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1. Introdução

1.1. Bactérias promotoras 
do crescimento de plantas (BPCPs)

A utilização de bactérias promotoras do crescimento de plantas 
(BPCPs), para o aumento da produção agrícola, será provavelmente 
uma das táticas mais importantes para a atualidade no mundo. Isso 
se deve à demanda emergente para a diminuição da dependência de 
fertilizantes químicos e a necessidade de desenvolvimento da agricul
tura sustentável (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).

Bactérias em habitats naturais colonizam o interior e exterior de 
órgãos de plantas e podem ser benéficas, neutras ou prejudiciais ao 
seu crescimento (MARIANO et al., 2004). As BPCPs estimulam dire
tamente a fixação de nitrogênio (HAN et al., 2005), podem ser capazes 
de solubilizar nutrientes (RODRÍGUEZ; FRAGA, 1999), produzir hormô
nios de crescimento por meio da presença de 1aminociclopropano
1carboxilato (ACC) deaminase (DONATECORREA et al., 2004); ácido 
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indol acético (AIA) (CATTELAN, 1999) e indiretamente por antago
nismo a fungos patogênicos, produção de sideróforos, quitinase, 
β-1,3-glucanase, antibióticos, pigmentos fluorescentes, e cianetos 
(RENWICK et al., 1991).

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas no intuito de se conhecer 
cada vez mais as potencialidades das BPCPs. RodríguezDíaz et al. 
(2004), em estudo realizado na Antártica, encontraram três novas 
espécies de Paenibacillus (P. cineris, P. cookii e P. wynnii), fixadores 
de nitrogênio atmosférico. Seldin (2008) relata que, dentre as 89 
espécies e 2 subespécies de Paenibacillus descritas na literatura, 
14 possuem estirpes com a capacidade de fixar o nitrogênio atmos-
férico; são elas: P. polymyxa, P. macerans, P. peoriae, P. graminis, 
P. odorifer, P. brasilensis, P. durus, P. borealis, P. wynnii, P. massiliensis, 
P. sabinae, P. zanthoxyli, P. donghaensis e P. forsythiae.

Pesquisas sobre aplicações práticas de BPCPs têm tido suces
so na medida em que já existem produtos comerciais à base dessas 
bactérias nos Estados Unidos, China, Austrália, País de Gales e Nova 
Zelândia (LUZ, 1996). Na China, BPCPs são chamadas Yield incresing 
bactéria (YIB), sendo aplicadas extensivamente no campo, chegando 
a induzir aumentos médios de cerca de 21% em produtividade.

O papel dos microrganismos endofíticos nas plantas tem sido 
muito discutido; e embora pouco entendido, uma associação simbió
tica têm sido sugerida (CREWS et al., 2004). Algumas bactérias endo
fíticas antagonistas têm sido testadas para o controle biológico de 
fungos fitopatogênicos (CHEN et al., 1995).

A grande vantagem dessas bactérias com relação às epifíticas é 
o fato de colonizarem internamente as plantas, um habitat protegido 
onde exercem mecanismos diversos (PEIXOTO NETO et al., 2002). 
Mendes e Azevedo (2007) sugerem, dentro da definição de micror-
ganismos endofíticos, a divisão de endofíticos em dois tipos: a) tipo I, 
os que não produzem estruturas externas à planta, e b) tipo II, os que 
produzem estruturas externas à planta.

Tem sido demonstrado que estirpes isoladas de uma espécie 
vegetal são mais aptas a se restabelecer nas raízes, quando inoculadas 
na mesma espécie vegetal, sendo denominadas estirpes homólogas 
(BALDANI; BALDANI, 2005). Além disso, admite-se ser o genótipo da 
planta fatorchave para obtenção dos benefícios causados por bactérias 
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diazotróficas endofíticas (REIS et al., 2000). Lacava et al. (2008) 
relatam que os microrganismos endofíticos são uma nova fonte para 
busca de moléculas bioativas de interesse em diversas áreas, como 
as indústrias farmacêuticas e agrícolas.

1.2. Coinoculação: bactérias promotoras 
do crescimento de plantas (BPCPs) e rizóbios

Li e Alexander (1988) conseguiram incrementar a colonização e 
a nodulação de soja, por meio da coinoculação de Bradyrhizobium 
japonicum com bactérias do gênero Bacillus, produtoras de antibió
ticos. Outros relatos demonstram efeitos positivos na nodulação pela 
coinoculação de rizóbio com outras espécies de bactérias (FIGUEIRE
DO et al., 2007; SILVA et al., 2006, 2007). Essa contribuição foi 
relacionada com a produção de fito-hormônios, pectinase ou sinais 
moleculares em Bacillus cereus (HALVERSON; HANDELSMAN, 
1991) e outras espécies de microrganismos (DAKORA, 2003).

Estudos de coinoculação com BPCP e rizóbios têm apresentado 
aumento na nodulação e fixação do N2 (ARAÚJO; HUNGRIA, 1999; 
FIGUEIREDO et al., 2008; LI; ALEXANDER, 1988; SILVA et al., 2006; 
VESSEY; BUSS, 2002). A coinoculação de Bradyrhizobium com estir
pe de Bacillus resultou no aumento da nodulação da Vigna unguiculata 
(Figura 1). Trabalhos conduzidos por Sindhu et al. (2002) também 
encontraram aumento na nodulação e crescimento da Vigna radiata.

