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RESUMO GERAL 

 

Distintas são as atividades responsáveis pela degradação de áreas no Brasil. Na região sul de 

Santa Catarina, extensas áreas encontram-se degradadas pela atividade de mineração de carvão, 

apresentando solos comprometidos física, química e biologicamente. A recuperação desses 

ambientes tem sido realizada com o emprego da técnica de revegetação. A bracatinga (Mimosa 

scabrella Benth.) é uma das espécies arbóreas utilizadas para a recuperação de áreas de 

Preservação Permanente (APP) impactadas pela atividade. Essa espécie é pioneria, nativa do 

bioma Mata Atlântica e de alta adaptabilidade ecológica. No entanto, problema relacionado a 

sobrevivência da espécie é verificado nessas áreas, o que pode ser decorrente das restrições 

químicas e físicas do solo, bem como da falta de interações biológicas que favoreçam o 

estabelecimento da bracatinga nesses locais. A associação com microrganismos promotores do 

crescimento vegetal pode ser uma alternativa promissora para o sucesso e sustentabilidade dos 

projetos empregados. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo caracterizar bactérias 

associativas da bracatinga e avaliar o efeito da inoculação no crescimento da espécie e na 

microbiota autóctone de áreas de mineração de carvão. No primeiro capítulo foi realizado o 

isolamento e caracterização de bactérias associativas rizosféricas e endofíticas do tecido foliar 

da bracatinga. Bactérias morfologicamente distintas foram testadas quanto a capacidade de 

promoção do crescimento da espécie, em condições de solo esterilizado proveniente de área de 

mineração de carvão em recuperação. Isolados potencialmente promissores foram identificados 

pelo sequenciamento parcial do gene 16S rRNA e avaliados quanto a produção de substâncias 

promotoras do crescimento vegetal in vitro. Doze isolados, classificados como pertencentes aos 

gêneros Bacillus e Paenibacillus, foram considerados promissores na promoção do crescimento 

da bracatinga. Esses apresentaram, predominantemente, capacidade de solubilização de fosfato 

inorgânico (58%) e produção de ácido indol acético (66%). Apenas dois isolados foram capazes 

de produzir ACCd e sideróforos. No capítulo 2, foi avaliado o efeito da coinoculação de 

bactérias associativas, bactérias fixadoras de nitrogênio (BFN) e fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA) autóctones, no crescimento da bracatinga e na comunidade bacteriana 

autóctone, utilizando-se solo proveniente de área de mineração de carvão em recuperação. 

Verificou-se que a coinoculação de Bacillus sp., Rhizobium sp. e Acaulospora morrowiae 

proporcionou incrementos na produção de MSPA da bracatinga, possuindo potencial para uso 

na produção de mudas de bracatinga para a recuperação de áreas impactadas pela mineração de 

carvão. Além disso, verificou-se que a coinoculação não alterou os índices riqueza, diversidade 

e uniformidade de espécies, porém ocasionou mudança na estrutura da comunidade bacteriana 

autóctone. Estudos futuros envolvendo os impactos da coinoculação na capacidade metabólica 

e funcional da comunidade microbiana autóctone são necessários para a utilização segura dessa 

prática em programas de recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão. 

  

 

Palavras-chave:  Microrganismos promotores do crescimento vegetal. Coinoculação. 

Revegetação. Ambientes degradados. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The activities responsible for the degradation of areas in Brazil are distinct. In the southern 

region of Santa Catarina, extensive areas are degraded by coal mining activity, presenting 

physically, chemically and biologically compromised soils. The recovery of these environments 

has been carried out using the revegetation technique. The bracatinga (Mimosa scabrella 

Benth.) is a tree species used for the recovery of Permanent Preservation Areas (APP) impacted 

by the activity. This species is a pioneer, native to the Atlantic Forest biome and highly 

ecological adaptable. However, this species has a problem with survival in these areas, which 

may be due to the chemical and physical restrictions of the soil, as well as the lack of biological 

interactions that favor the establishment of bracatinga in these places. The association with 

microorganisms capable to promote plant growth can be a promising alternative for the success 

and sustainability of the projects employed. Thus, the present study aimed to characterize 

associative bacteria from the bracatinga and to evaluate the effect of inoculation on the growth 

of the species and on the indigenous microbiota of coal mining areas. In chapter 1, the isolation 

and characterization of rhizospheric and endophytic bacteria from the leaf tissue of bracatinga 

was carried out. Morphologically distinct bacteria were tested for their ability to promote the 

growth of the species, under conditions of sterilized soil from a recovering coal mining area. 

Potentially promising isolates were identified by sequencing of 16S rRNA gene and evaluated 

for the production of plant growth promoting substances in vitro. Twelve isolates, classified as 

belonging to the genera Bacillus and Paenibacillus, were considered promising in promoting 

bracatinga growth. These showed, predominantly, inorganic phosphate solubilization capacity 

(58%) and indole acetic acid production (66%), albeit in low quantity. Only two isolates were 

able to produce ACCd and siderophores. In Chapter 2, the effect of the co-inoculation of 

associative bacteria, nitrogen-fixing bacteria (NFB) (Rhizobium sp) and native arbuscular 

mycorrhizal fungi (AMF) (Acaulospora morrowiae) on the bracatinga growth and on the 

indigenous bacterial community was evaluated, using soil from a mining area. recovering coal. 

Co-inoculation of Bacillus sp., Rhizobium sp. and Acaulospora morrowiae provided increases 

in the production of SDM of bracatinga, thus it shows potential for use in the production of 

bracatinga seedlings for the recovery of areas impacted by coal mining. In addition, the co-

inoculation did not alter the species richness, diversity and uniformity indexes, but it did change 

the structure of the indigenous bacterial community. Future studies involving the impacts of co-

inoculation on the metabolic and functional capacity of the indigenous microbial community 

are necessary for the safe use of this practice in programs for the recovery of areas degraded by 

coal mining. 

 

Keywords: Plant growth promoting microorganisms. Co-inoculation. Revegetation. Degraded 

environments. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Em época de alta demanda pelo carvão mineral no Brasil, as jazidas da região 

carbonífera catarinense foram intensamente exploradas (BELOLLI; QUADROS; GUIDI, 2002; 

RAVAZZOLI, 2013). As etapas de extração e processamento do mineral geraram grande 

quantidade resíduos que, somados à inadequada disposição no ambiente, resultaram em 

passivos ambientais na região (ROCHA-NICOLEITE et al., 2013).  

Os substratos existentes nas áreas lavradas possuem características que comprometem a 

recuperação desses locais, sendo caracterizados pelo pH ácido, elevada presença e 

disponibilidade de metais pesados, bem como pela falta de estrutura e alta susceptibilidade a 

processos erosivo (CAMPOS et al., 2010; ROCHA-NICOLEITE et al., 2013). Como resultado, 

esses locais tiveram sua resiliência significativamente diminuída, exigindo intervenção 

antrópica para reverter o processo de degradação encontrado nessas áreas.  

Atualmente, medidas como a revegetação vêm sendo utilizadas para a reversão do 

processo de degradação desses locais. Inicialmente, para possibilitar a implantação de tais 

projetos é preconizada a reconstrução desses solos, utilizando solo/subsolo de áreas adjacentes 

às áreas mineradas (BRASIL, 2013). No entanto, esses substratos apresentam baixos teores de 

matéria orgânica, estrutura física comprometida, baixa disponibilidade de água e atividade 

biológica e, consequentemente, o suprimento de nutrientes essenciais como o fósforo (P), 

enxofre (S) e, principalmente, nitrogênio (N), nesses solos construídos é limitado (ROCHA-

NICOLEITE et al., 2013; SILVA et al., 2019). Dessa forma, há a necessidade de adubações 

frequentes para que o processo de revegetação seja satisfatório (ROCHA-NICOLEITE et al., 

2018). 

A bracatinga (Mimosa scabrella Benth.) é uma espécie leguminosa arbórea nativa da 

Mata Atlântica, pioneira e empregada em programas de revegetação nas Áreas de Preservação 

Permanente (APP) impactadas pela mineração do carvão no estado (ROCHA-NICOLEITE et 

al., 2013; CITADINI-ZANETTE et al., 2017). Apesar da plasticidade ecológica da espécie ser 

uma característica promissora, a bracatinga também apresenta dificuldades de estabelecimento 

e desenvolvimento nessas áreas, devido às limitações edáficas, bem como pela falta de 

interações biológicas.  

A inoculação de microrganismos promotores do crescimento vegetal tem demonstrado 

auxiliar no crescimento de culturas agrícolas, espécies herbáceas e arbóreas em distintas 

situações de estresse (DE-BASHAN et al., 2010; VURUKONDA et al., 2016; JAEMSAENG; 
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JANTASURIYARAT; THAMCHAIPENET, 2018; GONZÁLEZ et al., 2019). Assim, a 

utilização de microrganismos benéficos, interagindo diretamente com a bracatinga, apresenta-

se como uma alternativa para auxiliar a espécie a superar as restrições encontradas em 

ambientes degradados pela mineração de carvão.  

Associações de bactérias fixadoras de nitrogênio (BFN) e fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA) com M. scabrella têm demonstrado ser uma caraterística muito relevante 

no papel ecológico exercido pela espécie (ZANGARO et al., 2005; PRIMIERI et al., 2016; 

CITADINI-ZANETTE et al., 2017). Entretanto, é incipiente o conhecimento sobre o papel de 

microrganismos associativos da bracatinga nesse processo, como aqueles considerados 

rizosféricos ou até mesmo endofíticos. Silva (2016) realizou estudo sobre microrganismos 

associativos da bracatinga em área de mineração de carvão. Os autores demonstraram que a 

estrutura da comunidade de bactérias endofíticas da folha da bracatinga é mais estável ao longo 

dos anos, enquanto que a comunidade fúngica tende a sofrer consideráveis alterações. Desse 

modo, o aumento da resiliência proporcionada pela bracatinga pode estar também associada a 

grupos microbianos ainda pouco estudados, que podem tanto influenciar o metabolismo 

vegetal, como também exercer papel crucial na ciclagem de nutrientes. 

Estudos abordando a relevância da aplicação de inoculantes em plantas comumente 

empregadas em programas de revegetação nas áreas de mineração de carvão no sul do Brasil 

são recentes (MOURA et al. 2016; STOFFEL et al. 2016; HERNANDEZ et al., 2017; 

FERREIRA et al., 2018). O grupo de pesquisa de Microrganismos e Processos Biotecnológicos 

(LMPB) da Universidade Federal de Santa Catarina é pioneiro nas pesquisas relacionadas à 

associação entre microrganismos simbióticos e plantas recomendadas para a revegetação de 

áreas impactadas na bacia carbonífera de Santa Catarina. Os resultados obtidos têm subsidiado 

a aplicação dessa tecnologia em projetos de recuperação dessas áreas. Notadamente, 

microrganismos associativos demonstram potencial de promover o crescimento vegetal 

mediante diferentes mecanismos (GLICK et al., 2012). Além disso, possuem capacidade de 

interagir em sinergismo com outros simbiontes como FMA e BFN (RAJENDRAN et al., 2008; 

ZAHIR et al., 2011; HASHEM, 2016). Entretanto, os impactos relacionados à introdução de 

microrganismos no ambiente são muitas vezes negligenciados (TRABELSI; MHAMDI, 2013). 

Estudos demonstram que a prática de inoculação pode introduzir mudanças na composição da 

comunidade microbiana de determinadas espécies (HERNÁNDEZ, 2019; LERNER et al., 

2006). Assim, tão importante quanto caracterizar esses grupos microbianos e verificar o 
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potencial de promoção do crescimento e estabelecimento da bracatinga, é compreender os 

efeitos da aplicação dessa tecnologia em áreas de mineração de carvão em recuperação. 

 

2  HIPÓTESE 

 

Bactérias associadas à bracatinga têm potencial de estimular o crescimento e facilitar o 

estabelecimento da espécie em solo degradado pela atividade de mineração de carvão. 

 

3  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar bactérias associativas da bracatinga e avaliar o efeito da inoculação no crescimento 

da espécie e na microbiota autóctone de áreas de mineração de carvão em recuperação. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Isolar e caracterizar bactérias autóctones associadas às folhas e às raízes de bracatinga 

em áreas de mineração de carvão em recuperação; 

 

2. Avaliar o potencial de bactérias endofíticas e rizosféricas da bracatinga em promover o 

crescimento da planta em solo esterilizado proveniente de área de mineração de carvão; 

 

3. Caracterizar molecularmente os isolados capazes de promover o crescimento da 

bracatinga em solo esterilizado proveniente de área de mineração de carvão; 

 

4. Verificar a capacidade de produção de substâncias promotoras do crescimento vegetal 

in vitro dos isolados capazes de promover o crescimento da bracatinga em solo 

esterilizado proveniente de área de mineração de carvão; 

 

5. Avaliar o efeito da coinoculação de bactérias associativas e simbiontes radiculares na 

produção de mudas da bracatinga e na comunidade microbiana associada à espécie. 
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4  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 ÁREAS DEGRADADAS E PROCESSOS DE REVERSÃO DO IMPACTO 

AMBIENTAL 

A Instrução Normativa nº 4 de 13/04/2011/IBAMA define área degradada como 

“aquela área impossibilitada de retornar, por uma trajetória natural, a um ecossistema que se 

assemelhe a um estado conhecido antes ou para outro estado que poderia ser esperado”. Desse 

modo, a ocorrência de perturbações de natureza física, química ou biológica no ecossistema, 

capazes de acarretar na extinção de espécies-chave e instaurar processos de degradação, torna 

a intervenção antrópica necessária (RUDOLF; LAFFERTY, 2011). Para a obtenção de 

resultados mais efetivos, a reversão desse processo deve contar com uma ação multidisciplinar, 

que pode ser demorada em função da complexidade e do grau de perturbação ao qual o solo foi 

submetido (LAMB; ERSKINE; PARROTTA, 2005). 

Existem distintos processos que visam a reversão dessas áreas a uma condição não 

degradada e variam de acordo com a utilização futura desses locais. Esses podem ser 

enquadrados como processos de recuperação, reabilitação ou restauração. Na distinção entre 

recuperação e restauração devem ser observados os processos interativos existentes no meio 

biótico, ou seja, entre plantas, animais e microrganismos (REIS; KAGEYAMA, 2008). A 

diferença entre recuperação e restauração está estabelecida no segundo artigo do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, incisos XIII e XIV, respectivamente (Lei 9.985/2000): 

recuperação é “a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 

condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original”; e restauração é a 

“restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada ao mais próximo 

possível da sua condição original”. Já o processo de reabilitação é definido segundo a NBR 

13030:1999, como “um conjunto de procedimentos pelos quais se propicia o retorno da função 

produtiva da área ou dos processos naturais, tendo em vista a adequação ao uso futuro”. 

