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RESUMO 

 
Os microrganismos formam complexas teias de interação ecológica. Existem várias 

interações ocorrendo no solo que determinam as propriedades do mesmo como um 

meio para atividade e crescimento de plantas e microrganismos. Há diversos tipos 

diferentes de microrganismos na rizosfera interagindo com os outros organismos do 

solo e com as raízes das plantas. As actinobactérias são de ocorrência universal na 

natureza e são amplamente distribuídas em ambientes naturais. As bactérias 

diazotróficas, também conhecidas como rizóbios, realizam o processo de fixação 

biológica do nitrogênio (FBN) sendo uma importante fonte de nitrogênio para o solo. 

O semiárido brasileiro é uma região caracterizada por baixa precipitação anual, 

temperaturas elevadas e vegetação caducifólia. Os recursos nos solos dessa região 

são geralmente limitantes para os microrganismos, o que favorece a competição.

Dados da literatura relatam antagonismo das actinobactérias sobre vários 

microrganismos do solo incluindo os rizóbios.  O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

interação entre actinobactérias e bactérias diazotróficas isoladas de solos do 

semiárido. Foi verificada atividade antagonista das cepas de actinobactérias frente 

às cepas de rizóbios. As cepas UB10 e UB20 exibiram maior potencial 

antagonístico. Após cinco exposições seguidas, as bactérias diazotróficas 

apresentaram resistência às cepas de actinobactérias antagonistas destacando-se 

as cepas L94, L89 e L83.  

Palavras-chave: Inibição. Interações ecológicas. Resistência adquirida. Rizosfera. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
Microorganisms form complex webs of ecological interaction. There are several 

interactions occurring in the soil that determine its properties as a medium for the 

activity and growth of plants and microorganisms. There are different types of 

microorganisms in the rhizosphere interacting with other soil organisms and with 

plant roots. Actinobacteria universally occur in nature and are widely distributed in 

natural environments. Diazotrophic bacteria, also known as rhizobia, perform the 

biological nitrogen fixation process (BNF) being an important source of nitrogen for 

the soil. The Brazilian semi-arid region is characterized by low annual rainfall, high 

temperatures and deciduous vegetation. The resources in soils of this region are 

generally limiting for the microorganisms, which favors the competition. The scientific 

literature reports antagonism of actinobacteria on various soil microorganisms 

including rhizobia. The objective of this work was to evaluate the interaction between 

actinobacteria and rhizobia isolated from soils in the semiarid region of Brazil. 

Antagonist activity of actinobacterial strains on rhizobia strains was observed. The 

strains UB10 and UB20 exhibited greater antagonistic potential. After five 

consecutive exposures, the diazotrophic bacteria showed resistance to the strains of 

antagonistic actinobacteria, with emphasis on the L94, L89 and L83 strains.    

 

Keywords: Inhibition. Ecological interactions. Acquired resistance. Rhizosphere.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os biólogos há muito reconhecem a importância das interações entre as 

espécies como força motriz da adaptação. Os processos de adaptação e contra-

adaptação recíprocas entre espécies que interagem ecologicamente afeta a maioria 

dos organismos e é considerado uma força-chave que estrutura a diversidade 

biológica (BROCKHURST; KOSKELLA, 2013; JIANG; MORIN, 2004; MAESTRE et 

al., 2010; WISZ et al., 2013). 

Nas últimas décadas, vários ecologistas têm se concentrado em tentar 

entender por que diferentes comunidades ou ecossistemas diferem em sua 

diversidade de organismos. Ao longo do tempo, a maior parte do esforço dedicado a 

abordar esta questão nos ecossistemas terrestres tem-se centrado nas espécies 

vegetais e animais acima do solo. Entretanto, ficou reconhecido que, na maioria dos 

ecossistemas terrestres, o ambiente subterrâneo apresenta uma diversidade de 

organismos muito maior comparada ao ambiente acima do solo (JESSUP et al., 

2004; WARDLE, 2006; BENTON et al., 2007; NEMERGUT et al., 2013). 

Os processos ecossistêmicos são governados em grande parte por 

microrganismos e suas atividades metabólicas. Em um ambiente tão diversificado 

como o solo, os principais processos ecossistêmicos são conduzidos por 

comunidades microbianas que são de uma forma geral, assembléias locais de 

microrganismos que interagem uns com os outros e com seu ambiente (MCGUIRE; 

TRESEDER, 2010; SHADE et al., 2012; TRESEDER et al., 2012).  

Esses microrganismos desempenham papéis críticos no ciclo global do 

carbono, pela decomposição do material orgânico e pela liberação de gases de 

efeito estufa, como CO2 e CH4, na atmosfera (TRESEDER et al., 2012). Além disso, 

os micróbios muitas vezes respondem a alterações nas condições ambientais, 

incluindo muitos aspectos da mudança global. As comunidades microbianas do solo 

são tão diversas que interações complexas, que alteram as funções do ecossistema, 

podem ocorrer entre espécies microbianas e grupos funcionais (MCGUIRE; 

TRESEDER, 2010; PREVIATI et al., 2012). 

A rizosfera é conhecida como a região do solo mais próxima do sistema 

radicular da planta onde as raízes liberam grande quantidade de metabólitos. Nesse 

ambiente particular, ocorrem interações muito importantes entre a planta, o solo e a 
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microfauna (DENNIS et al., 2010; NIHORIMBERE et al., 2011; PHILLIPOT et al., 

2013). 

A rizosfera fornece grande quantidade de nutrientes para a microbiota do 

solo e por essa razão torna-se um local bastante competitivo. A disputa pelos 

recursos que os organismos precisam para sobreviver muitas vezes pode ser 

severa. Isso leva à seleção natural, que fornece a força motriz para a inovação e 

diversificação entre organismos competidores (HIBBING, et al., 2010; KUZYAKOV; 

XU, 2013). 

Os microrganismos estão envolvidos em uma ampla rede de interações. 

Essas interações podem ser antagônicas, tais como competição por um recurso 

limitante ou interferência direta (pela produção de bacteriocinas e sideróforos) bem 

como podem ser cooperativas, tais como compartilhamento de metabólitos 

complementares ou quorum sensing (BERRY; WIDDER, 2014; GROßKOPF; 

SOYER, 2014). 

As células microbianas secretam numerosas enzimas, moléculas e 

sinalizadores que podem promover ou inibir o crescimento de outras células em 

torno delas. As espécies microbianas competidoras secretam frequentemente 

compostos que afetam fitness de outras espécies. As actinobactérias são um 

exemplo de organismos conhecidos por sua ação antagonista contra outros 

microrganismos através da secreção de enzimas e metabólitos secundários que 

inibem o crescimento de outros microrganismos (PEREIRA et al., 2013; LIMA et al., 

2017; FOSTER; BELL, 2012). 

As actinobactérias estão entre o grupo mais extensamente distribuído dos 

microrganismos na natureza. Elas são encontradas abundantemente em solos 

cultivados e não cultivados em várias regiões do mundo. Sua atividade antagonista 

está geralmente relacionada com a produção de compostos bioativos que são 

secretados pela célula. Cada cepa de actinobactéria tem provavelmente potencial 

genético para produzir 10-20 metabólitos secundários (ELAMVAZHUTHI; 

SUBRAMANIAN, 2013; DANTAS et al, 2009; SILVA et al., 2015a; BRITO et al., 

2015).  

Entre as muitas espécies de actinobactérias, particularmente, as que 

pertencem ao gênero Streptomyces produzem e secretam diferentes compostos 

biologicamente ativos que tem ação antagonista contra uma variedade de micróbios 
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(GAVA  et al., 2002; ASHOKVARDHAN  et al., 2014; MOKNI-TLILI et al., 2013; 

PEREIRA et al., 1999; JANAKI et al., 2014). 

Os rizóbios são bactérias diazotróficas conhecidas por atuar como 

fixadores simbióticos primário de nitrogênio. Essas bactérias estimulam o 

crescimento de plantas leguminosas fixando o nitrogênio atmosférico no solo, por 

interação simbiótica, através de um processo chamado fixação biológica do 

nitrogênio (PINHEIRO et al., 2014; PATIL et al., 2014; CAVALCANTE et al., 2015). 

Essas bactérias têm importância agrícola, por fixarem nitrogênio 

atmosférico no solo reduzindo o uso de fertilizantes. A resistência aos antibióticos 

tem sido usada para distinguir e selecionar cepas nativas competitivas para uso em 

inoculantes bem como monitorar sua sobrevivência e capacidade de ocupação dos 

nódulos de leguminosas (NAAMALA et al., 2016). 

Vários estresses ambientais afetam a fixação do nitrogênio pelos rizóbios 

tais como salinidade (pressão osmótica), estresse hídrico, pH do solo, temperatura, 

metais pesados e interações com outros microrganismos do solo (DANTAS et al., 

2009; PEREIRA et al., 2013; KENENI et al., 2010; CEVHERI et al., 2011; PEREIRA 

et al., 1999). 

O semiárido nordestino é uma região que por seu clima quente e seco 

apresenta condições ambientais desfavoráveis para várias formas de vida incluindo 

os microrganismos. A atividade microbiana nos solos dessa região é de grande 

relevância para os processos biológicos, pois interfere diretamente na 

disponibilização de nutrientes (GORLACH-LIRA; COUTINHO, 2007; SILVA et al., 

2015a).  

A vegetação típica desses ambientes é caracterizada por apresentar 

espécies caducifólias que juntamente com as condições climáticas aceleram o 

processo de decomposição da matéria orgânica. Os recursos nesses solos são 

geralmente limitantes para os microrganismos, o que favorece a competição 

(PAGANO et al., 2013; SOUTO et al., 2013). Nesse contexto, a hipótese desse 

trabalho é que as actinobactérias inibem a população de bactérias diazotróficas em 

solos do semiárido. 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a interação antagônica entre 

assembléias de actinobactérias e rizóbios oriundos do solo rizosférico do semiárido 

nordestino. Os objetivos específicos foram testar “in vitro” o efeito inibitório das 

actinobactérias frente às cepas de rizóbios, testar a resistência das bactérias 
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diazotróficas à ação inibitória através da exposição repetida às actinobactérias 

antagonistas e identificar geneticamente as cepas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Interações bióticas 

 

As interações bióticas são conhecidas por afetar os padrões espaciais 

das espécies através de vários mecanismos, tais como predação, competição, 

competição por recursos, interações do tipo parasita-hospedeiro, mutualismo e a 

facilitação. Muitos exemplos da literatura ecológica documentam que essas 

interações não são estáticas no espaço e no tempo e podem ser ligadas aos 

impactos da mudança climática (BRUNO et al., 2003; JIANG; MORIN, 2004; 

MAESTRE et al., 2010; BROCKHURST; KOSKELLA, 2013; WISZ et al., 2013; LE 

ROUX et al., 2013; HE et al., 2013). 

A teoria ecológica incluiu as interações positivas e negativas entre 

espécies como forças motrizes importantes na estrutura e na organização de 

comunidades naturais. Mais recentemente, o papel da competição nas comunidades 

naturais tem recebido atenção considerável, enquanto as interações positivas têm 

recebido pouca atenção e são às vezes ignoradas nos modelos de organização de 

comunidades (BERTNESS; CALLAWAY, 1994; BRUNO et al., 2003; MITTELBACH; 

SCHEMSKE, 2015). 

As evidências de como as interações bióticas moldaram as distribuições 

de espécies em grandes extensões espaciais (paisagens, regiões, continentes) 

receberam relativamente pouca atenção no contexto da estruturação de 

comunidades, e também seu papel na modelagem de padrões nessas escalas foi 

em grande parte descartado (HILLERISLAMBERS et al., 2012; WISZ et al., 2013; 

ARAÚJO; ROZENFELD, 2014). A estruturação comunidade é o processo pelo qual 

as espécies de uma determinada região colonizam e interagem para formar 

comunidades locais. (HILLERISLAMBERS et al., 2012). 

A análise dos dados de co-ocorrência de espécies há muito tem sido 

usada pelos ecologistas para discernir as forças que ditam a estrutura da 

comunidade (FREILICH et al., 2011; ARAÚJO; ROZENFELD, 2014). A semelhança 

fenotípica observada entre espécies co-ocorrentes levou a questionamentos 

renovados sobre o papel das interações bióticas na formação das comunidades.  

Uma questão fundamental na ecologia é como diferentes espécies podem 

coexistir na natureza (KAPLAN; YORKE, 1977; PALMER, 1994; KALMYKOV; 

KALMYKOV, 2013). Até agora, não está totalmente claro por que existem tantas 



15 
 

espécies semelhantes convivendo no mesmo local. O princípio de exclusão 

competitiva (Princípio de Gause; Regra de Gause; Lei de Gause; Hipótese de 

Gause) postula que as espécies que competem pelo mesmo recurso limitante em 

um habitat homogêneo não podem coexistir (PALMER, 1994; KALMYKOV; 

KALMYKOV, 2013). 

Segundo Gause, espera-se que haja a luta pela vida entre as espécies 

que tentam ocupar o mesmo nicho e a coexistência pacífica entre as espécies 

estabelecidas em nichos diferentes. Este princípio da "exclusão competitiva" tornou-

se um conceito bastante utilizado no pensamento ecológico e ao mesmo tempo, 

manteve-se altamente controverso (KAPLAN; YORKE, 1977; MESZÉNA et al., 

2006). 

