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INTRODUÇÃO: 

Os metabólitos secundários de bactérias formam um grupo diversificado de moléculas de 

grande importância para o desenvolvimento de medicamentos e outras aplicações. A grande maioria 

dos compostos antimicrobianos, por exemplo, são derivados de metabólitos secundários isolados de 

bactérias ou de fungos.  Neste aspecto destacam-se os actinomicetos e em particular os membros do 

gênero Streptomyces.  Os estreptomicetos, bactérias gram-positivas, aeróbias estritas encontradas em 

abundância no solo, são os principais produtores de antibióticos (BERDY, 2005).  O descobrimento 

de antibióticos a partir de membros deste grupo começou com a estreptomicina, um dos primeiros 

antibióticos utilizados na medicina, obtida de Streptomyces griseus em 1944 (WAKSMAN, 1953). 

  Os actinomicetos ocupam uma grande variedade de nichos na natureza, podendo inclusive ser 

encontrados nos tecidos internos de plantas. Microrganismos que se adaptaram a estes tecidos e que 

não causam danos ao hospedeiro são chamados de endofíticos. Nos últimos anos, foi evidenciado 

que endofíticos em geral, e actimomicetos endofíticos em particular, apresentam alto potencial de 

produção de novos compostos bioativos (STROBEL, 2003; GUO et al., 2008; QIN et al., 2009;  JANSO; 

CARTER, 2010).  Estima-se que cada uma das cerca de 300 mil espécies de plantas existentes abrigue 

pelo menos um microrganismo endofítico (STROBEL; DAISY, 2003).  Dentro deste enorme universo dos 

microrganismos endofíticos, aqueles encontrados em plantas medicinais são considerados promissores no 

que se refere à capacidade de sintetizar substâncias com atividade farmacológica (STROBEL, 2003). 

Isto porque, em alguns casos, o princípio ativo de uma planta medicinal pode ser produzido tanto 

pela planta quando pelo endofítico. Um exemplo importante deste fenômeno foi observado com o 

taxol, um agente anticancerígeno. Inicialmente, esta substância foi encontrada na parte interna da 

casca de várias espécies de plantas do gênero Taxus. No entanto, a extração a partir desta fonte é um 

processo de alto custo e a sua produção de forma sintética não se mostrou viável. Logo, iniciou-se a 

busca por fontes alternativas de taxol pela triagem de microrganismos endofíticos.  O resultado 

destes estudos foi surpreendente, pois fungos endofíticos produtores de taxol foram identificados não 

só em espécies do gênero Taxus, mas também em outras espécies de plantas (STROBEL, 2003;  

ZHOU et al., 2010). 

Dentre as muitas plantas medicinais encontradas no Brasil, as espécies do gênero Baccharis 

se destacam por serem recomendadas para diversos tipos de enfermidades. Estas plantas são arbustos 

e subarbustos amplamente distribuídos nas Américas, ocorrendo deste o sul do Canadá até o sul da 

Argentina e do Chile (HEIDEN et al., 2007). O gênero possui entre 400 a 500 espécies, sendo muitas 

delas utilizadas na medicina popular para uma variedade de doenças, tais como problemas hepáticos, 
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dores de cabeça, diabetes, doenças na próstata, estômago, anemias e inflamações (VERDI, 2005). 

Investigações com várias espécies do gênero têm comprovado suas atividades farmacológicas. Por 

exemplo, foi demonstrado que B. dracunculifolia produz compostos fenólicos e triterpenóides com 

atividade antileishmania e antimalária (SILVA FILHO et al., 2009) e que B. retusa produz uma 

molécula do grupo dos flavanones com propriedades inibitórias contra Leishmania spp e 

Trypanosoma cruzi (GRECCO et al., 2010). Outras investigações mostraram que extratos de 

Baccharis spp possuem atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas 

(AVANCINI, et al., 2000;  AGOSTINI et al., 2005; FERRONATO et al., 2007). 

A proposta inicial deste trabalho foi o isolamento de actinomicetos endofíticos de Baccharis 

spp visando à identificação de espécies produtoras de substâncias bioativas. Para alcançar este fim, 

realizamos o isolamento e a caracterização de endofíticos presentes em folhas e raízes destas plantas.  

Uma vez isolada, a atividade antimicrobiana das amostras foi investigada.  No entanto, no decorrer 

do projeto o objetivo inicial foi ampliado de três formas. Primeiro, isolamos bactérias de outros 

grupos, além de actinomicetos. Segundo, o trabalho não ficou restrito à endofíticos, pois bactérias da 

rizosfera também foram investigadas. Finalmente, outros aspectos de interesse biotecnológico foram 

e estão sendo estudados como, por exemplo, a capacidade de produzir polyhdroxialcanoato (PHA),  

polímeros que podem ser usados na produção de plástico biodegradável. 

O trabalho resultou no preparo de uma coleção de microrganismos endofíticos e da rizosfera 

provenientes de B. retusa e de B. montana. Foram realizadas triagens que permitiram o isolamento e 

a identificação de espécies capazes de inibir o crescimento de bactérias gram-positivas, gram-

negativas e de leveduras de interesse médico.  Bactérias produtoras de polyhdroxialcanoato (PHA) 

foram identificadas e estão sendo caracterizadas.  
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MATERIAIS E MÉTODOS: 

Origem das bactérias isoladas. 

As bactérias isoladas neste estudo foram extraídas de folhas, raízes e rizosfera de plantas do 

gênero B. retusa e de B. montana da Floresta Ombrófila Mista da área de Preservação Ambiental do 

Mackenzie em Campos do Jordão, São Paulo. Duas plantas de B. retusa foram utilizadas, chamadas 

de plantas 1 e 2 (figura 1A e B). Da planta 1 foram coletadas amostras de folhas. Da planta 2 foram 

coletadas amostras de folhas, da raiz e da rizosfera.  Por outro lado, apenas uma espécime de B. 

montana foi utilizada (figura 1C). A coleta foi realizada em fevereiro de 2010. A identificação das 

espécies foi realizada pela Profa. Dra. Daniella Sampaio.  

 

 

Fig. 1. Exemplares de Baccharis utilizadas neste estudo. Duas espécimes de B. retusa (A e B) e uma 

de B. montana serviram de fonte para a obtenção das bactérias.   

 

Preparo das folhas, raízes e de solo da rizosfera. 

Folhas e raízes coletadas no período da manhã foram transportadas para o Laboratório de 

Biologia Molecular e Virologia. Ao chegar ao laboratório, no final da tarde, as amostras foram 

lavadas com água corrente, desinfetadas por imersão em etanol 70% por 3 minutos seguido de duas 

lavagens com solução aquosa (5%) de hipoclorito de sódio por 1 e 2 minutos. O material foi tratado 

por 10 minutos em uma solução de 2,5 % tiosulfato de sódio para a remoção de resíduos tóxicos de 

hipoclorito (Qin et al, 2009). O material foi novamente imerso em etanol 70% por um minuto e em 

seguida imerso em água autoclavada. Aproximadamente um grama de folhas e raízes foram 
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colocadas em um cadinho, acrescida de 9 ml de solução salina esterilizada e maceradas com um 

pistilo de forma asséptica no fluxo laminar. Após homogeneização, as amostras foram centrifugas 

em tubos de plástico estéril tipo “falcon” a 500 x g por 5 minutos e o sobrenadante removido para as 

inoculações. 

Para a triagem de amostras da rizosfera, aproximadamente 1 grama de solo coletado e foi 

diluído em 9 ml de solução salina esterilizada. A amostra foi vigorosamente homogeneizada por cerca 

de 10 min. As amostras foram centrifugas em tubos tipo “falcon” a 1000 x g por 5 minutos.  O 

sobrenadante foi removido e estocado para as inoculações. 

  

Meios de cultura e inoculações. 