Atividades antrópicas associadas à exploração de diferentes recursos têm acarretado 

na degradação de extensas áreas tanto em nível nacional, quanto mundial. Bai et al. (2008) 

estimaram que cerca de 35 milhões de km2 encontram-se degradados em nível mundial e desses, 

cerca de 1,88 milhões de km2 estão localizados no Brasil. No âmbito nacional, a mineração de 

carvão está associada à geração de grande impacto ambiental sendo, consequentemente, 

responsável pela degradação de extensas áreas no sul do Brasil. 
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4.2 CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA DEGRADAÇÃO DO SOLO EM ÁREAS DE 

MINERAÇÃO DE CARVÃO EM SANTA CATARINA 

O Estado de Santa Catarina possui a segunda maior área de jazida de carvão mineral 

do Brasil, representando cerca de 10% do total das reservas nacionais (DNPM, 2010). Essas 

estão situadas na Bacia Carbonífera Sul-Catarinense, localizada na borda leste da Bacia 

Sedimentar do Paraná, abrangendo uma área de 1.850 km2 (RAVAZZOLI, 2013; ROCHA- 

NICOLEITE et al, 2013). 

No século XX, a atividade de mineração de carvão nessa região promoveu o 

crescimento de muitas cidades e de setores da economia, sendo a década de 70 um marco para 

a atividade carbonífera catarinense. Com a ocorrência da primeira crise do petróleo, o governo 

buscou fontes alternativas de energia, aumentando o consumo do carvão mineral que, devido 

aos subsídios, começou a ser utilizado no país inteiro como fonte energética aplicada à 

produção, ao consumo e ao transporte, substituindo o óleo combustível (BELOLLI et al., 2002; 

RAVAZZOLI, 2013). Entretanto, apesar da década ser marcada pelo aumento da produção de 

carvão, com a implantação de minas mecanizadas de grande porte e aumento de emprego, houve 

também a geração de graves impactos ambientais e à saúde do trabalhador (BELOLLI et al., 

2002; RAVAZZOLI, 2013). Em 1980, o governo reconheceu os danos causados ao meio 

ambiente pela exploração e manipulação inadequada do mineral e publicou o Decreto Federal 

86.206, que enquadrou a região sul de SC como a 14a Área Crítica Nacional para efeito de 

controle da degradação ambiental. 

Os métodos de lavra utilizados em Santa Catarina desde o início dos trabalhos de 

mineração envolveram tanto a lavra a céu aberto, quanto a subterrânea. O critério para seleção 

entre um ou outro método de lavra relacionava-se, essencialmente, com a profundidade da 

camada carbonífera (ROCHA-NICOLEITE et al., 2013). 

A lavra a céu aberto envolve a remoção de grande volume de estéril (rochas removidas para 

acesso às camadas de carvão), formando cavas para acesso à camada de carvão e pilhas de 

material resultante. Nessas pilhas há a inversão dos horizontes do solo e das rochas, onde a 

camada de solo de maior fertilidade e atividade microbiana encontra-se soterrada por material 

contendo estéril, dificultando o estabelecimento da vegetação espontânea e favorecendo a 

disseminação de contaminantes no ecossistema adjacente (ROCHA-NICOLEITE et al., 2013).  

A lavra subterrânea, apesar de não remover camadas de cobertura, também é responsável pela 

produção de estéril, porém em menor quantidade (ROCHA-NICOLEITE et al., 2013).  
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Além disso, ambos tipos de lavra são responsáveis pela geração de grande quantidade 

rejeitos, materiais provenientes do beneficiamento do carvão mineral. Como os rejeitos 

carboníferos se originam do carvão mineral, esses tendem a ter uma composição química 

semelhante, sendo constituídos por rocha fragmentada, compostos sulfurados encontrados, 

principalmente, na forma de pirita (FeS2) e carvão de baixa qualidade (GAIVIZZO et al., 2002; 

FINNEY; SHARIFI; SWITHENBANK, 2009). Segundo Nascimento, Mendonça e Macedo 

(2002) apenas 40% do material minerado catarinense é aproveitado, sendo o restante composto 

por rejeitos e por pilhas de estéril que são então depositados no entorno das áreas mineradas. 

Entretanto, os depósitos de rejeito, ricos em sulfetos e elementos-traço, quando 

expostos às condições oxidantes do meio são responsáveis pela formação de grande quantidade 

de ácido súlfúrico, que aumenta a solubilização de parte dos minerais e, consequentemente, dos 

elementos-traço que os constituem, dando origem a um dos problemas mais sérios da região, 

conhecido como Drenagem Ácida de Mina (DAM). Dessa forma, nos corpos hídricos 

encontramos uma solução extremamente ácida e enriquecida com ferro, sulfato, íons H+ e 

elementos-traço, tais como chumbo, manganês, níquel e zinco (GAIVIZZO et al., 2002; 

FUNGARO; IZIDORO, 2006; GALATTO et al., 2007; CAMPOS et al., 2010).  

Diante do exposto, pode se verificar que as áreas de estudo foram utilizadas para a 

exploração do carvão sem os cuidados necessários para a preservação do meio ambiente. Na 

época, não havia preocupação com o descarte de materiais contaminantes sobre o solo natural, 

sobre os corpos hídricos e nem mesmo com os impactos ocasionados no meio biótico. Esses 

fatos fizeram com que esses locais perdessem ou diminuíssem significativamente sua 

capacidade de autorrecuperação, necessitando assim, de intervenção ativa para reverter o 

quadro de degradação ambiental (ROCHA-NICOLEITE et al., 2013). 

Estima-se que cerca de 5.700 hectares se encontram impactados pela atividade de 

mineração de carvão no estado de Santa Catarina. Em cerca de 2/3 dessas áreas, os impactos 

estão sendo mitigados por meio de processos de revegetação, visando a recuperação e 

reabilitação desses locais (SIECESC, 2017). Entretanto, há ainda muitas áreas degradadas pela 

atividade carbonífera que não possuem projetos de revegetação em execução. Nesse contexto, 

são encontradas áreas em situação de degradação extrema, onde o processo de regeneração 

natural de espécies é incipiente ou mesmo inexistente, devido à falta de condições ambientais 

mínimas que possibilite o estabelecimento da vegetação. No outro extremo, existem áreas que 

apresentam melhorias ambientais, demonstrando o sucesso do processo de recuperação 
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empregado e a importância da intervenção humana para o aumento da resiliência desses locais 

(SILVA, 2016; CITADINI-ZANETTE et al., 2017; ROCHA-NICOLEITE et al., 2018). 

 

4.3 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE CARVÃO E 

SELEÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS 

A recuperação de áreas degradadas é um processo complexo e demanda a interação de 

fatores bióticos e abióticos no local. O sucesso do processo depende tanto de uma rápida 

colonização da área, para uma proteção efetiva do solo contra erosão, como de incrementos na 

deposição de material orgânico no ambiente. Além disso, requer também o aumento da 

resiliência do ecossistema pelos processos de sucessão natural. Isto inclui a colonização da área 

por espécies de plantas nativas, melhoria nos atributos químicos, físicos e biológicos do solo, 

retorno da fauna local e a criação de um microclima favorável ao estabelecimento de outras 

espécies vegetais (CHAER et al., 2011). 

Apesar de a flora nativa ao redor servir como potencial fonte de sementes para a 

regeneração natural de ambientes degradados, o estabelecimento da vegetação espontânea pode 

ser lento, ou mesmo ausente, devido às condições ambientais limitantes que dificultam a 

obtenção de sucesso na recuperação natural dessas áreas (SHEORAN; SHEORAN; POONIA, 

2010; CHAER et al., 2011). Adicionalmente, espécies invasoras podem facilmente ocupar esses 

locais, impedindo ou retardando a sucessão da vegetação nativa (MARTINS; LEITE; 

HARIDASAN, 2004; ROCHA-NICOLEITE et al., 2017; ROCHA-NICOLEITE et al., 2018). 

A revegetação consiste na introdução de uma cobertura vegetal e constitui a forma 

mais comum e amplamente aceita de intervenção para reduzir processos erosivos e propiciar 

melhorias nas propriedades do solo (SHEORAN; SHEORAN; POONIA, 2010). A cobertura 

vegetal, uma vez estabelecida pelo desenvolvimento do sistema radicular, é capaz de estabilizar 

fisicamente, diminuir a densidade e modificar o pH do solo. Além disso, espécies vegetais 

podem acumular e redepositar material orgânico e nutrientes em superfície, o que resulta em 

incrementos da ciclagem de nutrientes e estímulo da atividade microbiana no solo 

(IZQUIERDO et al., 2005; SHEORAN; SHEORAN; POONIA, 2010; MUKHOPADHYAY; 

MAITI; MASTO, 2013; ZHAO et al., 2013). 

Em áreas impactadas pela mineração no estado de Santa Catarina, a revegetação é uma 

prática preconizada e as espécies utilizadas devem atender o que é estabelecido pelos “Critérios 

técnicos para recuperação ou reabilitação das áreas degradadas”. Especificamente em Áreas de 



23 

 

Preservação Permanente (APP) o processo de recuperação deve ser realizado pela retirada de 

todo o material contaminante e utilizado solo construído, de modo a permitir a implantação de 

espécies arbóreas nativas e o restabelecimento de floresta típica do bioma Mata Atlântica. A 

preservação permanente é o único uso futuro possível dessas áreas (BRASIL, 2013). 

Entretanto, nem todas as espécies arbóreas são igualmente eficientes em se estabelecer 

nas restrições condicionadas pelo solo desses locais, que após distúrbios são química e 

biologicamente pobres e fisicamente inadequados ao crescimento vegetal. Assim, poucas 

espécies são capazes de contribuir para o processo de sucessão natural e proporcionar o aumento 

da resiliência do ambiente.  

Em processos de recuperação de áreas de mineração de carvão o sucesso da 

revegetação está condicionado à escolha de espécies adequadas quanto a sobrevivência e 

reprodução, bem como pelas funções ecológicas exercidas (ROCHA-NICOLEITE et al., 2013; 

CITADINI-ZANETTE et al., 2017). Nesse contexto, a bracatinga, uma espécie leguminosa 

arbórea, tem demonstrado potencial em reestabelecer a resiliência local (CITADINI-

ZANETTE et al., 2017). 

 

4.4 BRACATINGA COMO ESPÉCIE BIORRECUPERADORA DE ÁREAS 

DEGRADADAS 

A bracatinga (Mimosa scabrella Benth.) é uma espécie arbórea nativa do sul do Brasil, 

encontrada na Floresta Ombrófila Mista, nas formações Montana e Alto Montana, bem como 

nas florestas secundárias, principalmente em capoeiras e capoeirões. A espécie possui ciclo de 

vida relativamente curto, com duração máxima de 25 a 30 anos na área de ocorrência natural 

(LORENZI, 1998). 

Essa espécie se desenvolve plenamente em condições de intensa luminosidade solar, 

possui folhagem persistente ao longo do ano e é pouco exigente quanto às condições físicas e 

químicas do solo, além de apresentar rápido desenvolvimento, o que proporciona uma rápida 

cobertura do solo (BURKART, 1979; CARVALHO, 1981; CARVALHO; CARPANEZZI, 

1982; CARVALHO, 1994). Essas características fazem com que a espécie venha a ser 

amplamente empregada na recuperação de áreas degradadas (MELLONI et al., 2004; 

REGENSBURGER, 2004; CARNEIRO et al., 2008), inclusive em áreas impactadas pela 

mineração de carvão no sul do Brasil (ROCHA-NICOLEITE, 2013; SILVA, 2016, CITADINI-

ZANETTE et al., 2017). 
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Citadini-Zanette et al. (2017) avaliando áreas de mineração de carvão em processo de 

recuperação há 22 anos, verificaram que as áreas recuperadas com bracatinga apresentaram 

mudanças na estrutura do ecossistema. Essas alterações foram verificadas na composição e 

complexidade de espécies adicionadas ao local, com o estabelecimento de árvores nativas 

zoófilas e zoocóricas, bem como na melhoria nas condições do solo pelo aporte nutricional de 

nitrogênio (N), potássio (K) e matéria orgânica (MO). Os resultados observados nas áreas com 

M. scabrella contrastaram com a baixa complexidade ecossistêmica observada nas áreas onde 

foram introduzidas espécies exóticas ou mesmo outras nativas. Essas características 

demonstram a capacidade da bracatinga em promover interações ambientais que podem 

favorecer o processo de reversão da degradação e a construção de uma nova estrutura no 

ambiente. 

Entretanto, apesar da plasticidade ecológica dessa espécie, a bracatinga também 

apresenta dificuldades para o estabelecimento e desenvolvimento nessas áreas, uma vez que há 

limitações físico-químicas, bem como a falta de interações biológicas que dificultam o 

estabelecimento vegetal. Dentre os fatores que exercem influência neste processo e que pode 

auxiliar no estabelecimento da espécie, encontra-se a interação da planta com microrganismos. 

  

4.5 INTERAÇÕES E APLICAÇÕES DE MICRORGANISMOS ASSOCIATIVOS DE 

PLANTAS 

4.5.1 Associação de microrganismos com a bracatinga 

Ao logo das últimas décadas, estudos têm sido desenvolvidos no intuito de encontrar 

e recomendar estirpes de Bactérias Fixadoras de Nitrogênio Formadoras de Nódulos (BFN) 

eficientes para a bracatinga (DE FARIA; MOREIRA; FRANCO, 1984; DE OLIVEIRA 

JÚNIOR et al., 2010; PRIMIERI et al., 2016). Apesar de ainda não haver estirpes oficialmente 

recomendadas para a espécie, as estipes BR 3454 (Burkholderia mimosarum) e BR 3437 (B. 

nodosa) demonstram comprovada eficiência (definida como a proporção de Matéria Seca da 

Parte Aérea (MSPA) produzida pelo tratamento inoculado em relação a MSPA produzida pelo 

tratamento controle), com valores de 111 e 119%, respectivamente (DE OLIVEIRA JÚNIOR 

et al., 2010). Essas estirpes têm sido sugeridas para serem empregadas na inoculação da 

bracatinga. Entretanto, as mesmas ainda não foram testadas em condições de solos degradados. 

A busca de estirpes de BFNs cada vez mais eficientes para a bracatinga tem sido 

constante e resultados cada vez mais promissores têm sido alcançados (PRIMIERI et al., 2016). 
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Notadamente, estirpes de β-rizóbio pertencentes ao gênero Burkholderia são simbiontes 

predominantemente encontrados em associação com a espécie (LAMMEL et al., 2013, 

LAMMEL et al., 2015, PRIMIERI et al., 2016). Entretanto, resultados promissores também 

têm sido verificados na associação entre M. scabrella e Rizobium sp. (MOURA et al., 2016; 

HERNÁNDEZ, 2017). Além da simbiose com BFN, sabe-se que a bracatinga também tem a 

capacidade de formar associação mutualística com Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMAs), 

com contribuição significativa para a melhoria do estado nutricional e favorecimento no 

estabelecimento da planta em diferentes condições edáficas (ZANGARO et al., 2005; 

LAMMEL et al., 2015; STOFFEL et al., 2016). 

Estudos recentes envolvendo a bracatinga e o isolamento e seleção de BFN e FMA 

autóctones de áreas de mineração de carvão foram realizados para obtenção de isolados 

adaptados às condições edafoclimáticas da região carbonífera catarinense. Moura et al (2016) 

verificaram que isolados de BFNs autóctones de áreas de mineração apresentaram eficiência 

19% superior que a estirpe recomendada BR 3437, quando testadas em substrato esterilizado. 

Em outro estudo, Stoffel et al. (2016) demonstraram que a inoculação de FMAs autóctones 

pode proporcionar incrementos médios de 102% na altura e 513% na MSPA da bracatinga, 

quando inoculado em substrato esterilizado contendo rejeito de mineração de carvão.  