O princípio da exclusão competitiva afirma que duas espécies com nichos 

idênticos não podem coexistir indefinidamente. Historiadores naturais como Grinnell 

e teóricos ecológicos como Lotka e Volterra tinham concluído isso durante a primeira 

parte do século XX; Entretanto, este conceito foi atribuído primeiramente por Georgii 

Frantsevich Gause (KAPLAN; YORKE, 1977; PALMER, 1994).  

No livro de 1934, ‘’The Struggle for Existence’’, Gause apresentou seus 

testes experimentais usando protozoários que apoiaram as previsões das equações 

de Lotka-Volterra, ou seja, protozoários que usam recursos semelhantes não 

poderiam coexistir, o que ajudou a impulsionar a ecologia por sua abordagem 

experimental de testes com modelos matemáticos, e sua unificação do conceito de 

nicho com a competição por recursos (KAPLAN; YORKE, 1977). 

Gause testou essa idéia ajustando as célebres equações de Lotka-

Volterra de competição de duas espécies à dinâmica de exclusão competitiva em 

populações laboratoriais de Paramecium. A partir desse trabalho, a discussão das 

regras de coexistência e de estruturação da comunidade foi enquadrada quase 

exclusivamente em termos de competição, apesar de inúmeras, mas em grande 

parte mal sucedidas, tentativas de ampliar a discussão para incluir mecanismos 

adicionais (KAPLAN; YORKE, 1977; PALMER, 1994; KALMYKOV; KALMYKOV, 

2013). 

O princípio também implicava que a exclusão competitiva deveria ser uma 

observação comum na natureza ou, pelo menos, que deveria haver evidência 

generalizada de deslocamento de caracteres no uso de recursos quando co-ocorrem 

espécies muito semelhantes (HUBBELL, 2005; AARSSEN, 1983).   
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A lei de Gause tem sido um dos temas centrais da pesquisa em ecologia, 

pois tenta explicar os mecanismos de coexistência de espécies e padrões de 

biodiversidade. A maioria das explicações para a coexistência são baseadas em 

nichos de origem, incluindo particionamento de recursos e deslocamento de 

caracteres (PALMER, 1994; KALMYKOV; KALMYKOV, 2013).  

Por outro lado a teoria neutra da biodiversidade se opõe à regra de Gause 

afirmando que estes processos determinísticos não podem, por si só, explicar níveis 

muito elevados de diversidade de espécies. Entretanto, o consenso atual é que a 

coexistência de espécies e os padrões de diversidade são provavelmente uma 

combinação de explicações estocásticas e de nichos (ROSINDELL et al., 2011; 

ROSINDELL et al., 2012). 

Historicamente, o Principio de Gause foi testado usando estudos teóricos 

e experimentais, mas as abordagens filogenéticas de comunidades têm sido cada 

vez mais utilizadas na última década (HUBBELL, 2005). 

Desde Grinnell, e mais formalmente Hutchinson, os ecologistas têm 

buscado um modelo teórico para o conceito de nicho ecológico que seria necessário 

e suficiente para explicar a coexistência de espécies que possuem conjuntos 

particulares de características em comunidades ecológicas (HUBBELL, 2005; 

KAPLAN; YORKE, 1977).  

Os modelos básicos foram introduzidos por MacArthur e Levins em 

meados dos anos 1960. Os modelos discretos consideram a competição por um 

número finito de recursos distintos e pressupõe que o número de espécies 

coexistentes não deve exceder o número de recursos pelos quais competem 

(MACARTHUR; LEVINS, 1964). Também foi sugerido que a capacidade de suporte 

de muitos ambientes é suficiente para permitir a coexistência de espécies 

estreitamente relacionadas (FREILICH et al., 2011).  

O modelo contínuo clássico estuda a partição de uma escala contínua de 

recursos, por exemplo, sementes de tamanhos diferentes. Neste caso existe um 

número infinito de recursos diferentes, isto é, cada tamanho de semente é 

considerado como um recurso diferente. Ao contrário do modelo discreto, não seria 

possível um número infinito de espécies coexistindo (MACARTHUR; LEVINS, 1967; 

MESZÉNA et al., 2006). 

Competição e mutualismo são duas interações importantes entre as 

espécies. De acordo com as definições de Krebs, a competição ocorre quando duas 
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espécies usam os mesmos recursos ou prejudicam-se mutuamente quando 

procuram recursos. A competição também ocorre entre indivíduos ou grupos dentro 

das espécies, muitas vezes mais intensamente porque eles usam recursos muito 

semelhantes (ZHANG, 2003). 

O famoso modelo de competição foi proposto por Lotka e Volterra na 

Itália. Neste modelo, a coexistência ocorre apenas quando a tolerância e a 

capacidade competitiva das espécies estão bem equilibradas. Caso contrário, o 

competidor inferior será removido pelo competidor superior. A hipótese do modelo 

de Lotka-Volterra é que a interação de uma espécie com a outra é sempre negativa 

(SCHOENER, 1982; ZHANG, 2003; KALMYKOV L. V.; KALMYKOV V. L., 2013). 

Uma vez que os recursos são limitados, a competição entre duas espécies é 

inevitável. 

Há muitas maneiras de se modificar a competição inter-específica, 

principalmente através da diferenciação de nicho, espacial ou temporalmente. 

Modelos e estudos de campo mostraram que a preferência alimentar, a predação, a 

heterogeneidade do habitat, a limitação da oferta de nutrição, estratégias de 

forrageamento, transporte de nutrição e segregação podem estabilizar a 

coexistência de espécies competitivas, reduzindo a capacidade competitiva entre as 

espécies (PALMER, 1994; KALMYKOV L. V.; KALMYKOV V. L., 2013; ZHANG, 

2003).  

Também é possível para modificar a competição de espécies através da 

redução do domínio de competidor superior. Foi demonstrado também, que a 

perturbação moderada apoia a coexistência máxima (ZHANG, 2003). 

Além da competição, evidências crescentes suportam a prevalência de 

interações cooperativas entre organismos. No entanto, apesar da sua prevalência, 

as consequências das interações de cooperação para a diversidade de espécies 

ainda são pouco compreendidas (LIANCOURT et al., 2005; CUESTA et al., 2012; 

BERTNESS; CALLAWAY, 1994; HE et al., 2013).  

Definem-se amplamente interações positivas como todas as interações 

entre duas ou mais espécies que afetam positivamente pelo menos uma das 

espécies envolvidas e não traz nenhum prejuízo para as espécies. Nesse contexto 

incluem-se a facilitação e o mutualismo (facultativo e obrigatório) (ZHANG, 2003; 

CUESTA et al., 2012). 
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Mutualismo é definido como duas espécies vivendo em estreita 

associação uma com a outra com o benefício de ambos. Dentro das espécies, o 

mutualismo é chamado cooperação, que é comumente observada em animais 

sociais e na sociedade humana (ZHANG, 2003). 

As interações facilitadoras ou positivas são encontros entre organismos 

que beneficiam pelo menos um dos participantes e não causam dano a nenhum dos 

dois. Essas interações são onipresentes, ou seja, podem estar na raiz de vários 

fenômenos evolutivos (STACHOWICS, 2001). 

A importância das interações positivas em ambientes abioticamente 

estressantes é amplamente reconhecida. A severidade do ambiente físico 

representa uma limitação primária que afeta a capacidade adaptativa (fitness) e, 

melhorando as condições ambientais, a facilitação pode ser de importância crucial 

em muitos habitats fisicamente severos (LIANCOURT et al., 2005; HOLMGREN; 

SCHEFFER, 2010; HE et al., 2013). 

O estresse de forma geral é definido como qualquer força extrínseca que 

reduz o fitness de um indivíduo ou população. As tensões podem ser fisiológicas 

(temperatura, salinidade, condições de seca), físicas (efeitos diretos do vento, 

ondas, correntes) ou bióticas (competição, predação, doença) (LIANCOURT et al., 

2005; BERTNESS; CALLAWAY, 1994; HE et al., 2013). 

Apesar do efeito facilitador líquido comum em ambientes severos, muitos 

estudos empíricos demonstraram que as interações positivas e negativas co-

ocorrem em ambientes severos. Os efeitos líquidos das interações bióticas são a 

soma dessas interações negativas e positivas, com o equilíbrio entre competição e 

facilitação muitas vezes dependendo da severidade do ambiente físico (LIANCOURT 

et al., 2005; HOLMGREN; SCHEFFER, 2010; BERTNESS; CALLAWAY, 1994).  

Apesar da generalidade da relação estresse-facilitação, as espécies 

diferem em seu estado ótimo fisiológico e ecológico, e, portanto, o estresse é relativo 

a uma determinada espécie, e talvez importante apenas no contexto de outras 

espécies. As interações bióticas podem variar de negativo para positivo em função 

da capacidade de uma espécie tolerar condições abióticas particulares 

(LIANCOURT et al.,2005; BERTNESS; CALLAWAY, 1994; MAESTRE et al., 2010). 

Muitas das interações positivas que emergiram como importantes para a 

estrutura da comunidade podem ser colocadas na categoria de "modificadora de 

hábitat", na qual um indivíduo ou espécie altera as condições ambientais locais, 
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muitas vezes tornando um habitat estressante mais hospitaleiro para outros 

indivíduos ou espécies (STACHOWICS, 2001). 

Todos os seres vivos habitam certas zonas que são delimitadas por 

parâmetros físicos, fora dos quais não podem persistir. Dentro destas zonas, as 

populações de todas as espécies de longa data apresentam uma densidade média 

típica que flutua dentro de limites mais ou menos estreitos que podem ser descritos 

muito como raros, comuns ou abundantes (KISSLING et al., 2011; DEBACH, 1966). 

O nicho de uma espécie pode ser definido como um conjunto de 

combinações de condições que permitem que uma espécie sobreviva numa região. 

Estas condições incluem fatores abióticos, recursos consumíveis e fatores bióticos 

tais como o ambiente de interação biótica (competidores, predadores, presas, 

patógenos) (KISSLING et al., 2011). 

 Nesse contexto, a ausência de uma espécie em um hábitat pode ser 

devido a inadequação de fatores físicos, falta de requisitos físicos ou biológicos, 

isolamento geográfico (a espécie nunca atinge o hábitat) ou devido às interações 

interespecíficas (DEBACH, 1966). 

 

2.2 Interações entre microrganismos 

 

Os ecologistas enfrentam o desafio de compreender a estrutura e a 

função dos sistemas, cujas partes e componentes interagem entre si de formas 

complexas e difusas em diferentes escalas de espaço e tempo. As abordagens 

utilizadas pelos ecologistas para dar sentido a essa complexidade variam em seu 

grau de abstração da natureza e incluem observações de campo, experimentação 

no campo ou laboratório e modelagem matemática (JESSUP et al., 2004; 

MCGUIRE; TRESEDER, 2010; GROßKOPF; SOYER, 2014). 

Apesar da importância dos sistemas modelo em ecologia, o uso de 

microrganismos nesses modelos tem sido relativamente raro. Gause em 1934 foi o 

primeiro biólogo a tentar isolar os processos elementares do que ele chamava ‘’luta 

pela sobrevivência’’ utilizando microrganismos. Com equipamentos de laboratório, 

ele cultivou inóculos de duas a quatro populações diferentes identificadas de 

Paramercium e mediu números e volumes de cada uma das populações em 

intervalos subsequentes (FREDRICKSON, 1977; JESSUP et al., 2004; BENTON et 

al., 2007; FAUST; RAES, 2012; NEMERGUT et al., 2013). 
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Ao longo do tempo, os ecólogos têm se tornado cada vez mais 

interessados em preencher a lacuna entre a ecologia geral e a ecologia microbiana. 

Programas de pesquisa que integram teoria e sistemas de modelos microbianos 

com estudos observacionais experiências no campo estão se tornando mais comuns 

(JESSUP et al., 2004; BENTON et al., 2007; BERRY; WIDDER, 2014).  

A crescente popularidade dos sistemas de modelos microbianos deve-se, 

em parte, ao grau de controle experimental que eles oferecem. Além disso, a 

abundância de informação genética e fisiológica disponível para microrganismos, 

combinada com seu pequeno tamanho e tempos de geração curtos, permite o 

desenho de experiências repetidas em uma ampla gama de escalas espaciais e 

temporais (BENTON et al., 2007; BERRY; WIDDER, 2014). 

Entretanto, ainda existem muitos ecólogos que continuam céticos de que 

sistemas microbianos possam ser utilizados como modelo para processos 

ecológicos em comunidades em escalas maiores. Isso se deve, em grande parte, à 

forte tradição da pesquisa de campo em ecologia. As críticas incluem afirmações de 

que os sistemas microbianos, em particular, são demasiadamente artificiais, simples, 

pequenos e fundamentalmente diferentes de sistemas macrobianos (JESSUP et al., 

2004; BENTON et al., 2007). 

A maioria das comunidades naturais é altamente diversificada, e as 

comunidades microbianas não são a exceção. A aplicação de técnicas moleculares 

ao estudo microbiano revelou a existência de uma enorme variedade de genótipos e 

espécies em todos os habitats conhecidos e muitos desses parecem ser 

ecologicamente equivalentes quanto ao tipo de uso de recursos (KASSEN; RAINEY, 

2004; FAUST; RAES, 2012; BECKER et al., 2012). 