A variedade de microrganismos, incluindo espécies de Bacillus 
e Pseudomonas, é comumente encontrada na rizosfera de plantas 
leguminosas e não leguminosas (LI; ALEXANDER, 1988). Em virtude 
da rápida colonização desses microrganismos na rizosfera e estimu
lação no crescimento da planta, existe considerável interesse em 
pesquisar esses e/ou outros microrganismos existentes na rizosfera 
visando otimizar a produção da cultura de interesse. Aumento na 
nodulação e benefícios nas plantas são encontrados em diferentes 
culturas, tais como feijão (CAMACHO et al., 2001; FIGUEIREDO 
et al., 2007, 2008; SRINIVASAN et al., 1996); soja (LAMBRECHT 
et al., 2000; VESSEY; BUSS, 2002); caupi (SILVA et al., 2006, 2007); 
e ervilha (COOPER; LONG, 1994).
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Araújo e Hungria (1999) demonstraram a viabilidade da coino-
culação em semente de soja, de metabólitos brutos ou formulados 
ou, ainda, de células de Bacillus subtilis, para incrementar a contri
buição do processo de FBN.

Silva et al. (2007) verificaram que houve estímulo na nodulação 
específica do caupi coinoculado com Bradyrhizobium sp. (BR2001), 
Paenibacillus polymyxa (Loutit L) e Bacillus sp. (LBF410), eviden

Figura 1. Raízes de caupi (Vigna unguiculata [L.] Walp.) 
cv IPA 205 nodulada, inoculada com Bradyrhizobium sp. 
(BR 3267) (B) e coinoculada com Bradyrhizobium sp. + 
Bacillus subtilis 434(C1) (B+434). Experimento desen
volvido em casa de vegetação do Instituto Agronômico 
de Pernambuco (IPA) no laboratório de biologia do solo 
em vasos de Leonard com areia + vermi culita na propor
ção 2:1.
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ciado pela correlação positiva entre nitrogênio acumulado/ matéria 
seca da raiz (MSR) e nodulação específica. Efeitos indireto e direto na 
nodulação específica foram mostrados pela diminuição significativa 
do crescimento da raiz (40%) e pelo aumento não significativo do 
número de nódulos (46%) nas estirpes Loutit (L.) de P. polymyxa e 
na LBF410 de P. macerans.

Em relação ao aumento nas concentrações de macro e microe
lementos, Silva et al. (2006), em estudos utilizando diferentes mé
todos de inoculação, verificaram que a coinoculação no caupi com 
estirpes de Bradyrhizobium sp. (BR 2001) e Paenibacillus polymyxa 
(Loutit L) introduzidas no solo proporciona aumentos nas concen
trações de cálcio, ferro e fósforo na parte aérea das plantas.

1.3. Contribuição dos rizóbios como promotores 
de crescimento e mediadores de nutrientes

Segundo Dakora (2003), as maiores contribuições feitas separa
damente por leguminosas e seus microssimbiontes que não estão 
relacionadas com a fixação de N2 nos nódulos da raiz têm sido igno
radas. O rizóbio produz moléculas químicas que podem influenciar o 
desenvolvimento das plantas, incluindo fito-hormônios, fator Nod, 
lumicroma, riboflavina e evolução do H2 por nitrogenase (Tabela 1). 
Quando presente no solo, o fator Nod pode estimular as leguminosas 
e não leguminosas por diferentes formas.

Os sinais moleculares excretados pelas raízes da planta hos
pedeira ativam a expressão dos genes de nodulação, pelo rizóbio, 
resultando na produção de fatores Nod (SUGAWARA et al., 2006). 
Além disso, têm sido verificados sinais hormonais da planta (sinais 
endógenos) que também são importantes para o estabelecimento da 
simbiose (HIRSCH et al., 1997). Os fatores Nod são responsáveis, em 
baixa concentração, pela síntese de proteínas denominadas nodu
linas, que desempenham papel importante na formação e manu
tenção do nódulo radicular (ALMARAZ et al., 2007). O rizóbio é 
conhecido por formar nódulos em leguminosas pela simbiose (micro 
e macrossimbionte), além de suprimir a população de patógenos no 
solo.
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Tabela 1. Moléculas de rizóbios com potencial para promoção de cresci
mento em sistema de cultivo.

Composto rizobiano Papel funcional Referência

Fator Nod (Nod factor) Estimula a germinação das sementes
Promove o desenvolvimento das plântulas
Aumenta a taxa de fotossíntese foliar
Induz a expressão dos genes 
flavonoides
Estimula a colonização da raiz por fungo 
micorrízico arbuscular 
Causa divisão das células e embriogênese 

Zhang e Smith (2001)
Smith et al. (2002)
Smith et al. (2002)

Spaink e Lugtenberg 
(1991)
Xie et al. (1995)
Spaink (1996)

Lumicroma
(Lumichrome)

Estimula o desenvolvimento das plântulas
Estimula a produção de CO2 nas raízes

Phillips et al. (1999)

Riboflavina (Riboflavin) Serve de vitaminas para plantas e bactéria West e Wilson (1938)

Evolução do H2 por 
nitrogenase

Promove populações microbianas no solo 
Estimula a diversidade de fauna no solo 
Aumenta o C no solo 

Dong e Layzell (2001)

Fonte: adaptado por Dakora (2003).

