou entre 1 a 9 amplicons com tamanhos de 500 a 

1400pb para Actinobactérias e de 4 a 12 amplicons variando de 300 a 1400pb para 

as linhagens de rizóbios. Após o sequenciamento molecular das actinobactérias e 

dos rizóbios, observamos a presença dos gêneros de actinobactérias: Saccharothrix 

e Streptomyces (Tabela 1). Em relação aos rizóbios, identificamos dois gêneros: 

Bradyrhizobium e Rhizobium. 
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Tabela 1 – Identificação molecular das estirpes de actinobactérias e rizóbios do solo 
semiárido por meio de sequenciamento 16S rRNA 

Bactéria Isolado 
N° de 

Acesso  
GenBank  

Espécie Identificada Similaridade % 

Actinobactéria 

AC 03 KY412816 Streptomyces misionensis 99% 

AC 05 KY412817 Streptomyces lucensis 99% 

AC 10 KY412821 Saccharothrix sp. 98% 

AC 12 KY412822 Streptomyces graminisoli 99% 

AC 13 KY412823 Streptomyces sp. 99% 

AC 14 KY412824 Streptomyces misionensis 98% 

AC 16 KY412825 Streptomyces misionensis 98% 

AC 38 KY412831 Streptomyces griseoaurantiacus 97% 

AC 42 KY412832 Streptomyces corchorusii 97% 

AC 43 KY412833 Streptomyces sp 97% 

AC 46 KY412835 Streptomyces sp 97% 

AC 49 KY412836 Streptomyces sp 94% 

AC 50 KY412837 Streptomyces sp. 97% 

AC 56 KY412839 Streptomyces sp 97% 

     

Rizóbio 

L 07 KY412842 Bradyrhizobium elkanii 98% 

L 09 KY412843 Rhizobium tropici 98% 

L 16  KY412844 Bradyrhizobium japonicum 97% 

L 18 KY412845 Bradyrhizobium sp. 97% 

L 22 KY412846 Bradyrhizobium yuanmingense 98% 

 

Inibição in vitro dos rizóbios 

  

As cepas de actinobactérias foram capazes de antagonizar in vitro as 

estirpes de rizóbios testadas (Figura 9). Das 60 actinobactérias usadas 25% foram 

inibidoras, e dos 27 rizóbios usados 15% foram inibidos (Tabela 2). Pelo teste 

ANOVA não se observou diferença estatística entre a inibição das actinobactérias (F 

= 1,58 e P = 0,12) e nem entre as estirpes de rizóbio inibidos (F = 1,29 e P = 0,3). 
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Figura 9 – Inibição in vitro das estirpes de rizóbio  

  

 

Tabela 2 – Área da zona de inibição in vitro das actinobactérias sobre os rizóbios  

Cepas Actinobactéria 

Média da área de inibição (cm) * sobre os rizóbio 

L23 L27 
Rhizobium 

tropici 

Bradyrhizobium 

yuanmingense 

AC 03 Streptomyces misionensis NI NI 6,4 NI 

AC 05 Streptomyces lucensis  NI NI 4,5 6,1 

AC 06 Nocardi sp. NI NI 6,4 NI 

AC 09 Streptomyces sp. NI NI 8,7 NI 

AC 12 Streptomyces graminisoli NI 3,4 9,4 NI 

AC 13 Streptomyces sp. NI NI 5,1 6,8 

AC 14 Streptomyces misionensis NI NI 6,5 5,2 

AC 21 Nocardia sp. NI NI 4,3 NI 

AC 26 Saccharomonospora sp. NI NI 5,0 NI 

AC 35 Microccocus sp. NI NI 9,1 NI 

AC 38 Streptomyces griseoaurantiacus NI NI NI 2,2 

AC 42 Streptomyces corchorusii NI NI 4,4 6,7 

AC 43 Streptomyces sp. NI NI NI 6,6 

AC 48 Streptomyces sp. NI NI NI 6,0 

AC 50 Streptomyces sp. 1,8 NI NI 6,3 

* Área de inibição calculada por πr². 
* NI – Não inibido. 
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DISCUSSÃO 

 

A presença de diferentes cores da massa do micélio aéreo e lado reverso 

é um dos primeiros métodos usados para distinção de isolados, nesse trabalho 

observou-se predominância da cor marrom diferentemente do que foi observado em 

outras cepas oriundas do semiárido com maior abundância das cores cinza, creme 

e branco (Ramos et al., 2015; Silva et al., 2015). Essa variação de cores é 

amplamente relatada na literatura em cepas de actinobactérias oriundas de regiões 

distintas como Himalaia (Duraipandiyan et al., 2010), na Índia (Kumar et al., 2010; 

Kumar et al., 2012; Das et al., 2014; Amsaveni et al., 2015), China (Yu et al., 2015), 

Egito (Mabrouk e Saleh, 2014) e Iraque (Jaralla et al., 2014). Essas diferenças de 

cores nas cepas pode estar relacionada com fatores como temperatura, tipo de solo, 

pH e fontes de carbono disponíveis no ambiente (Amal et al., 2011). Contudo, como 

a pigmentação das colônias se assemelha entre os diferentes gêneros de 

actinobactérias, essa característica não seria determinante para a classificação de 

cepas.   