A existência de tal diversidade exige explicação porque confronta a 

expectativa teórica de que a seleção natural elimina todos, exceto o tipo mais 

adaptado em qualquer conjunto de condições ambientais e as abordagens 

convencionais ainda não forneceram uma resposta satisfatória (KASSEN; RAINEY, 

2004).  

De fato, os ecólogos concentram a atenção quase que exclusivamente na 

documentação da diversidade (FREDRICKSON, 1977; HIBBING et al., 2010). 

Embora a biodiversidade tenha um importante papel no funcionamento do 

ecossistema, existem vários outros fatores que governam a coexistência entre os 
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microrganismos nos mais diversos ambientes (BECKER et al., 2012; VALIENTE-

BANUET, 2015). 

O estudo das interações entre microrganismos tem auxiliado no 

entendimento dos fatores que governam a coexistência entre espécies. Esses 

estudos com populações microbianas classificam as interações com base em seus 

efeitos, benéficos ou prejudiciais sobre as populações. Benéfico geralmente significa 

estimulante para o crescimento, enquanto que prejudicial geralmente significa 

inibitório ao crescimento ou estimulante à morte e lise celular (FREDRICKSON, 

1977; SIEUWERTS et al., 2008; FAUST; RAES, 2012; SMID; LACROIX, 2013; 

GROßKOPF; SOYER, 2014).   

Dentro de comunidades bacterianas, as interações são competitivas 

(onde duas espécies consomem recursos compartilhados) e cooperativas (onde os 

metabólitos produzidos por uma espécie são consumidos por outra e vice-versa) e 

são em grande parte derivadas do metabolismo (FREILICH et al., 2011; BECKER et 

al., 2012; GROßKOPF; SOYER, 2014). 

Os recursos nutricionais são um ponto focal da competição microbiana. 

Jacques Monod em 1949 estudou a cinética de crescimento bacteriano, 

demonstrando pela primeira vez a relação entre limitar as concentrações de 

nutrientes e o crescimento de culturas bacterianas (HIBBING et al., 2010; SMID; 

LACROIX, 2013). 

A competição entre microrganismos, por causa de seus tempos de 

geração curtos e altas densidades populacionais, pode resultar no domínio de uma 

espécie em um tempo relativamente curto. Vários estudos examinaram essa 

interação, empregando dois organismos competindo por um substrato comum para 

limitar o crescimento. É difícil manter ambas as espécies competidoras no estado 

estacionário uma vez que os recursos são limitados (YOON et al., 1977; BECKER et 

al., 2012; FOSTER; BELL, 2012).  

Uma interação será chamada direta se envolver o contato físico de 

indivíduos das duas populações e será chamada indireta se o contato físico não for 

uma parte necessária da interação e se, em vez disso, o ambiente não-vivo é um 

intermediário necessário entre as duas populações. As interações indiretas têm um 

efeito negativo em ambas as populações e são chamadas de competição por 

recurso, ou simplesmente competição, quando cada população remove do ambiente 
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comum, substâncias necessárias para o crescimento (FREDRICKSON, 1977; 

FOSTER; BELL, 2012; SMID; LACROIX, 2013). 

A competição por interferência ocorre quando cada população excreta no 

ambiente comum, substâncias que são inibitórias ou tóxicas para a outra. O 

antagonismo seria um termo melhor do que a competição por interferência, mas já é 

usado para qualquer interação em que pelo menos uma população experimente um 

efeito negativo (FREDRICKSON, 1977; SIEUWERTS et al., 2008; FOSTER; BELL, 

2012; RYPIEN et al., 2010). 

Certas populações microbianas obtêm nutrientes essenciais secretando 

enzimas que lisam e digerem células de outra população. Os produtos de 

degradação são então utilizados pela população secretora de enzimas. Uma vez que 

os efeitos dessa interação são positivos em uma população e negativos para a 

outra, logo esse tipo de interação é chamado parasitismo e predação. Assim, alguns 

autores usam um ou outro desses termos ao descrever a interação (SIEUWERTS et 

al., 2008; FOSTER; BELL, 2012; RYPIEN et al., 2010). 

Os estudos das interações entre micróbios são altamente relevantes, pois 

essas interações são certamente importantes em algumas aplicações médicas e 

industriais e provavelmente também são importantes num número de situações 

ecológicas (FOSTER; BELL, 2012). 

O amensalismo, a competição por interferência e o parasitismo indireto 

têm uma característica em comum, isto é, pelo menos uma das populações que 

interagem libera no meio, material que tem um efeito negativo sobre o outro. No 

amensalismo e competição por interferência, o efeito negativo pode ser 

simplesmente uma inibição do crescimento da população afetada, mas no 

parasitismo indireto o efeito negativo deve envolver a lise (FAUST; RAES, 2012; 

GROßKOPF; SOYER, 2014). 

Vários mecanismos podem dar origem a uma interação comensal. A 

produção pela população hospedeira de substâncias essenciais para o crescimento 

da população comensal e remoção pela população hospedeira de inibidores da 

população comensal são os dois mecanismos mais citados (BECKER et al., 2012; 

FAUST; RAES, 2012; FOSTER; BELL, 2012; GROßKOPF; SOYER, 2014). 

Os termos mutualismo e protocooperação são usados para interações 

que têm efeitos positivos em ambas as populações. No mutualismo, a interação é 

obrigatória para ambas as populações, na protocooperação não é obrigatório. 
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Obrigatório nesse contexto significa simplesmente necessário para a sobrevivência 

no hábitat. O termo "simbiose" é usado às vezes no lugar do mutualismo ou 

protocooperação, mas deve ser reservado para interações diretas altamente 

específicas (FREDRICKSON, 1977; CELIKER; GORE, 2013; DAMORE; GORE, 

2012; GROßKOPF; SOYER, 2014). 

O mutualismo entre duas populações pode surgir de diferentes maneiras, 

mas uma das mais óbvias é a produção e liberação no meio, de uma substância ou 

conjunto de substâncias, por um parceiro que o outro precisa, mas não pode 

produzir por si só. A interação não precisa ser específica, entretanto é necessário é 

que os metabolismos das espécies interagentes sejam complementares. Este tipo 

de interação é também chamado de sintrofismo (CELIKER; GORE, 2013; DAMORE; 

GORE, 2012; BECKER et al., 2012; MORRIS et al., 2013). 

Em ecossistemas naturais não se espera que ocorra a dominação 

completa de um organismo por exclusão competitiva, uma vez que os organismos 

não podem ser limitados por um único substrato. Relativamente poucos estudos 

experimentais têm se preocupado com a competição por substratos mistos por 

população microbiana mista. Neste caso, a cinética de utilização do substrato é 

influenciada não apenas pelo número e tipo de substratos, mas também pelas 

interações entre as várias espécies microbianas. Devido à competição por nutrientes 

entre os microrganismos, podem ocorrer mudanças na estrutura da população mista 

de micróbios (YOON et al., 1977; BECKER et al., 2012; GROßKOPF; SOYER, 

2014). 

O comportamento das populações microbianas mistas em substratos 

mistos depende da similaridade nas afinidades do organismo para os substratos. Se 

dois organismos têm preferências de sobreposição estreita para um substrato 

limitador do crescimento, devem competir severamente por esta fonte de nutrientes 

comuns, o que pode resultar na exclusão do organismo inferior do sistema. No 

entanto, se tiverem preferências diferentes, isto é, o grau de sobreposição é baixo, 

podem coexistir, uma vez que estes organismos vão então ocupar nichos ecológicos 

diferentes (YOON et al., 1977; HIBBING et al., 2010; BECKER et al., 2012). 

Para a maioria dos microbiologistas, "mecanismo" refere-se às interações 

bioquímicas e fisiológicas que ocorrem entre os genes e seus produtos em uma 

célula. Para compreender as interações nas populações e nas comunidades 

microbianas, é necessário ampliar essa perspectiva e incorporar o conceito de 
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fitness que é uma medida da capacidade de um genótipo para deixar a prole em 

relação aos outros. É um fator muito relevante para o sucesso ecológico. Os 

mecanismos subjacentes às mudanças no fitness são as interações entre genótipos 

e esses com o ambiente (FREDRICKSON, 1977; BURMOLLE et al., 2006; FOSTER; 

BELL, 2012). 

  

2.3 Interações bióticas na rizosfera 

 

O solo é um hábitat que apresenta elevada diversidade de 

microrganismos com comunidades altamente complexas, nas quais existem 

diferentes formas (eucariotos e procariotos), que interagem em um ambiente 

dinâmico e em estado de equilíbrio. As transformações microbianas, assim como 

suas diferentes reações químicas, podem ser alteradas mediante a interferência de 

fatores bióticos e abióticos (WARDLE, 2006; PREVIATI et al., 2012; LIMA et al., 

2014; EISENHAUER et al., 2015). 

Algumas das mais complexas interações químicas, físicas e biológicas 

experimentadas pelas plantas terrestres são aquelas que ocorrem entre as raízes e 

seu ambiente circundante do solo (rizosfera) (BAIS et al., 2010; DE-LA-PEÑA; 

LOYOLA-VARGAS, 2014; MOMMER et al., 2016). Esta é uma definição ampla que 

foi apresentada há mais de cem anos por Hiltner. 

A rizosfera, ou seja, a estreita zona circundante e influenciada pelas 

raízes das plantas, é considerada como um dos ecossistemas mais complexos da 

Terra (MARTINS et al., 2014). Os organismos encontrados na rizosfera incluem 

bactérias, fungos, nematóides, protozoários, algas, vírus e artrópodes (DANTAS et 

al., 2009; TRESEDER et al., 2012). 

Entretanto, como as raízes das plantas estão localizadas abaixo do solo, 

muitos dos fenômenos interessantes nos quais estão envolvidos permanecem, em 

grande parte, despercebidos. Os componentes químicos dos exsudados radiculares 

podem deter um organismo e atrair outro, ou dois organismos muito diferentes 

podem ser atraídos com consequências diferentes para a planta (MENDES et al., 

2013; LARSEN et al., 2015). 

Interações envolvendo raízes de plantas na rizosfera incluem os tipos 

raiz-raiz, inseto-raiz, e microrganismo-raiz. A rizosfera representa um local altamente 
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dinâmico para interações entre as raízes, micróbios patogênicos e benéficos no solo 

e invertebrados (NEWTON et al., 2010; BAIS et al., 2010; MARTINS et al., 2014).  

Os mecanismos utilizados pelas raízes para interpretar os inúmeros sinais 

que recebem de outras raízes, micróbios do solo e invertebrados na rizosfera são 

amplamente desconhecidos. As plantas são colonizadas por uma enorme 

quantidade de microrganismos que podem atingir densidades celulares muito 

maiores do que o número de células vegetais. Além disso, o número de genes 

microbianos na rizosfera excede de longe o número de genes de plantas 

(BERENDSEN et al., 2012; MENDES et al., 2013). 

A maioria dos membros do microbioma da rizosfera são parte de uma 

rede alimentar complexa que utiliza a grande quantidade de nutrientes liberados pela 

planta (LARSON et al., 2015). O genoma coletivo desta comunidade microbiana é 

muito maior que o da planta e também é referido como o segundo genoma da planta 

(DENNIS et al., 2010). 

As plantas vivem em estreita associação com os micróbios que habitam o 

solo em que crescem. As comunidades microbianas do solo representam o maior 

reservatório de diversidade biológica conhecido no mundo. A rizosfera pode conter 

até 1011 células microbianas por grama de raiz e mais de 30.000 espécies 

procarióticas (BERENDSEN et al., 2012; PEREIRA  et al., 2013). 

As comunidades microbianas da rizosfera também podem afetar direta e 

indiretamente a composição e a biomassa de comunidades de plantas em 

ecossistemas naturais. Numerosos organismos contribuem para estes processos, 

levando a interações incontáveis entre plantas, antagonistas e simbiontes, tanto 

abaixo do solo como acima do solo (DANTAS et al., 2009; PHILLIPOT et al., 2013; 

PREVIATI et al., 2012). 

Muitas das ideias atuais sobre interações e processos na rizosfera 

emergiram de estudos em plantas agrícolas ou hortícolas. No entanto, também 

estão a ser feitos progressos consideráveis na compreensão da ecologia microbiana 

da rizosfera de espécies de plantas não cultivadas em ecossistemas naturais e 

como os microrganismos influenciam a alocação de recursos, a biodiversidade e as 

interações acima do solo (PHILLIPOT et al., 2013; PEREIRA  et al., 2013). 

A estrutura da comunidade microbiana na rizosfera é governada por 

fatores abióticos e bióticos. Muitos estudos demonstraram que o solo tem uma 

profunda influência na estruturação de comunidades fúngicas, bacterianas e 
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micorrízicas na rizosfera. As complexas características físico-químicas dos solos 

afetam a fisiologia das plantas e os padrões de exsudação radicular, que por sua 

vez influenciam a composição da microbiota da rizosfera (DENNIS et al., 2010; 

PHILLIPOT et al., 2013; PREVIATI et al., 2012). Este processo pode ser 

considerado como um processo contínuo de microevolução em ambientes com 

baixa disponibilidade de nutrientes, que são bastante comuns em ecossistemas 

naturais (NIHORIMBERE et al., 2011). 