Os meios de cultura utilizados neste trabalho foram os seguintes: 

1. Meio Glicerol Asparagina (ISP-5). Este meio de cultura foi descrito por Pridham e Lyons (1961) e 

faz parte dos meios utilizados pelo International Streptomyces Project (ISP) (SHIRLING e 

GOTTLIEB, 1966). O meio ISP-5 tem sido utilizado com sucesso para o isolamento de 

actimomicetos endofíticos, como por exemplo, no trabalho realizado com milho (ARAÚJO et al., 

1999). 

2. Arginina Levedura Agar modificado. Trata-se de uma adaptação do meio utilizado originalmente 

para o isolamento de actinomicetos de solo (NONOMURA; OHARA, 1969). A modificação foi 

elaborada pela Dra. Magali Araújo, do laboratório de Antibióticos da Universidade Federal de 

Pernambuco; 

3. Meio Amido Caseína modificado. Meio de cultura desenvolvido por Kuster e Williams (1964) e 

utilizado com sucesso para o isolamento de actinomicetos do solo (WILLIAMS; DAVIES, 1965).  

Recomendado para o crescimento de estreptomicetos (MACKAY, 1977) e actinomicetos em geral 

(PEELA et al., 2005). 

4. Embora não seja um meio específico para actinomicetos, o meio LB (Luria Bertani) também foi 

utilizado neste trabalho.  

Todos os meios de cultura utilizados neste trabalho foram suplementados com antifúngicos 

(100 μg ml
−1

 de cycloheximide e 50 μg ml
−1

 nistatina) após a autoclavagem. 
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  Para a inoculação, o volume de 50 μl foi retirado de cada amostra e dispensado na superfície 

do ágar. Este inóculo foi distribuído de forma homogênea utilizando a alça de Drigalski. As placas de 

Petri foram deixadas em uma estufa bacteriológica a 27ºC.  As amostras foram observadas 

diariamente e retiradas da estufa após a formação de colônias. Amostras que apresentaram alta 

densidade de crescimento foram diluídas com solução salina esterilizada e inoculadas novamente em 

placas de Petri como descrito acima. 

 

 Preparo de cultura pura e manutenção das culturas isoladas. 

As colônias que apresentaram crescimento em seus respectivos meios de cultura foram 

transferidas para uma nova placa pela técnica de esgotamento. Após o crescimento, o processo foi 

repetido para garantir a pureza das colônias. A repicagem foi realizada a cada dois meses para a 

manutenção das colônias puras.  

 

Estocagem das amostras. 

Dois tipos de procedimentos foram utilizados para estocagem das bactérias. Inicialmente 

utilizamos óleo mineral. Para isto as bactérias foram inoculadas em frascos de infusão com meio de 

cultura apropriado. Após o crescimento, uma camada de óleo mineral estéril foi adicionada no frasco 

formando uma camada de aproximadamente um centímetro de espessura. Uma recravadeira manual 

foi utilizada para vedar o frasco de infusão. As amostras foram estocadas a temperatura ambiente.  

Posteriormente realizamos a estocagem por congelamento das amostras em meio contendo 

crioprotetores.  Os crioprotetores usados foram leite desnatado (20%) ou glicerol (15%).  O 

procedimento usado foi o indicado por Oplustil e colegas (2010).  A amostra bacteriana foi 

multiplicada em cerca de 5 ml do caldo apropriado. Após a confirmação do crescimento pela 

turbidez do meio, a amostra foi centrifugada a 1000 x g por 5 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado resuspendido em meio de cultura com leite desnatado ou com glicerol. 

Após homogeneização, o material foi cuidadosamente transferido para um criotubo, rotulado e 

congelado à -80 ºC.    
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Caracterização preliminar. 

Uma vez obtidas placas com colônias puras, estas foram caracterizadas pelo aspecto da 

colônia. A cor e o aspecto geral das mesmas serviram para diferenciar as colônias. Para a observação 

mais detalha da forma da colônia, foi utilizada uma lupa. Finalmente, a coloração de Gram permitiu, 

além da diferenciação entre gram-positivas e negativas, a observação da forma da célula bacteriana.  

 

Triagem de bactérias produtoras de substâncias antimicrobianas. 

A triagem de bactérias produtoras de substâncias antibacterianas foi realizada pelo método de 

blocos de ágar usando uma adaptação do procedimento de Ichikawa e colegas (1961). As bactérias 

escolhidas para a triagem foram inoculadas em 5 ml de meio de cultura apropriado e incubadas a 

25ºC por um período de até 7 dias com agitação de 170 rpm. Após esse período, 50 µl de cultura 

bacteriana foram inoculadas de forma homogênea em placas de Petri. As placas foram deixadas para 

crescimento por pelo menos 7 dias, resultando na formação de um tapete bacteriano.  Após este 

período, blocos de ágar foram retirados das placas usando um abridor de coco esterilizado. Estes 

blocos foram colocados na superfície do ágar de placas nas quais as bactérias-alvo, ou seja, aquelas 

para as quais a inibição foi testada haviam sido previamente inoculadas. As bactérias-alvo usadas 

neste estudo foram Escherichia coli, Staphylococcus aureus, S. saprophyticcus e Pseudomonas 

aeruginosa. As placas foram colocadas a 37ºC para crescimento das bactérias-alvo durante 24 horas. 

Depois desse período as placas foram analisadas para verificação de formação de halo de inibição.  

 A triagem de bactérias produtoras de substâncias antifúngicas foi realizada da mesma forma 

descrita acima, exceto pelo uso de leveduras ao invés de bactérias. Neste estudo foram utilizadas as 

leveduras Candida albicans e C.tropicalis mantidas em meio Saboraud.   

 

Triagem de bactérias produtoras poli-hidroxialcanoatos (PHAs). 

Um total de 54 colônias da coleção foram caracterizadas qualitativamente para a produção de 

PHAs seguindo o protocolo proposto por Juan et al.(1998).  Neste procedimento uma solução 

contendo o corante Sudan Black B (0,02%) e etanol (96%) foi distribuída de forma homogênea sobre 

a placa com as colônias analisadas. Após a adição de aproximadamente 8 ml desta solução, as placas 

foram incubadas a temperatura ambiente por 30 min. A seguir as placas foram lavadas com uma 
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solução contendo etanol (96%) para remover o excesso de corante. O surgimento de colônias com 

coloração azul escura é indicativo da presença de PHA. 

 

Caracterização dos isolados pelo sequenciamento do 16S 

Para a extração de DNA bacteriano, os isolados foram cultivadas em 5 ml de caldo de cultura 

sob agitação por cerca de 16 horas. Após este período, as bactérias foram transferidas para um tubo 

tipo Falcon e centrifugadas a 1000 x g por 10 min. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

utilizado para a extração de DNA seguindo as instruções do kit DNAzol. O DNA extraído foi 

submetido à eletroforese em géis de agarose para avaliação do rendimento da extração e da qualidade 

do DNA extraído. Cerca de 200 ng do DNA extraído foi submetido a reação em cadeia da polimerase 

(PCR) para a síntese da região interna do gene ribossomal 16S. Utilizou-se cerca de 10 picomoles 

dos  primerss 1387r e 27f (Tabela 1) descritos por Marchesi e colegas (1997). A reação foi realizada 

no termociclador PTC 100 (BioRad) com uma unidade da enzima Taq polimerase (Biotools) e um 

volume total de 10 µl. O programa utilizado começa com uma desnaturação inicial a 94°C por 3 

minutos, seguida de 30 ciclos (94°C por 30 segundos/ 55°C por 30 segundos/72°C por 1:10 minuto). 

A purificação do segmento amplificado foi realizada com o Kit E.N.Z.A. Cycle-Pure Kit (OMEGA 

BIO-TEK) seguindo o protocolo do fabricante. Cerca de 50 ng do DNA purificado foi submetido à 

reação de sequenciamento cíclico usando o kit BigDye™ Terminator Cycle Sequencing (PE Applied 

Biosystems). O kit utiliza o método de interrupção de cadeia (SANGER et al.,1977). Após a reação o 

DNA foi purificado por precipitação em etanol e resuspendido em 10 µl de formamida antes de ser 

submetido à eletroforese no sequenciador automático  ABI Prism 3100 Sequencer (Applied 

Biosystems) do Laboratório de Evolução Molecular e Bioinformática no Instituto de Biotecnologia 

da Universidade de São Paulo.   