Os gêneros de actinobactérias descritos após o microcultivo mostra a 

presença de 7 gêneros. Foi um número maior de gêneros, mas com alguns 

similares (Streptomyces, Nocardia e Micromonospora), aos encontrados por em 

cepas do semiárido (Brito et al., 2015), e os gêneros Streptomyces e Arthrobacter 

também ocorreram em solos do cerrado (Silva et al., 2013). Alguns trabalhos 

mostram variação de gêneros encontrados, tendo o gênero Streptomyces como 

mais abundante, exceto em cepas encontrados por Zhang et al. (2010) em solos 

chineses, como em solos do deserto do Atacama no Chile (Okoro et al., 2009), Índia 

(Kumar et al., 2012; Das et al., 2014) e Egito (Mabrouk; Saleh, 2014). A frequência 

do gênero Streptomyces nos estudos se deve principalemnte por este ser o grupo 

de actinobactérias mais abundante (70%) no solo (Anandan et al., 2016).  

A maioria das cepas de actinobactérias não produziram pigmentos 

melanóides. Essa menor quantidade de cepas produtoras também foi observada em 

actinobactérias oriundas solos do semiárido nordestino (Ramos et al., 2015), e 

cepas de Streptomyces de solos indianos (Dastager et al., 2006) e de solos do Egito 

(Mabrouk; Saleh, 2014) foram caracterizadas como não produtoras. Em sedimentos 

de mangue, Janaki et al. (2014) encontraram percentual semelhantes de isolados 

capazes de produzir melanina como o deste trabalho. Esse pigmento é sintetizado 
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por oxidação fermentativa, e tem propriedades que podem proteger os micro-

organismos contra radiação gama e radiação ultravioleta (Amal et al., 2011; 

Manivasagan et al., 2013; Ahmed et al., 2014), sendo portanto um  mecanismos 

contra estresses ambientais (Zhu et al., 2007; Manivasagan et al., 2013). Entretanto, 

no nosso trabalho esse mecanismo parece ter sido usado especialmente por 

algumas actinobactérias isoladas da serrapilheira, talvez isso se deva a sua 

exposição direta a luz solar.  

Quanto a tolerância a pH observou-se maior faixa de crescimento entre os 

pHs 6 e 8, mas todos foram hábeis nos outros níveis. Em sedimentos costeiros na 

Índia, Ramesh e Mathivanan (2009) observaram o mesmo comportamento das 

actinobactérias isoladas neste estudo, enquanto que em solos do Colorado (EUA) 

Lauber et al. (2009) encontraram cepas com crescimento em pH < 4.0 a > 8.0. As 

actinobactérias são distribuídas em solos com diferentes pHs, sendo sensíveis a pH 

extremos, mas há gêneros que crescem em habitats acidófilos (Anandan et al., 

2016), sendo encontradas com as mais abundantes de comunidades microbianas 

com pH<4,1 (Rousk et al., 2010), e em solos alcalinos (Meena et al., 2013). Isso 

permite às actinobactérias adaptação para colonizarem diversos tipos de ambientes 

(Shivlata e Satyanarayana, 2015).  

As fontes de carbono foram usadas por todos os gêneros, exceto sacarose 

por Saccharothrix. Essa utilização generalista também ocorreu em actinobactérias 

de sedimentos marinhos (Augustine et al., 2013; Meena et al., 2013) e no solo de 

diferentes hábitats (Das et al., 2014; Jaralla et al., 2014). Espécies dentro dos 

gêneros diversificam o uso de fontes baseado no que o ambiente disponibiliza (Amal 

et al., 2011; Goodfellow et al., 2012), o que talvez possa explicar a variação em 

algumas cepas. Dessa forma, o perfil de utilização de carboidratos sugere potencial 

capacidade das estirpes de serem generalistas, e essas diferenças na utilização 

podem ser devido à disponibilidade da fonte de carbono e de adaptação dos 

isolados a diferentes nichos no solo (Augustine et al., 2013).  