2. Identificação e caracterização de bactérias 
endofíticas promotoras do crescimento de plantas 

2.1. Identificação de BPCPs

Os microrganismos apresentam imensa diversidade genética e 
desempenham funções únicas e cruciais na manutenção de ecossis
temas, como componentes fundamentais de cadeias alimentares e 
ciclos biogeoquímicos (MYERS, 1996). Apesar de sua grande importân
cia, o número de grupos microbianos conhecidos e descritos (diversi
dade de espécies) representa apenas pequena fração da diversidade 
microbiana encontrada na natureza (AZEVEDO, 1998; PACE, 1997). 
Dados derivados de estudos comparativos apontam para o fato de que 
apenas uma pequena fração dos microrganismos na natureza 
(entre < 0,1% e 1%, dependendo do habitat) é cultivada por meio do 
emprego de métodos microbiológicos convencionais (AMANN et al., 
1995). Um grande número de fatores pode ser apontado para a 
dificuldade no cultivo de microrganismos em condições de laboratório, 
incluindo o pouco conhecimento sobre seus requisitos nutricionais e a 
biologia de organismos presentes em diferentes amostras ambientais.
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Nesse contexto, o habitat associado à planta é um ambiente 
dinâmico no qual muitos fatores, tais como mudanças sazonais, 
tecidos vegetais (KUKLINSKYSOBRAL et al., 2004; MOCALI et al., 
2003), cultivares e espécies de plantas, tipos de solo (DALMASTRI 
et al., 1999; FROMIN et al., 2001; KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2005; 
TORRES et al., 2008) e interação com outros microrganismos 
benéficos ou patogênicos (ARAÚJO et al., 2001, 2002a), podem afetar 
a estrutura e composição de espécies das comunidades bacterianas 
que colonizam os tecidos das plantas, como as BPCPs.

A preservação da diversidade microbiana concentrase, atual
mente, em instituições que mantêm coleções de culturas disponíveis 
à comunidade científica, como American Type Culture Collection 
(ATTC) nos Estados Unidos da América, Belgian Coordinated Collec
tions of Microorganisms (BCCM) na Bélgica, Deutsche Sammlung 
von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ) na Alemanha, Embrapa 
Agrobiology Diazothrophic Microbial Culture Collection (Embrapa) no 
Brasil e Japan Collection of Microorganisms (JCM) no Japão1. Esses 
institutos também são os principais responsáveis pela identificação e 
classificação bacteriana, incluindo os isolados obtidos do ambiente 
em grupos já definidos ou em novos taxa.

A identificação/classificação clássica de bactérias é baseada 
principalmente nas características morfológicas e bioquímicas de 
cada espécie. Dessa forma, a identificação bacteriana, geralmente, 
tem início com a separação dos grupos em Gram positivo ou Gram 
negativo. Para tanto, realizase a coloração de Gram. Após isso, as 
bactérias Gram negativas devem ser submetidas ao teste de O/F 
(oxidação fermentação de glicose). Nesse ponto, bactérias fermen
tadoras devem ser submetidas a testes específicos de fermentação 
de açucares enquanto que as não fermentadoras devem ser sub
metidas a outros testes bioquímicos (ARAÚJO et al., 2002b; HOLT 
et al., 1994). A morfologia e o arranjo celular também devem ser 
considerados.

A evolução das metodologias de biologia molecular aplicadas ao 
estudo do meio ambiente tem contribuído significativamente para um 
grande avanço do conhecimento sobre a diversidade microbiana. 
Resultados de estudos independentes de isolamento e cultivo, 

1 Acesso a coleções de cultura no mundo. Disponível em: <http://wdcm.nig.ac.jp/hpcc.html>.
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baseados em amplificação e sequenciamento de fragmentos dos 
genes de rRNA 16S (rDNA 16S), demonstraram que a diversidade de 
microrganismos em amostras ambientais é vasta (HEAD et al., 1998; 
HUNTER-CEVERA, 1998). A aplicação dessas metodologias na identi-
ficação de bactérias tem permitido a descoberta de um número 
extenso de novas linhas evolutivas nesse grupo. Métodos indepen
dentes de cultivo tendem a complementar os métodos baseados em 
isolamento e cultivo para a realização de levantamentos e compa
rações da composição, diversidade e estrutura de comunidades 
microbianas (ANDREOTE et al., 2009; HUGENHOLTZ; PACE, 1996; 
HUGENHOLTZ et al., 1998; RANJARD et al., 2000).

Nesse contexto, a aplicação de técnicas baseadas em ácidos 
nucleicos tem auxiliado muitos estudos de diversidade microbiana 
(COSKUNER, 2002; ELSAS et al., 1998; MUYZER; SMALLA, 1998; 
RANJARD et al., 2000). Existe um grande número de técnicas que 
revelam polimorfismo de DNA, sendo importante considerar o tipo de 
organismo em estudo.