As espécies de plantas podem influenciar fortemente a composição e a 

atividade da microbiota da rizosfera (DENNIS et al., 2010; KHAMNA et al., 2010), e 

as diferenças na morfologia da raiz, assim como na quantidade e tipo de exsudatos 

radiculares, contribuem grandemente para este efeito específico da espécie. 

Metabólitos específicos liberados para a rizosfera podem desencadear respostas 

múltiplas em diferentes microrganismos do solo (NIHORIMBERE et al., 2011). 

Dado que a disponibilidade de carbono frequentemente limita o 

crescimento microbiano no solo, pensa-se que este efeito da rizosfera resulta 

principalmente da liberação de compostos contendo carbono a partir de raízes 

(exsudatos radiculares) (DENNIS et al., 2010). Uma melhor compreensão da sua 

ecologia deve facilitar o desenvolvimento de estratégias de gestão da rizosfera para 

fins ambientais. 

Na rizosfera os microrganismos competem por água, nutrientes e espaço 

e às vezes melhoram sua competitividade através de uma associação íntima com as 

plantas (NIHORIMBERE et al., 2011). 

Estes microrganismos desempenham papéis importantes no crescimento 

e no fitness ecológico de seu hospedeiro. Uma compreensão dos princípios básicos 

da ecologia microbiana da rizosfera, incluindo a função e a diversidade dos 

microrganismos que ali residem, é necessária para que a tecnologia microbiana do 

solo possa ser aplicada na rizosfera (DANTAS et al., 2009; NIHORIMBERE et al., 

2011). 

A biota do solo (bactérias, fungos, macrofauna e raízes das plantas) é 

incorporada em redes tróficas e, portanto, as interações com consumidores ou 

predadores no mundo microbiano, macro e mesofaunal são importantes para 

entender os processos da rizosfera. Um elevado número de micróbios do solo 

atingiu propriedades que lhes permitem interagir mais eficientemente com as raízes 
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e suportar as condições bastante severas da vida da rizosfera (HUANG et al., 2014; 

PII et al., 2015). 

A densidade microbiana e a atividade enzimática são altas próximas às 

raízes ou resíduos e diminuem com o aumento da distância, formando gradientes 

distintos em escalas milimétricas. Nesse sentido, a estrutura da comunidade 

microbiana altera-se com a distância das raízes ou resíduos (MARSCHNER et al., 

2012).  

Todos os organismos vivos requerem quase os mesmos nutrientes para 

sua manutenção, crescimento e reprodução. Isso constitui a base para a competição 

interespecífica entre plantas e microrganismos em solos com nutrientes limitados. As 

plantas e microrganismos em todos os solos são limitados por alguns nutrientes, 

principalmente nitrogênio (N) e fósforo (P) e alguns outros macro e microelementos. 

A absorção contínua de nutrientes pelas plantas leva ao desenvolvimento de zonas 

de depleção forte em torno das raízes. (KUZYAKOV; XU, 2013). 

A liberação de grandes quantidades de carbono (C) facilmente disponível 

para a rizosfera leva a um aumento na abundância, atividade e crescimento de 

microrganismos na rizosfera e, consequentemente, esgota os restantes nutrientes 

disponíveis por absorção microbiana e imobilização (DANTAS et al., 2009) Estas 

características tornam a rizosfera uma zona de elevada demanda por nutrientes 

levando a uma forte competição entre raízes e microrganismos (KUZYAKOV; XU, 

2013). 

A limitação de nutrientes para raízes e microrganismos na rizosfera é 

muito maior do que no solo não rizosférico (KUZYAKOV; XU, 2013). 

 

2.4 Actinobactérias 

 

As actinobactérias são bactérias filamentosas Gram-positivas. A maioria 

deste grupo é saprófita e encontra-se amplamente distribuída no solo. Essas 

bactérias são reconhecidas pela sua capacidade de produzir uma grande variedade 

de enzimas extracelulares e antibióticos, e também por colonizar plantas (ERRAKHI 

et al., 2009; DESHMUKH; VIDHALE, 2014; LEWIN et al., 2016; LIMA et al., 2017). 

Elas são distribuídas em ambientes terrestres, de água doce e marinhos e são 

agentes versáteis de biodegradação (AUGUSTINE et al., 2013; BRITO et al., 2015). 
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O gênero Streptomyces é o dominante entre as actinobactérias, onde são 

responsáveis pela produção de cerca de 50% dos metabólitos secundários bioativos 

descobertos, antibióticos, agentes antitumorais, agentes imunossupressores e 

enzimas (KUMAR et al., 2012; LAMILLA et al., 2017; JANAKI et al., 2014; AHMED et 

al., 2014; JARALLA et al., 2014; BRITO  et al., 2015; MANSOUR et al., 2015) 

possuindo propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais.  

Elas têm um papel indispensável na mineralização de toda a matéria 

orgânica complexa, bem como inorgânica. O gênero Streptomyces são importantes 

decompositores de restos de plantas e animais e compostos recalcitrantes no solo. 

Eles produzem um grande repertório de enzimas para realizar atividades de 

degradação (JARALLA et al., 2014; VETROVSKY et al., 2014). 

As actinobactérias são bactérias frequentemente filamentosas e 

esporuladas com DNA rico em G + C de 57-75%. Alguns de seus metabólitos 

secundários têm sido amplamente empregados como compostos antimicrobianos 

úteis (DESHMUKH; VIDHALE, 2014; JANAKI et al., 2014; BRITO et al., 2015). 

Essas bactérias foram originalmente consideradas um grupo intermediário 

entre bactérias e fungos, em seguida, foram reconhecidos como organismos 

procarióticos. Essas bactérias eram chamadas de actinomicetos mas esse termo 

não é mais utilizado. Elas são o grupo mais amplamente distribuído de 

microrganismos na natureza que habitam principalmente o solo e são encontrados 

mais frequentemente em solos secos do que molhados (DAS et al., 2014; RAMOS et 

al., 2015). 

Servem como mediadores biológicos através do seu envolvimento em 

processos biogeoquímicos (VETROVSKY et al., 2014). As actinobactérias sintetizam 

numerosos metabólitos naturais com diversas atividades biológicas, tais como 

antibióticos, herbicidas, pesticidas, enzimas e compostos antiparasíticos. Foi 

demonstrado que tais substâncias são formadas no solo em associação com 

fragmentos de matéria orgânica, possivelmente afetando outros microrganismos da 

vizinhança. Desse modo as actinobactérias são capazes de afetar o equilíbrio 

microbiano, não só pela atividade metabólica competitiva, mas também pela 

excreção de substâncias antimicrobianas (competição por interferência) (DAS et al., 

2014;  JALALULDEEN, et al., 2014).  

Esses microrganismos têm recebido uma grande atenção devido à sua 

produção de vários fármacos naturais e outros metabolitos bioativos incluindo 
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antibióticos, inibidores de enzima e enzimas. Mais de 22.000 metabolitos 

secundários bioativos (incluindo antibióticos) foram publicados na literatura científica 

e de patentes, e cerca de metade deles foram produzidos por actinobactérias 

(JIANG et al., 2013; KUMAR et al., 2012).  

O número e os tipos de actinobactérias presentes num determinado solo 

é fortemente influenciado por diversos fatores, tais como localização geográfica, 

temperatura do solo, tipo de solo, pH do solo, teor de matéria orgânica, tipo de 

cultivo, aeração e o teor de umidade. 

As actinobactérias fazem parte de um importante segmento da microbiota 

da maioria dos ambientes naturais. Solo, água doce, lago, fundos fluviais, estrume e 

composto contêm uma abundância destes organismos. Elas são de ocorrência 

universal na natureza, vivendo e multiplicando-se tanto em zonas frias como 

tropicais, e existem relatos de sua ocorrência mesmo sob as condições mais 

extremas do deserto. As zonas temperadas são, no entanto, geralmente mais 

favoráveis para o seu desenvolvimento (KHAMNA  et al., 2010). 

Embora esses microrganismos sejam amplamente distribuídos no solo, 

água e outros ambientes naturais, a população e tipos de microrganismos em um 

ecossistema são determinados por inúmeros fatores físicos, químicos e biológicos 

(AMSAVENI et al., 2015). 

As actinobactérias apresentam uma morfologia macroscópica e 

microscópica distinta e diversa. Embora procarióticos por natureza, esses 

microrganismos são considerados como microrganismos de transição entre 

bactérias e fungos devido à sua capacidade de formar hifas ramificadas em algum 

momento do seu desenvolvimento (AMSAVENI et al., 2015; LIMA et al., 2017). 

Devido ao seu importante papel no ecossistema, numerosos estudos 

ecológicos foram conduzidos com essas bactérias. Foi demonstrado que as 

actinobactérias constituem um componente significativo da população microbiana 

em cada ambiente, especialmente no solo. Elas são um membro principal da 

comunidade decompositora do solo e desempenham um papel importante na 

reciclagem de materiais orgânicos complexos e recalcitrantes, tais como 

lignoceluloses e quitina (MOKNI-TLILI et al., 2013; AUGUSTINE et al., 2013; 

VETROVSKY et al., 2014). 

Em trabalhos que testaram a interação de microrganismos com 

actinobactérias verificou-se que o antagonismo é um dos fenômenos mais comuns 



30 
 

(OLIVEIRA et al., 2010; MOKNI-TLILI et al., 2013; MOKRANE et al., 2013; SILVA et 

al., 2013; PEREIRA et al., 1999; PEREIRA et al., 2013; JALALUHDEEN et al., 2014; 

LIMA et al., 2017). 

As actinobactérias do solo, particularmente do gênero Streptomyces, 

melhoram a fertilidade do solo e possuem atividade antagonista contra uma vasta 

gama de agentes patogênicos das plantas no solo (ASHOKVARDHAN  et al., 2014; 

MOKNI-TLILI et al., 2013; PEREIRA et al., 1999; JANAKI et al., 2014). 

  

2.5 Rizóbios  

 

Rizóbios são bactérias do solo capazes de formar nódulos e estabelecer 

uma simbiose com as raízes ou os caules de plantas, principalmente de 

leguminosas. Durante o processo simbiótico, os rizóbios reduzem o nitrogênio 

atmosférico em uma forma diretamente assimilável pela planta (BERRADA; FIKRI-

BENBRAHIM, 2014; GRANADA  et al., 2014; PINHEIRO et al., 2014; MUS et al., 

2016). 

Em geral, esta simbiose tem várias vantagens, incluindo a melhoria da 

produtividade agrícola, a manutenção e a restauração da fertilidade do solo, a 

economia de fertilizantes caros e a redução da poluição das águas subterrâneas 

pelos nitratos, desempenhando assim uma função ecológica e econômica 

significativa (LYRA et al., 2013). Essas bactérias também têm sido utilizadas em 

programas de recuperação de áreas degradadas (MARTINS; MARTINS, 2013; 

TAVARES et al., 2016; MOREIRA et al., 2014; SATURNO; ANDRADE, 2015). 

O solo é um ambiente complexo, heterogêneo e dinâmico onde ocorrem 

uma série de processos que são importantes para a vida. Estes processos são 

mediados pela vasta diversidade microbiana do solo, que pode contribuir para o 

crescimento das plantas. Entre esses processos, a fixação biológica do nitrogênio 

atmosférico é mediada por bactérias diazotróficas que podem viver livremente no 

solo ou viver simbioticamente ou em associação com plantas e outros organismos 

(LONGATTI et al., 2013).  

Devido à sua importância ecológica e econômica, a diversidade, o 

metabolismo e a taxonomia destes microrganismos têm sido muito estudados 

(PINHEIRO et al, 2014; SILVA et al., 2014; CAVALCANTE et al., 2015; FEITOZA et 

al., 2015). De um gênero que compreendia quatro espécies em 1981, a classificação 
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mais recente inclui pelo menos 18 gêneros e 238 espécies (BERRADA; FIKRI-

BENBRAHIM, 2014; SHAMSELDIM et al., 2017). 

Atualmente, as bactérias noduladoras das leguminosas pertencem a três 

classes bacterianas diferentes: as α, β e γ-proteobactérias. A maior delas, a α-

proteobactéria, é composta por seis famílias, incluindo Rhizobiaceae, 

Phylobactericiae, Bradyrhizobiaceae, Hyphomicrobiaceae, Methylobacteriumaceae e 

Brucellaceae. A segunda classe composta pelas β-proteobactérias, atualmente 

contém uma família do Burkholderiales e contém dois gêneros (SHAMSELDIM et al., 

2017). 

Os rizóbios apresentam uma grande diversidade taxonômica e fenotípica 

e alguns grupos são distribuídos em todo o mundo. Estudos que avaliaram a 

diversidade de rizobios demonstraram que algumas dessas bactérias pertencem a 

grupos que anteriormente não eram descritos como bactérias formadoras de 

nódulos, como as β-proteobactérias e mais recentemente as γ-proteobactérias. Na 

mesma extensão que a diversidade taxonômica, as estirpes de rizóbios mostram 

uma ampla gama de perfis metabólicos (BERRADA; FIKRI-BENBRAHIM, 2014; 

CAVALCANTE et al., 2015; SHAMSELDIM et al., 2017).  