Tabela 1 . Sequencia dos oligos utilizados como primers na PCR. 

Nome do Primer Sequência 

1387 R 5´-GGGCGGWGTGTACAAGGC-3´ 

27 F 5´- AGAGTTTGATCMTGGCTC-3´ 
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Análise do sequenciamento 

O programa CodonCode Aligner (CodonCode Corporation) do Laboratório de Biologia 

Molecular e Virologia foi utilizado para aferir a qualidade das sequências e para a montagem dos 

“contigs”. Estas sequências foram comparadas com sequencias do Genbank usando o programa 

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi). 

 

http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
http://blast.ncbi.nlm.gov/Blast.cgi
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RESULTADOS: 

Coleção de bactérias isoladas B.retusa e B. Montana oriundas da Colônia 

Umuarama, APA de Campos do Jordão. 

Exemplares de B. retusa e B. montana encontradas na Colônia Umuarama serviram de fonte 

para o isolamento de bactérias endofíticas e rizosféricas. No isolamento inicial das bactérias 

provenientes de B. retusa, procuramos selecionar um número grande de colônias. Logo, mesmo 

colônias que não apresentavam características típicas de actinomicetos foram isoladas. Algumas das 

bactérias isoladas foram perdidas devido à contaminação ou porque pararam de crescer após a 

primeira passagem.   

 Um total de 66 isolados de B. retusa foram obtidos, sendo 19 provenientes de folhas, 16 da 

raiz e 31 da rizosfera (Anexo I, tabela A1).  Por outro lado, apenas oito isolados foram obtidos de B. 

Montana, todas oriundas da raiz (Anexo I, tabela A2).  Ao contrário do que foi realizado com B. 

retusa, apenas colônias que na sua caracterização morfológica inicial aparentavam ser actinomicetos 

foram selecionadas.  No entanto, a observação microscópica mostrou que as células de três das 

colônias isoladas de B. montana tinham forma de bastonete. As células das outras 5 colônias 

apresentavam hifas. O odor de solo, característica típica de estreptomicetos, foi avaliado para as 

bactérias obtidas de B. montana (Anexo I, tabela A2).   

Para o armazenamento de longo prazo, estas bactérias foram congeladas em crioprotetores ou 

mantidas em frascos de infusão com óleo mineral. As bactérias isoladas e mantidas nestes estoques 

constituem a Coleção de Bactérias do Laboratório de Biologia Molecular e Virologia.    

 

Bactérias selecionadas de B. retusa e testes de inibição de crescimento  

Um total de 20 isolados obtidos de B. retusa foram selecionados para os testes biológicos 

(Anexo 2, tabela A3)  Dezessete destas amostras foram obtidas com meio de cultura “LB”, duas com 

meio de cultura “Arginina” e uma amostra com meio de cultura “Caseína” (Anexo 2, tabela A3). 

Amostras consideradas positivas para a produção de substâncias que inibem o crescimento de 

bactérias foram aquelas que apresentaram halo de inibição ao redor do bloco de ágar, independente 

do tamanho do diâmetro do halo. Na figura 2, por exemplo, observa-se que a bactérias provenientes 

do isolado “2col2LB” inibem o crescimento de S. aureus. Os resultados positivos com relação à 

capacidade de inibir o crescimento de bactérias e de leveduras são apresentados na tabela 2. 
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 Fig. 2.  Teste antibacteriano. As amostras 2 col 2 LB de origem da folha (1), 2 Rizo col 4 LB de 

origem da rizosfera (2) e 1 A diluída col 2 ARG de origem da folha (3) foram avaliadas com relação 

a capacidade de inibir S. aureus. 

 

 

 

 

Fig. 3. Teste antifúngico.  As amostras 2 Rizo col 7 A LB (4),  2 R col 2 LB(5) e 2 R col 7 LB (6) 

foram avaliadas com relação a capacidade de inibir Candida albicans. A redução na densidade de 

colônias indica resultado positivo para a produção de substâncias que inibem o crescimento de C. 

albicans. 
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A avaliação da atividade antifúngica foi comprometida pelo fato de não termos conseguido a 

formação de crescimento uniforme, ou seja, de um “tapete”, com as amostras de leveduras que 

utilizamos nos ensaios. Nestes ensaios, amostras que reduziram a densidade de colônias formadas, 

como se observa com a amostra “2R col 2LB” na figura 3, foram consideradas positivas para a 

produção de antifúngicos. 

 

Tabela 2. Isolados que mostraram atividade antibacteriana ou antifúngica.  
 
Origem Planta/ 

colônia/ 

meio 

Aparência da 

colônia 

Coloração 

de Gram e 

morfologia 

Atividade 

Antimicrobiana 

Atividade 

Antifúngica 

Folha 2 col 2 LB Colônia grande 

apresentava hifas, 

aspecto gelatinoso 

no centro e seco 

nas bordas. 

Negativa 

Bacilo 

Positivo para a bactéria 

S.saprophyticcus e  

S.  aureus. 

Negativo 

Folha 2 col 2 

amarela LB 

Amarela, borda 

irregular, centro 

gelatinoso e borda 

seca 

Negativa 

Cocos 

Positivo para a bactéria 

S. saprophyticcus 

Negativo 

Raiz 

(diluída) 

2 col 2 LB Colônia branca, 

circular e 

gelatinosa. 

positiva 

Bastonete 

Negativo Positivo para a 

levedura C. 

albicans 

Raiz 

(diluída) 

2 col 1 LB Colônias grandes, 

bordas irregulares e 

seca. 

positiva 

Bastonete 

Positivo. Inibição 

modesta  da bactéria 

S.saprophyticcus 

Negativo 

Rizosfera 2 col 1 LB Poucas col, branca, 

borda irregular e 

seca. 

Positiva 

Cocos 

Positivo Inibição modesta  

S.saprophyticcus 

Negativo 

Rizosfera 2 col 2 LB Colônias brancas, 

circulares e seca. 

Negativa 

Cocos 

Positivo para a bactéria S. 

saprophyticcus 

Negativo 

Rizosfera 2 col 6 LB Colônia com o 

centro circular e 

borda irregular, 

branca e seca. 

Negativa 

Bastonete e 

cocos 

Negativo Positivo para a 

levedura C. 

albicans 
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Caracterização molecular das bactérias isoladas de B. retusa  

 Pelo menos um segmento do gene 16S de todas as 20 amostras isoladas de B. retusa foi 

sequenciado. Curiosamente, embora a intenção original fosse o isolamento de actinomicetos, nossos 

resultados indicam que nenhuma das espécies isoladas de B retusa pertence a este grupo (Tabela 3). 

A tabela apresenta informações obtidas a partir da análise da sequencia utilizando o sistema “Blast” 

do National Centre for Biotecnology Informatation (NCBI).  Dentre outras informações, o resultado 

do "Blast" permite saber qual amostra do banco de dados apresenta maior similaridade com a 

amostra analisada. Esta informação é normalmente suficiente para a determinação do gênero da 

amostra analisada.  Para algumas de nossas amostras, foi possível realizar o sequencimento com os 

dois primer e formar um “contig”. Estas amostras são indicadas com a palavra “CONTIG” abaixo do 

código do isolado (Tabela 3). Para outras amostras conseguimos uma sequencia de boa qualidade 

com apenas um dos primers.  