2.2. Caracterização morfológica e bioquímica de BPCPs 

A caracterização morfológica de BPCPs tem início com a obser
vação do comportamento das colônias em meio de cultura sólido. 
Para tanto, diferentes aspectos são observados, como, cor da colônia, 
tempo de crescimento (rápido, médio ou lento), aspecto (liso, rugoso, 
cremoso, seco, brilhante), borda (regular ou irregular), produção de 
pigmento, dentre outros. Entretanto, é importante ressaltar que o 
comportamento morfológico de uma determinada espécie bacteriana 
é variável de acordo com as condições ambientais (temperatura, 
tensão de oxigênio, etc.) e nutricionais (concentração de sais, fonte 
de carbono, etc.) às quais é submetida.

Ainda considerando a caracterização morfológica das BPCPs, a 
microscopia é uma ferramenta muito importante. Além da micros
copia ótica, largamente utilizada para classificação das bactérias em 
Gram positiva ou Gram negativa, como citado anteriormente, e para 
outros testes, a microscopia eletrônica de varredura e de transmissão 
tem permitido grandes avanços no estudo da interação bactéria
planta.
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O equipamento utilizado permite localizar e caracterizar o mi
crorganismo dentro do organismo superior ou aderido externamente. 
O modo de penetração ou adesão, a colonização do hospedeiro e as 
alterações mutuamente induzidas são outros aspectos caracterizados 
(JAMES; OLIVARES, 1997; NOGUEIRA; BARROSO, 1998).

Nos estudos de bactérias endofíticas, a microscopia eletrônica 
é um poderoso instrumento para reconhecer e localizar as bactérias 
em tecidos vegetais. A microscopia eletrônica de varredura conven
cional (MEV) tem sido satisfatoriamente usada para detectar bactérias 
endofíticas em várias plantas, como milho, trigo, arroz e canade
açúcar (JAMES; OLIVARES, 1997; QUADT-HALLMANN et al., 1997; 
REINHOLD-HUREK; HUREK, 1998).

2.2.1. Inoculação de BPCPs em plantas hospedeiras

As sementes da planta hospedeira devem ser lavadas em álcool 
(70%) por 1 minuto, desinfectadas em solução de hipoclorito de sódio 
(2% de Cl disponível) suplementado com Tween 20 (1 mL/L) por 
10 minutos (otimizar tempo para diferentes vegetais), enxaguadas 
novamente em álcool (70%) e, posteriormente, lavadas três vezes em 
água destilada e esterilizada para a retirada do excesso de bac térias e 
para que permaneçam apenas as que estiverem agregadas às se
mentes. A água da última lavagem deve ser distribuída em meio de 
cultura rico em nutrientes, como controle do processo de esterilização.

Após a desinfecção superficial, as sementes devem ser incuba-
das em câmara úmida por 24 horas e posteriormente colocadas 
numa suspensão bacteriana (106 UFC/mL–107 UFC/mL) em tampão 
fosfato e agitadas a 150 rpm por 18 horas. Depois as sementes devem 
ser enxaguadas com tampão fosfato salino (Phosphate Buffered 
Saline – PBS: 1,44 g/L Na2HPO4; 0,24 g/L KH2 PO4; 0,20 g/L KCl; 
8,00 g/L NaCl; pH 7,4) e reincubadas em câmara úmida por 24 horas 
para germinarem. Transcorrido o período, as sementes devem ser 
transferidas para tubos contendo meio MS (MURASHIGUE; SKOOG, 
1962), e, após 15 dias, as amostras devem ser preparadas para a 
microscopia eletrônica.

O mesmo procedimento deve ser realizado para o material a 
ser analisado como controle, excetuandose a etapa de inoculação de 
bactérias.
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Composição do MS (MURASHIGUE; SKOOG, 1962) por litro: 
NH4NO3 1.650 mg; KNO3 1.900 mg; CaCl2.2H2O 440 mg; KH2PO4 
170 mg; MgSO4.7H2O 370 mg; MnSO4.7H2O 22,3 mg; H3BO3 6,2 mg; 
CuSO4.5H2O 0,025 mg; CoCl2P.6H2O 0,025 mg; NaMoO4.2H2O 
0,25 mg; Kl 0,83 mg; ZnSO4.7H2O 8,6 mg; Tiamina-HCl 0,1 mg; Ácido 
Nicotínico 0,5 mg; Piridoxina-HCl 0,5 mg; Glicina 2,0 mg; Inositol 
100,0 mg; Ágar 1,8 g. pH 7,0–7,2.

2.2.2. Preparo das amostras para 
microscopia eletrônica por varredura (MEV)

Pequenos fragmentos (em torno de 2 cm x 2 cm) de diferentes 
tecidos vegetais devem ser seccionados, com o auxílio de estilete 
estéril. Esses devem ser fixados em solução de Karnovksy (glutaral-
deído 2,5%; formaldeído 2,5% em tampão cacodilato de sódio 
0,05 M; pH 7,2; CaCl2 0,001 M) por 1 hora. Em seguida, realizase a 
lavagem em tampão cacodilato 0.05 M por 3 vezes durante 10 minu-
tos cada. A pós-fixação deve ser feita com OsO4 1% (em tampão 
cacodilato 0,05 M; pH 7,2) por 1 hora. Depois as amostras devem ser 
lavadas em água destilada por 5 vezes, e, então, realiza-se a desidra-
tação numa série crescente (30%, 50%, 70%, 90% e 100%) de 
acetona, 10 minutos em cada etapa, sendo que a de 100% deve ser 
realizada três vezes. Depois as amostras devem ser secas ao ponto 
crítico e metalizadas com ouro. Depois de metalizadas, as amostras 
devem ser montadas em suportes especiais (stubs) e observadas em 
microscópio eletrônico de varredura (KITAJIMA; LEITE, 1999).