As actinobactérias inibiram in vitro cepas de rizóbios formando áreas da 

zonas de inibição que variaram entre 9,4 cm a 1,8 cm, em quatro estirpes de rizóbio, 

duas identificadas molecularmente, sendo que a estirpe de rizóbio Rhizobium tropici 

(L9) foi a mais antagonizada, e seguida da estirpe de Bradyrhizobium yuanmingense 

(L22). Essa é a primeira vez que se observa essa relação de antagonismo entre 

actinobactérias e rizóbios de solos semiáridos. Estas duas espécies são conhecidas 
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por nodularem alguns gêneros de leguminosas (Phaseolus, Leucaena e Lespedeza) 

e variam em algumas características como: o tempo de crescimento (mais rápido 

em R. tropici e mais lento em B. yuanmingense) e a reação no meio de cultura YMA 

(ácido para R. tropici e alcalino para B. yuanmingense) (Martinez-Romero et al., 

1991; Yao et al., 2002).  

Estudos mostram essa inibição em rizóbios do gênero Bradyrhizobium, 

utilizado como inoculante para a soja, por actinobactérias de solos do cerrado 

(Pereira et al., 1999) e em Bradyrhizobium japonicum por actinobactérias dos 

gêneros Amycolatopsis e Streptomyces (Gregor et al., 2003). Mingma et al. (2014) 

isolaram actinobactérias de raízes e rizosfera de leguminosas, e mostraram que 

estas tiveram efeito de inibição de cepas do gênero Rhizobium, principalmente 

Streptomyces. Esta inibição ocorre na zona rizosferica das plantas com a liberação 

de metabólitos secundários, enzimas e antibióticos (Karlovsky, 2008, Tarkka; 

Hampp, 2008; Suneetha; Zaved, 2011). 

A aquisição de nitrogênio em algumas plantas, como em leguminosas, 

geralmente ocorre por simbiose com rizobios, e o efeito da inibição das 

actinobactérias sobre estes no solo pode ser a causa da falha no processo de 

nodulação e, por conseguinte, o crescimento da planta atrofiada (Tarkka; Hampp, 

2008; Parmar; Dufresne, 2011). 

 

CONCLUSÕES 

 

 As actinobactérias oriundas da Estação Ecológica de Aiuaba 

apresentam variadas cores do micélio aéreo e pigmento reverso e com diferentes 

morfologias das cadeias de esporos, o que lhes classificam em setes possíveis 

gêneros. Quanto a caraterísticas fisiológicas as cepas foram hábeis para crescer em 

diferentes pHs e generalidade no uso das fontes de carbono. Contudo, a grande 

maioria não foi produtora de pigmento melanóide. Por fim, houve actinobactérias, 

com destaque para o gênero Streptomyces, capazes de antagonizar in vitro estirpes 

de rizóbios, observação essa exclusiva estes micro-organismos advindos de solos 

de clima semiárido. 

 Finalmente, neste estudo encontraram-se resultados que ampliam 

conhecimento sobre actinobactérias do semiárido e mostra a ocorrência de efeito 
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antagônico exercido por esses micro-organismos sobre rizóbios, o que direciona 

para futuros estudos que busquem confirmar essa relação in vivo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa possibilitou-se o aprofundamento do conhecimento da 

comunidade microbiana em solo de região semiárida, com destaque para as 

actinobactérias. Por ser uma região muito afetada por ações antrópicas diretas e 

indiretas (desmatamento, queimada e introdução de animais que pastam a 

vegetação), conhecimentos gerados sobre a diversidade e as relações entre esses 

micro-organismos do solo podem embasar outros estudos e estimular mais 

pesquisas e proteção sobre a biodiversidade da Estação Ecológica de Aiuaba, haja 

vista a mesma ser um reservatório de linhagens com múltiplos potenciais 

ecológicos. 

O trabalho permitiu a identificação da assembleia de actinobactérias do 

semiárido cearense revelando a presença de dois gêneros e seis espécies. Isto 

reforça o conhecimento sobre as espécies desse micro-organismo em climas 

semiáridos. Além disso, tem-se o pioneirismo ao se avaliar a relação ecológica de 

antagonismo in vitro das actinobactérias sobre rizóbios de solo oriundos dessa 

região climática, e em especial observar esse efeito realizado por espécies ainda 

não relatadas na literatura desses dois micro-organismos. Estes resultados podem 

direcionar futuros testes in vivo que possam mostrar ou não essa relação e seus 

efeitos diretos nas plantas leguminosas. 

 O antagonismo observado entre actinobactérias e rizóbios apresenta 

importância pelo potencial de interferência na fixação biológica do nitrogênio em 

leguminosas e por ampliar o conhecimento ecológico das relações entre os micro-

organismos integrantes da comunidade edáfica, sendo, portanto relevante no 

planejamento de ações de conservação, biotecnologia, agricultura e manejo do solo. 
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