 Para todas as amostras analisadas a porcentagem de “identities” foi inferior a 100%, com 

valores variando de 99% a 93%.  Estes resultados devem ser vistos com cautela já que uma parte da 

diferença observada se deve a ambiguidades no nosso sequenciamento.  No entanto, uma análise 

mais minuciosa mostrou que pelo menos 4 dos nossos isolados apresentam diferenças com relação ao 

gene 16S depositado no Genbank. A amostra “2 col 2 ARG”, por exemplo, apresentou alta 

semelhança com sequencias de  Herbaspirillum rhizosphaerae. (Tabela 3). No entanto, a 

comparação entre as sequencias da nossa amostra e a depositada no Genbank mostra que 6 bases são 

de fato diferentes. Dado a alta conservação do gene 16S, esta diferença é uma forte indicação de que 

nossa amostra pode ser uma espécie diferente do gênero Herbaspirillum. Vale lembrar que o intuito 

do sequenciamento do gene 16S foi obter uma caracterização preliminar, de forma a se identificar 

pelo menos o gênero da espécie isolada. Nossos resultados alcançaram de forma bastante satisfatório 

este objetivo.    
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Tabela 3.  Análise com o sistema "Blast" das sequencias do gene 16S  de amostras obtidas de B. 

retusa. A espécie do Genbank cuja sequencia do gene 16S apresentou maior semelhança com a 

sequencia da nossa amostra é apresentada. Os valores de “indentities” mostram o grau da 

similaridade. Informação sobre a classificação da espécie também é apresentada assim como uma 

análise preliminar das ambiguidades observadas nas nossas sequencias. 
Isolado Informações da análise pelo sistema “Blast” 

2  col 2 LB 

CONTIG 

Bacillus subtilis 

Score = 2340 bits (2594),  Expect = 0.0 

Identities = 1328/1341 (99%), Gaps = 6/1341 (0%) 

13 bases possíveis erros 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus, Bacillus amyloliquefaciens subsp. 

Plantarum 

Score = 2340 bits (2594),  Expect = 0.0 

Identities = 1328/1341 (99%), Gaps = 6/1341 (0%) 

13 bases apresentaram ambiguidades 
1 A col 2 

Aginina 

CONTIG 

Pseudomonas alcaligenes 

Score = 2172 bits (2408),  Expect = 0.0 

Identities = 1227/1242 (99%), Gaps = 0/1242 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

15 bases diferentes sendo que 13 destas apresentaram ambiguidades e 2  bases diferentes 

2 col 2 

amarela LB 

Pseudomonas syringae 

Score = 1018 bits (1128),  Expect = 0.0 

Identities = 644/692 (93%), Gaps = 6/692 (1%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas 

48 bases apresentaram ambiguidades 

1 A col 1 LB Pseudomonas rhizosphaerae 

Score =  758 bits (840),  Expect = 0.0 

Identities = 452/472 (96%), Gaps = 1/472 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

2 col 2 LB 

CONTIG 

Pseudomonas fluorescens 

Score = 2269 bits (2516),  Expect = 0.0 

Identities = 1264/1268 (99%), Gaps = 0/1268 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

4 bases apresentaram ambiguidades 

2 col 7 LB Raoultella terrigena 

Score = 1092 bits (1210),  Expect = 0.0 

Identities = 617/625 (99%), Gaps = 0/625 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; 

Enterobacteriaceae; Raoultella. 

2 col 1 LB Pseudomonas rhizosphaerae 

Score =  958 bits (1062),  Expect = 0.0 

Identities = 543/548 (99%), Gaps = 2/548 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas 

2 col 2 ARG 

CONTIG 

Herbaspirillum rhizosphaerae 

Score = 2217 bits (2458),  Expect = 0.0 

Identities = 1247/1259 (99%), Gaps = 0/1259 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Betaproteobacteria; Burkholderiales; 

Oxalobacteraceae; Herbaspirillum.  

12 bases diferentes sendo que 6 destas apresentaram ambiguidades e 6  bases diferentes 

2 col 3 LB Lysinibacillus sphaericus 

Score = 1014 bits (1124),  Expect = 0.0 

Identities = 580/592 (98%), Gaps = 0/592 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Lysinibacillus. 
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2 col 5 LB Raoultella terrigena 

Score = 1072 bits (1188),  Expect = 0.0 

Identities = 598/601 (99%), Gaps = 0/601 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; 

Enterobacteriaceae; Raoultella. 

2 col1 LB Pseudomonas moraviensis 

Score = 1041 bits (1154),  Expect = 0.0 

Identities = 593/601 (99%), Gaps = 2/601 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales;Pseudomonadaceae; 

Pseudomonas. 

2 col 4 LB 

CONTIG 

Rhodococcus erythropolis 

Score = 2223 bits (2464),  Expect = 0.0 

Identities = 1245/1252 (99%), Gaps = 1/1252 (0%) 

Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteridae; Actinomycetales; 

Corynebacterineae; Nocardiaceae; Rhodococcus. 

7 bases apresentaram ambiguidades 

2 col 7 A LB Pseudomonas fluorescens 

Score = 1023 bits (1134),  Expect = 0.0 

Identities = 581/589 (99%), Gaps = 1/589 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

 

2 col 1 LB 

CONTIG 

Bacillus amyloliquefaciens 

Score = 2280 bits (2528),  Expect = 0.0 

Identities = 1277/1284 (99%), Gaps = 1/1284 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

7 bases apresentaram ambiguidades 

2 col 2 LB 

CONTIG 

Raoultella terrigena 

Score = 2252 bits (1219),  Expect = 0.0 

Identities = 1238/1247 (99%), Gaps = 2/1247 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales; 

Enterobacteriaceae; Raoultella. 

8 bases diferentes sendo que 5 destas apresentaram ambiguidades e 3 bases diferentes 

2 col 7 B LB Bacillus psychrodurans 

Score =  670 bits (742),  Expect = 0.0 

Identities = 391/403 (97%), Gaps = 1/403 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

2 col 6 LB Pseudomonas fluorescens 

Score = 2152 bits (2386),  Expect = 0.0 

Identities = 1210/1220 (99%), Gaps = 1/1220 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

10 bases diferentes sendo que 9 destas apresentaram ambiguidades e 1  base diferente 

2 col 3 LB 

CONTIG 

Pseudomonas fluorescens 

Score = 1092 bits (1210),  Expect = 0.0 

Identities = 614/620 (99%), Gaps = 0/620 (0%) 

2 col 2 B 

Caseína 

CONTIG 

Bacillus psychrodurans 

Score =  670 bits (742),  Expect = 0.0 

Identities = 391/403 (97%), Gaps = 1/403 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

2 col 8 B 

Caseina 

 

CONTIG 

Bacillus amyloliquefaciens 

Score = 2203 bits (2442),  Expect = 0.0 

Identities = 1266/1292 (98%), Gaps = 3/1292 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

26 apresentaram ambiguidades 
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Bactérias selecionadas de B. Montana e testes de inibição de crescimento  

  Conforme mencionado acima, no caso da triagem de amostras provenientes de B. montana 

apenas colônias cuja morfologia  correspondia ao esperado de um exemplar do gênero Streptomyces 

foram escolhidas. Todos os oito isolados selecionados foram utilizados em teste de inibição 

bacteriano (Tabela 4).  No entanto, apenas os isolados “ARG 3R C5” e “ARG 3R C6” apresentaram 

atividade inibitória. O isolado “ARG 3R C6” foi capaz de inibir o crescimento de  S. saprophyticcus, 

S. aureus e P.aeruginosa (Tabela 4). Já o isolado “ARG 3R C5” teve atividade inibitória restrita a 

espécie P.aeruginosa (Tabela 4). O isolado “ARG 3R C5” formou colônias com aspecto típico de 

estreptomiceto (Fig. 4A) e células em forma de hifas (Fig. 4B).  

 
Tabela 4: Análise da atividade antibacteriana das bactérias isoladas de B. montana. Resultado positivo indica 

que alguma inibição foi observada. 

Isolado de          
B. montana 

Resultado do teste de inibição contra as espécies alvo. 

 E. coli S. saprophyticcus S. aureus P. aeruginosa 

LB 3R C10 
Neg. Neg. Neg. Neg. 

LB 3R C5 
Neg. Neg. Neg. Neg. 

LB 3R C14A 
Neg. Neg. Neg. Neg. 

CAS 3R C5 
Neg. Neg. Neg. Neg. 

ARG 3R C4 
Neg. Neg. Neg. Neg. 