2.2.3. Testes para caracterização bioquímica

Em relação à caracterização bioquímica, existem vários testes a 
serem utilizados, como o EPM (ácido e gás de glicose, urease, H2S, 
Ltriptofano desaminase), Mili (motilidade, indol – lisina), utilização de 
citrato, utilização de diferentes fontes de carbono, hidrólise do amido, 
oxidase, produção de indol, redução de nitrato a nitrito (ARAÚJO 
et al., 2002b). Atualmente, existem diversos kits comerciais para 
identificação bacteriana com bases em características bioquímicas, 
tornandose uma análise rápida e barata. Contudo, esses kits geral
mente são específicos para alguns grupos bacterianos. Dentre os 
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mais utilizados estão: sistemas API (Appareils et Procédés d’Identifi
cation, bio Mérieux); Biolog Nutritional System (testa a habilidade de 
uma bactéria em oxidar 95 diferentes fontes de carbono pré-selecio-
nadas); Enterotubos e Micro ID System (identificação de bactérias da 
família Enterobacteriaceae).

2.3. Caracterização fisiológica de BPCPs

A caracterização fisiológica de BPCPs testa a capacidade do 
isolado bacteriano em relação a características envolvidas com a 
promoção de crescimento de plantas, como fixação de nitrogênio, 
produção de fito-hormônios e disponibilização de nutrientes.

2.3.1. Seleção de bactérias com capacidade de fixar N2

A metodologia inicial, e mais comumente empregada, para a 
seleção de bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico é pelo culti-
vo em meio livre de fonte de nitrogênio. Existem meios apropriados 
para diferentes grupos bacterianos, mas o mais comum é o meio de 
cultura NFb [5 g/L de ácido málico; 0,5 g/L de K2HPO4; 0,2 g/L de 
MgSO4.7H2O; 0,1 g/L de NaCl; 0,01 g/L de CaCl2.2H2O; 4 mL/L de 
Fe.Edta (solução 1,64%); 2 mL/L de azul de bromotimol (0,5%); 
2 mL/L de solução de micronutrientes (0,2 g/L de Na2MoO4.2H2O; 
0,235 g/L de MnSO4.H2O; 0,28 g/L de H3BO3; 0,008 g/L de 
CuSO4.5H2O); 1,75 g/L de ágar; pH 6,8]. Nesse caso, após o período 
de incubação, o resultado positivo é caracterizado pela presença de 
um halo de crescimento no interior do meio de cultura (DÖBEREINER 
et al., 1995).

2.3.2. Seleção de bactérias produtoras 
de fito-hormônios do tipo auxina

A detecção de auxinas pode ser realizada por um método mais 
preciso e quantitativo, como a cromatografia líquida de alta perfor-
mance (HPLC) ou por uma reação colorimétrica específica e sensível 
na qual utilizase o reagente de Salkowski, porém menos precisa 
quantitativamente (CROZIER et al., 1988; EHMANN, 1977). Existem 
diferentes metodologias que utilizam o reagente de Salkowski, algumas 
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utilizam microplacas, outras, membranas de nitrocelulose (BRIC et al., 
1991; SARWAR; KREMER, 1995).

Resumidamente, inoculase o isolado bacteriano em meio de 
cultura acrescido de 5 mM de L-triptofano, incuba-se sob agitação e 
na ausência de luz por tempo e temperatura adequados a cada espé
cie avaliada, e, após o cultivo, acrescentase o reagente de Salkowski 
(2% de FeCl3 0,5 M em 35% de ácido perclórico). A reação será 
positiva quando o resultado expressar a coloração rosa, indicando a 
produção de auxina. Mais informações sobre auxinas estão descritas 
no capítulo 2 da parte 4.

2.3.3. Seleção de bactérias solubilizadoras de fosfato inorgânico

As bactérias solubilizadoras de fosfato dissolvem o fosfato 
insolúvel pela produção de ácidos orgânicos e inorgânicos e/ou pela 
diminuição do pH; consequentemente, ocorre a produção de fosfato 
disponível que pode ser capturado pelas plantas (NAUTIYAL, 1999; 
VASSILEV; VASSILEVA, 2003; VAZQUEZ et al., 2000).

Para a bioprospecção dessas bactérias, utilizase meio de cultu ra 
sólido contendo fosfato insolúvel (10 g/L de glicose; 5 g/L de NH4Cl; 
1 g/L de NaCl; 1 g/L de MgSO4.7H2O; 0,8 g/L de Ca3HPO4; 15 g/L de 
ágar; pH 7,2), tendo como resultado positivo a formação de um halo 
claro em torno da colônia, indicando, assim, a solubilização do fosfato.