Desta forma, essas simbioses têm se mostrado extremamente relevantes no papel 

ecológico exercido pela bracatinga em solos degradados pela mineração de carvão. Entretanto, 

deve-se ressaltar que as interações entre plantas e microrganismos não se restringem a somente 

esses tipos de simbioses. Assim, há a necessidade de se investigar as interações da bracatinga 

com outros microrganismos associativos com potencial para favorecer o crescimento vegetal. 

O conhecimento sobre o papel e a potencial aplicação de microrganismos associativos 

da bracatinga ainda é incipiente. Bactérias associativas têm sido isoladas de nódulos das raízes 

de M. scabrella. Lammel et al. (2015) verificaram a presença de bactérias pertencentes aos 

gêneros Pseudomonas, Xanthomonas e Herbaspirillum como microrganismos associativos em 

nódulos de bracatinga. Em outro estudo, Primieri et al. (2016) atribuíram os gêneros 

Pseudomonas, Pantoea e, pela primeira vez, os gêneros Paenibacillus, Brevibacillus, Serratia 

e Arthrobacter como bactérias endofíticas de nódulos. Por outro lado, microrganismos 

associativos da parte aérea e da rizosfera da bracatinga também têm sido isolados 

(NASCIMENTO; GLICK; ROSSI, 2019). Essas bactérias têm demonstrado ser capazes de 

apresentar atividade de 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACCd) deaminase, produzir ácido 
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indol-3-acético (AIA), sideróforos, bem como produzir lipases, amilase, celulase, poliamina, 

solubilizar fosfato, além de reduzir nitrato e produzir amônia (NASCIMENTO, 2018). 

Diferentes mecanismos podem estar associados ao sucesso de estabelecimento da 

espécie e, portanto, o isolamento e caracterização de microrganismos autóctones associativos 

da bracatinga presentes em áreas de mineração de carvão merecem também atenção. Esses 

podem ser uma alternativa promissora para favorecer diretamente o crescimento das plantas em 

ambientes degradados pela mineração de carvão ou indiretamente pela interação com outros 

microrganismos. 

 

4.6 MECANISMOS DE PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO VEGETAL POR BACTÉRIAS 

ASSOCIATIVAS DE PLANTAS 

Bactérias associativas podem facilitar a promoção do crescimento vegetal devido às 

relações que são capazes de estabelecer com as plantas. Essas associações ocorrem desde 

rizosfera, uma zona sob intensa influência das raízes no solo, com caraterísticas químicas e 

físicas peculiares e intensa atividade microbiana, até a filosfera das plantas (BAIS et al., 2006; 

DE OLIVEIRA COSTA et al., 2012; MÜLLER; RUPPEL, 2014; LAGOS; MARUYAMA; 

NANNIPIERI, 2015). Ainda, essas bactérias podem ocorrer na superfície externa do tecido 

vegetal, sendo denominadas epifíticas, ou podem habitar interior, sendo então denominadas 

endofíticas. 

Bactérias são caracterizadas como endofíticas quando colonizam na totalidade, ou em 

parte do seu ciclo de vida, os tecidos internos da planta (HARDOIM et al., 2015). As bactérias 

endofíticas podem estar localizadas em órgãos específicos, como raízes e caules ou distribuídas 

sistematicamente pelos tecidos vegetais. (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; ROSENBLUETH; 

MARTÍNEZ-ROMERO, 2006; GLICK, 2012; GLICK, 2014). Para o acesso às bactérias 

denominadas endofíticas é necessário realizar a desinfecção da superfície externa do órgão em 

estudo. Para tanto, métodos devem ser testados em busca de procedimentos adequados para o 

isolamento de endofíticos da espécie de interesse (GREENFIELD et al., 2015; FIDALGO et 

al., 2016). BFNs também podem ser consideradas bactérias endofíticas, porém pressupõem a 

existência de uma estrutura específica, denominada de nódulo, onde encontram-se localizadas. 

Ainda que as bactérias possam ocupar distintos nichos na interface com a planta, suas 

funções podem ser similares. Bactérias que interagem com as plantas e beneficiam seu 

crescimento são comumente denominadas Bactérias Promotoras do Crescimento de Plantas 
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(BPCP), independentemente do local que habitam (GLICK, 2014). As BPCP podem influenciar 

o crescimento da planta tanto diretamente, pela produção e modulação de hormônios vegetais 

e aumento na disponibilidade e absorção de nutrientes, quanto indiretamente, pela inibição do 

crescimento de patógenos ou por mudanças ocasionadas na composição da microbiota 

associada à planta (GLICK 2012; HAN et al., 2019). Os resultados positivos dessa interação 

podem ser verificados pelos incrementos da matéria seca da parte aérea e de raízes, que 

favorecem o estabelecimento vegetal, elevam o aporte de material orgânico ao solo, acelerando 

o processo de recuperação. 

O potencial de BPCP em disponibilizar macronutrientes tem sido constatado via 

mecanismos de solubilização de fosfato e fixação biológica de nitrogênio (TAULÉ et al., 2012; 

MUANGTHONG; YOUPENSUK; RERKASEM, 2015). BPCP capazes de fixar 

biologicamente o nitrogênio, transformam o nitrogênio atmosférico (N2) em uma forma 

assimilável às plantas (NH3) (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). A capacidade de solubilização 

de fosfato por BPCP é outra importante característica, pois embora o P se encontre em grande 

quantidade no solo, é baixa a quantidade que se encontra disponível às plantas. As BPCP 

também podem promover o crescimento vegetal fornecendo micronutrientes via mecanismo de 

produção de sideróforo, que proporciona aumento na aquisição de Fe pelas plantas. Apesar de 

o Fe ser abundante no solo, esse micronutriente encontra-se na forma de moderada 

disponibilidade para os vegetais (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; AHMED; HOLMSTRÖM, 

2014). 

Além de atuar na absorção de nutrientes, as BPCP têm demonstrado potencial de 

influenciar no crescimento e desenvolvimento vegetal via modulação dos níveis de hormônios 

vegetais, como o ácido indol-acético (AIA) e produção da enzima ACCd, que diretamente 

modula os níveis de etileno na planta (GLICK 2014; VURUKONDA et al., 2016). Embora o 

etileno seja um hormônio essencial ao crescimento e desenvolvimento vegetal, a sua síntese na 

planta é afetada por inúmeros fatores, incluindo temperatura, luz, gravidade, nutrição e pela 

presença e concentração de outros hormônios na planta, bem como pela presença de vários tipos 

de estresses bióticos e abióticos a que a planta possa estar sujeita (ABELES; MORGAN; 

SALTVEIT, 1992). Nesse contexto, as elevadas concentrações de etileno produzidas podem 

levar à inibição do crescimento e até mesmo a morte da planta (GLICK, 2014). A ACCd é uma 

enzima responsável pela conversão irreversível de ACC, precursor imediato do etileno, em 

amônia e α-cetobutirato. Desse modo, BPCP capazes de produzir ACCd podem favorecer o 
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crescimento vegetal por atuar na redução dos níveis deletérios de etileno na planta 

(GAMALERO; GLICK, 2015). 

Costa et al. (2014) propuseram um modelo para explicar a expressão de características 

de crescimento de plantas por bactérias associativas de acordo com a fertilidade do solo. Nesse 

trabalho foi demonstrado que em condições ricas em nutrientes, as plantas atuam no 

favorecimento da interação com bactérias produtoras de hormônios de crescimento, enquanto 

em condições de baixa fertilidade ocorre preferencialmente interações com bactérias que 

apresentam mecanismos que aumentem a aquisição de nutrientes pelas plantas. 

Os mecanismos acima descritos podem estar presentes em bactérias associativas da 

bracatinga em áreas de mineração de carvão e podem ser capazes de auxiliar no estabelecimento 

da espécie nesse local. Assim explorá-los pode fornecer explicações sobre as interações 

microrganismos-bracatinga nesse ambiente. 

 

4.7 USO DE INOCULANTES E A RESPOSTA DA MICROBIOTA ASSOCIADA ÀS 

PLANTAS 

A prática de inoculação de microrganismos tem demonstrado resultados positivos 

tanto em áreas agrícolas (CHIBEBA et al., 2015; SOUZA; AMBROSINI; PASSAGLIA, 2015), 

como em ambientes degradados (RAMACHANDRAN; RADHAPRIYA, 2016; YU et al., 

2017). Neste último, os benefícios promovidos podem ser de suma importância para 

impulsionar o aumento da resiliência local. 

Apesar dos benefícios promovidos para espécies vegetais, a interação dos 

microrganismos inoculados com o meio biótico não se restringe às plantas. Neste sentido, a 

prática de inoculação, que consiste no fornecimento de altas densidades de microrganismos 

viáveis e eficientes para uma rápida colonização do ambiente em contato com a planta, poderia 

induzir perturbação nas comunidades microbianas (TRABELSI; MHAMDI, 2013). Por isso, 

estudos sobre potenciais impactos ocasionados pela aplicação de microrganismos selecionados 

sobre a microbiota autóctone têm recebido atenção nos últimos anos. 

A inoculação de microrganismos pode afetar de distintas formas a microbiota 

autóctone e os benefícios podem ser questionáveis quando acarreta em alterações na 

comunidade microbiana que levam à perda de espécies nativas essenciais para a manutenção 

da dinâmica do ambiente (KENNEDY, 1999; TRABELSI; MHAMDI, 2013). Por outro lado, 

a perda de determinadas espécies pode não alterar o funcionamento do sistema, devido ao 
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mecanismo de redundância funcional, pelo qual diferentes espécies são capazes de realizar as 

mesmas funções (KENNEDY, 1999; NANNIPIERI, et al., 2017). Assim, pode-se notar que 

uma modificação na estrutura da comunidade microbiana causada pela inoculação depende do 

nível de diversidade e interações planta-solo-biota (KENNEDY, 1999, TRABELSI; MHAMDI, 

2013).  

Distintas técnicas podem ser utilizadas para o estudo de microrganismos associativos 

de planta. Técnicas denominadas dependentes de cultivo são consideradas essenciais por 

permitir o isolamento de microrganismos e obtenção de potencias produtos biotecnológicos, 

como inoculantes. No entanto, os microrganismos vivem naturalmente em ambientes 

complexos, como tecido vegetal e solo, sendo muitas vezes difícil o seu acesso e isolamento. 

Embora esforços tenham sido realizados nos últimos anos no intuito de desenvolver estratégias 

para isolamento de microrganismos de difícil cultivo, a diversidade bacteriana ainda é 

considerada subestimada utilizando-se esse tipo de abordagem (STEWART, 2012; 

CHAUDHARY; KHULAN; KIM, 2019). É estimado que cerca de 99% das bactérias são de 

difícil acesso, sendo consideradas incultiváveis (VARTOUKIAN; PALMER; WADE, 2010). 

Por outro lado, recentemente, o uso de técnicas independentes de cultivo, utilizando plataformas 

de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) têm permitido a detecção de uma maior 

diversidade de microrganismos, os quais são dificilmente acessados pela técnica tradicional de 

isolamento (STEFANI et al., 2015; LEE et al., 2016; CHAUDHARY; KHULAN; KIM, 2019). 

Utilizando técnicas independentes de cultivo, estudos têm demonstrado que a 

inoculação de microrganismos pode alterar a comunidade microbiana associada às plantas, 

sendo a que a composição ou mesmo a presença de determinados grupos microbianos está 

fortemente relacionada à promoção do crescimento do vegetal (HAN et al., 2019; DENG et al., 

2019). Assim, compreender como a introdução de microrganismos, via prática de inoculação   

pode afetar a microbiota autóctone associada à bracatinga em áreas de mineração de carvão, 

pode fornecer informações relevantes sobre o estabelecimento da espécie. Entretanto, tão 

importante quanto conhecer a influência na microbiota associada é entender os mecanismos 

pelos quais os microrganismos que estão sendo inoculados são capazes de favorecer o 

crescimento vegetal. Esses mecanismos podem, inclusive, estar relacionados ao impacto da 

inoculação na seleção da microbiota associada.  
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5  CAPÍTULO I 

 

Bactérias associativas da bracatinga (Mimosa scabrella Benth.) e capacidade de 

promoção do crescimento vegetal em solo de área de mineração de carvão em recuperação  

 

5.1 RESUMO 

A mineração de carvão constitui uma importante atividade econômica no Brasil. Entretanto, em 

época de grande demanda pelo combustível, as jazidas do estado de Santa Catarina foram 

intensamente exploradas, sem preocupação com o ambiente ao entorno das áreas mineradas. 

Como resultado, um passivo ambiental foi gerado na região. A recuperação desses ambientes, 

atualmente, é realizada com a implantação de projetos de revegetação. A bracatinga (Mimosa 

scabrella) é uma espécie arbórea nativa, pioneira e implantada nos programas de revegetação 

de áreas de preservação permanente (APP) degradadas pela mineração de carvão. Apesar do 

potencial da espécie, a mesma enfrenta dificuldades para estabelecimento nesses locais, devido 

às características químicas, físicas e biológicas do solo existente nessas áreas. Interações com 

microrganismos têm demonstrado ser essencial para o papel ecológico exercido pela espécie. 

Entretanto, ainda pouco se sabe sobre a importância de microrganismos associativos para o 

crescimento e estabelecimento da bracatinga. Assim, o objetivo do presente trabalho foi isolar 

e avaliar o potencial de bactérias associativas da bracatinga na promoção do crescimento da 

espécie em solo de área de mineração de carvão. Bactérias do tecido foliar da bracatinga e da 

rizosfera foram isoladas e caracterizadas morfologicamente. Isolados morfologicamente 

distintos foram testados quanto a capacidade de promoção do crescimento da espécie em 

condições de solo esterilizado proveniente de área de mineração de carvão em estágio inicial 

de recuperação. Isolados potencialmente promissores, que proporcionaram maior 

sobrevivência, produção de matéria seca da parte áerea (MSPA) e matéria seca da raiz (MSR) 

foram identificados pelo sequenciamento do gene 16S rRNA e avaliados quanto a produção de 

substâncias promotoras do crescimento vegetal in vitro (solubilização de fosfato, ácido indol 

acético (AIA), sideróforos e atividade da enzima ACCd). Foram obtidas 98 bactérias 

associativas (62 provenientes da rizosfera e 36 provenientes do tecido foliar da bracatinga). 

Sessenta e dois isolados morfologicamente distintos foram inoculados em bracatinga em solo 

esterilizado. Doze isolados foram considerados promissores por apresentarem maior 

sobrevivência e incrementos na MSPA e MSR, em comparação com o tratamento controle (sem 

inoculação). Os isolados foram classificados como pertencentes aos gêneros Bacillus e 

Paenibacillus. Esses apresentaram, predominantemente, capacidade de solubilização de fosfato 

inorgânico (58%) e produção de AIA (66%), ainda que em baixa quantidade. Apenas dois 

isolados foram capazes de produzir ACCd e sideróforos. Dois isolados não apresentaram 

resultado positivo para nenhuma das características testadas. O isolado 31S3 merece destaque 

por ter apresentado os maiores incrementos de 172,8 e 693,80%, na MSPA e MSR, 

respectivamente, em relação ao controle, bem como apresentou resultado positivo para todas as 

características avaliadas. Verifica-se assim que bactérias associativas apresentam potencial para 

promoção do crescimento vegetal da bracatinga e apresentam potencial de uso em ambientes 

degradados pela mineração de carvão. 