ARG 3R C5 
Neg. Neg. Neg. Positivo 

LB 3R C14D 
Neg. Neg. Neg. Neg. 

ARG 3R C6 
Neg. Positivo Positivo Positivo 
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Fig.4. Colônias e células do isolado “ARG 3R C5”.  A) O isolado foi selecionado inicialmente 

devido a aparência típica de estreptomiceto. B) A observação microscópica (1000 x) mostrou células 

em forma de hifas. 

 

Caracterização molecular das bactérias isoladas de B. montana. 

Pelo menos uma extremidade do gene 16S das 8 amostras isoladas de B. montana foi 

sequenciado. A qualidade das sequencias obtidas para estas amostras foi inferior a que conseguimos 

para as amostras isoladas de B. retusa.  Por isto, a análise “Blast” mostra apenas os resultados em 

termos do gênero com maior grau de similaridade (Tabela 5). Observa-se que o odor de solo foi 

observado em todos os exemplares de estreptomicetos, mas que duas amostras de Bacillus spp. 

também apresentaram esta característica (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Informações obtidas com a análise "Blast" das sequenciaa do gene 16S  das amostras 

obtidas de B. montana. A gênero cuja sequencia do gene 16S apresentou maior semelhança com a 

sequencia da nossa amostra é indicada. 

Nº AMOSTRAS 

ODOR 

DE 

SOLO 

GRAM 
RESULTADO 

SEQUENCIAMENTO 

1 LB 3R C10 +++ + Bacillus spp 

2 LB 3R C5 +++ + Streptomyces spp 

3 LB 3R C14A ++ + Streptomyces spp 

4 CAS 3R C5 +++ + Streptomyces spp 

5 ARG 3R C4 ++ + Streptomyces spp 

6 ARG 3R C5 +++ + Streptomyces spp 

7 LB 3R C14D ++ + Bacillus spp 

8 ARG 3R C6 - + Bacillus spp 
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  Produção de poli-hidroxialcanoatos. 

A triagem preliminar de bactérias produtoras de PHA mostrou que várias das amostras 

testadas são capazes de produzir este polímero. A relação das amostras que foram analisadas é 

apresentada na tabela A4 (Anexo III).  A figura 5 mostra a aparência de  8 colônias após o tratamento 

com o corante Sudan Black e a lavagem com etanol. As colônias 3 e 5, com aspecto azul escuro 

sugerem alta produção de PHAs. Por outro lado, o aparecimento de coloração azul claro, observado 

nas colônias 1, 4 e 8, indica que, nas condições de crescimento que utilizamos, a espécie é uma 

produtora pouco eficiente do polímero. Já as colônias 2,6 e 7 apresentaram resultado negativo.  Os 

resultados deste procedimento mostraram que 13 das colônias testadas foram capazes de produzir 

PHA (Tabela 6)  

  

 

Fig. 5. Triagem de amostras produtoras de PHA. A coloração azul é indicativa da produção de PHA. 
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Tabela 6. Produção de PHA indicado pela coloração após o tratamento com o corante Sudan Black.  A 

triagem  mostrou  que 13 das colônias analisadas são capazes de produzir PHA.  A intensidade da produção 

foi avaliada pela intensidade da coloração azul.  

Meio d e cultura utilizado Código do isolado Resultado 
1
 

Arginina 2RC1 ++ 

Arginina 2RC7 +++ 

Arginina 2RC8 ++ 

Arginina 1AC2 + 

Arginina FCA2 ++ 

Arginina FCA4 ++ 

ISP-5 2RC1 ++ 

ISP-5 2RC7 +++ 

ISP-5 2RC8 + 

LB 2RC7B ++ 

Caseína 2RC1 ++ 

Caseína 2RC1A + 

Caseína 2RC6 + 

1. A intensidade da coloração é indicada: +++ azul escuro; ++ azul mais claro; + azul bastante claro.  

 

Caracterização molecular das bactérias produtoras de PHA 

 A caracterização molecular das bactérias produtoras de PHA esta sendo realizada. Para isto, DNA 

genômico de todas as amostras produtoras foi extraído. Este material foi utilizado como molde para a síntese 

do gene 16S pela reação em cadeia da polimerase (PCR). Até o momento obtivemos e purificamos fragmentos 

de seis amostras (Fig. 6). Estas amostras em breve serão submetidas ao sequenciamento para a caracterização 

molecular. 

 

Fig. 6. Eletroforese em gel de agarose. Fragmentos do gene 16S de amostras produtoras de PHA 

foram sintetizados e purificados com o Kit E.N.Z.A. Cycle-Pure Kit (OMEGA BIO-TEK).    DNA 

padrão:  Hind/III;  canaleta 1: isolado ISP-5/2RC1; canaleta 2: ISP-5/2RC8; canaleta 3: ISP-5/2RC7; 

canaleta 4: CAS/2RC1A; canaleta 5: CAS/2RC1; canaleta 6: CAS/2RC6, canaleta 7: LB/2RC7 
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 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS: 

 O trabalho realizado resultou no estabelecimento de uma coleção com mais de 50 isolados de 

bactérias endofíticas e rizosféricas provenientes de B. retusa e de B. montana. A coleção será 

mantida congelada a -80°C, sendo que algumas amostras também estão armazenadas em óleo 

mineral. Todas as amostras da coleção passaram por uma caracterização preliminar e foram 

devidamente catalogadas. Um grupo de 28 amostras foi caracterizado pelo sequenciamento parcial 

do gene ribossomal 16S. A caracterização molecular permitiu a identificação do gênero destas 

amostras e a determinação preliminar da espécie para vários exemplares da coleção.  

 Curiosamente, actionomicetos não foram encontrados no grupo de 20 amostras originadas de 

B. retusa. Estas bactérias foram selecionadas para os testes biológicos e para a caracterização 

molecular.  Nos testes antibacterianos, nenhuma destas amostras mostrou atividade contra bactérias 

gram-negativas. No entanto, cinco isolados deste grupo foram capazes de inibir gram-positivas. A 

caracterização molecular dos isolados com atividade antibacteriana mostrou que são bactérias dos 

gêneros Bacillus, Pseudomonas e Raoultella (Tabela A5, anexo IV).  Os resultados com relação à 

capacidade de inibição das leveduras do gênero Candida não foram conclusivos devido a 

dificuldades na obtenção de um crescimento homogêneo e completo na superfície do ágar.  

 Bactérias do gênero Bacillus e vários actinomicetos do gênero Streptomyces foram 

selecionados de B. montana. Os resultados dos testes antibacterianos mostrou que dois isolados 

apresentaram atividade contra P. aeruginosa, uma bactéria gram-negativa caracterizada por 

apresentar resistência a vários tipos de antibióticos.  Um destes isolados é membro dos  

estreptomicetos e o outro uma espécie do gênero Bacillus. Este último também mostrou atividade 

antibacteriana contra gram-positivos. Novos estudos serão realizados com estes isolados para a 

confirmação da atividade antimicrobiana e identificação das espécies.   

 A triagem para a seleção de isolados que produzem PHA sugere que a capacidade de 

produção destes polímeros é bastante difundida na natureza. Nossos resultados mostraram que 

aproximadamente 24% das amostras analisadas produzem o polímero. A caracterização molecular 

das amostras selecionadas está sendo realizada. Os resultados obtidos nesta caracterização vão nos 

auxiliar na escolha de amostras para investigações futuras.       

A coleção bacteriana estabelecida neste trabalho irá propiciar diversas oportunidades de 

pesquisa. Uma das novas linhas de investigação será a triagem da coleção visando encontrar espécies 

endofíticas capazes de inibir o crescimento de fitopatógenos. O primeiro estudo nesta linha é tema de 
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um trabalho de conclusão de curso (TCC) no qual a capacidade de inibir o crescimento de Ralstonia 

solanacearum, uma importante doença de solanáceas, será analisada. Outra linha de investigação 

futura será o aprofundamento da caracterização de alguns dos isolados da nossa coleção. Será 

importante, por exemplo, investigar as amostras que apresentaram diferenças com relação a genes 

16S encontrados no Genbank. Como se trata de um gene altamente conservado, não é improvável 

encontrar espécies distintas com diferenças mínimas neste segmento genômico. Logo, é possível que 

alguns dos nossos isolados sejam representantes de uma espécie que ainda não foi caracterizada.  Por 

exemplo, uma possível nova espécie produtora de substâncias voláteis foi identificada. Este isolado 

será tema de estudos subsequentes que envolverão a caracterização molecular e a investigação de 

possíveis aplicações práticas.   
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 ANEXOS  

Anexo 1 -  Bactérias isoladas de B. retusa e de B. montana. 