3. Streptomyces promotores 
de crescimento em plantas

As plantas compreendem um microecossistema complexo, 
composto por diferentes habitats que podem ser colonizados simul
taneamente por uma grande diversidade de microrganismos endofiti-
cos e epifíticos (CHELIUS; TRIPLETT, 2001; LODEWYCKX et al., 
2002). Essa população microbiana é essencial para o desenvolvimento 
das plantas uma vez que facilita a absorção de nutrientes ao mesmo 
tempo em que protege a planta contra fitopatógenos.

Dentro dessa diversidade microbiana, merecem destaque as 
actinobactérias, particularmente espécies de Streptomyces como os 
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endófitos e os da rizosfera que influenciam o crescimento da planta, 
além de funcionar como agentes biocontroladores protegendo a 
planta por diversos mecanismos (BLOEMBERG; LUGTENBERG, 
2001; LODEWYCKX et al., 2002).

Na rizosfera, os mecanismos desses agentes biocontroladores 
são antibiose, que envolve a produção de metabólitos secundários 
impedindo que o patógeno colonize a rizosfera e estabeleça doenças, 
e micoparasitismo, que ocorre pela destruição física da parede celular 
do fungo por meio da ação de enzimas hidrolíticas, produzidas pelo 
agente biocontrolador (ADAMS, 1990; DOUMBOU et al., 2001).

A colonização da rizosfera é determinada por uma série de 
fatores que varia de acordo com a planta, microrganismos e meio 
ambiente (RAMAMOORTHY et al., 2001). As actinobactérias endo-
fíticas colonizam o tecido da planta obtendo nutrição e proteção da 
planta hospedeira sem causar sintomas de doença, ao mesmo tempo 
em que produzem uma grande variedade de metabólitos que esti
mulam o crescimento da planta. Essa associação é complexa e 
provavelmente ocorre variação de hospedeiro para hospedeiro e de 
microrganismo para microrganismo (HASEGAWA et al., 2006; OWEN; 
HUNDLEY, 2005). Todas as plantas examinadas mostram a ocorrência 
de actinobactérias endofíticas principalmente na raiz, indicando que 
essa associação é comum na natureza (HASEGAWA et al., 2006).

3.1. Atividade antagônica

O estímulo do crescimento da planta por actinobactéria endo
fítica pode ser influenciado pela produção de fito-hormônio ou pelo 
biocontrole de fitopatógenos por meio da produção de antibióticos, 
sideróforos, pela competição por nutrientes e indução de resistência 
a doenças (IGARASHI et al., 2002a, 2002b).

Tem sido documentado que algumas actinobactérias endofiticas 
apresentam atividade antagonista para alguns patógenos como 
Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani, entre outros. Cao 
et al. (2004) isolaram Streptomyces endofíticos de raízes de tomate 
(Licopersicum esculentum) e observaram que 65% dos isolados 
inibiram o crescimento de Rhizoctonia solani, e entre esses isolados 
a linhagem de Streptomyces sp. S30 que apresentou atividade in 
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vitro e in vivo para esse fitopatógeno, indicando o seu potencial como 
agente de biocontrole. Taechowisan et al. (2003) também isolaram 
330 actinobactérias endofíticas de 36 espécies de plantas herbáceas 
e lenhosas da Tailândia, das quais 10% apresentaram atividade para 
Colletotrichum musae e Fusarium oxysporum.

Pesquisas sobre a produção de fito-hormônio por Streptomyces 
endofíticos também têm sido realizadas mostrando o benefício dessa 
comunidade microbiana para o crescimento da planta. Ácido piterídico, 
substância similar à auxina, foi extraído de S. higroscópicos TP-A045, 
endófito da planta Pteridium aquilinens, e mostrou que, na concen
tração de 1 µM, esse composto acelerou a formação e o crescimento 
das raízes em cultura de tecido de feijão tão efetivamente quanto o 
ácido indol acético (IGARASHI et al., 2002b). Igualmente Meguro 
et al. (2006) também relataram que o endófito Streptomyces sp. 
MBR-52 acelerou a emergência e o alongamento de raízes em cultura 
de tecido da planta ornamental Rhododendron indicando que essa 
linhagem produz algum tipo de fito-hormônio.

3.2. Isolamento de actinobactérias endofíticas

Microrganismos endofíticos podem ser observados por micros
copia ótica ou eletrônica, mas sua identificação in vivo é difícil. Entre-
tanto muitas pesquisas são realizadas, e diferentes tecidos vegetais 
passam por processos de desinfecção para eliminação dos epifíticos, 
e os endofíticos são isolados em diferentes meios de cultura e 
condições controladas, possibilitando a avaliação do seu potencial 
biológico in vitro (ARAÚJO et al., 2002b; OWEN; HUNDLEY, 2005).