 

Palavras-chave: Bactérias endofíticas. Bactérias rizosféricas. Promoção do crescimento 

vegetal. Inoculação. Áreas degradadas. 
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5.2 INTRODUÇÃO 

O carvão mineral constitui um combustível fóssil com importante uso mundial. Os 

principais usos do mineral estão associados à geração de eletricidade, produção de aço, 

fabricação de cimento e como combustível líquido (WCA, 2019). No Brasil, as jazidas mais 

significantes estão localizadas na região sul do país. No estado de Santa Catarina, encontramos 

a segunda maior jazida em produção nacional (10%) (DNPM, 2010). Essas jazidas são 

exploradas há anos no estado, atingindo seu auge na década de 70, em decorrência da crise do 

petróleo (BELOLLI; QUADROS; GUIDI, 2002; RAVAZZOLI, 2013).  

Apesar do papel fundamental da atividade no cenário nacional, na época de alta 

demanda pelo combustível, sérios impactos ambientais foram causados na região (BELOLLI; 

QUADROS; GUIDI, 2002; RAVAZZOLI, 2013). A disposição inadequada e a produção de 

grande quantidade de rejeitos, gerados a partir do processo de mineração e dos resíduos 

provenientes do processamento desse carvão, levou ao comprometimento da qualidade e 

sustentabilidade dos ecossistemas no entorno das áreas mineradas (ROCHA-NICOLEITE et 

al., 2013). Drenagem Ácida de Mina (DAM), impacto visual, erosão, aumento nas 

concentrações de elementos-traço no solo e na água, bem como extensas áreas desprovidas de 

vegetação são impactos ainda presentes na região (ROCHA-NICOLEITE; OVERBECK; 

MULLER, 2017; CAMPOS et al, 2010).  

Atualmente, a técnica de revegetação vem sendo utilizada para reverter o processo de 

degradação dessas áreas e processos específicos são recomendados de acordo com a 

importância ecossistêmica de cada local. Em Áreas de Preservação Permanente (APP) os 

rejeitos e pilhas de estéril são retirados e substituídos por solos de horizontes subsuperficiais de 

áreas adjacentes, sem histórico de mineração. Para a revegetação desses locais é preconizado o 

uso de espécies arbóreas nativas, de rápido crescimento, com capacidade de crescer em solos 

de baixa fertilidade e capazes de promover o processo de sucessão ecológica (BRASIL, 2013). 

A bracatinga (Mimosa scabrella Benth.) é uma leguminosa arbórea nativa, pioneira, 

com plasticidade ecológica e utilizada em programas de revegetação em áreas de mineração de 

carvão (ROCHA-NICOLEITE; 2013; CITADINI-ZANETTE et al., 2017). No entanto, a 

espécie apresenta dificuldades para o estabelecimento e desenvolvimento nesses locais, seja por 

inexistência de interações biológicas que ocorrem em ambientes naturais ou ainda pelas 

características dos solos construídos.  

Uma alternativa para superar tais limitações seria o uso de microrganismos benéficos 

capazes de interagir diretamente com a planta e com potencial para favorecer o estabelecimento 



37 

 

da espécie no campo. As associações entre M. scabrella e bactérias fixadoras de nitrogênio 

(BFN) ou fungos micorrízicos arbusculares (FMA) demonstraram ser muito relevantes no papel 

ecológico da espécie, devido à capacidade desses microrganismos de fornecer nutrientes, como 

nitrogênio e fósforo, respectivamente (ZANGARO et al., 2005; PRIMIERI et al., 2016). 

Entretanto, estudos sobre a importância de bactérias associativas promotoras de crescimento de 

plantas (BPCP) na promoção do crescimento da bracatinga são incipientes. 

Notavelmente, os microrganismos associativos são capazes de promover o 

crescimento das plantas, tanto direta quanto indiretamente (GLICK, 2012). A capacidade de 

promoção do crescimento por essas bactérias pode ser associada à presença de mecanismos 

como: fixação biológica de nitrogênio, produção de fitormônios, produção de sideróforos, 

produção de enzimas como 1-aminociclopropano-1-carboxilato deaminase (ACCd), que 

diminui os níveis deletérios de etileno, e solubilização de fosfatos (BRÍGIDO; GLICK, 2015). 

Os resultados positivos dessa interação podem ser verificados pelos incrementos da matéria 

seca da parte aérea e de raízes, que favorecem o estabelecimento vegetal, elevam o aporte de 

material orgânico ao solo, acelerando o processo de recuperação. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi isolar e caracterizar o potencial de bactérias associativas na promoção do 

crescimento da bracatinga em solo de área de mineração de carvão em recuperação. 

 

5.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.3.1 Isolamento de bactérias associativas 

O isolamento de bactérias, rizosféricas e endofíticas, foi realizado a partir de um 

experimento realizado em casa de vegetação no Centro de Ciências Biológicas (CCB) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As sementes utilizadas foram adquiridas junto 

ao Instituto Brasileiro de Florestas (IBF). Inicialmente, as sementes de bracatinga foram 

desinfetadas superficialmente e submetidas à quebra de dormência. Para desinfecção, as 

sementes foram imersas em hipoclorito de sódio (cloro ativo a 2,5%) por 10 minutos e depois 

lavadas 6 vezes em água destilada esterilizada. Para a quebra da dormência, as sementes foram 

expostas a 80 ºC por um minuto e, em seguida, mantidas a temperatura ambiente overnight e, 

então, semeadas. A semeadura foi realizada em tubetes (280 cm³) contendo solos coletados em 

diferentes áreas (Figura 1): A1) área de mineração de carvão em estágio avançado de 

recuperação (28º35'09,30"S 49º25'25,93"O); A2) solo de área de mineração de carvão com 

regeneração natural (28º28'34,8"S 49º27'11,4"O); e A3) solo da área de ocorrência natural da 
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espécie (28º24'04,13"S; 49º33'05,99"O). Na área A1 foi praticada a mineração aa céu aberto. 

Nessa área, o processo de recuperação foi iniciado há cerca de 14 anos, tendo sido utilizada 

argila e material orgânico (cama de aviário e turfa) para a recomposição do solo e plantio da 

espécie arbórea M. scabrella Benth. e semeadura das herbáceas Melinis minutiflora e Urochloa 

humidicola. Essa área foi selecionada devido aos resultados obtidos por Silva (2019). A área 

A2 também foi minerada a céu aberto nas décadas de 60 e 70. Nesse local houve baixa 

intervenção antrópica para a recuperação da área. Há cerca de 20 anos foram introduzidas 

mudas de eucalipto e pínus, porém, sem manejo. Assim, na área A2 há um processo de 

regeneração espontânea da vegetação. Amostras de solo também foram coletadas em uma área 

controle (A3), na região de ocorrência natural da bracatinga, no município de Bom Jardim da 

Serra-SC, onde o solo é classificado como Cambissolo hístico (EMBRAPA, 2013).  

 

• Figura 1 Áreas selecionadas para a coleta de solo como fonte de microrganismos 

associativos da bracatinga (M. scabrella Benth). A1 = Área com processo de 

recuperação implantado há 14 anos; A2 = Área de regeneração natural; A3 = Área de 

ocorrência natural da espécie. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 

 

A caracterização química dos solos foi realizada pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), de acordo com as metodologias 

propostas pela COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – RS/SC (2004) e é 

apresentada na tabela 1.  

Foram semeadas3-4 sementes por tubete e após o desbaste, manteve-se apenas uma 

planta por tubete. Após a germinação aplicou-se uma camada fina de mistura esterilizada de 

areia, clorofórmio e parafina (proporção de 5:1:0,015, respectivamente), para evitar 

contaminações entre os tratamentos. Uma ponteira de um mL foi inserida no solo antes dessa 

aplicação, a fim de possibilitar a irrigação das plantas com água destilada esterilizada. Após 
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170 dias, coletaram-se cinco plantas de cada área para o isolamento das bactérias associativas 

da bracatinga. 

• Tabela 1 - Caracterização química e teor de argila dos solos utilizados para 

crescimento da bracatinga (M. scabrella) em condições controladas e isolamento de 

bactérias associativas. 

 Áreas 
P4 K5 MO6 pH³ Índice Al7 Ca Mg 

mg dm -3 (g Kg -1) H2O SMP cmolc dm-³ 

(A1¹) Siderópolis 6,9 144 24 4,5 4,8 0,3 7,5 3,6 

(A2) Treviso 2,2 100 21 3,5 3,8 7,6 0,2 0,1 

(A3) Bom Jardim da Serra 6,0 92 92 4,1 4,0 7,4 0,5 0,3 

         

         

 Áreas  
H+Al CTC pH 7,0 Valor m % de saturação na CTC pH 7,0  Argila² 

cmolc dm-³   (%) Bases (V%) K Ca   Mg     g Kg -1 

(A1) Siderópolis 17,7 29,1 2,6 39,2 1,3 25,8 12,2 460 

(A2) Treviso 55,8 56,3 93,5 0,9 0,4 0,4 0,1 430 

(A3) Bom Jardim da Serra 44,9 45,9 87,6 2,3 0,5 1,1 0,7 420 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 

¹A1 = Área com processo de recuperação implantado há 14 anos; A2 = Área de regeneração natural; A3 = Área 

de ocorrência natural da espécie. ² Argila determinada por densiometria; ³pH água e SMP determinados por 

potenciometria; 4P determinado por Mehlich-1/colorometria; 5K determinado por Mehlich-1/fotômetro de 

chamas; 6MO determinado por espectroscopia; 7Al, Ca e Mg – determinados por KCl/espectrofotometria de 

absorção atômica; Os demais parâmetros são obtidos por cálculo. 

 

Para o isolamento de bactérias endofíticas do tecido foliar foram realizados testes 

preliminares, a fim de selecionar um protocolo eficaz de desinfecção da folha da bracatinga. Os 

protocolos utilizados envolveram a avaliação de diferentes concentrações de agentes 

desinfetantes (álcool, hipoclorito de sódio e peróxido de hidrogênio), concentrações do agente 

tensoativos não-iônicos Tween 20 (0,01 e 0,1%), métodos físicos (areia e sonicação), tempo de 

exposição do tecido foliar aos agentes de desinfecção e procedimentos de trituração e 

fragmentação do tecido (liquidificador, Graal de porcelana, tesoura) empregando diferentes 

soluções tampão,  NaCl (0,85%) e solução PBS (composição em g  L-1: 8 NaCl, 0,2 KCl, 1,44 

Na2HPO4, 0,24 KH2PO4, pH 7,4). O protocolo de desinfecção foi selecionado com base nos 

seguintes critérios: 1) crescimento de bactérias no meio de cultura quando inoculado o tecido 

foliar externamente desinfectado; e 2) ausência de crescimento na última água de lavagem.  

Assim, a desinfecção do tecido foliar foi realizada pela imersão do tecido foliar (uma 

folha) em álcool 70% por 30 segundos e 5 lavagens em água destilada esterilizada. Após a 

desinfecção, o tecido foliar foi triturado em um mL de tampão PSB e uma alíquota de 100 μL 

foi usada para isolamento em meio TSA (composição em g L-1: 15,0 triptona; 5,0 digestão 

papáica de farinha de soja; 5,0 cloreto de sódio; 15,0 ágar, pH final 7,3). As placas foram 
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mantidas a 28 ºC por 5 dias. A eficácia do processo de desinfecção foi verificada pela 

inoculação de uma alíquota de 100 μL da última água de lavagem no mesmo meio de cultura 

usado para o isolamento de bactérias endofíticas (TSA). Todos os procedimentos foram 

realizados em duplicata. Para a coleta do solo rizosférico, raízes contendo solo firmemente 

aderido foram condicionadas em um saco plástico estéril e agitadas vigorosamente, para 

liberação do solo. Cerca de 10 mL desse solo foram adicionados em 90 mL de tampão PSB e 

mantidos sob agitação a 150 rpm a 28 °C por 30 minutos e submetido à diluiçõess seriada (10-

1 a 10-4). Alíquotas de 100 uL foram plaqueadas em meio TSA e incubadas a 28 °C por 3 dias. 

Os procedimentos foram realizados em duplicata. Cada isolado foi nomeado por ordem de 

isolamento e respectiva origem (solo rizosférico (S) e planta – (P)). 

 

5.3.2 Caracterização morfológica e seleção de isolados bacterianos 

Os isolados obtidos foram caracterizados morfologicamente em meio TSA a 28 °C 

quanto às seguintes características das colônias: forma (circular, irregular, filamentosa, outra), 

elevação (plana, elevada, convexa, umbonada, umbilicada, outra), borda (ondulada, 

filamentosa, outra), superfície (lisa, rugosa, nervura, esponjosa, nervura no centro e lisa nos 

bordos), cor (creme, amarela, transparente), bem como avaliados quanto ao tempo de 

crescimento, produção de muco (escasso, pouco, moderada ou abundante), consistência (seca, 

aquosa, gomosa, viscosa ou butírica) e detalhes óticos (transparente, translúcido, opaco). 

Adicionalmente, os isolados também foram cultivados em meio TSA acrescido de 5 mL L-1 

azul de bromotimol (0,05%), sendo avaliada a sua capacidade de mudança de pH no meio 

(ácido, neutro ou alcalino) e absorção do corante. Os dados foram submetidos a análise de 

agrupamento hierárquico, utilizando índice de Jaccard e o modelo de agrupamento por 

UPGMA. As análises foram realizadas no software R-project (R development core team, 2011). 

 

5.3.3 Inoculação de bactérias associativas e avaliação da capacidade de promover o 

crescimento da bracatinga em condições de solo esterilizado.  

Para avaliação da capacidade de promoção do crescimento dos isolados em condições 

controladas, o solo utilizado foi coletado em Área de Preservação Permanente (APP) impactada 

pela mineração de carvão em estágio inicial de recuperação. A área selecionada está localizada 

no município de Siderópolis-SC, onde a prática da mineração se deu a céu aberto (28º35'46"S 

49º26'10"O). Nesse local foi utilizado solo de área de empréstimo no qual foi adicionado 

calcário, fertilizantes químicos, cama de aviário e turfa (informações quantitativas não 
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disponíveis). A caracterização química do solo foi realizada pela EPAGRI, conforme descrito 

no item 5.3.1. e é apresentada na Tabela 2. Para a recuperação dessa área, espécies herbáceas 

(gramíneas e leguminosas) foram implantadas, bem como arbóreas pertencentes a distintos 

grupos sucessionais e de ocorrência local, sendo que a bracatinga não foi empregada no 

processo de recuperação da área. Nesse local o solo foi coletado na camada de 0,0-0,20 m de 

profundidade e passado em peneira de 4 mm.  

O experimento foi conduzido na casa de vegetação no CCB da UFSC empregando 62 

isolados morfologicamente distintos. O solo foi acondicionado em tubete de 280 cm³ e 

autoclavado por uma hora a 121 ºC, processo repetido duas vezes para total esterilização. A 

semeadura e a inoculação foram realizadas 15 dias após a segunda autoclavagem. As sementes 

da bracatinga, adquiridas no Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), foram desinfetadas 

superficialmente, conforme descrito anteriormente e pré-germinadas em câmara úmida 

(utilizando papel filtro e placas de petri estéreis).  