A exploração da fixação biológica de nitrogênio (FBN) pela simbiose 

rizóbio-leguminosa é a mais proeminente encontrada na natureza e uma abordagem 

muito promissora para aumentar a fertilidade do solo. Essa simbiose fornece cerca 

de 65% do nitrogênio total da biosfera para as plantas. A eficácia da FBN pode 

depender da sobrevivência das bactérias fixadoras de nitrogênio que pode ser 

influenciada por diferentes condições do solo como salinidade, seca, acidez, 

temperatura do solo (FENTAHUN  et al., 2013). 

Os rizóbios têm um grande valor agrícola devido, principalmente, à 

necessidade na redução do uso de fertilizantes nitrogenados e desempenham um 

papel importante na melhoria da fertilidade do solo em sistemas agrícolas 

(CAVALCANTE  et al., 2015; LYRA  et al., 2013; BAKHOUM et al., 2014). 

Essas bactérias infectam as raízes das leguminosas, levando à formação 

de nódulos que é o local onde ocorre a fixação do nitrogênio. O sistema enzimático 

da bactéria fornece uma fonte constante de nitrogênio para a planta hospedeira e a 

planta fornece nutrientes e energia para as atividades da bactéria (BATTACHARYA 

et al., 2013). 
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As bactérias diazotróficas pertencem a um grupo particular de 

microrganismos que possuem um complexo enzimático chamado nitrogenase, 

responsável pela redução do nitrogênio atmosférico (N2) para amônia (NH3). No 

Brasil, o melhor exemplo de aplicação da FBN é a inoculação de soja (Glycine max. 

(L.) Merrill) com estirpes do gênero Bradyrhizobium, tornando a adubação 

nitrogenada desnecessária e garantindo maior competitividade desta commodity no 

mercado internacional (NETO et al., 2014). 

A fixação biológica do nitrogênio atmosférico (FBN) é importante na 

substituição da adubação nitrogenada em diversas partes do mundo. No entanto, 

uma série de fatores afetam a relação simbiótica rizóbio-leguminosa. Estes incluem 

a compatibilidade com a planta hospedeira e as condições físico-químicas do solo, 

especialmente salinidade e pH do solo, deficiência de nutrientes, toxicidade de 

minerais e metais pesados, temperaturas extremas, umidade do solo insuficiente ou 

excessiva e fatores bióticos tais como a as interações com outros microrganismos do 

solo (PEREIRA et al., 1999; SHARMA et al., 2013; IYER; RAJKUMAR, 2017). 

A principal aplicação tecnológica de rizóbio no Brasil é a produção de 

inoculante. Apesar da inoculação com rizóbios representar alternativa viável ao 

adubo nitrogenado, o potencial econômico ainda não foi totalmente estabelecido 

devido a problemas com o inoculante, que envolve, entre outros fatores, a 

sensibilidade das cepas inoculadas aos estresses bióticos e abióticos (PEREIRA et 

al., 1999; PEREIRA et al., 2013) 

A caracterização metabólica de cepas de rizóbios brasileiros mostrou 

grande versatilidade de seu potencial para outras aplicações biotecnológicas além 

da produção de inoculantes, como a produção de biopolímeros microbianos e 

enzimas com aplicação industrial (FERNANDES JÚNIOR et al., 2012). 

Vários estresses ambientais podem afetar a fixação de nitrogênio pela 

bactéria tais como salinidade, estresse hídrico, pH do solo, temperatura e metais 

pesados. Uma simbiose totalmente funcional requer habilidade de sobrevivência 

bem sucedida das bactérias mesmo em condições ambientais adversas. Dentro do 

solo, as bactérias do gênero Rhizobium encontram vários obstáculos que afetam seu 

crescimento, seus passos iniciais de simbiose e a capacidade de fixação de 

nitrogênio (ALIAS-VILLEGA et al., 2015; PATIL  et al., 2014; HUNGRIA; KASCHUK, 

2014; KONG et al., 2015; CAVALCANTE  et al., 2015). 
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Estudos revelaram que estirpes de rizóbios utilizadas em inoculantes 

foram suscetíveis à ação antagonista da microbiota nativa do solo (actinobactérias) e 

não obtiveram sucesso em seu estabelecimento no solo (PEREIRA et al., 1999; 

DANTAS et al., 2009; PEREIRA et al., 2013). 

A FBN por espécies de rizóbios simbióticas não é a única característica 

que ajuda o crescimento e a adaptação das plantas. O rizóbio simbiótico em plantas 

não-nativas pode induzir a adaptação das plantas através de efeitos indiretos, 

incluindo diminuição da severidade de doenças e melhoria nas interações 

bacterianas mútuas e efeitos diretos, incluindo alterações nos processos ecológicos 

e ecossistêmicos, produção de hormônios e solubilização de nutrientes do solo 

(GRANADA  et al., 2014; DEAN et al., 2014). 

Os rizóbios são aeróbicos, Gram-negativos, em forma de hastes e cocos. 

As bactérias simbióticas pertencentes ao gênero Rhizobium desempenham um 

papel importante na nutrição das leguminosas fixando o nitrogênio atmosférico nos 

nódulos das raízes. Verificou-se que a capacidade para formar nódulos é altamente 

específica para diferentes espécies de Rhizobium (PATEL; DUBEY, 2014; 

GRONEMEYER et al., 2014; IYER; RAJKUMAR, 2017; VUONG et al., 2017).  

O nitrogênio é um dos nutrientes mais limitantes para o crescimento das 

plantas. É um constituinte de todas as proteínas, ácidos nucleicos e muitas outras 

biomoléculas e é essencial em todos os organismos vivos. A fixação simbiótica de 

nitrogênio é uma importante fonte de nitrogênio para as várias culturas de 

leguminosas e espécies de pastagens. Algumas simbioses com espécies de 

pastagem muitas vezes fixam cerca de 200 a 300 kg de nitrogênio por hectare 

(PATEL; DUBEY, 2014; LYER; RAJKUMAR, 2017). 

 

2.6 Semiárido brasileiro 

 

Sabe-se que na zona semiárida brasileira o principal fator limitante é a 

disponibilidade de água, já que a precipitação anual é concentrada em apenas três 

ou quatro meses consecutivos. A caatinga, uma vegetação decídua tropical seca, 

composta por pequenas árvores, arbustos e gramíneas, xerófilos e plantas 

decíduas, é o maior tipo de vegetação, que compreende aproximadamente 845 mil 

km2, na região semiárida do Nordeste do Brasil. (ARAÚJO, 2011; PAGANO et al., 
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2013; SOUTO et al., 2013; SILVA et al., 2015a; SILVA et al., 2015b; FREITAS et al., 

2014). 

As principais características de uma região semiárida são alto nível de 

insolação, alta temperatura, recursos hídricos escassos e chuvas escassas, que 

muitas vezes causam longos períodos de seca e estiagem. Os microrganismos no 

solo são fortemente influenciados por vários fatores químicos e físicos, incluindo a 

disponibilidade de nutrientes, matéria orgânica, umidade do solo e temperatura 

(GORLACH-LIRA; COUTINHO, 2007; FREITAS et al., 2014; EVANS; WALLESTEIN, 

2014; NIELSEN; BALL, 2015; ZHAO et al., 2016; ).  

Em ambientes áridos, todos esses fatores são geralmente desfavoráveis 

ao crescimento microbiano no solo. Entre as tensões físicas, uma seca de curto 

prazo pode ser o principal estresse que afeta a diversidade e atividade das 

populações microbianas, devido à redução da difusão do substrato em solos secos e 

ao aumento das demandas nutricionais microbianas (GORLACH-LIRA; COUTINHO, 

2007; MAESTRE et al., 2010; EVANS; WALLESTEIN, 2014; NIELSEN; BALL, 2015). 

Esses solos sob vegetação de caatinga são habitats bastante peculiares, 

com características próprias cuja atividade biológica é extremamente rica e ainda 

muito pouco explorada. A atividade microbiana nos solos dessa região é de grande 

relevância para os processos biológicos e bioquímicos, pois interfere diretamente na 

transformação e disponibilização de nutriente (VINHAL-FREITAS  et al., 2010). 

As bactérias constituem o principal grupo de decompositores 

responsáveis pela reciclagem de carbono, principalmente devido à sua capacidade 

de produzir diversas enzimas extracelulares que degradam compostos complexos e 

macromoléculas. A produção de enzimas hidrolíticas extracelulares, como 

proteases, amilases, celulases e quitinases no solo semiárido, caracterizadas pela 

disponibilidade limitada de nutrientes, bem como o efeito rizosférico, podem 

contribuir grandemente para o crescimento e sobrevivência da população bacteriana 

(SOUTO et al., 2013; MAESTRE et al., 2010; ZHAO et al., 2016). 
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3 MATERIAL E METODOLOGIA 

3.1 Área de estudo 

 

Os microrganismos utilizados nesse estudo são provenientes de amostras 

de solo rizosférico do Parque Nacional de Ubajara (PNU), uma unidade de 

conservação, localizada no município de Ubajara situada ao norte do Estado do 

Ceará.  A área do parque está compreendida entre a latitude 3º46’ S e longitude 40º 

54’ W com altitudes que variam de 800 a 1.100 m. A temperatura média é de 20 a 22 

ºC no planalto da Ibiapaba e em torno de 24 a 26 ºC na depressão periférica. O 

parque apresenta dois períodos climáticos distintos: o mais chuvoso e frio que é no 

primeiro semestre e o periodo seco sem chuvas e com temperaturas mais elevadas 

que é no segundo semestre do ano. A média pluviométrica anual fica em torno de 

1.463,3 mm (CUNHA; ARAÚJO, 2014). 

 

3.2 Amostragem 

 

As amostras de solo foram coletadas no final de 2012 (período seco). Na 

área experimental, cerca de 400 m2, foram selecionadas 12 arbóreas da família 

Fabaceae equidistantes entre si aproximadamente 500 metros. Foram coletadas 

amostras de solo rizosférico de cada leguminosa na profundidade de 0-20 cm. Cada 

amostra foi composta por três sub-amostras de 300 gramas cada. Cada conjunto 

(três pontos por planta) constituiu uma amostra composta, que foram 

acondicionados em sacos plásticos etiquetados, conservados em caixas de isopor 

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

do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 

3.3 Microrganismos 

 

As 27 cepas de bactérias diazotróficas e as 27 cepas de actinobactérias 

utilizadas neste estudo foram coletadas durante a estação seca no período de 20 a 

24 de agosto de 2012. As medições de pH nas amostras de solo variaram de 4,46 a 

6,34, com média de 5,2, caracterizando como solo ácido, segundo Pacchioni et al., 

2014. As cepas de rizóbios foram autenticadas e caracterizadas por Silva et al., 2014 

e Feitoza et al., 2015 com base em características fenotípicas como: 
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Bradhyrhizobium spp. (L84, L85, L86, L87, L89, L90, L92, L93, L94, L95, L97, L99, 

L101, L102, L103, L104, L107, L108, L109) e Burkholderia spp. (L91, L96, L105). As 

estirpes L83, L98, L100 e L110 não foram identificadas. As cepas de actinobactérias 

foram caracterizadas e identificadas com base na morfologia das colônias e 

características microscópicas de acordo com Brito et al., 2015 como Streptomyces 

spp. (UB02, UB05, UB07, UB08, UB10, UB14, UB19, UB24, UB25, UB26 e UB27), 

Terrabacter spp. (UB16, UB17 e UB18), Nocardia spp. (UB01, UB04, UB09, UB11, 

UB12, UB13, UB15, UB20, UB21, UB22, UB23 e UB28) e Micromonospora spp. 

(UB03). Essas cepas são mantidas na Coleção de Cultura Bacteriana do Laboratório 

de Microbiologia Ambiental do Departamento de Biologia da Universidade Federal 

do Ceará. 

    

3.4 Teste do efeito inibitório das actinobactérias sobre os rizóbios 

 

A atividade antagonista das actinobactérias em relação aos rizóbios foi 

testada pelo método da inoculação em placa de Petri contendo meio de cultura. A 

técnica consiste em inocular quatro culturas de actinobactérias em quatro pontos 

perto da extremidade de cada placa contendo meio de cultura YMA (10 g de manitol, 

0,5 g de K2HPO4, 0,2 g de MgSO2.7H2O, 0,1 g de NaCl, 0,5 g de extrato de levedura, 

5 mL de corante Azul de Bromotimol, 15 g de ágar, 1000 mL de água destilada e pH 

6,8) previamente inoculado com uma cepa de rizóbio (VAN SCHREVEN, 1964; 

VINCENT, 1970; GREGOR et al., 2003; ARIFUZZAMAN et al., 2010; LIMA et al., 

2017). As cepas de rizóbio foram cultivadas em tubos de vidro com caldo YM e 

colocadas para crescer em mesa agitadora a 150 rpm (rotações por minuto) durante 

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

caldo CD (caseina e dextrose) sob agitação orbital a 150 rpm, também por 7 dias.  