A técnica de isolamento de actinobactérias endofíticas descrita 
abaixo está de acordo com Araújo et al. (2002b).

a) Coletar as amostras de folhas, ramos ou raízes, tendo o cui
dado de verificar que folhas e ramos não entrem em contato 
com o solo. Acondicionar cada amostra em sacos plásticos 
individuais, identificados, e transportar para o laboratório em 
baixa temperatura (isopor com gelo). O material pode ser 
armazenado em câmara fria (4 °C) durante 72 horas.

b) No laboratório o material será separado e lavado com água 
corrente para eliminar resíduos de poeira. Em seguida raízes 
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e caule são cortados em fragmentos de 10 cm para 
proceder a desinfecção.

c) Em câmara de fluxo laminar, desinfetar cada amostra com 
álcool a 70% por 1 minuto, e em seguida transferir para 
solução de hipoclorito de sódio (2,6%) durante 5 minutos, e 
novamente tratar com álcool a 70% por 30 segundos. A se
guir, lavar a amostra com água destilada esterilizada por 
duas vezes e avaliar a eficiência da desinfecção, plaqueando 
alíquotas da última água de lavagem nos meios sólidos utili
zados para o isolamento dos endofíticos. Esse plaqueamento 
tem como finalidade comprovar se todos os epifíticos foram 
eliminados após a desinfecção.

d) Utilizando um estilete esterilizado cortar de 1,0 mm a 2,0 
mm das bordas das folhas e as extremidades das raízes, e 
em seguida colocar de 8 a 10 fragmentos com 0,5 cm2 das 
folhas e de 8 a 10 fragmentos de 5,0 mm das raízes na 
superfície de cada placa de Petri (ARAÚJO et al., 2001; 
PEREIRA et al., 1993) contendo os meios Arginina Glicerol 
Ágar (EL-NAKEEB; LECHEVALIER, 1963) e Caseína Amido 
Ágar (KUSTER; WILLIAMS, 1964) com ciclohexamida e 
nistatina na concentração de 100 µg/mL.

e) Cultivar as placas, durante 30 dias, a 28 °C–30 °C, para obser
var crescimento de colônias de Streptomyces que emergem 
dos fragmentos e apresentam crescimento muito lento.

f) Após o isolamento, calcular a frequência de isolamentoFI, 
dividindo o número de fragmentos que apresentou cresci
mento de colônias de Streptomyces pelo número total de 
fragmentos analisados e em seguida multiplicar por 100.

3.3. Isolamento de actinobactérias do solo

As actinobactérias, e em especial o gênero Streptomyces, ocor
rem em diversos habitats, entretanto o solo é o maior reservatório 
dessas bactérias filamentosas, saprofíticas, que no solo, decompõem 
a matéria orgânica, especialmente polímeros como amido, lignoce
lulose e quitina que favorecem o desenvolvimento da população 
microbiana (SRINIVASAN et al., 1991; ZIMMERMAN, 1990).
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Em áreas cultivadas, o número de Streptomyces pode conter 
aproximadamente 107 unidade formadora de colônia (UFC) por grama 
de solo, enquanto Micromonospora varia de 104 UFC/g a 105 UFC/g; 
entretanto, em menor freqüência, outros gêneros de actinobac térias 
podem ocorrer (HUNTER et al., 1981; KIESER et al., 2000). 
A quantidade e o tipo das bactérias filamentosas Gram positivas são 
influenciados por vários fatores, como: temperatura, pH e outros 
atributos do solo, bem como o conteúdo da matéria orgânica, umida
de e aeração (DAVIES; WILLIAMS, 1970; LABEDA; SHEARER, 1990). 
Várias pesquisas mostram que as actinobactérias são qualitativa e 
quantitativamente importantes na rizosfera, podendo influenciar o 
crescimento das plantas, além de proteger contra a invasão por 
fungos patogênicos radiculares (AGHIGHI et al., 2004; GETHA; 
VIKINESWARY, 2002).

3.3.1. Pré-tratamento

Em geral as bactérias filamentosas apresentam um crescimento 
muito lento durante o seu isolamento em meio de cultura sólido. 
Por isso se faz necessário eliminar microrganismos indesejáveis 
como as bactérias que são numericamente 10 vezes maiores que 
Streptomyces, e o prétratamento da amostra por aquecimento a 
45 °C, por 2 horas, ou 50 °C, por 10 minutos, elimina principalmente 
bactérias Gram negativas que crescem rapidamente (LABEDA; 
SHEARER, 1990). Outro pré-tratamento é a ativação dos esporos de 
actinobactérias que é importante no isolamento de bactérias filamen-
tosas Gram positivas. Nessa técnica a suspensão do solo é tratada 
com uma solução de extrato de levedura (6,0%) mais dodecilsulfato 
de sódio – (SDS) (0,05%), a 40 °C por 20 minutos, seguida da diluição 
seriada em água destilada esterilizada e plaqueamento em meio 
sólido seletivo (NONOMURA; HAYAKAWA, 1992). Existem vários 
prétratamentos que podem ser realizados visando a um gênero 
específico como relatado por Araújo (1998).