Foram inseridas3-4 sementes pré-germinadas por tubete. A condução do experimento 

foi realizada conforme protocolo descrito no item 5.3.1. 

 

• Tabela 2 - Caracterização química e teor de argila do solo de APP de mineração de 

carvão em estágio inicial de recuperação utilizado para inoculação de bactérias 

associativas da bracatinga (M. scabrella Benth). 

Área 
P4 K5 MO6 pH3 Índice  Al7 Ca Mg 

mg dm -3     g Kg -1 H2O SMP cmolc dm-³ 

Siderópolis¹  11,1 76 3,3 4,6 5,5 0,7 5,7 3,1 

 
        

Localização 
H+Al CTC pH 7,0   Valor m % de saturação na CTC pH 7,0 Argila² 

cmolc dm-³ (%) Bases (V%) K Ca Mg g Kg -1 

 Siderópolis  7,5 16,6 7,2 54,5 1,2 34,4 18,9 400 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 

¹Área em estágio inicial de recuperação ² Argila determinada por densiometria; ³pH água e SMP determinados 

por potenciometria; 4P determinado por Mehlich-1/colorometria; 5K determinado por Mehlich-1/fotômetro de 

chamas; 6MO determinado por espectroscopia; 7Al, Ca e Mg – determinados por KCl/espectrofotometria de 

absorção atômica; Os demais parâmetros são obtidos por cálculo. 

 

Os inóculos foram obtidos a partir do cultivo dos isolados bacterianos em meio TSB 

(composição em g L-1: 17,0 peptona de caseína; 3,0 peptona de soja; 2,5glicose; 5,0 cloreto de 

sódio; 2,5 fosfato dipotássico; e pH final 7,3 ± 0,2) a 28 ºC, até a densidade ótica (DO600) de  

0,5, o que corresponde a, aproximadamente, 107 a 108 células mL-1.. Aos tubetes foram 

adicionados três mL de inóculo. No tratamento controle foi aplicado apenas três mL de meio 

TSB.  
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Sessenta e dois isolados morfologicamente distintos foram selecionados após a 

caracterização morfológica, produzindo os tratamentos utilizados. Ainda foi utilizado um 

tratamento controle (não inoculado). Foram utilizadas quatro repetições por tratamento, 

totalizando 252 unidades experimentais. Durante a condução do experimento verificou-se 

elevada mortandade das mudas e, desta forma, foi avaliado o percentual de sobrevivência das 

mesmas, bem como a produção de matéria seca da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR), 

após 115 dias. Este procedimento permitiu uma triagem inicial dos isolados bacterianos para 

caracterização das substâncias promotoras do crescimento vegetal in vitro. A MSPA e MSR 

foram determinadas após secagem do material vegetal em estufa, com circulação de ar forçada, 

a 65 ºC até peso constante.  

 

5.3.4 Caracterização de produção de substâncias promotoras do crescimento vegetal in 

vitro 

Isolados promissores na etapa 5.3.3. foram selecionados para avaliar a produção de 

ácido indol-3-acético (AIA), sideróforos, capacidade de solubilização de fosfato e verificação 

da atividade de 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACCd) deaminase. O isolado MSR2 

(Pantoea sp.) foi utilizado como controle positivo para todos os testes realizados, devido a 

capacidade de produção de todas as substâncias promotoras do crescimento vegetal 

mencionadas acima (NASCIMENTO, 2018).  

 

5.3.4.1 Produção de Ácido Indol Acético (AIA) 

Os inóculos foram preparados a partir do crescimento dos isolados bacterianos em 

meio TSB por 24 horas, a 28 ºC. As culturas obtidas foram centrifugadas a 4000 rpm por 8 

minutos e, posteriormente, as células foram ressuspensas em 4 mL de solução de NaCl (0,85%). 

Realizou-se a padronização dos inóculos ajustando-se a DO600 para 0,5 e, posteriormente, 

realizou-se a inoculação em 5 mL de meio TSB contendo 500 μg ml-1 de triptofano para induzir 

a produção de AIA. Após 72h de crescimento no escuro, sob agitação constante (135 rpm) e 

temperatura de 28 ° C, as culturas foram centrifugadas (3000 x g, 15 min). Para quantificação 

foi utilizado um ml do sobrenadante e dois ml do reagente de Salkowski. Após homogeneização 

foi realizada a incubação por 30 min. A determinação da produção de AIA foi realizada 

utilizando o reagente de Salkowski, preparado a partir de cloreto férrico em ácido sulfúrico (4,5 

g de FeCl3 L
-1 em 10,8 M H2SO4) (GLICKMANN; DESSAUX, 1995). A leitura foi realizada 

em espectrofotômetro no comprimento de onda de 535 nm. As análises foram realizadas em 



43 

 

duplicata para cada isolado. A concentração de AIA em cada amostra foi calculada com base 

em uma curva padrão variando de 0 a 100 μg ml-1 AIA, preparada em meio TSB. A produção 

de AIA foi classificada de acordo com Brígido et al., Glick e Oliveira (2016) em: ausente (0 μg 

mL− 1), baixa produção (entre 0,1 e 20 μg mL− 1), produção média (entre 20 e 50 μg mL− 1) e 

alta produção (>50 μg mL − 1). 

 

5.3.4.2 Sideróforos 

Para avaliar a capacidade de produção de sideróforos utilizou-se o método qualitativo 

descrito por Schwyn e Neilands (1987). As culturas bacterianas foram cultivadas em meio King 

B overnight e, posteriormente, sete uL foram inoculados em meio cromoazarol-S-ágar(CAS-

ágar) (ALEXANDER; ZUBERER, 1991). Na presença de sideróforo, o íon ferro III é 

sequestrado do complexo ferro-cromoazurol S (CAS), verificando-se a mudança de cor do 

reagente de azul para laranja. Após 72 h de incubação a 28 °C, os isolados foram avaliados 

quanto a produção de sideróforos. Os experimentos foram realizados em triplicata para cada 

isolado. 

 

5.3.4.3 Solubilização de Fosfato  

Os inóculos foram preparados a partir do crescimento dos isolados bacterianos em 

meio TSB por 24 horas, a 28 ºC. As culturas obtidas foram centrifugadas a 4000 rpm por 8 

minutos e, posteriormente, as células foram ressuspensas em 4 mL de solução de NaCl (0,85%). 

A padronização do inóculo foi realizada com NaCl (0,85%), sendo a DO600 ajustada para 0,5. 

Uma alíquota de 5 uL de cada inóculo foi adicionada em placas com meio BDA (com 

composição em g L-1: 200 infusão de batata; 20 glicose, 17 ágar  e pH final 5,6 ± 0,1) 

suplementado com extrato de levedura 5 g L –1. A fonte de fosfato insolúvel utilizada foi 

CaHPO4, preparada a partir de foram preparados 50 mL de K2HPO4 0,57 mol L-1 e 100 mL de 

CaCl2 0,9 mol L-1, os quais foram autoclavados separadamente e, posteriormente, adicionadas 

a 1 L de meio BDA + extrato de levedura (DE FREITAS; BANERJEE; GERMIDA, 1997). As 

placas foram incubadas a 28 ºC por 14 dias. A solubilização de fosfato foi determinada de 

acordo com área de solubilização em torno da colônia: (+++) halo nítido, incolor, com diâmetro 

igual ou superior àquele observado para o controle positivo MRS2; (++) halo nítido, incolor e 

com diâmetro inferior àquele observado em MSR2; (+) colônias que apresenta halo difuso ao 

seu redor, mas há diferenciação ao redor da colônia; (-) colônias que cresceram, mas sem halo 

de solubilização; (0) sem crescimento.  
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5.3.4.4 Produção da enzima ACC deaminase (ACCd) 

A atividade da enzima ACCd foi determinada qualitativamente de acordo com 

Nascimento (2018). O ACC foi utilizado como única fonte de nitrogênio disponível no meio 

mínimo M9, com composição em g L-1: 20 mL da solução M9 20x (Na2HPO4 58 g; KH2PO4 

30 g; NaCl 5 g; dissolvidos em 500 mL de H2O Milli-Q); 0,2 mL solução CaCl2 0,5 mol L-1; 

0,4 mL solução MgSO4 1 mol-1 ; 0,4 mL solução de biotina 0,3 mg mL-1; 6 mL solução de 

glicose 1 mol L-1). As soluções foram esterilizadas separadamente e adicionadas à 374 mL de 

H2O Milli-Q esterilizada. Assim, o crescimento dos isolados nesse meio está condicionado a 

capacidade dos mesmos de degradar o ACC via produção de ACCd, para então liberar o 

nitrogênio (PENROSE; GLICK, 2003). 

Inicialmente, os isolados bacterianos foram cultivados em meio TSB por 24 horas, a 

28 ºC. Posteriormente, as culturas foram centrifugadas a 4000 rpm por 8 min e as células 

ressuspensas em 4 mL de solução de NaCl (0,85%). A padronização do inóculo foi realizada 

com NaCl (0,85%), sendo a DO600 ajustada para 0,5. A atividade da enzima ACCd foi verificada 

em meio mínimo M9. Uma alíquota de 10 µL do inóculo padronizado foi adicionada em 5 mL 

de meio mínimo M9 e em 5 mL de meio M9 + ACC (3 mmol L-1). A incubação foi realizada a 

28ºC sob agitação (150-200 rpm). Após 10 dias de incubação, a atividade da enzima foi 

determinada em espectrofotômetro no comprimento de onda de 600 nm. Os ensaios foram 

realizados em duplicata. A diferença entre o crescimento dos isolados em meio M9 + ACC e 

meio M9 foi comparada, bem como o crescimento observado no controle positivo (MRS2). A 

atividade positiva de ACCd é encontrada em isolados capazes de crescer em meio mínimo 

contendo ACC, mas não são capazes de crescer em meio mínimo sem fonte de nitrogênio. 

 

5.3.5 Extração de DNA e Sequenciamento do gene 16S rRNA 

Os isolados selecionados a partir dos resultados obtidos na etapa 5.3.3. foram 

submetidos à extração de DNA pelo método CTAB 2% (DOYLE; DOYLE, 1990) e sua 

integridade confirmada na eletroforese horizontal, em gel de agarose a 1% em tampão TAE 1X 

(composição: 40 mM Tris-acetato e 1 mM EDTA), por 60 minutos a 60 V e corado com Sybr 

Verde (Life Technologies, São Paulo, Brasil). Posteriormente, as amostras foram enviadas à 

Macrogen Inc. (Coréia do Sul) para sequenciamento do gene 16S rRNA, utilizando os 

iniciadores 27f (5'AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') e 1492r (5'-

GGTTACCTTGTTACGACTT-3') (LANE et al., 1991).  
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A qualidade das sequências foi verificada utilizando-se o programa MOTHUR. O 

software Bioedit v. 7.2.5 foi utilizado para avaliação dos eletroferogramas, edição (remoção 

dos iniciadores e de bases com score de qualidade < 20) e montagem das sequências. A 

identificação taxonômica foi realizada por meio da comparação das sequências obtidas com 

aquelas depositadas no banco de dados GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov), utilizando-

se a ferramenta BLASTn (ALTSCHUL et al., 1997).  

 

5.4RESULTADOS  

5.4.1 Isolamento de bactérias associativas 

As distintas metodologias testadas para o isolamento de bactérias endofíticas da folha 

da bracatinga podem ser verificadas no Anexo 1. No total, 30 protocolos foram utilizados. A 

exposição do tecido foliar à 30 segundo em álcool 70%, seguida de consecutivas lavagens em 

água destilada esterilizada demonstrou ser um método eficiente para o acesso à microbiota 

endofítica. A utilização de areia como método físico e posterior lavagens com água destilada 

esterilizada, também demonstrou ser eficiente. Entretanto, as folhas da bracatinga após serem 

excisadas da planta apresentam um rápido fechamento dos folíolos, o que pode dificultar a 

aplicação do método para processamento de muitas amostras simultaneamente. Desse modo, 

optou-se pelo uso do álcool 70% para o isolamento das bactérias endofíticas. 

Foram isoladas 36 bactérias endofíticas do tecido foliar, bem como 62 bactérias 

rizosféricas, totalizando assim, 98 bactérias associativas obtidas.  

 

5.4.2Caracterização morfológica e seleção de isolados bacterianos 

Todos os isolados apresentaram crescimento rápido (menos de 3 dias). A maioria 

apresentou forma irregular (82%), elevação do tipo elevada (38%), borda ondulada (88%), 

superfície lisa (37%), além de colônias translúcidas (71%). Ainda, os isolados apresentaram, 

majoritariamente, escassa produção de muco (44%), consistência da massa butírica (56%) e a 

cor creme como predominante (79%). Em relação à reação ao azul de bromotimol no meio, 

48% apresentaram capacidade de alcalinizar o meio e 55% foram capazes de absorver o corante. 

Bactérias rizosféricas e endofíticas apresentaram as características acima citadas (Anexo 2).  

A análise de agrupamento hierárquico, baseada em características morfológicas e 

culturais dos isolados, resultou na diferenciação de 79 isolados (Figura 2). Desses, 62 isolados 

distintos foram selecionados aleatoriamente para realização do teste de promoção do 

https://bioedit.software.informer.com/7.2/
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crescimento da bracatinga em condições de solo esterilizado, sendo 28 endofíticos e 34 

rizosféricos. 

• Figura 2 Agrupamento hierárquico (UPGMA) utilizando índice de similaridade de 

Jaccard, baseado em características morfológico-culturais de bactérias associativas da 

bracatinga (M. scabrella Benth.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 
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5.4.3 Inoculação de bactérias associativas da bracatinga e avaliação da capacidade de 

promoção do crescimento da espécie em condições de solo esterilizado. 

Os isolados selecionados promoveram distintas respostas na bracatinga quando 

inoculados em condição de solo esterilizado proveniente de área de mineração de carvão em 

processo inicial de recuperação (Figura 3). A sobrevivência das plantas variou de 25-100%. A 

inoculação de 14 isolados resultou em 25% de sobrevivência das plantas. Já 21 isolados 

apresentaram a mesma taxa de sobrevivência que o controle sem inoculação (50%). 

Desempenho superior foi obtido por 16 e 11 isolados que resultaram em 75% a 100% de 

sobrevivência, respectivamente (Tabela 3). 

• Figura 3 - Efeito da inoculação de bactérias associativas na sobrevivência, (A) 

produção de matéria seca da parte aérea (MSPA) e (B) matéria seca da raiz (MSR) da 

bracatinga (M. scabrella Benth.) em solo esterilizado proveniente de área de 

mineração de carvão em estágio inicial de recuperação em casa de vegetação. Ponto 

vermelho destaca os valores obtidos no tratamento controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 

 

Avaliando-se todos os isolados, a produção de MSPA e MSR, variou de 4 a 115 mg e 
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planta, a produção de MSPA variou de 4 a 115 mg, para aqueles que proporcionaram 50% de 

sobrevivência, de 8,5 a108,3 mg, enquanto que variações de 13,6 a 93,57 e de 23,37 a 106,8 

mg foram observadas nos isolados que resultaram em75 e 100% de sobrevivência, 

respectivamente. Por outro lado, a produção de MSR variou de 8,2 a 138,5 mg em isolados que 

proporcionaram 25% de sobrevivência, de 9,8 a 121,95 mg nos isolados com 50% de 

sobrevivência e de 12,13 a 86,56 e de 26,7 a 153,6 mg, entre aqueles que proporcionaram de 

75 a 100% de sobrevivência, respectivamente.  