O teste de inibição foi realizado em placas de Petri (90 mm de diâmetro), 

divididas em quatro quadrantes com meio YMA sólido (com agente gelificante) 

conforme descrito acima. As culturas de rizóbios foram padronizadas utilizando a 

escala de turbidez 0.5 de Mcfarland que equivale a 1,5 x 109 UFC mL-1 (FLORES-

FÉLIX et al., 2013). Foram coletados 100 µL da cultura já padronizada que foi 

espalhada, com o auxílio da alça de Drigalski sobre a placa contendo o meio de 

cultura. Em seguida, adicionou-se 5 µl do caldo contendo as actinobactérias. As 

placas foram incubadas durante 5 dias a 28°C numa estufa do tipo B.O.D. Após este 
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período, as placas foram avaliadas observando-se a presença de zonas de inibição 

(GREGOR et al., 2003).  

A atividade inibitória foi confirmada pelo aparecimento de uma zona de 

inibição que se estende a partir da colônia da actinobactéria para a borda de 

crescimento dos rizóbios. As cepas que apresentaram resultado positivo para 

antagonismo foram selecionadas e posteriormente testadas novamente, objetivando-

se medir os halos de inibição, sendo apenas uma cepa de rizóbio com uma cepa de 

actinobactéria por placa. Os halos de inibição foram medidos em centímetros (cm) 

após incubação (cinco dias a 28°C em B.O.D.), utilizando um paquímetro.  Todos os 

testes foram realizados em triplicata e com três repetições. 

 

3.5 Resistência dos rizóbios às actinobactérias antagonistas 

 

Essa resistência foi evidenciada pelo crescimento de colônias de rizóbios 

dentro da zona de inibição. As cepas que apresentaram resistência às 

actinobactérias foram expostas cinco vezes repetidas à atividade das mesmas 

actinobactérias antagonistas. Depois de cada exposição os rizóbios foram re-

isolados a partir das zonas de inibição e colocados para crescer em caldo YM por 

três dias e depois re-inoculados na placa com as mesmas actinobactérias 

antagonistas. O aumento da resistência das células de rizóbio para com as 

actinobactérias foi manifestado tanto por um halo de inibição com coloração menos 

clara, ou uma zona de inibição menor ou pela ausência da zona de inibição (VAN 

SCHREVEN, 1964). 

 

3.6 Identificação genética das cepas 

3.6.1 Extração do DNA bacteriano 

 

Para a identificação molecular foram selecionadas as cepas de 

actinobactérias antagonistas (UB01, UB02, UB04, UB05, UB08, UB10, UB11, UB12, 

UB14, UB15, UB17, UB18, UB19, UB20, UB21, UB25 e UB26) e as cepas de 

rizóbios suscetíveis à ação antagonista (L83, L84, L85, L89, L90, L94 e L97). 

Também foram selecionadas aleatoriamente, por sorteio, quatro cepas de rizóbios 

não suscetíveis (L91, L98, L101 e L105). As actinobactérias foram purificadas e 

cultivadas durante 7-10 dias a 28°C sob agitação orbital (150 rpm) em tubos 
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contendo caldo CD (caseína e dextrose). Os rizóbios foram purificados e cultivados 

sob agitação orbital (150 rpm) durante 7 dias em caldo YM.  A extração do DNA se 

deu por meio de kit de extração. De cada tubo, retirou-se uma alíquota de 1 mL do 

inóculo para a extração do DNA bacteriano utilizando kit comercial Wizard® 

Genomic DNA Purification Kit do fabricante Promega. A extração foi realizada de 

acordo com o protocolo do fabricante. A pureza das soluções de DNA foi verificada 

por eletroforese em gel de agarose, visualisado em luz UV com o corante GelRed® 

(OLIVEIRA, 2003; ERRAKHI et al., 2009). 

 

3.6.2 Amplificação do DNA extraído  

 

O DNAr 16S foi amplificado usando o método PCR com Taq DNA 

polimerase e os iniciadores  universais 1401L (5’- CGG TGT GTA CAA GGC CC - 3’) 

e 968U (5’-AAC GCG AAG AAC CTT AC- 3’) de acordo com o protocolo descrito por 

Pereira et al., 2011. As amplificações foram realizadas em termociclador AmpliTherm 

modelo TX96. As condições de amplificação foram as seguintes: desnaturação do 

DNA alvo em 94°C durante 2 min, seguido de 30 ciclos a 94°C por 1 min cada, 

emparelhamento a 52°C durante 1 min, e extensão a 72°C durante 2 min. No final do 

ciclo, a mistura foi mantida a 72°C durante 8 min e então arrefecida a 4°C. Os 

reagentes utilizados foram os seguintes: tampão 0.8X; MgCl2;  0,4mM; DNTP’s 

0,032mM; Primer Forward 0,16mM; Primer Reverse 0,16mM; Taq Polimerase 0,04U; 

DNA molde (não  padronizado) e H2O ultrapura. O volume final da reação foi 25µL. 

O produto da amplificação foi detectado por meio de eletroforese em gel de agarose 

(1%) corado com GelRed® e visualizado por luz ultravioleta (UV). Foi utilizado como 

marcador molecular o DNA ladder (Sigma) de 1kb. A eletroforese em gel ocorreu 

com tensão de 120V e corrente elétrica de 120mA durante 60 minutos. O produto foi 

fotodocumentado em sistema Kodak EDAS290. 

 

3.6.3 Sequenciamento do DNA amplificado 

 

Os produtos da amplificação do 16S rDNA foram encaminhados ao 

Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Diagnóstico para Enfermidades de 

Organismos Aquáticos (CEDECAM), no Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR), 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), para sequenciamento do DNA através do 
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método de Sanger utilizando o BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit. A 

reação de PCR ocorreu em microplaca de 96 poços conforme descrito na tabela 

3.6.1. 

 

Tabela 3.6.1. Reagentes e condições de reação utilizadas na PCR 
pré-sequenciamento. 

Reagentes Condições de termociclagem 
Big Dye 0,5x Desnaturação 96°C 15s 
Primer 1401L 3,2 pmol 
Primer U968 3,2 pmol Desnaturação e 

anelamento 
40 ciclos 

Tampão 5x 0,5x 96°C 15s / 50°C 15s 
Água ultra pura (-) 

Extensão final  60°C 4 min Amostra de 
PCR 0,8 µl 

Volume final 10 µl Resfriamento 4°C 
Fonte: Pereira et al., 2011. 

 

As sequências amplificadas foram purificadas por lavagens com 

isopropanol 65% e etanol 60% e centrifugações subsequentes. Após a purificação a 

placa contendo as amostras foi seca através de centrifugação rápida e 

ressuspendidas em formamida seguida de desnaturação a 95°C por 5 minutos. As 

amostras foram finalmente lidas em sequenciador automático capilar ABI 3500.  

 

3.7 Análise dos dados 

 

Os raios dos halos de inibição foram medidos e depois a área de inibição 

(πr²) foi calculada. Os valores de área foram transformados em logaritmos. Devido à 

diversidade cultural das cepas de actinobactérias, foi adotado um cálculo similar ao 

índice enzimático utilizado em trabalhos de atividade enzimática com actinobactérias 

tais como os descritos por Kumar et al., 2013, Behera et al., 2014 e Silva et al., 

2015a.  

Esse cálculo padronizou os resultados permitindo comparar o potencial de 

inibição entre as diferentes cepas de actinobactérias. Os índices foram obtidos a 

partir do quociente entre os diâmetros dos halos de inibição pelo diâmetro das 

colônias. 

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

seguida, os dados foram analisados utilizando a análise de variância (ANOVA) 
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seguida pelo teste de Duncan (GREGOR et al., 2003; ERRAKHI et al., 2009). Todas 

as diferenças numéricas nos dados foram consideradas significativamente diferentes 

no nível de probabilidade de 5%.  

As sequências obtidas pelo sequenciamento foram analisadas quanto à 

qualidade dos nucleotídeos e similaridade, utilizando-se o programa MEGA 

(TAMURA et al., 2013) versão 6 com posterior comparação com as sequências 

presentes no banco de dados do GenBank utilizando o Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST). 
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4 RESULTADOS 

4.1 Efeito inibitório das actinobactérias sobre as bactérias diazotróficas 

 

Os resultados obtidos revelam que houve atividade antagônica das 

actinobactérias frente às bactérias diazotróficas. Dentre as 27 cepas de 

actinobactérias testadas, 17 (UB01, UB02, UB04, UB05, UB08, UB10, UB11, UB12, 

UB14, UB15, UB17, UB18, UB19, UB20, UB21, UB25 e UB26) apresentaram efeito 

inibitório, o que equivale a 63% do total de cepas. Sete cepas de rizóbios (L83, L84, 

L85, L89, L90, L94 e L97) foram suscetíveis à ação inibitória das actinobactérias 

representando 26% desse grupo (Figura 4.1.1). 

    

Figura 4.1.1 - Resultado do efeito inibitório das actinobactérias sobre os rizóbios. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Verifica-se na figura 4.1.1 que aproximadamente 74% dos rizóbios não 

foram suscetíveis à ação das actinobactérias antagonistas e 37% das 

actinobactérias não apresentaram nenhum efeito inibitório. Foram consideradas 

antagonistas as cepas de actinobactérias que inibiram pelo menos uma cepa de 

rizóbio e vice-versa. Foi obtido o espectro da ação inibitória das actinobactérias 

sobre as bactérias diazotróficas que está apresentado na figura 4.1.2.  
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Figura 4.1.2 - Espectro da ação inibitória das cepas actinobactérias sobre às cepas 

de rizóbios. 

 
  Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nota-se na figura acima que o espectro da ação inibitória variou de uma 

até quatro cepas de rizóbios inibidas por cepa de actinobactéria. Destacam-se as 

actinobactérias UB10, UB11, UB12 e UB20 que inibiram quatro cepas de rizóbios, 

apresentando o maior espectro de ação dentre as bactérias antagonistas testadas. 

Entretanto, mais da metade (53%) das actinobactérias antagonistas obtiveram o 

menor espectro de ação sendo capazes de inibir apenas uma cepa de rizóbio. 

Nenhuma cepa de actinobactéria foi capaz de inibir todas as cepas de rizóbios 

testadas.   

O efeito do antagonismo “in vitro” foi evidenciado pela formação de um 

halo translúcido que se estende da colônia da actinobactéria até a zona de 

crescimento das bactérias diazotróficas. Os halos de inibição obtidos nesse ensaio 

tiveram seus tamanhos (diâmetro) diversificados (Figura 4.1.3), o que sugere um 

efeito inibitório variado entre as bactérias testadas.   
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Figura 4.1.3 - Halo de inibição formado pela actinobactéria com a cultura de rizóbio. 

A cepa UB12 inibindo a L90 (A), a UB18 inibindo a L94 (B), a UB02 inibindo a L90 

(C) e a UB11 inibindo a L89 (D). A e C apresentaram halos mais translúcidos que B 

e D.  

 
Fonte: acervo do autor. 

 

Os diâmetros dos halos foram utilizados para quantificar o efeito 

antagonista através do cálculo da área de inibição. As análises estatísticas 

procederam-se após a transformação logarítmica dos dados que apresentaram 

distribuição normal (W= 0,9782; p= 0,07 e 5% de significância). Não houve diferença 

estatística significativa entre os logaritmos das áreas calculadas (F(2,107) = 0,26; p= 

0,77; 5% de significância). 

Estão apresentadas na tabela 4.1.1, as médias das áreas de inibição 

(cm2) das cepas avaliadas que variaram de um valor mínimo de 1,85 cm2 até 17,50 

cm2. As maiores áreas de inibição foram obtidas pelas cepas UB01 com L83, UB20 

com L90 e UB10 com L97. Apesar de ter obtido a maior área de inibição, a cepa 

UB01 manifestou o menor espectro de ação entre as actinobactérias testadas. Por 
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outro lado UB10 e UB20 estão entre as cepas com maior espectro de ação dentre as 

avaliadas, o que pode indicar um maior potencial antagonista dessas cepas. 

 

Tabela 4.1.1 - Áreas de inibição (cm2) calculadas a partir do raio do halo de 

inibição. (-): não houve efeito inibitório.  Área de inibição calculada pela  

fórmula (πr²)  onde r é o raio do halo de inibição. 

Actinobactérias RIZÓBIOS 

CEPAS L83 L84 L85 L89 L90 L94 L97 

UB01 17,50 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

UB02 (-) (-) (-) (-) 2,20 (-) (-) 

UB04 (-) (-) (-) (-) 2,89 (-) (-) 

UB05 (-) (-) (-) 4,64 (-) (-) (-) 

UB08 (-) (-) (-) 2,18 (-) (-) (-) 

UB10 1,96 (-) 7,43 (-) (-) 3,06 10,21 

UB11 3,47 (-) 3,64 5,66 4,53 (-) (-) 

UB12 8,44 5,99 (-) 4,63 5,45 (-) (-) 

UB14 (-) (-) (-) 6,64 (-) (-) (-) 

UB15 5,63 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

UB17 (-) (-) (-) 6,98 1,85 4,42 (-) 

UB18 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 4,88 

UB19 (-) (-) (-) 5,01 (-) 3,86 3,62 

UB20 (-) (-) 4,99 3,14 12,31 2,62 (-) 

UB21 (-) (-) (-) 2,48 3,66 4,40 (-) 

UB25 (-) (-) (-) 3,09 (-) (-) 6,40 

UB26 3,88 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os valores das áreas de inibição apresentados na tabela acima são 

variados, o que reflete a diversidade das cepas utilizadas. Nesse ensaio as 

actinobactérias foram inoculadas pela deposição de uma micro-gota de 5µL do caldo 

sobre o meio de cultura. Devido à diversidade cultural das cepas utilizadas, o padrão 

de crescimento sobre o meio de cultivo foi variado. Isso ocasionou diferenças no 

tamanho das colônias entre as cepas (Figura 4.1.4).   
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Figura 4.1.4 - Diferença entre os tamanhos das colônias das cepas de 

actinobactérias. A cepa UB01 (A) apresenta tamanho maior que a cepa UB14 (B). 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

A cepa UB01 apresentou tamanhos de colônias com diâmetro maior que 

as demais tendo em média 4,7 cm de diâmetro. Contrariamente, a cepa UB02 

apresentou em média 0,86 cm de diâmetro no tamanho das suas colônias. 