A tabela A1 relaciona todas as bactérias endofíticas isoladas de folhas e da raiz de B. retusa e 

também bactérias rizosféricas desta mesma planta. Algumas amostras apresentaram crescimento muito denso 

e precisaram ser diluídas, como indicado em algumas amostras da primeira colôniasuna da tabela. A segunda 

colôniasuna indica a planta da qual o isolado foi obtido, o meio de cultura utilizado e o número da colônias. A 

terceira colôniasuna indica as características morfológicas da colôniasônia observadas a olho nu e com a lupa. 

Também indica a textura da colôniasônia conforme observado na transferência das mesmas. O termo 

“agregado” indica que a amostra tinha uma tendência de formar agregados ao invés de colônias isoladas.  

Finalmente, a quarta colôniasona mostra as observações microscópicas após a colôniasoração de Gram. 

 

Tabela 1A.   Tabela com observações preliminares das bactérias isoladas de B. retusa. Algumas destas 

amostras foram perdidas por contaminação ou porque pararam de se multiplicam no meio de cultura após a 

primeira passagem. 

Região da planta Planta/colôniasônia

/meio 

Características das colônias Colôniasoração 

de Gram e 

morfologia 

Folha (diluída) 2 col 1 Arginina Amarelada, forte, agregado, gelatinosa Negativa/Hifas? 

Folha (diluída) 2 col 2 A Arginina Amarela Positiva/Cocos 

Folha (diluída) 2 col 2 B Arginina Esbranquiçada e gelatinosa Não Identificado 

Folha (diluída)   

 pequenas, circulares, escuras e gelatinosas. 

Negativa 

Bastonete 

Folha 2 col 1 ISP5 Poucas  , minúsculas, rosa e seca. Não Identificado 

Folha 2 col 2 ISP5 Minúsculas,  rosa e seca. Não Identificado 

Folha (diluída) 2 col 1 Caseína “Olho de gato” (observação na lupa) borda 

irregular,  amarelas e secas. 

Negativa/ 

Folha (diluída) 2 col 2 Caseína Borda irregular meio gelatinoso e borda seca. Negativa/Cocos 

Folha (diluída) 2 col 3 Caseína   borda irregular, desenhada e seca. Positiva / Cocos 

Folha (diluída) 1 A col 1 Arginina poucas col, grandes, gelatinosas,  Negativa/Hifas?   

Folha (diluída) 1 A col 3 A Arginina 

Borda irregular, escura e seca. 

Negativa/ 

Bastonete  

Folha (diluída) 1 A col 3 B Arginina Amarelo forte e gelatinosa Vanessa Analisar  

Folha (diluída) 1 A col 4 Arginina Meio escuro, borda irregular, clara, poucas col 

e seca. 

 

Negativa 

Bastonete 
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Folha 1 A ISP5 

Minúsculas, circulares,   rosas e seca. 

Negativa / 

Bastonete 

Folha 1 A col 2 LB Borda irregular,  amarelada, meio escuro e 

seca. 

Não Identificado 

Folha (diluída) 1 A col 1 Caseína  Não foi observado Positiva/Bastonete 

Folha (diluída) 1 A col 2 Caseína Não foi observado Não Identificado 

Folha (diluída) 1 A col 3 Caseína Não foi observado Negativa / 

Bastonete 

Folha (diluída) 1 A col 4 Caseína Não foi observado Não Identificado 

Raiz (diluída) 2 col 1 Arginina Não formou col, bordas irregulares e 

gelatinosa 

Negativa / 

Bastonete 

Raiz (diluída) 2 col 3 Arginina Circular, borda escura e meio mais claro, col  

não tão gelatinosa 

Não Identificado 

Raiz 2 col 2 LB Branca, circular, gelatinosa e col Negativa / Cocos 

Raiz 2 col 4 LB Col, amareladas, circulares e pequenas Positiva / Cocos 

Raiz 2 col 6 LB 

Larvas 

Negativa / 

Bastonete   

Raiz (diluída) 2 col 3 LB Grandes,   borda irregular e secas. Negativa / Actino   

Raiz (diluída) 2 col 4 LB Não foi observado Não Identificado   

Raiz (diluída) 2 col 5 LB   borda irregular e secas. Não Identificado   

Raiz (diluída) 2 col 1 Caseína Não foi observado Não Identificado   

Raiz (diluída) 2 col 2 Caseína Não foi observado Não Identificado   

Raiz 2 col 1 A Caseína Amarela, circular,  gelatinosa Positivo /Bastonete   

Raiz 2 col 1 B Caseína 

branca, circular,   gelatinosa 

Positivo / 

Bastonete    

Raiz 2 col 2 Caseína   pequenas, circulares e gelatinosa  Não Identificado   

Raiz 2 col 3 Caseína Amarela, circular, poucas col e gelatinosa Negativa / Hifas?   

Raiz 2 col 5 Caseína 

Não foi observado 

Positiva / 

Bastonete   

Raiz 2 col 6 Caseína 

 Amarelada, circular e gelatinosa 

Negativa / 

Bastonete   

Rizosfera 2 col 1 Arginina 

 1 grande, não circular e seca. 

Negativa / 

Bastonete 

Rizosfera 2 col 2 Arginina   1 grande e gelatinosa. Não Identificado 

Rizosfera 

 

2 col 3 Arginina 

  seca. Não Identificado  

Rizosfera 2 col 4 Arginina 

não formou col e seca. 

Negativa / 

Filamentos  
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Delgados 

Rizosfera 2 col 5 Arginina 

 grandes e gelatinosa. 

Negativa / 

Bastonete 

Rizosfera 2 col 6 Arginina 

 grandes e, bordas irregulares e secas. 

Negativa / 

Bastonete 

Rizosfera 2 col 7 Arginina 

bordas irregulares, poucas col e secas. 

Negativa / 

Bastonete 

Rizosfera 2 col 8 Arginina 

poucas col, grande, borda irregular e seca 

Positivo / 

Bastonete 

Rizosfera 2 col 9 Arginina 

Não formou  col, minúscula e gelatinosa 

Negativa / 

Bastonete 

Rizosfera 2 col 1 ISP5 

Não formou col, minúscula e gelatinosa 

Negativa / 

Bastonete 

Rizosfera 2 col 2 ISP5 Não formou col, minúscula e gelatinosa Negativa / Cocos 

Rizosfera 2 col 3 ISP5 circular, branca e gelatinosa Não Identificado 

Rizosfera 2 col 4 ISP5 circulares, branca e gelatinosa Não Identificado 

Rizosfera 2 col 5 ISP5 Minúsculas Não Identificado  

Rizosfera 2 col 6 ISP5   rosa e pequenas Não Identificado 

Rizosfera 2 col 7 ISP5 

Minúsculas 

Negativa / 

Bastonetes  

Rizosfera 2 col 8 ISP5 1 col, branca e gelatinosa Não Identificado 

Rizosfera 2 col 9 ISP5 poucas col, borda irregular, branca e seca. Não Identificado 

Rizosfera 2 col 1 Caseína poucas col, circular, gelatinosa e branca Negativo / Bacilo 

Rizosfera 2 col 2 A Caseína Minúsculas Positivo / Bacilo    

Rizosfera 2 col3 Caseína não col e seca. Negativo / Hifas?   