Vinte e sete isolados apresentaram taxa de sobrevivência, superior ao controle (não 

inoculado). Desses, 14 e 24, apresentaram produção de MSPA e MSR, respectivamente , 

superior ao controle. Dentre esses 12 isolados apresentaram, concomitantemente, maior 

sobrevivência (50%), produção de MSPA (39,15 mg) e MSR (19,4mg) que o controle, sendo 

eles: 3P3, 29S2, 20S3, 1S3, 21S2, 15P1, 40S1, 15P3, 7S1, 4P3, 11S1 e 31S3. Esses isolados 

foram selecionados para a realização da caracterização molecular (sequenciamento parcial do 

gene 16S rRNA) e para a avaliação da capacidade de produção de substâncias promotoras do 

crescimento vegetal in vitro (Tabela 4). Os isolados selecionados apresentaram incrementos de 

13,41 a172,80 % e 20,41 a 693,80% de MSPA e MSR, respectivamente, em relação ao controle. 

Dentre esses, o isolado 31S3 merece destaque pela alta sobrevivência apresentada (100%) e 

pelos maiores incrementos apresentados na produção de MSPA (172,80%) e MSR (693,80%), 

respectivamente, em relação ao controle (Figura 4; Tabela 3). 

Assim, pode se observar que utilizando-se diretamente a resposta da planta para a 

seleção dos isolados obteve-se resultados positivos e potencialmente promissores para auxiliar 

o estabelecimento da bracatinga em áreas de mineração de carvão em recuperação. 
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• Figura 4 - Crescimento da bracatinga (M. scabrella Benth.) inoculada com bactéria 

associativa (31S3) em solo esterilizado proveniente de área de mineração de carvão 

em estágio inicial de recuperação e controle (sem inoculação), após 115 dias da 

inoculação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 
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• Tabela 3 - Efeito da inoculação de bactérias associativas na sobrevivência, produção 

de matéria seca da parte aérea (MSPA) e da raiz (MSR) da bracatinga (M. scabrella 

Benth.) em solo de área de mineração de carvão em estágio inicial de recuperação 

esterilizado. 
                                                                                                    (continua) 

Isolados 
Sobrevivência MSPA MSR MST Incrementos (%) 1 

% Mg MSPA MSR 

11S1 100% 66,80 86,90 153,70 70,63 349,10 

40S1 100% 49,98 55,10 105,08 27,65 184,75 

21S2 100% 47,18 50,75 97,93 20,50 162,27 

31S3 100% 106,80 153,60 260,40 172,80 693,80 

1S3 100% 56,60 47,75 104,35 44,57 146,77 

30S3*-1 100% 30,45 37,48 67,93 -22,22 93,67 

14P1 100% 35,40 32,83 68,23 -9,58 69,64 

15P1 100% 47,03 51,63 98,65 20,11 166,80 

12P1 100% 36,63 63,85 100,48 -6,45 229,97 

7P2 100% 27,38 31,45 58,83 -30,08 62,53 

14P3 100% 23,38 26,70 50,08 -40,29 37,98 

7S1 75% 64,50 70,40 134,90 64,75 263,82 

12S1 75% 15,03 18,70 33,73 -61,60 -3,36 

9S1 75% 37,30 40,50 77,80 -4,73 109,30 

1S1 75% 37,13 31,73 68,87 -5,15 64,00 

29S2 75% 93,57 29,90 123,47 139,00 54,52 

13S2 75% 13,60 14,80 28,40 -65,26 -23,51 

2S2-2 75% 31,20 12,13 43,33 -20,31 -37,30 

23S2 75% 33,47 48,60 82,07 -14,52 151,16 

5S3 75% 25,57 30,85 56,42 -34,70 59,43 

20S3 75% 45,97 40,00 85,97 17,41 106,72 

4S3 75% 31,10 61,50 92,60 -20,56 217,83 

11P1 75% 45,93 50,43 96,37 17,33 160,64 

4P3 75% 85,23 86,57 171,80 117,71 347,37 

3P3 75% 44,40 23,30 67,70 13,41 20,41 

15P3 75% 53,17 67,70 120,87 35,80 249,87 

9P3 75% 39,87 43,57 83,43 1,83 125,15 

23S1 50% 80,20 70,90 151,10 104,85 266,41 

3S1 50% 41,75 30,58 72,33 6,64 58,01 

14S2-2 50% 31,75 45,70 77,45 -18,90 136,18 

27.1S2 50% 12,15 11,30 23,45 -68,97 -41,60 

27S2 50% 11,35 19,85 31,20 -71,01 2,58 

19(2)S3-3 50% 29,35 42,25 71,60 -25,03 118,35 

23S3 50% 34,55 41,65 76,20 -11,75 115,25 

28S3 50% 20,45 12,70 33,15 -47,77 -34,37 

8P1 50% 27,40 17,70 45,10 -30,01 -8,53 

16P1 50% 85,70 76,90 162,60 118,90 297,42 

18P1 50% 83,25 115,70 198,95 112,64 497,93 
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      (Conclusão) 

Isolados 
Sobrevivência MSPA MSR MST Incrementos (%) 

% Mg MSPA MSR 

1P1 50% 11,00 12,00 23,00 -71,90 -37,98 

19P1 50% 59,70 60,60 120,30 52,49 213,18 

5P1 50% 63,00 36,80 99,80 60,92 90,18 

4P1 50% 35,30 35,65 70,95 -9,83 84,24 

1P2 50% 41,40 85,50 126,90 5,75 341,86 

2P2 50% 108,30 121,95 230,25 176,63 530,23 

8P2 50% 71,80 58,65 130,45 83,40 203,10 

3P2 50% 8,50 9,80 18,30 -78,29 -49,35 

4P2 50% 30,70 68,70 99,40 -21,58 255,04 

1P3 50% 24,90 36,30 61,20 -36,40 87,60 

10S1 25% 63,90 62,00 125,90 63,22 220,41 

17S1 25% 4,00 54,10 58,10 -89,78 179,59 

5S1 25% 10,80 8,20 19,00 -72,41 -57,62 

30.1S1 25% 74,50 106,40 180,90 90,29 449,87 

28S1 25% 13,90 11,70 25,60 -64,50 -39,53 

22.1S1 25% 83,70 116,10 199,80 113,79 500,00 

19S1 25% 18,10 12,50 30,60 -53,77 -35,40 

26S2 25% 34,70 14,90 49,60 -11,37 -23,00 

20S2 25% 107,70 95,10 202,80 175,10 391,47 

10P1 25% 84,10 56,90 141,00 114,81 194,06 

3P1 25% 39,20 27,00 66,20 0,13 39,53 

2P1 25% 115,40 138,50 253,90 194,76 615,76 

6P3 25% 23,70 16,20 39,90 -39,46 -16,28 

11P3 25% 29,30 29,30 58,60 -25,16 51,42 

CONTROLE 50% 39,15 19,35 58,50      

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 

1 Incrementos calculados utilizando a seguinte fórmula: Incremento (%) = ((MS tratamento inoculado – MS 

tratamento controle) / MS tratamento controle) *100 

 

5.4.4 Caracterização molecular e produção de substâncias promotoras do crescimento 

vegetal in vitro 

O resultado do sequenciamento parcial do gene 16S rRNA dos 12 isolados 

selecionados mostra que todos os isolados pertencem ao filo Firmicutes (Tabela 4). Os isolados 

21S2 e 29S2 tiveram alta identidade (> 97%) com cepas depositadas no banco de dados 

pertencentes a Paenibacillus spp. Por outro lado, os isolados 31S3, 11S1, 1S3, 40S1, 15P1, 

4P3, 7S1, 15P3, 20S3 e 3P3 foram classificados como pertencentes ao gênero Bacillus spp. 

A capacidade de produção de substâncias promotoras do crescimento vegetal dos 

isolados selecionados (Tabela 4) mostra dois isolados sem resultado positivo para as 

características avaliadas (11S1 e 29S2) e um isolado (31S3) capaz de solubilizar fosfato, 
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apresentar atividade da enzima ACCd, produzir AIA e sideróforos. Sete isolados foram capazes 

de solubilizar fosfato, sendo que seis apresentaram baixa capacidade, enquanto um isolado 

demonstrou média capacidade de solubilização. Apenas dois isolados (31S3 e 1S3) 

apresentaram atividade da enzima ACCd. A produção de AIA foi verificada em 8 isolados, 

porém baixa produção do hormônio foi detectada. A produção de sideróforo foi detectada 

somente em dois isolados (31S3 e 15P1). 

• Tabela 4 - Caracterização taxonômica pelo sequenciamento parcial do gene 16S rRNA 

de 12 bactérias associativas da bracatinga selecionadas e capacidade de solubilização 

de fosfato bicálcico (P), presença da atividade da enzima ACCd- 1-

aminociclopropano-1-carboxilato deaminase(ACCd), produção de Ácido Indol-

Acético (AIA) e sideróforo 

Isolados Classificação P  ACCd  AIA  Sideróforo 

31S3 Bacillus sp.     + (1) +     + (2) + (3) 

11S1 Bacillus sp. 0 - - - 

1S3 Bacillus sp. + + + - 

40S1 Bacillus sp. - - + 0 

21S2 Paenibacillus sp. 0 - + - 

15P1 Bacillus sp. ++ - + + 

29S2 Paenibacillus sp. 0 - - - 

4P3 Bacillus sp. + - - - 

7S1 Bacillus sp. 0 - + - 

15P3 Bacillus sp. + - + - 

20S3 Bacillus sp. + - - 0 

3P3 Bacillus sp. + - +  - 

Controle positivo (MSR2) Pantoea sp. +++ + +++ + 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 

(1) Classificação quando a capacidade de solubilização de P halo nítido, incolor, com diâmetro igual ou superior 

àquele observado em MSR2; (++) halo nítido, incolor e com diâmetro inferior àquele observado em MSR2; (+) 

colônias que apresenta halo difuso ao seu redor, mas há diferenciação ao redor da colônia; (-) colônias que 

cresceram, mas sem halo de solubilização; (0) sem crescimento. 

(2) Classificação da produção de AIA: (-) negativa, (+) baixa, (++) média e (+++) alta. 

(3)  Classificação quanto a produção de sideróforos: (0) não cresceu, (-) cresceu, mas não foi capaz de produzir 

sideróforos e (+) positivo para crescimento e produção de sideróforo. 

 

5.5 DISCUSSÃO 

O solo é considerado a principal origem dos microrganismos associados às plantas 

(FRANK; SALDIERNA GUZMÁN; SHAY, 2017). Enquanto as propriedades do solo são 

determinantes na sobrevivência e seleção dos microrganismos, a planta é capaz de influenciar 

significativamente a formação de comunidades microbianas consideradas rizosféricas e 
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endofíticas, às quais são intimamente associadas (BULGARELLI et al., 2012; PHILIPPOT et 

al., 2013; EDWARDS et al., 2015). 

A rizosfera é uma zona ao redor da raiz caracterizada pela intensa secreção de 

compostos e de elementos facilmente assimiláveis pelos microrganismos e, devido ao fato, 

apresenta elevada concentração dos mesmos (BULGARELLI et al., 2013; FRANK; 

SALDIERNA GUZMÁN; SHAY, 2017). Por outro lado, os microrganismos rizosféricos 

podem estimular o crescimento vegetal mediante diferentes mecanismos (PODILE; KISHORE, 

2007). Já os microrganismos considerados endofíticos são capazes de colonizar os tecidos 

internos da planta, na totalidade ou em parte do seu ciclo de vida (HARDOIM et al., 2015). A 

comunidade microbiana endofítica associada à parte aérea da planta tem o solo como principal 

fonte de origem (FRANK; SALDIERNA GUZMÁN; SHAY, 2017). Após a entrada via sistema 

radicular, a maioria dos endofíticos possuem capacidade de colonizar sistematicamente a 

planta. Adicionalmente, os tecidos foliares são capazes de recrutar microrganismos do ar, 

devido à presença de estruturas foliares que possibilitam o acesso ao interior dos tecidos 

vegetais (FRANK; SALDIERNA GUZMÁN; SHAY, 2017; COMPANT et al., 2019). 

Bodenhausen, Horton e Bergelson (2013) verificaram que os compartimentos 

endofíticos de folhas e raízes não diferem em riqueza, diversidade e uniformidade, porém 

diferem na composição da comunidade. Assim, embora as comunidades associadas às folhas e 

raízes compartilhem muitas espécies bacterianas, essas comunidades diferem na estrutura. 

Segundo Compant et al. (2019) a relação entre a planta e o local específico que determinado 

microrganismo habita, indica uma forte relação funcional entre a planta e sua microbiota. 

Estudos já relataram o isolamento de bactérias associativas da bracatinga 

(NASCIMENTO; GLICK; ROSSI, 2019), porém pouco se sabe sobre o real benefício que esse 

grupo microbiano possui no crescimento e desenvolvimento da espécie, especialmente em 

ambientes degradados pela mineração de carvão. No presente trabalho, a aplicação de métodos 

de desinfecção comumente empregados para acesso a microrganismos endofíticos, não 

demonstraram resultados positivos para o isolamento de bactérias endofíticas da bracatinga 

(ARAÚJO et al., 2000; NAWANGSIH et al., 2011; YAN et al., 2018). Agentes químicos, como 

hipoclorito e peróxido, mesmo em baixas concentrações, demonstraram ser muito agressivos 

para a desinfecção somente superficial do tecido foliar. Segundo Kharwar (2009) o álcool 70% 

é um agente químico empregado para diminuir a tensão superficial dos tecidos foliares e com 

capacidade, ainda que limitada, de agir como agente desinfetante. No presente trabalho, esse 

agente foi eficiente quando usado isoladamente. A condição de crescimento da bracatinga em 
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casa de vegetação pode ter favorecido a eficiência de métodos simples de desinfecção do tecido 

foliar, onde fontes aéreas de inóculos estão presentes em baixa quantidade, bem como reduzidas 

fontes de disseminação de microrganismos são verificadas.  

No presente trabalho foram isoladas 98 bactérias associativas, sendo 62 provenientes 

da rizosfera e 36 do tecido foliar da bracatinga. Quando inoculadas em solo esterilizado de área 

de mineração de carvão em estágio inicial de recuperação, 22 e 39 % das bactérias associativas 

apresentaram incrementos na produção de MSPA e de MSR da bracatinga, respectivamente, 

em comparação com o controle (não inoculado). 

Espécies arbóreas pioneiras, como a bracatinga, geralmente possuem sementes 

pequenas e com poucas reservas nutricionais (ZANGARO et al., 2003; ZANGARO et al., 

2005). Assim a associação com microrganismos simbiontes (FMAs e BFNs) em ambientes 

naturais, demonstram ser de grande importância para o estabelecimento da espécie, devido, 

principalmente, ao aporte de macronutrientes, como fósforo e nitrogênio (LAMMEL et al., 

2013, LAMMEL et al., 2015; ZANGARO et al., 2003; ZANGARO et al., 2005). No presente 

trabalho, baixa sobrevivência e menor produção de MSPA e MSR foi verificada no tratamento 

controle e na inoculação de determinados isolados, o que pode estar associado à exaustão das 

reservas do cotilédone e à dificuldade de obtenção de nutriente diante o crescimento da planta 

em um solo de baixa fertilidade (pH ácido e baixos teores de P e K e MO) (Tabela 2) e pela 

ausência de microrganismos benéficos. 