Apesar das áreas de inibição expressarem o efeito antagonista das 

actinobactérias sobre os rizóbios, pois são calculadas a partir do raio dos halos de 

inibição, elas não podem ser utilizadas para comparar esse efeito entre as diferentes 

cepas de actinobactérias uma vez que o tamanho das colônias é variável.  

Na tabela 4.1.2 estão apresentadas as médias dos índices de inibição que 

foram obtidos a partir do quociente entre os diâmetros dos halos de inibição pelo 

diâmetro das colônias. Os dados apresentaram distribuição normal e não houve 

diferença estatística significativa entre os índices calculados (F(2,107) = 0,3633 e p= 

0,6963 e 5% de significância). 
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Tabela 4.1.2 - Índices obtidos a partir do quociente do tamanho dos halos de 

inibição pelo tamanho da colônia das actinobactérias. (-): não houve efeito 

Inibitório 

Actinobactérias RIZÓBIOS 

CEPAS L83 L84 L85 L89 L90 L94 L97 

UB01 1,41 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

UB02 (-) (-) (-) (-) 2,20 (-) (-) 

UB04 (-) (-) (-) (-) 1,75 (-) (-) 

UB05 (-) (-) (-) 1,72 (-) (-) (-) 

UB08 (-) (-) (-) 1,49 (-) (-) (-) 

UB10 2,09 (-) 2,59 (-) (-) 1,45 1,95 

UB11 1,57 (-) 1,49 2,14 1,84 (-) (-) 

UB12 2,09 1,97 (-) 1,81 2,13 (-) (-) 

UB14 (-) (-) (-) 2,29 (-) (-) (-) 

UB15 1,70 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

UB17 (-) (-) (-) 2,21 1,52 1,95 (-) 

UB18 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 1,91 

UB19 (-) (-) (-) 1,84 (-) 1,59 1,62 

UB20 (-) (-) 1,79 1,66 2,64 1,50 (-) 

UB21 (-) (-) (-) 1,46 1,82 1,88 (-) 

UB25 (-) (-) (-) 1,77 (-) (-) 1,85 

UB26 1,51 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

De acordo com a tabela 4.1.2, os valores dos índices variaram de 1,41 a 

2,64. As cepas UB20 e UB10 apresentaram os maiores índices sendo 2,64 e 2,59 

respectivamente. Essas cepas parecem ter o maior potencial antagonista dentre as 

actinobactérias avaliadas, pois se destacaram em todos os resultados até então 

apresentados.  

Apesar de ter obtido a maior área de inibição, a cepa UB01 apresentou o 

menor o menor índice o que sugere sua baixa atividade antagonista, pois também 

apresentou baixo espectro de ação sendo apenas antagonista da cepa L83.  

As cepas UB11 e UB12 também merecem atenção, pois apresentaram 

índices relativamente elevados quando comparadas com as demais e estão entre as 

actinobactérias com maior espectro de ação inibitório dentro do grupo.  

O espectro de suscetibilidade das bactérias diazotróficas está 

apresentado na figura 4.1.5. 
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Figura 4.1.5 - Suscetibilidade dos rizóbios frente às actinobactérias antagonistas 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o gráfico acima as cepas de rizóbios variaram na 

suscetibilidade sendo inibidos por uma a até 10 cepas de actinobactérias. Destacam-

se as cepas L89 e L90 por apresentarem maior suscetibilidade dentro do grupo 

sendo inibidas por 10 e 7 cepas de actinobactérias respectivamente. 

É importante também mencionar que, as bactérias diazotróficas não-

suscetíveis produziram mais exopolissacarídeos (muco) ao redor da colônia de 

actinobactéria que as bactérias suscetíveis. As cepas L86 e L93 se diferenciaram 

das demais (Figura 4.1.6).  
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Figura 4.1.6 - Produção de muco ao redor da colônia das actinobactérias. Ao lado 

esquerdo (A) estão interagindo as cepas UB18 e L93 e do lado direito (B) as cepas 

UB18 e L86.  

 
   Fonte: acervo do autor. 
 

4.2. Resistência dos rizóbios às actinobactérias antagonistas. 

 

 Os resultados obtidos nesse ensaio revelam que as cepas de bactérias 

diazotróficas ficaram mais resistentes à ação inibitória após cinco exposições 

seguidas às actinobactérias antagonistas (Figura 4.2.1).  
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Figura 4.2.1 - Resistência das cepas de rizóbios evidenciada pela redução do 

tamanho do halo de inibição. Redução no tamanho do halo entre as cepas UB05 e 

L89 (A e B), UB21 e L94 (C e D) e UB11 com L89 (E e F). 

 
Fonte: acervo do autor. 

 

Essa resistência foi evidenciada tanto na forma de resistência adquirida 

no qual ocorreu ausência do halo de inibição como também pela redução da 

suscetibilidade que foi evidenciada pela diminuição do diâmetro do halo de inibição.  
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Foram consideradas resistentes as cepas de rizóbios que adquiriram 

resistência a pelo menos uma cepa de actinobactéria bem como foram considerados 

menos suscetíveis os rizóbios que tiveram redução no potencial de inibição de pelo 

menos uma cepa de actinobactéria.  

Nesse ensaio foram utilizados para análise somente índices inibitórios, 

pois os dados obtidos com o cálculo das áreas de inibição não apresentaram 

distribuição normal mesmo após a transformação em logaritmo.  

Na tabela 4.2.1 estão apresentados os índices inibitórios das cepas de 

actinobactérias ao longo dos tratamentos (E1, E2, E3, E4 e E5) que se referem à 

ordem das exposições dos rizóbios às actinobactérias. Houve diferença estatística 

significativa dos índices entre as exposições (F(4,119)= 7,323; p= 0,00002; 5% de 

significância).  

 

Tabela 4.2.1 - Índices inibitórios das actinobactérias ao longo dos 

tratamentos. *não cresceu. ** cepa resistente. Médias na mesma 

linha seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de 

Duncan (5% de significância). 

CEPAS Tratamentos 

Rizóbios Actinobactérias E1 E2 E3 E4 E5 

L83 

UB01 1,41a 1,19b 1,22b 1,22b 1,06c 

UB10 1,67 NC* NC NC NC 
UB11 1,57 1,89 1,97 1,98 1,72 
UB12 2,09a 2,29a 1,66b 1,45b 1,36b 
UB15 1,70a 1,87a 1,64a 1,63a 1,09b 
UB26 1,51 1,96 1,67 1,83 1,68 

              
L84 UB12 1,97 2,02 1,78 1,78 1,71 

              

L85 

UB10 2,59 NC NC NC NC 
UB11 1,49 1,90 1,70 1,97 1,49 
UB20 1,79 2,23 1,81 1,93 1,91 

              

L89 

UB05 1,71a 1,72a 1,52a 1,44ab 1,13b 

UB08 1,49 1,77 R** R R 
UB11 2,14a 2,10a 1,88b 1,57c 1,63c 
UB12 1,81b 2,37a 1,53bc 1,50bc 1,27c 
UB14 2,29 1,80 1,91 1,70 1,65 
UB17 2,21a 1,80b 1,98b 1,51c 1,46c 
UB19 1,84 2,11 2,06 1,88 1,69 



51 
 

UB20 1,66b 2,10a 1,75b 1,78b 1,70b 
UB21 1,46c 1,98a 1,83ab 1,55bc 1,77ab 
UB25 1,77a 1,98a 1,71a 1,11b 1,58a 

              

L90 

UB02 2,2 NC NC NC NC 
UB04 1,75 2,11 NC NC NC 
UB11 1,84 NC NC NC NC 
UB12 2,13 NC NC NC NC 
UB17 1,52b 1,84a 1,72ab 1,45b 1,89a 
UB20 2,64 NC NC NC NC 
UB21 1,82 1,68 R R R 

              

L94 

UB10 1,45 R R R R 
UB17 1,95a 1,67bc 1,85ab 1,62c 2,01a 

UB19 1,59 R R R R 
UB20 1,50 1,82 2,01 1,65 1,89 
UB21 1,88a 2,07a 1,72a 1,21b 1,25b 

              

L97 

UB10 1,95 NC NC NC NC 

UB18 1,91a 1,89a 1,92a 1,66a 1,21b 

UB19 1,62b 1,96a 1,77ab 1,89a 1,94a 

UB25 1,85 1,82 1,83 1,94 2,02 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

De acordo com a tabela 4.2.1, destaca-se a cepa L94 que adquiriu 

resistência às cepas UB10 (cepa com potencial antagonista segundo os resultados 

do item 4.1) e UB19. Também merecem atenção, as cepas L89 e L90, que 

adquiriram resistência às actinobactérias UB08 e UB21 respectivamente.  

As cepas L83, L89, L94 e L97 obtiveram seus índices inibitórios reduzidos 

após seguidas exposições às actinobactérias antagonistas, o que significa que 

ficaram mais resistentes à ação inibitória dessas actinobactérias. Destacam-se entre 

elas a L89 e L83 que foram capazes de reduzir o efeito antagônico das cepas UB05, 

UB11, UB12, UB17 e UB01, UB12 e UB15 respectivamente. 

É importante salientar nesse ensaio, a ação antagonista das cepas de 

actinobactérias UB10 e UB20 que inviabilizaram o crescimento dos rizóbios após o 

seu re-isolamento a partir da zona de inibição (L83, L85, L97 com UB10 e L90 com 

UB20). Isso significa que ocorreu morte das células rizobianas, reforçando o 

potencial antagonista dessas cepas de actinobactérias, o que está de acordo com os 

resultados obtidos no item 4.1 desse trabalho.  
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Os padrões de resistência expressados pelas cepas de bactérias 

diazotróficas estão apresentados na figura 4.2.2.    

 

 

 Figura 4.2.2 - Suscetibilidade dos rizóbios após o teste de resistência. 

 
  Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Houve variação nos padrões de resistência apresentados pelas cepas de 

rizóbios que podem ser explicados pela diversidade dessas cepas em relação à 

resistência intrínseca a antibióticos conforme relatado por Silva et al., 2014. 

Dentre as cepas de rizóbios avaliadas, a L84 e L85 foram as únicas que 

não manifestaram nenhum tipo de resistência. Com esses resultados é possível 

afirmar que após o teste de resistência, houve uma alteração no espectro de ação 

das actinobactérias antagonistas sobre as bactérias diazotróficas. A cepa UB08 

passa a ser classificada como não antagonista e as cepas UB10, UB19 e UB21 

tiveram seu espectro de ação contra os rizóbios reduzido. 

 

4.3 Identificação genética das cepas 

 

Dentre as 28 cepas selecionadas para identificação molecular, somente 

quatro obtiveram sucesso no sequenciamento. O sequenciamento das demais cepas 

não apresentou nenhum resultado (nenhuma sequência genética foi obtida).  
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Foram identificadas uma cepa de actinobactéria (UB26) e três cepas de 

bactérias diazotróficas (L91, L94 e L98). A classificação está apresentada na tabela 

4.3.1.  

 

Tabela 4.3.1 - Identificação das cepas após o sequenciamento genético. 

Cepas 
Sequência de Tamanho da Espécie  Similaridade 

Escolha sequência identificada (%) 

UB26 Senso (U) 323 pb Streptomyces sp. 100 

L94 Anti-senso (L) 324 pb 
Bradyrhizhobium  

100 
retamae 

L91 Anti-senso (L) 324 pb Endobacter 99 
medicaginis 

L98 Anti-senso 313 pb Burkholderia sp. 99 

Fonte: elaborada pelo autor 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos evidenciaram a ação inibitória “in vitro” das 

actinobactérias sobre os rizóbios. Antagonismo entre esses grupos de 

microrganismos também foram também relatados por Van Schreven 1964, Patel 

1974, Pugashetti et al., 1982, Pereira et al., 1999, Gregor et al., 2003 e Lima et al., 

2017.  

Os trabalhos citados revelaram que a atividade antibiótica das cepas de 

actinobactérias frente aos rizóbios foi variada entre as diferentes cepas de ambos os 

grupos de bactérias reforçando os resultados obtidos nesse trabalho. 

Supõe-se que a variação da atividade antagônica foi determinada pela 

diversidade dos grupos bacterianos avaliados. A diversidade cultural das cepas 

utilizadas nesse estudo foi evidenciada por Brito et al., 2015 para as actinobactérias 

e Silva et al., 2014 e Feitoza et al., 2015 para as bactérias diazotróficas.  

Estudos que utilizaram cepas de actinobactérias, pré-selecionadas por 

apresentar atividade antibiótica, e não pertencentes ao mesmo local de origem, 

resultaram em um maior número de interações antagonistas entre essas bactérias 

(VAN SCHREVEN, 1964; PUGASHETTI et al., 1982; GREGOR et al., 2003). 