Para a determinação da diversidade de microrganismo cultivável 
no solo, a técnica do isolamento e quantificação em placa ainda é a 
mais indicada. Alguns métodos podem medir a função microbiana por 
meio da determinação da velocidade do processo metabólico, mas não 
é possível identificar a espécie microbiana (NANNIPIERI et al., 2003).
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3.3.2. Isolamento pela técnica de diluição

Pesar assepticamente amostra do solo (10 g) e adicionar 90 mL 
de tampão fosfato (PBS) ou soro fisiológico esterilizado, colocar em 
agitação (150 rpm/10 minutos) e realizar diluição seriada. Das dilui-
ções 103 a 106 retirar 0,1 mL e colocar na superfície de cada placa 
contendo 20 mL do meio Caseína Amido Ágar-CAA (KUSTER; 
WIL LIAMS, 1964) e/ou Ácido Húmico Ágar (NONOMURA; 
HAYAKAWA, 1992), e em seguida espalhar com alça de Drigalski. 
As placas devem ser cultivadas em estufa BOD à temperatura de 28 
°C a 30 °C, durante 15 a 20 dias.

Composição do meio Caseína Amido Ágar-CAA (KUSTER; 
WIL LIAMS, 1964): Amido solúvel 10,0 g; KNO3 2,0 g; Caseína 0,3 g; 
K2HPO4 2,0 g; MgSO4.7H2O 0,05 g; NaCl 2,0 g; FeSO4.7H2O 0,01 g; 
CaCO3 0,02 g; Ágar 20,0 g. pH 7,0–7,2.

Composição do meio Ácido Húmico Ágar (NONOMURA; 
HAYA KAWA, 1992): Ácido Húmico 1 g dissolvido em NaOH 0,2 M; 
Na2HPO4 0,5 g; KCl 1,7 g; FeSO4.7H2O 0,01 g; CaCO3 0,01 g; vitamina 
B 10 mg; Ágar 18 g. pH 7,2.

Composição do meio Arginina-Glicerol Ágar (EL-NAKEEB; 
LECHEVALIER, 1963): Arginina-HCl 1,0 g; Glicerol 12,5 g; K2HPO4 
1,0 g; NaCl 1,0 g; MgSO4.7H2O 0,5 g; Fe2(SO4)3.6H2O 0,01 g; 
CuSO4.5H2O 0,1 mg; MnSO4.H2O 1,0 mg; ZnSO4.7H2O 1,0 mg; Ágar 
15,0 g. pH 6,9–7,1.

4. Atividade antimicrobiana

Para avaliação da atividade antifúngica e antibacteriana de 
Streptomyces, a metodologia mais simples é a seleção primária por 
meio do ensaio com blocos de gelos e segundo metodologia de 
Ichikawa et al. (1971).

a) A partir de culturas de Streptomyces isoladas e cultivadas 
em tubos inclinados preparar suspensão de esporos em 
2,0 mL de soro fisiológico esterilizado, contendo 0,1% de 
Tween 80, agitar o tubo em vortex e adicionar 0,1 mL dessa 
suspensão a cada placa de Petri contendo 15 mL dos meios 
Caseína Amido Ágar (CAA) e ISP2 (SHIRLING; GOTTLIEB, 
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1966). Em seguida, espalhar a suspensão com alça Drigalski 
sobre toda a superfície das placas, que devem ser cultivadas 
em BOD a 28 °C–30 °C durante 7 dias para observar o 
crescimento em forma de tapete.

b) Para o ensaio antifúngico usar culturas de Fusarium oxysporum, 
Rhizoctonia solani ou outros fungos que se deseja testar. 
Preparar a suspensão de esporos e inocular como no item 
anterior usando placas com 15 mL de meio Sabouraud Ágar 
ou Batata Dextrose Ágar.

c) No ensaio antibacteriano utilizar linhagens de bactérias 
Gram positivas como Bacillus subtilis e Staphylococcus 
aureus e Gram negativa como Escherichia coli com 24 horas 
de cultivo a 37 °C. Preparar as suspensões das bactérias 
com densidade 0,5 da escala de McFarland, segundo Kirby 
et al. (1966) e inocular como no item anterior em placas 
contendo 10 mL do meio TSA (Triptona Soja Ágar) ou o 
meio Muller Hintton Ágar.

d) Após o crescimento dos Streptomyces (item a) serão feitos 
blocos de gelos e circulares, utilizando um furador de rolha 
(diâmetro de 6 mm) esterilizado em álcool e flambado. Cada 
bloco será transferido para as placas já inoculadas (item b e 
item c) levadas para estufa BOD a 37 °C para as bactérias, 
durante 24 horas, enquanto os fungos serão cultivados a 
28 °C–30 °C, durante 72 horas–96 horas. Após esses 
períodos serão observados os halos de inibição os quais 
serão medidos em mm com auxílio de uma régua.

5. Considerações finais

Os benefícios dos processos ecológicos desempenhados por 
microrganismos por meio das bactérias promotoras do crescimento 
de plantas (BPCPs) têm contribuído para alcançar a sustentabilidade 
no setor do agronegócio. A tecnologia de inoculação de bactérias de 
interesse biotecnológico na agricultura é um recurso de grande impor
tância econômica, além do que pode contribuir para reduzir o uso e 
consequente impacto dos agroquímicos.
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A agricultura sustentável requer a utilização de estratégias que 
permitam o aumento da produtividade sem o prejuízo do meio am-
biente, abrindo novas perspectivas para contribuir no desenvolvimento 
de novas tecnologias, métodos e estratégias na agroindústria. 
Os processos mediados pelos microrganismos tornamse essenciais 
na preservação e na conservação dos recursos naturais.
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