Estudos relacionados ao uso de bactérias associativas promotoras do crescimento 

vegetal na silvicultura são muito menos difundidos do que em culturas agrícolas, porém 

demonstra ser uma área potencialmente promissora (SHISHIDO; CHANWAY, 2000; LUCY; 

REED; GLICK, 2004; CARDOSO et al., 2011; SANTOS et al., 2018). Ao contrário de espécies 

agrícolas, onde a seleção de estirpes busca resultados relacionados a aumento de produtividade, 

a seleção de bactérias associativas para espécies arbóreas visa aumento na biomassa vegetal e 

na emergência plântulas, bem como redução na lesão das plântulas durante a transferência do 

viveiro para o campo (Shishido; Chanway, 2000). Tendo em vista que o transplante de mudas 

é uma etapa crítica para o estabelecimento da espécie, a obtenção de plantas com sistema 

radicular bem desenvolvido é uma característica relevante para seleção dos isolados. Plantas 

com maior produção de parte aérea também são desejáveis, uma vez que há maior quantidade 

de tecido vegetal capaz de realizar fotossíntese e, consequentemente, maior potencial de 

deposição de serrapilheira. Assim, plantas com maior produção de raiz e parte aérea possuem 

potencial para garantir uma cobertura do solo mais rápida. Dentro desse contexto, no presente 
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trabalho, os isolados que demostraram potencial de beneficiar essas características, 

concomitantemente, quando inoculados na bracatinga, foram selecionados como potenciais. 

Sugere-se ainda que microrganismos autóctones possuam maior potencial em proporcionar 

benefícios às plantas, tendo em vista que são mais adaptados aos ambientes de origem 

(BASHAN et al., 2012; HERNÁNDEZ 2017; GONZÁLEZ et al., 2019). Entretanto, a 

eficiência desses microrganismos está intimamente associada às espécies vegetais de interesse 

(MOURA et al., 2016; HERNÁNDEZ et al., 2017). 

No presente trabalho, as bactérias associativas selecionadas com potencial de 

promover o crescimento da bracatinga foram classificadas como pertencentes aos gêneros 

Bacillus e Paenibacillus. Espécies pertencentes ao gênero Bacillus apresentam, de um modo 

geral, células Gram positivas, formam endósporos e possuem forma de bastonete, retos ou 

ligeiramente curvos, ocorrendo isoladamente e em pares (algumas em cadeias e, 

ocasionalmente, em filamentos longos) e são caracterizadas por serem quimiorganotróficas, 

aeróbicas ou anaeróbicas facultativas (VOZ et al., 2011). Espécies pertencentes ao gênero 

Paenibacillus são caracterizadas por apresentarem células Gram positivas (podem corar Gram 

negativas ou serem variáveis), retas a hastes curvas e capazes de formar endósporos. Ainda, 

podem ser estritamente aeróbicas, microaerofílicas, aeróbicas facultativas ou anaeróbicas 

obrigatórias (VOZ et al., 2011). Espécies de Bacillus e Paenibacillus são comumente isoladas 

da rizosfera e de tecidos internos de plantas (GOVINDASAMY et al. 2010; KUMAR; 

KUMAR; PRATUSH, 2014; TIWARI; PRASAD; LATA, 2019). 

Espécies pertencentes a estes gêneros são consideradas onipresentes em sistemas 

agrícolas (GOVINDASAMY et al., 2010). Entretanto, já foram isoladas, e benefícios na 

promoção do crescimento de plantas relatado, em ambientes degradados (DE BASHAN et al., 

2010; KUMARI; SINGH, 2011). Espécies pertencentes a esses gêneros são consideradas 

promissoras para uso como inoculantes devido à facilidade de cultivo e à habilidade de 

esporulação, mantendo estruturas viáveis por um longo período, inclusive em condições 

ambientais adversas (TOYOTA, 2015). 

Bactérias associativas são reconhecidas por sua capacidade como promotoras do 

crescimento vegetal mediante a produção de distintas substâncias, que agem tanto direta, quanto 

indiretamente na planta. Entre os mecanismos diretos podemos mencionar a fixação biológica 

de nitrogênio, solubilização de fosfato inorgânico e produção de sideróforos, que possibilitam 

a aquisição de nutrientes como nitrogênio, fósforo e ferro, respectivamente. Ressalta-se, ainda 

importância da produção de fitormônios, como AIA e de enzimas, como ACCd, que são 



56 

 

responsáveis por promover o aumento do sistema radicular e pelo favorecimento do 

crescimento em situações de estresse via diminuição dos níveis de etileno, respectivamente. Por 

outro lado, indiretamente o crescimento vegetal pode ser favorecido pela produção de 

antibióticos, produção de biofilmes, bem como pela produção de substâncias indutoras de 

resistência sistêmica ou induzida na planta (GLICK et al., 2012).  

No presente trabalho, os mecanismos testados e relacionados à produção de 

substâncias promotoras do crescimento vegetal fornecem sugestões sobre o modo pelo qual 

alguns isolados podem auxiliar no crescimento da bracatinga. Entretanto, não foi possível 

constatar a existência de um mecanismo específico pelo qual possa se inferir que as bactérias 

associativas são capazes de promover o crescimento da bracatinga Os resultados obtidos vão 

ao encontro aos obtidos por Akinrinlola et al. (2018), que verificaram que 12 estirpes de 

Bacillus foram capazes de aumentar significativamente o crescimento de milho (Zea mays), em 

comparação ao controle. Além disso, os autores não encontraram relação entre a produção de 

uma característica individual de promoção do crescimento vegetal (atividade antimicrobiana, 

atividade de enzimas proteolíticas e quitinolíticas, solubilização de fosfato, produção de 

sideróforos e AIA) pelos isolados e uma maior eficácia na promoção do crescimento de Z. mays. 

Ressaltaram ainda, não encontrar relação entre o número de características fisiológicas 

avaliadas e a eficácia na promoção do crescimento da espécie. 

Os mecanismos pelos quais alguns isolados (21S2 e 29S2) são capazes de promover o 

crescimento da bracatinga são desconhecidos, uma vez que os mesmos não apresentaram 

resultados positivos para nenhuma das características avaliadas. A produção de AIA foi uma 

característica preponderantemente produzida pelos isolados (67%), embora considerada baixa. 

Esse mecanismo é comumente encontrado em isolados pertencentes ao gênero Bacillus. 

Wahyudi et al. (2011) verificaram que cerca de 76% dos isolados de Bacillus sp. da rizosfera 

de soja foram capazes de produzir esse hormônio. Segundo Kudoyarova et al. (2019) a relação 

entre a quantidade de AIA produzida por bactérias e a resposta do sistema radicular são 

consideradas variávies. Enquanto, elevadas quantidades de AIA produzido por bactérias são 

responsáveis por estimular a formação de raízes laterais e adventícias, baixos níveis de AIA 

estimulam o elongamento celular. Neste último caso, o crescimento é inibido via produção de 

etileno induzido pela presença de elevada quantidade de auxina (PATTEN; GLICK, 2002). 

Segundo Patten; Glick (2002) independente do mecanismo associação à promoção do 

crescimento das raízes por bactérias produtoras de AIA, o estímulo ao sistema radicular é 

vantajoso para as plantas, pois aumenta a sua capacidade de estabelecimento no solo, bem como 
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a de absorção de água e nutrientes, contribuindo assim, para uma maior sobrevivência da 

espécie vegetal. 

A maioria dos isolados também foi capaz de solubilizar fosfato (59%), mesmo que em 

baixa quantidade, aspecto de grande importância quando se sabe que o P é segundo elemento 

requerido em maior quantidade pelas plantas (TAIZ; ZEIGER, 2013). Entretanto, devido à alta 

capacidade de adsorção deste elemento pelos oxi-hidroxidos Fe e Al no solo, o P se apresenta 

com baixa disponibilidade para os vegetais (KHAN; ZAID; AHMAD, 2014). Além disso, a 

solubilização de P é uma característica desejável em microrganismos utilizados nesses 

ambientes, uma vez que esse elemento demonstra ser de suma importância para espécies 

pioneiras (ZANGARO et al., 2003; PASQUALINI; UHLMANN; STÜRMER, 2007). Essa 

característica é comumente encontrada em isolados pertencentes aos gêneros Bacillus e 

Paenibcillus. Wahyudi et al. (2011) relataram que 91% dos isolados de Bacillus sp. isolados da 

rizosfera da soja foram capazes de solubilizar fosfato e Akinrinlola et al. (2018) verificaram 

que dentre os isolados de raízes de trigo  50% daqueles pertencentes a Paenibacillus sp. foram 

capazes de solubilizar fosfato, enquanto 37% dos isolados pertencentes a Bacillus sp. 

apresentaram essa característica. 

Por outro lado, poucos isolados foram capazes de produzir sideróforos (17%) e de 

apresentar atividade da enzima ACCd (17%). Apesar de o Fe ser abundante no solo, esse 

micronutriente encontra-se na forma de moderada disponibilidade para os vegetais 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; AHMED; HOLMSTRÖM, 2014). Assim, o fornecimento 

desse elemento via sideróforos, caracterizados como composto de baixo peso molecular com 

extrema afinidade pelo íon férrico, pode aumentar a disponibilidade de ferro solúvel no solo ao 

redor das raízes, promovendo assim o crescimento vegetal. Em situações de estresse a produção 

de etileno pode ser elevada nas plantas, podendo levar à inibição do crescimento e até mesmo 

a morte (GLICK,2014). Bactérias produtoras de ACCd são capazes de utilizar o ACC, precursor 

do etileno, e clivar em amônia e α-cetobutirato, anulando seus efeitos negativos na planta 

(PENROSE; GLICK, 2003). Bactérias promotoras de crescimento de plantas capazes de 

produzir a enzima ACCd têm demonstrado capacidade de estimular o crescimento de plantas e 

potencial uso em condições adversas (situações de estresse) (GAMALERO; GLICK, 2015; 

GROBELAK et al., 2018; JAEMSAENG; JANTASURIYARAT; THAMCHAIPENET, 2018). 

Estudos têm relatado que Bacillus spp. e Paenibacillus spp. apresentam os mecanismos de 

produção de sideróforos e de enzima ACCd (LYNGWI et al., 2016; TIWARI; PRASAD; 

LATA, 2019; SANSINENEA, 2019), sendo assim demonstram potencial para promoção do 



58 

 

crescimento de plantas. Entretanto, no presente trabalho esses mecanismos foram verificados 

em apenas dois isolados. 

Apesar de não haver uma clara relação da presença de determinado mecanismo nos 

isolados e a promoção do crescimento vegetal, pode se verificar que o isolado 31S3, promoveu 

os maiores incrementos de MSPA e MSR, além de ser positivo para todas as características 

avaliadas, ainda que baixa quantidade de AIA e solubilização de P tenha sido verificada. Deve-

se salientar que espécies pertencentes a esses gêneros (Bacillus e Paenibacillus) são 

caracterizadas por favorecer o crescimento vegetal via outros mecanismos, como a fixação 

biológica de nitrogênio (PADDA, et al., 2017), a produção de outros fitohormônios, como 

giberelinas e citocininas (GUTIERREZ-MANERO et al., 2001; KUDOYAROVA et al., 2019) 

e até mesmo a produção de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) (JANG et al., 2018). 

Entretanto, estes mecanismos não foram avaliados no presente trabalho e podem justificar a 

promoção de crescimento dos isolados que não apresentaram resultado positivo para as 

características fisiológicas avaliadas. 

 

5.6 CONCLUSÕES 

O presente estudo descreve pela primeira vez que bactérias associativas da bracatinga 

possuem potencial para ser explorado como promotoras do crescimento da espécie em 

ambientes degradados pela mineração de carvão.  

As bactérias apresentaram capacidade de incrementar a produção de MSPA e MSR 

nas condições avaliadas, sendo que aquelas que proporcionaram maiores incrementos foram 

classificadas como pertencentes aos gêneros Bacillus sp. e Paenibacillus sp.  

 Os isolados obtidos apresentaram capacidade de produção de substâncias promotoras 

do crescimento vegetal que podem auxiliar no crescimento da espécie, porém nenhum 

mecanismo foi considerado como preditivo da resposta à promoção do crescimento da 

bracatinga.  
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6 CAPÍTULO II 

 

Coinoculação de microrganismos promotores do crescimento da bracatinga (Mimosa 

scabrella Benth) e microbiota do solo de área de mineração de carvão em recuperação. 

 

6.1RESUMO 

Em Santa Catarina, a atividade de mineração de carvão foi desenvolvida sem preocupação com 

o meio ambiente nas décadas passadas. Como resultado, encontramos extensas áreas 

degradadas, sem cobertura vegetal e com solos descaracterizados química, física e 

biologicamente. A recuperação desses ambientes pela introdução de espécies vegetais é um 

processo complexo, que deve considerar o fornecimento dos atributos necessários para o 

estabelecimento das plantas e para que o processo de sucessão ocorra. Microrganismos 

simbiontes têm demonstrado importante papel ecológico em espécies consideradas pioneiras, 

como a Mimosa scabrella (bracatinga). A bracatinga é uma espécie arbórea, nativa do bioma 

Mata Atlântica e empregada em programas de recuperação de áreas degradadas pela mineração 

de carvão. No entanto, apesar da plasticidade ecológica da espécie, verifica-se problemas com 

a sobrevivência e estabelecimento da mesma nos ambientes impactados. A interação com 

microrganismos simbióticos pode ser de extrema importância para o sucesso no 

estabelecimento em ambientes tão degradados. Desse modo, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar o efeito da coinoculação de microrganismos simbiontes no crescimento da 

bracatinga e na comunidade microbiana associada à espécie. Para tanto, foram realizados 

tratamentos de tripla inoculação, consistindo na inoculação de 12 bactérias associativas 

individualmente, pertencentes a Bacillus sp. (31S3, 11S1, 1S3, 40S1, 15P1, 4P3, 7S1, 15P3, 

20S3 e 3P3) e Paenibacillus sp. (21S2 e 29S2),com a bactéria fixadora de nitrogênio (BNF) 

(UFSC-B8) e o fungo micorrízico arbuscular (FMA) (Acaulospora morrowiae), além de um 

tratamento de dupla inoculação (BFN+FMA) e um controle (sem inoculação). Para a realização 

do experimento foi utilizado solo proveniente de área de mineração de carvão em estágio inicial 

de recuperação. Após 115 dias, foram avaliadas a produção de matéria seca da parte aérea 

(MSPA), matéria seca da raiz (MSR) e colonização micorrízica, bem como avaliada a 

comunidade bacteriana rizosférica pelo sequenciamento de amplicons da região V6-V8 do16S 

rRNA. A coinoculação dos simbiontes BFN+FMA com as bactérias associativas (BA) 1S3, 

20S3 e 4P3 aumentaram em média de 5, 17 e 11 % a produção de MSPA da bracatinga em 

relação ao controle (sem inoculação). Por outro lado, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos quanto à produção de MSR e colonização micorrízica. A análise de amplicons da 

região do 16S rRNA demonstrou que independentemente do tratamento de coinoculação, o filo 

Proteobacteria foi predominante na rizosfera da bracatinga, representando cerca de 44% da 

abundância de UTOs. Não foram verificadas alterações nos índices riqueza, diversidade e 

uniformidade de espécies com a prática da coinoculação. No entanto, foram verificadas 

diferenças na estrutura da comunidade de bactérias rizosféricas quando comparado o grupo de 

coinoculação (BFN+FMA e BFN+FMA+BA) e o tratamento controle. Ainda, verificou-se 

alterações na abundância relativa de bactérias desde o nível de filo a gênero. Entretanto, quando 

avaliado o efeito da inoculação de bactérias associativas na dupla inoculação com BFN e FMA 

(BFN+FMA+BA x BFN+FMA) não foram verificadas diferenças significativas na estrutura da 

comunidade. Verifica-se assim que a coinoculação de Bacillus sp., Rhizobium sp. e 

Acaulospora morrowiae possui potencial uso para produção de mudas de bracatinga para a 

recuperação de áreas impactadas pela mineração de carvão. No entanto, a prática ocasiona 
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mudança da estrutura da comunidade bacteriana autóctone. Os impactos dessas alterações 

precisam ser verificados em estudos futuros. 