Nesse trabalho ambos os grupos de bactérias foram isolados do mesmo 

solo e desse modo foram obtidas cepas de bactérias nativas. O uso de bactérias 

nativas para estudos de antagonismo “in vitro” é interessante, pois permite presumir 

o comportamento desse grupo de bactérias no solo. 

De acordo com Pereira et al., 1999 a suscetibilidade a antibióticos pelas 

bactérias diazotróficas está diretamente relacionada com a antibiose exercida pelas 

populações da comunidade microbiana do solo das quais foram isoladas e que o 

percentual de microrganismos antagonistas no solo é um fator determinante no nível 

de sensibilidade dos rizóbios a ação antibiótica. 

Os resultados obtidos reforçam essa idéia, pois houve um maior 

percentual de rizóbios não suscetíveis às substâncias antimicrobianas produzidas 

pelas cepas de actinobactérias. Como esses microrganismos foram isolados do 

mesmo solo, presume-se que eles já tenham interagido entre si no solo e ao longo 

do tempo promovendo maior coexistência entre esses grupos. 

As bactérias utilizadas nesse estudo foram oriundas de solos do 

semiárido brasileiro, região que apresenta condições ambientais severas para a 
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maioria dos organismos vivos e que favorece a competição entre os microrganismos 

(GORLACH-LIRA; COUTINHO, 2007; VINHAL-FREITAS et al., 2010; PAGANO et al, 

2013; SOUTO et al., 2013; FREITAS et al., 2014; LIMA et al., 2014; SILVA et al., 

2015a).  

Lima et al., 2017 conduziu um estudo similar utilizando bactérias isoladas 

desses solos. Apesar de também ter encontrado resultados similares com relação à 

atividade antagonista entre os grupos de bactérias, seus resultados divergiram em 

relação ao gênero das espécies de actinobactérias antagonistas, que foram 

identificadas somente como Streptomyces spp. Nesse trabalho, os resultados 

revelaram actinobactérias antagonistas pertencendo a três gêneros distintos: 

Terrabacter spp., Nocardia spp. e Streptomyces spp.  

Isso pode ser explicado pela possível diferença de diversidade biológica 

entre as amostras de solo das quais os microrganismos foram isolados, pois nesse 

trabalho ambos os grupos de bactérias foram isolados a partir de solo rizosférico 

diferindo de Lima et al., 2017 que utilizou amostras de solo não rizosférico e 

serapilheira. 

Segundo Dantas et al., 2009, Huang et al., 2014 e Pii et al., 2015, a 

rizosfera apresenta uma diversidade microbiológica elevada quando comparada com 

o solo não-rizosférico pois está sob influência das raízes de plantas e por isso esse 

compartimento do solo é bastante competitivo para os microrganismos.  

 Conforme discutido anteriormente, solos do semiárido brasileiro 

apresentam condições favoráveis à competição entre os organismos. Espera-se, 

portanto, maior competitividade entre os microrganismos provenientes desses solos. 

Entretanto, os dados obtidos não refletem isso. 

O espectro de ação das actinobactérias antagonistas frente às bactérias 

diazotróficas revelou que mais da metade das cepas de actinobactérias foram 

capazes de inibir somente uma cepa de rizóbio, o que pode indicar baixo potencial 

antagonista dessas actinobactérias e baixa competitividade entre esses grupos.  

Além disso, aproximadamente 74% dos rizóbios não foram suscetíveis a nenhuma 

cepa de actinobactéria o que sugere a adaptação dos rizóbios à ação anti-

microbiana das actinobactérias contribuindo para coexistência entre esses dois 

grupos de bactérias. 
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A incidência de actinobactérias com baixo potencial antagonista no solo 

representa uma vantagem para a população de rizóbios uma vez que o efeito 

inibitório dessas actinobactérias terá menor impacto sobre essas bactérias no solo.  

É importante, também, ressaltar o papel das actinobactérias com maior 

potencial antagonista no solo. Dentre as 27 cepas avaliadas, apenas quatro (UB10, 

UB11, UB12 e UB20) destacaram-se em relação ao seu potencial antagonista que 

foi evidenciado pelo espectro de ação contra os rizóbios e pelos valores dos índices 

inibitórios e pertencem ao gênero Streptomyces spp. (UB10) e Nocardia spp. (UB11, 

UB12 e UB20). 

Apesar da baixa incidência, essas cepas podem ter ação benéfica sobre a 

comunidade microbiana do solo agindo como inibidores de fitopatógenos tais como 

Ralstonia solanacearum (GAVA et al., 2002), Agrobacterium tumefaciens (MOKNI-

TLILI et al., 2013) e Sclerotium rolfsii (ERRAKHI et al., 2009). 

Actinobactérias com elevado efeito antagonístico também apresentam 

potencial biotecnológico e a utilização das suas substâncias antimicrobianas nas 

ciências médicas e indústria farmacêutica é bastante difundida em função da 

crescente emergência de bactérias resistentes a antibióticos. 

Na rizosfera espera-se encontrar populações de rizóbios que devem ser 

capazes de competir e infectar as plantas hospedeiras. No entanto, a rizosfera 

compreende várias populações de diferentes microrganismos e alguns deles 

produzem naturalmente antibióticos que são letais para populações suscetíveis de 

rizóbios no solo.  

Nesse contexto, a resistência intrínseca aos antibióticos é uma 

característica desejável para a população rizobiana, pois aumenta as chances de 

crescimento, multiplicação e persistência no solo. Resistência intrínseca refere-se à 

resistência inerente à célula bacteriana que impede a ação de substâncias 

antimicrobianas (DAVIES; DAVIES, 2010; RUBAN; GUNASEELAN, 2011; 

NAAMALA et al., 2016). 

Nesse trabalho, os padrões de suscetibilidade e resistência dos rizóbios à 

ação inibitória das actinobactérias foram variados e refletem a caracterização dessas 

cepas que revelou resistência intrínseca a antibióticos diversificada no qual cada 

cepa se mostrou resistente a pelo menos 10 tipos diferentes de antibióticos (SILVA 

et al., 2014).  
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Esses dados estão de acordo com as ideias defendidas por Davies; 

Davies 2010 e Ruban; Gunaseelan 2011. Eles afirmam que as bactérias de um 

mesmo grupo não apresentam o mesmo perfil metabólico, bioquímico e fisiológico 

devido à alta diversidade entre elas exibindo uma resposta diferencial em relação às 

substâncias antimicrobianas e com isso, nem todos os antibióticos são ativos contra 

todas as bactérias do grupo, e essas bactérias podem ter resistência intrínseca a um 

ou mais antibióticos. 

É importante ressaltar que fatores tais como a produção de muco pelas 

bactérias diazotróficas afetou a sua suscetibilidade às actinobactérias. As cepas L86 

e L93 não foram suscetíveis e produziram muco ao redor da colônia das 

actinobactérias. O muco pode ter servido como uma barreira de proteção à ação das 

actinobactérias formando um bloqueio contra a dispersão dos antibióticos no meio 

de cultura. 

A produção de exopolissacarídeos (muco) como um mecanismo de 

defesa aos estresses ambientais pelas bactérias diazotróficas é defendida por 

Coutinho et al., 1999, Fernandes-Júnior et al., 2010, Bomfeti et al., 2011 e Ferreira et 

al., 2012. 

Estudos relacionados à adaptação e resistência das bactérias 

diazotróficas às actinobatérias antagonistas são relevantes uma vez os rizóbios 

apresentam importância agrícola e ecológica, pois são muito utilizados como bio-

inoculantes e estão envolvidos no ciclo do nitrogênio afetando a disponibilidade 

desse nutriente no solo e dessa maneira influenciando o crescimento de plantas e 

outros organismos. 

Entretanto, estudos envolvendo a resistência de rizóbios frente às 

actinobactérias antagonistas “in vitro” são escassos. A resistência dos rizóbios com 

actinobactérias foi avaliada “in vitro” por Van Schreven 1964 e Pereira et al., 1999, e 

“in vivo” por Pereira et al., 2013. No Brasil isso ganhou maior notoriedade após o 

fracasso no uso de inoculantes em solos da região do Cerrado.  

Cepas de rizóbios selecionadas apresentaram alta eficiência em testes de 

laboratório e campo, entretanto, não conseguiram se estabelecer no solo devido à 

ação antagonista da microbiota nativa, particularmente, as actinobactérias 

(PEREIRA et al., 1999). 

A obtenção de resistência pelas bactérias diazotróficas representa um 

mecanismo que permite a sua coexistência com outras bactérias antagonistas no 
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solo. As cepas estudadas nesse trabalho apresentaram resistência às 

actinobactérias antagonistas que foi evidenciada tanto pela ausência dos halos de 

inibição como também pela redução da suscetibilidade manifestada pela redução no 

tamanho da zona de inibição. 

Van Schreven 1964 e Pereira et al., 1999 obtiveram cepas de rizóbios 

resistentes às actinobactérias estando de acordo com os resultados obtidos nesse 

estudo. Entretanto o relato de Van Schreven 1964 divergiu com relação à espécie, 

pois utilizou cepas de Rhizobium meliloti.  

Nesse estudo foram utilizadas para o teste de resistência somente 

rizóbios pertencentes ao gênero Bradyrhizobium spp. Em todos os casos citados as 

bactérias diazotróficas apresentaram comportamento diferenciado em relação à 

resistência aos antibióticos produzidos pelas actinobactérias.  

As cepas de bactérias diazotrófias apresentaram dois tipos distintos de 

resistência aos antibióticos produzidos pelas actinobactérias: resistência intrínseca, 

que já foi discutida anteriormente e a resistência adquirida. A resistência adquirida 

ocorre quando as cepas suscetíveis tornam-se resistentes ao agente inibitório que 

eram suscetíveis (NAAMALA et al., 2016).  

Os rizóbios ao crescerem sob a pressão seletiva (seleção natural) da 

ação antimicrobiana das actinobactérias, associado com tempo de geração desses 

microrganismos, resultaram na resistência adquirida por parte dessas cepas em um 

intervalo de tempo relativamente curto. 

O sequenciamento genético das cepas utilizadas identificou uma espécie 

de Streptomyces spp. (UB26), uma espécie de Endobacter medicaginis (L91), uma 

espécie de Bradyrhizobium retamae (L94) e uma espécie de Burkholderia spp. (L98).  

Esses resultados estão de acordo com aqueles encontrados por Brito et 

al., 2015 que ao fazer a caracterização cultural e morfológica dessas cepas de 

actinobactérias classificou a UB26 como sendo do gênero Streptomyces e também 

com Silva et al., 2014 e Feitoza et al., 2015 que caracterizaram culturalmente as 

cepas de bactérias diazotróficas classificando a cepa L94 como sendo do gênero 

Bradyrhizhobium. 

Os dados do sequenciamento divergiram com relação à cepa L91 que foi 

classificada como Burkholderia sp. No sequenciamento foi encontrada a espécie 

Endobacter medicaginis que é uma bactéria diazotrófica endofítica encontrada em 
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nódulos de alfafa recentemente identificada e adicionada ao gênero (RAMÍREZ-

BAHENA et al., 2013). 

Vale ressaltar que os métodos de classificação baseados no 

sequenciamento da região 16S do DNAr são mais recentes e têm revelado novas 

espécies bacterianas. A classificação fenotípica apesar de muito útil tem sido 

substituída pelas técnicas moleculares para classificação desses microrganismos 

(PEREIRA et al., 2011; RAMÍREZ-BAHENA et al., 2013). 
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6 CONCLUSÃO 

 

1.  As actinobactérias inibiram as bactérias diazotróficas. 

2. As cepas de actinobactérias UB10 e UB20 se destacaram das demais como 

potenciais antagonistas. 

3. Os rizóbios exibiram resistência após seguidas exposições, à ação inibitória das 

actinobactérias antagonistas com destaque para as cepas L94, L89 e L83. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho permitiu evidenciar a interação entre dois grupos de 

bactérias do solo que são as actinobactérias e os rizóbios. A atividade antagonística 

das cepas de actinobactérias sobre as cepas de bactérias diazotróficas, assim como 

a resistência dos rizóbios às actinobactérias antagonistas foram demonstradas, 

levantando várias hipóteses sobre os mecanismos que favorecem a coexistência 

entre esses grupos de bactérias no solo. 

Os resultados desse estudo foram obtidos em condições controladas de 

laboratório que não representam o ambiente natural, mas são indispensáveis para 

orientar os estudos relacionados à interação biótica dessas bactérias no solo.  
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Nesse trabalho, a interação entre dois grupos de bactérias foi 

demonstrada “in vitro”, entretanto, sabe-se que no ambiente natural existem 

inúmeros fatores influenciando essa interação. O estudo das interações entre 

microrganismos “in vivo” já é bastante difundido e representa mais uma etapa no 

processo de compreensão dessa interação. A coinoculação com esses dois grupos 

de bactérias permite avaliar se o comportamento apresentado no ensaio “in vitro” é 

reproduzido também “in vivo”. Também, vale ressaltar, a importância biotecnológica 

desse trabalho, pois as cepas de bactérias apresentaram potenciais que podem ser 

explorados em diversas áreas biotecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