Rizosfera 2 col 4 Caseína col, circulares, branca e gelatinosa Positivo / Cocos  

Rizosfera 2 col 5 Caseína poucas col, circular, gelatinosa e branca Positivo / Bacilo 

Rizosfera 2 col  6 A Caseína 

Amarelada 

Positiva / 

Bastonete    

Rizosfera 2 col 6 B Caseína Circular e branca Negativo / Bacilo   

Rizosfera 2 col 7 A Caseína Rosa, circular e gelatinosa Não Identificado  

Rizosfera 2 col 7 B Caseína esbranquiçada e gelatinosa Negativa / Bacilo  

Rizosfera 2 col 8 A Caseína circular, esbranquiçada e gelatinosa Positivo / Bacilo  

Rizosfera 2 col 8 B Caseína Circular, escuro no meio e gelatinosa Positivo?/Bacilo  

Rizosfera 2 col 9 Caseína Seca Negativo / Hifas    

Rizosfera 2 col 10 Caseína Circular e meio escuro Negativo? / Cocos    
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A tabela A2 relaciona as bactérias isoladas de B. montana.  Todas as bactérias foram isoladas da raiz e 

a apresentavam formato de colônia que indicava tratar-se de um actinomiceto. Como estreptomicetos são 

caracterizadas pelo odor de solo, esta característica foi avaliada para as col isoladas. 

 

Tabela A2. Caracterização preliminar de bactérias encontradas na amostra de B. montana. 

Col que apresentavam características de actinomicetos foram selecionadas para esta análise preliminar.  

Resultado da coloração de Gram, odor de solo das bactérias e formato da célula bacteriana. 

Código da 

amostra 

Odor de solo* Coloração de Gram e Morfologia 

LB 3R C10 +++ Bastonete/ gram-positiva 

LB 3R C5 +++ Hifas/ gram-positiva 

LB 3R C14A ++ Hifas/ gram-positiva 

CAS 3R C5 +++ Hifas/ gram-positiva 

ARG 3R C4 ++ Hifas/ gram-positiva 

ARG 3R C5 +++ Hifas/ gram-positiva 

LB 3R C14D ++ Bastonete/ gram-positiva 

ARG 3R C6 - Bastonete/ gram-positiva 

*A intensidade do odor é indicada, sendo “+++”, muito  intenso, “++”, intensidade média, “+”, 

intensidade fraca, “-“, ausência de odor de solo.  
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ANEXO II – Resultados dos testes de inibição de crescimento. 

 Vinte isolados de B.retusa foram avaliados com relação à capacidade de inibir bactérias e leveduras. 

Os resultados são apresentados na tabela A3. Cinco isolados mostraram atividade antibacteriana nos nossos 

testes. Dois isolados mostraram uma possível atividade antifúngica.  

Tabela A3. Identificação e resultados dos testes antimicrobianos das amostras selecionadas. 

 
Origem Planta/ 

colônia/ 

meio 

Aparência da colônia Coloração de 

Gram e 

morfologia 

Antimicrobiano Antifúngico 

Folha 2 col 2 LB Colônia grande 

apresentava hifas, 

aspecto gelatinoso no 

centro e seco nas 

bordas. 

Negativa 

Bacilo 

Positivo para a 

bactéria S. 

saprophyticcus e S.  

aureus. 

Negativo 

Folha 1 A col 2 

Aginina 

Poucas col com borda 

irregular ,hifas e seca. 

Negativa 

Cocos 

Negativo Negativo 

Folha 2 col 2 

amarela LB 

Amarela, borda 

irregular, centro 

gelatinoso e borda seca 

negativa 

Cocos 

Positivo para a 

bactéria 

S.saprophyticcus 

Negativo 

Folha 

(diluída) 

1 A col 1 

LB 

Poucas col, amarela, 

circular e gelatinosa 

positiva 

Cocos 

Negativo Negativo 

Raiz 

(diluída) 

2 col 2 LB Colônia branca, circular 

e gelatinosa. 

positiva 

Bastonete 

Negativo Positivo para o 

fungo C.albicans 

Raiz 2 col 7 LB Col brancas, 

Gelatinosa. 

 

Positiva 

Cocos 

Negativo Negativo 

Raiz 

(diluída) 

2 col 1 LB Col grandes, bordas 

irregulares e seca. 

positiva 

Bastonete 

Positivo pequena 

inibição na presença 

da bactéria 

S.saprophyticcus 

Negativo 

Raiz 2 col 2 ARG Amarela, borda irregular 

e gelatinosa. 

Positiva 

Bastonete 

Negativo Negativo 

Raiz 

(diluído) 

2 col 3 LB Amarela e gelatinosa Positiva 

Filalmentos? 

Negativo Negativo 

 

Raiz 

(diluído) 

2 col 5 LB Colônia com borda 

irregular e seca 

Negativa 

Cocos, 

diplococos 

Negativo Negativo 

Raiz 2 col1 LB Col grandes, borda Positiva Negativo Negativo 
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(diluída) irregular, centro escuro 

e secas 

Bastonete 

Rizosfera 2 col 4 LB Colônia grande, branca, 

circular e gelatinosa. 

Positiva 

Cocos 

Negativo Negativo 

Rizosfera 2 col 7 A 

LB 

Colônia pequena, 

amarela, circular e 

gelatinosa. 

Positiva 

Bacilo 

Negativo Negativo 

Rizosfera 2 col 1 LB Poucas col, branca, 

borda irregular e seca. 

Positiva 

Cocos 

Positivo pequena 

inibição na presença 

da bactéria 

S.saprophyticcus 

Negativo 

Rizosfera 2 col 2 LB Col brancas, circulares e 

seca. 

Negativa 

Cocos 

Positivo para a 

bactéria 

S.saprophyticcus 

Negativo 

Rizosfera 2 col 7 B LB Colônia pequena, 

branca, circular e 

gelatinosa. 

Positiva 

Minúsculos 

bastonete 

Negativo Negativo 

Rizosfera 2 col 6 LB Colônia com o centro 

circular e borda 

irregular, branca e seca. 

Negativa 

Bastonete e 

cocos 

Negativo Positivo para o 

fungo Candida 

albicans 

Rizosfera 2 col 3 LB Poucas col, grandes, 

circulares e gelatinosa. 

Positiva 

Cocos 

Negativo Negativo 

Rizosfera 2 col 2 B 

Caseína 

Marrom, circular e seca Positiva 

Bastonete 

Compridos 

Negativo Negativo 

Rizosfera 2 col 8 B Circular, centro escuro e 

gelatinoso 

Negativa 

Bastonetes 

pequenos 

Negativo Negativo 
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ANEXO III - Triagem de produtoras de PHA.  

 Um total de 54 colônias da coleção foi analisada visando identificar as produtoras de PHA. A 

relação das amostras utilizadas na triagem é apresentada na tabela A4.  

Tabela A4: Triagem de bactérias produtoras de PHA. O procedimento com o corante "Sudan Black" 

foi utilizado para se selecionar isolados produtores de PHA. O meio de cultura utilizado para o 

crescimento é indicado na primeira coluna da tabela. 

Meio de Cultura 
 

Identificação da 
colônia 

Sudan Black B 
 

 ISP5 2RC0 - 
 ISP5 2RC1 ++ 
 ISP5 2RC2 - 
 ISP5 2RC3 - 
 ISP5 2RC4 - 
 ISP5 2RC5 - 
 ISP5 2RC6 - 
 ISP5 2RC7 +++ 
 ISP5 2RC8 + 
 ISP5 2RC9 - 
 LB 2RC3 - 
 LB 2RC4 +(não foi utilizada) 
 LB 2RC5 - 
 LB 2RC6 - 
 LB 2RC7 - 
 LB 2RC7A - 
 LB 2RC7B ++ 
 LB/BEM 2RC1 - 
 LB/BEM 1AC1 - 
 ARG 2RC1+ - 
 ARG 2RC2 - 
 ARG FCO1 - 
 ARG 4FCO1 - 
 ARG 4FCO2 - 
 ARG 4FCO3 - 
 ARG FCA1 - 
 ARG FCA2 ++ 
 ARG FCA3 - 
 ARG FCA4 ++ 
 ARG 5FCA - 
 ARG/BEM 1AC2 + 
 ARG/BEM 2RC1 ++ 
 ARG/BEM 2RC3 - 
 ARG/BEM 2RC4 - 
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ARG/BEM 2RC5 + (não foi utilizada) 
 ARG/BEM 2RC6 - 
 ARG/BEM 2RC7 +++ 
 ARG/BEM 2RC8 ++ 
 ARG/BEM 2RC9 - 
 Caseina 2RC1 ++ 
 Caseina 2RC1A + 
 Caseina 2RC1B - 
 Caseina 2RC2 - 
 Caseina 2RC2A - 
 Caseina 2RC3 - 
 Caseina 2RC4 - 
 Caseina 2RC5 - 
 Caseina 2RC6 + 
 CAS/BEM 1AC1 - 
 CAS/BEM 1AC2 - 
 CAS/BEM 1AC3 - 
 CAS/BEM 1AC3 - 
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ANEXO IV -  Caracterização molecular e resultado dos testes antimicrobianos 

 

 
 

                Tabela A5: Resultados dos testes antimicrobianos e da caracterização molecular. 
Origem Planta/col

ônia/meio 

Resultado dos testes 

antimicrobianos 

Informações da análise pelo sistema “Blast” 

Folha 2  col 2 Antibacteriano: Positivo 

contra S. saprophyticcus e S. 

staphylococcus. 

Antifúngico: Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacillus subtilis 

Score = 2340 bits (2594),  Expect = 0.0 

Identities = 1328/1341 (99%), Gaps = 6/1341 (0%) 

13 bases possíveis erros 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus 

Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum 

Score = 2340 bits (2594),  Expect = 0.0 

Identities = 1328/1341 (99%), Gaps = 6/1341 (0%) 

13 bases apresentaram ambiguidades 

Folha 1 A col 2 

Aginina 

Antibacteriano e 

antifúngico: Negativo 

Pseudomonas alcaligenes 

Score = 2172 bits (2408),  Expect = 0.0 

Identities = 1227/1242 (99%), Gaps = 0/1242 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

15 bases diferentes sendo que 13 destas apresentaram 

ambiguidades e 2  bases diferentes 

Folha 2 col 2 

amarela 

LB 

Antibacteriano: Positivo 

contra S. saprophyticcus 

Antifúngico: Negativo 

 

 

 

 

Pseudomonas syringae 

Score = 1018 bits (1128),  Expect = 0.0 

Identities = 644/692 (93%), Gaps = 6/692 (1%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas 

48 bases apresentaram ambiguidades 

Folha 

(diluído) 

1 A col 1 

LB 

Antibacteriano e 

antifúngico: Negativo 

 

 

 

Pseudomonas rhizosphaerae 

Score =  758 bits (840),  Expect = 0.0 

Identities = 452/472 (96%), Gaps = 1/472 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 
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Raiz 

(diluído) 

2 col 2 LB Antibacteriano: Negativo 

Antifúngico: Positivo contra 

Candida albicans 

 

 

 

Pseudomonas fluorescens 

Score = 2269 bits (2516),  Expect = 0.0 

Identities = 1264/1268 (99%), Gaps = 0/1268 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

4 bases apresentaram ambiguidades 

Raiz 2 col 7 LB Antibacteriano e 

antifúngico: Negativo 

 

Raoultella terrigena 

Score = 1092 bits (1210),  Expect = 0.0 

Identities = 617/625 (99%), Gaps = 0/625 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Enterobacteriales; 

Enterobacteriaceae; Raoultella. 

Raiz 

(diluído) 

 

2 col 1 LB Antibacteriano: Positivo 

contra S. saprophyticcus 

Antifúngico: Negativo 

 

 

 

 

Pseudomonas rhizosphaerae 

Score =  958 bits (1062),  Expect = 0.0 

Identities = 543/548 (99%), Gaps = 2/548 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas 

Raiz 2 col 2 

ARG 

Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

 

Herbaspirillum rhizosphaerae 

Score = 2217 bits (2458),  Expect = 0.0 

Identities = 1247/1259 (99%), Gaps = 0/1259 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Betaproteobacteria; 

Burkholderiales; 

Oxalobacteraceae; Herbaspirillum.  

12 bases diferentes sendo que 6 destas apresentaram 

ambiguidades e 6  bases diferentes 

Raiz 

(diluído) 

2 col 3 LB Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

Lysinibacillus sphaericus 

Score = 1014 bits (1124),  Expect = 0.0 

Identities = 580/592 (98%), Gaps = 0/592 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Lysinibacillus. 

Raiz 

(diluído) 

2 col 5 LB Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

 

Raoultella terrigena 

Score = 1072 bits (1188),  Expect = 0.0 

Identities = 598/601 (99%), Gaps = 0/601 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Enterobacteriales; 

Enterobacteriaceae; Raoultella. 
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Raiz 

(diluído) 

2 col1 LB Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

 

 

Pseudomonas moraviensis 

Score = 1041 bits (1154),  Expect = 0.0 

Identities = 593/601 (99%), Gaps = 2/601 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria;  

Pseudomonadales;Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

Rizosfera 2 col 4 LB Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

 

 

Rhodococcus erythropolis 

Score = 2223 bits (2464),  Expect = 0.0 

Identities = 1245/1252 (99%), Gaps = 1/1252 (0%) 

Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteridae; Actinomycetales; 

Corynebacterineae; Nocardiaceae; Rhodococcus. 

7 bases apresentaram ambiguidades 

Rizosfera 2 col 7 A 

LB 

Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

 

 

 

Pseudomonas fluorescens 

Score = 1023 bits (1134),  Expect = 0.0 

Identities = 581/589 (99%), Gaps = 1/589 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

 

Rizosfera 2 col 1 LB Antibacteriano: Positivo 

contra S. saprophyticcus 

Antifúngico: Negativo 

 

 

 

 

Bacillus amyloliquefaciens 

Score = 2280 bits (2528),  Expect = 0.0 

Identities = 1277/1284 (99%), Gaps = 1/1284 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

7 bases apresentaram ambiguidades 

Rizosfera 2 col 2 LB Antibacteriano: Positivo 

contra S. saprophyticcus 

Antifúngico: Negativo 

 

Raoultella terrigena 

Score = 2252 bits (1219),  Expect = 0.0 

Identities = 1238/1247 (99%), Gaps = 2/1247 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Enterobacteriales; 

Enterobacteriaceae; Raoultella. 

8 bases diferentes sendo que 5 destas apresentaram 

ambiguidades e 3 bases diferentes 
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Rizosfera 2 col 7 B 

LB 

Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

 

Bacillus psychrodurans 

Score =  670 bits (742),  Expect = 0.0 

Identities = 391/403 (97%), Gaps = 1/403 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

Rizosfera 2 col 6 LB Antibacteriano: Negativo 

Antifúngico: Positivo contra 

Candida albicans 

Pseudomonas fluorescens 

Score = 2152 bits (2386),  Expect = 0.0 

Identities = 1210/1220 (99%), Gaps = 1/1220 (0%) 

Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; 

Pseudomonadales; 

Pseudomonadaceae; Pseudomonas. 

10 bases diferentes sendo que 9 destas apresentaram 

ambiguidades e 1  base diferente 

Rizosfera 2 col 3 LB Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

Pseudomonas fluorescens 

Score = 1092 bits (1210),  Expect = 0.0 

Identities = 614/620 (99%), Gaps = 0/620 (0%) 

Rizosfera 2 col 2 B 

Caseína 

Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

 

Bacillus psychrodurans 

Score =  670 bits (742),  Expect = 0.0 

Identities = 391/403 (97%), Gaps = 1/403 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

Rizosfera 2 col 8 B Antibacteriano e antifúngico: 

Negativo 

 

 

 

 

 

Bacillus amyloliquefaciens 

Score = 2203 bits (2442),  Expect = 0.0 

Identities = 1266/1292 (98%), Gaps = 3/1292 (0%) 

Bacteria; Firmicutes; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 

26 apresentaram ambiguidades 

 

 