 

Palavras-chave: Recuperação ambiental. Bacillus sp. Rizóbio. Fungo micorrízico. 

Comunidade Microbiana 

 

6.2INTRODUÇÃO 

 

No Estado de Santa Catarina encontra-se extensas áreas impactadas pela mineração de 

carvão. Nesses locais verifica-se a presença de solos desprovidos de vegetação e 

descaracterizados química, física e biologicamente (ROCHA-NICOLEITE et al., 2013). Assim, 

a intervenção antrópica, por meio da implantação de processo de revegetação, se faz necessária 

para o aumento da resiliência desses locais. No entanto, a perda das características naturais 

desses ambientes torna a revegetação um processo complexo.  

O sucesso desse processo pode ser observado por meio do estabelecimento das 

espécies vegetais e relações biológicas (ROCHA-NICOLEITE et al., 2018; SILVA et al., 2019) 

e culmina com o retorno do processo sucessional nesses locais. Apesar de progressos serem 

verificados, a recuperação desses ambientes ainda constitui um desafio, devido à baixa taxa de 

sobrevivência das espécies implantadas (ROCHA-NICOLEITE et al., 2013; ROCHA-

NICOLEITE et al., 2018). 

O solo constitui um fator determinante para o estabelecimento vegetal. Além de 

sustentar fisicamente o crescimento e fornecer nutrientes essenciais para as plantas, é a principal 

fonte da microbiota associada às espécies vegetais (BULGARELLI et al., 2012; PHILIPPOT 

et al., 2013; EDWARDS et al., 2015). Bactérias Fixadoras de Nitrogênio (BFN), Fungos 

Micorrízicos arbusculares (FMA) e Bactérias Promotoras do Crescimento de Plantas (BPCP) 

são grupos de microrganismos que habitam o solo e que são capazes de interagir sinergicamente 

com as plantas, promovendo o crescimento vegetal (GLICK, 2012; CHEN et al., 2018; POOLE; 

RAMACHANDRAN; TERPOLILLI, 2018). Entretanto, em ambientes degradados essas 

interações podem ser fortemente impactadas, comprometendo o sucesso dos processos de 

revegetação (BORGES et al, 2016).  

A bracatinga é uma espécie arbórea nativa do bioma Mata Atlântica e pioneira, 

empregada em programas de regevetação de áreas degradadas pela mineração de carvão 

(ROCHA-NICOLEITE; 2013; CITADINI-ZANETTE et al., 2017). As associações com FMAs 

e BFNs são consideradas de grande importância para a espécie exercer seu papel ecológico 
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(ZANGARO et al., 2005; CITADINI-ZANETTE et al., 2017). Espécies pioneiras, como a 

bracatinga, apresentam alta taxa de colonização e responsividade a FMAs em solos com baixo 

teor de fósforo (P) disponível. A associação com esses fungos possibilita que a bracatinga 

apresente características específicas, como alta taxa de crescimento relativo e alta concentração 

de fósforo nas folhas (ZANGARO et al., 2003; ZANGARO et al., 2005), possibilitando o 

aumento da incorporação de C e P no solo, elementos essenciais para a recuperação de 

ambientes impactados. Adicionalmente, a bracatinga tem capacidade de formar associações 

radiculares com BFNs, o que permite produzir alta quantidade de biomassa rica em nitrogênio 

(25 a 37 g kg-1 de N).  

Assim, a bracatinga é capaz de contribuir ativamente para a ciclagem de nutrientes no 

solo e, consequentemente, para o estabelecimento de espécies mais tardias na sucessão 

(POGGIANI et al., 1987). Em área de mineração de carvão, isolados autóctones promissores 

de BFNs e FMAs já foram descritos para a espécie por Moura et al. (2016) Stoffel et al. (2016), 

respectivamente. 

Entretanto, informações sobre o papel de microrganismos associativos no crescimento 

da espécie são escassas. Silva (2016), avaliou a estrutura das comunidades de fungos e bactérias 

endofíticas das folhas de bracatinga utilizando a técnica de PCR-DGGE, porém não realizou 

isolamento e caracterização desses microrganismos. Estudos desenvolvidos por Lammel et al., 

(2015) e Primieri et al., (2016) envolvendo isolamento e identificação de bactérias endofíticas 

de nódulos, reportaram a presença de bactérias pertencentes aos gêneros Pseudomonas sp., 

Xanthomonas sp. Herbaspirillum sp. bem como, os gêneros Pantoea, Paenibacillus, 

Brevibacillus, Serratia e Arthrobacter. Nascimento, Glick e Rossi (2019) reportaram o 

potencial de bactérias associativas da bracatinga como produtoras de substâncias promotoras 

do crescimento vegetal in vitro.  

Notadamente, microrganismos associativos demonstram potencial de promover o 

crescimento vegetal mediante diferentes mecanismos (GLICK et al., 2012). Além disso, 

possuem capacidade de interagir em sinergismo com outros simbiontes como FMA e BFN 

(RAJENDRAN et al., 2008; ZAHIR et al., 2011; HASHEM, 2016). Entretanto, o impacto 

relacionado à introdução de microrganismos no ambiente é muitas vezes negligenciado 

(TRABELSI; MHAMDI, 2013). Estudos demonstram que a prática de inoculação pode 

introduzir mudanças na composição da comunidade microbiana de determinadas espécies. 

Hernández (2019) utilizando solo de áreas de mineração de carvão verificou que a inoculação 

de Rhizobium sp. em Vicia sativa resultou no aumento do gênero Sideroxydans nas raízes da 
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planta, enquanto a inoculação de Pseudomonas sp. resultou em aumento de Bradyrhizobium 

em Calopogonium muconoides. Por outro lado, Lerner et al. (2006) verificaram que a 

inoculação de A. brasilense não resultou em mudanças proeminentes na comunidade bacteriana 

das raízes de milho. Essas mudanças podem atuar na seleção de grupos microbianos específicos, 

os quais estão fortemente associados à promoção do crescimento vegetal (HAN et al., 2019; 

DENG et al., 2019).  

Compreender o papel de grupos microbianos ainda pouco estudados e verificar sua 

potencial aplicação, pode auxiliar a bracatinga a superar as limitações encontradas em áreas de 

mineração de carvão. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da coinoculação 

de bactérias associativas e simbiontes radiculares na produção de mudas da bracatinga e na 

comunidade microbiana associada à espécie.  

 

6.3 MATERIAL E MÉTODOS 

6.3.1 Local de implantação do experimento  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Laboratório de Microbiologia 

do Solo do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), utilizando-se solo proveniente de área de mineração em 

estágio inicial de recuperação (28º31’51,07” S; 49º27’50,05” O). O solo foi reconstruído pela 

adição de 50 cm de solo de área de empréstimo e aplicação dos seguintes insumos: 29 Mg ha-1 

de calcário (PRNT 100%), 52 m³ ha-1 de cama de aviário, 150 Mg ha-1 de turfa e 667 kg ha-1 de 

N-P-K (4-28-20). O solo foi coletado na camada de 0,0-0,20 m, peneirado (4 mm) e 

acondicionado em tubetes de 280 cm³, previamente esterilizados (autoclavados por 30 minutos 

a 121ºC). A caracterização química do solo foi realizada pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), de acordo com as metodologias 

propostas pela COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO – RS/SC (2004), e é 

apresentada na Tabela 5. 
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• Tabela 5 - Caracterização química e teor de argila de solo de APP de mineração de 

carvão em estágio inicial de recuperação utilizado para coinoculação da bracatinga 

(Mimosa scabrella Benth.) 

 Área 
P K  MO pH Índice Al Ca Mg 

mg dm -³   g Kg-1 H2O SMP cmolc dm-³ 

Treviso¹ 38,7 200  15 6,8 7,1 0 8,0 4,5 

 

 Área 
H+Al CTC pH 7,0 Valor m % de saturação na CTC pH 7,0 Argila 

cmolc dm-³ (%) Bases (V%) K Ca Mg g Kg-1 

Treviso 1,3 14,3 0 91,0 3,6 56,1 31,4 220 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 

¹ Área em estágio inicial de recuperação. 

 

6.3.2 Instalação do experimento  

Inicialmente, as sementes da bracatinga foram desinfetadas superficialmente e 

submetidas à quebra de dormência. Para desinfecção, as sementes foram imersas em hipoclorito 

de sódio (cloro ativo a 2,5%) por 10 minutos e submetidas a 6 lavagens em água destilada 

esterilizada. Posteriormente, foi realizada a quebra da dormência, expondo as sementes a 80 ºC 

por um minuto e, em seguida, foram mantidas à temperatura ambiente overnight. Foram 

semeadas3-4 sementes por tubete e após o desbaste, manteve-se apenas uma planta por tubete  

Para a coinoculação foram utilizadas bactérias associativas da bracatinga, previamente 

selecionadas, conforme apresentado no capítulo 01, classificadas como Bacillus sp. (15P3, 

31S3, 1S3, 3P3, 4P3, 15P1, 40S1, 20S3, 11S1 e 7S1) e Paenibacillus sp. (21S2 e 29S2), bem 

como BFN (UFSC-B8-Rhizobium sp.) e FMA (Acaulospora morrowiae). Estes últimos, são 

autóctones de áreas de mineração de carvão e foram previamente selecionados de acordo com 

os resultados obtidos por Moura et al. (2016) e Sotffel et al. (2016), respectivamente. Os 

tratamentos consistiram em tripla inoculações: 1) BFN+FMA+15P3; 2) BFN+FMA+21S2; 3) 

BFN+FMA+29S2; 4) BFN+FMA+31S3; 5) BFN+FMA+1S3; 6) BFN+FMA+3P3; 7) 

BFN+FMA+4P3; 8) BFN+FMA+15P1; 9) BFN+FMA+40S1; 10) BFN+FMA+20S3 ; 11) 

BFN+FMA+11S1; 12) BFN+FMA+7S1; uma dupla inoculação 13) BFN+FMA; e um 

tratamento sem inoculação 14) controle negativo. 

Os inóculos das bactérias associativas foram obtidos a partir da inoculação dos 

isolados bacterianos em meio TSB, contendo (em g L-1): 17,0 peptona de caseína; 3,0 peptona 

de soja; 2,5 glicose; 5,0 cloreto de sódio; 2,5 fosfato dipotássico; e pH final 7,3 ± 0,2. A 

preparação do inóculo de BFN foi realizada utilizando-se o meio YM, contendo (em g L-1): 

10,0 manitol; 0,50 K2HPO4; 0,20 MgSO4.7H2O; 0,10 NaCl e 0,50 extrato de levedura e pH final 
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6.8 ± 0,2. Todos isolados bacterianos foram crescidos sob agitação constante (150 rpm) a 28ºC 

até a densidade ótica (DO600) de  0,5, o que corresponde a, aproximadamente, 107 a 108 células 

mL-1. Aos tubetes foram adicionados três mL de inóculo. 

A inoculação do FMA foi realizada a partir da adição de solo-inóculo, em quantidade 

final equivalente a 100 esporos por tubete. No tratamento controle foi aplicado apenas três mL 

de meio TSA, três mL de meio YM, e três mL de um filtrado da mistura de solo-inóculo. A 

mistura foi obtida a partir da adição de 100 mL de solo-inóculo de FMA em 1000 mL de água 

destilada esterilizada, mantendo-se a solução sob agitação (120 rpm) por 30 minutos Em 

seguida, a mistura foi filtrada em peneira de 53 m, de modo a eliminar os propágulos dos 

FMA. 

Após o surgimento das primeiras folhas da bracatinga foi aplicada uma camada fina 

de mistura esterilizada de areia, clorofórmio e parafina (proporção de 5:1:0,015, 

respectivamente), com a finalidade de evitar contaminações. Uma ponteira de um mL foi 

inserida no solo anteriormente à aplicação desta fina camada, a fim de possibilitar a irrigação 

das plantas. A irrigação foi realizada com água destilada esterilizada. O experimento foi 

conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 20 repetições por tratamento, 

totalizando 280 unidades experimentais.  

 

6.3.3 Condução do experimento e avaliações 

Após 115 dias de condução do experimento, o solo rizosférico foi coletado e a planta 

colhida, separando-se a parte aérea do sistema radicular.  

O solo rizosférico foi coletado para a extração de DNA. Foi considerada comunidade 

microbiana rizosférica aquela encontrada no solo ao redor das raízes e obtida após o 

desprendimento do solo fracamente aderido. Raízes contendo solo firmemente aderido foram 

acondicionadas em um saco plástico estéril e agitadas vigorosa para liberação do solo. O solo 

obtido foi armazenado em -80 ºC para posterior extração de DNA. Foram utilizadas 10 plantas 

de cada tratamento para a coleta do solo rizosférico para extração de DNA. 

As plantas foram também avaliadas quanto a produção de matéria seca da parte aérea 

(MSPA) e de raiz (MSR) e colonização micorrízica. A MSPA e MSR foram determinadas após 

secagem do material vegetal em estufa com circulação de ar forçada a 65 ºC até peso constante. 

Vinte plantas foram utilizadas para avaliação da MSPA, cinco plantas foram utilizadas para a 

avaliação da produção de MSR, enquanto 15 plantas foram utilizadas para avaliação da 

colonização micorrízica.  
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Para a avaliação da colonização micorrízica, amostras de raízes foram coletadas e 

mantidas em solução de FAA (5 ml ácido acético, 5 ml formaldeído, 90 ml etanol 50%).  

Posteriormente, procedeu-se à clarificação e coloração das raízes com azul de tripan (KOSKE; 

GEMMA, 1989) para posterior determinação da colonização micorrízica, pelo método das 

intersecções em placas reticuladas (GIOVANNETTI; MOSSE, 1980). 

Os dados de promoção de crescimento da planta (MSPA, MSR e colonização 

micorrízica) foram submetidos inicialmente ao teste de homogeneidade de variância de Bartlett. 

Atendendo a este pressuposto, os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e 

havendo diferenças, as médias dos tratamentos foram separadas pelo teste de Scott-Knott à 5% 

de propabilidade. As análises foram conduzidas no software R-project (R development core 

team, 2011). 

 

6.3.4 Extração de DNA do solo e sequencimento das amostras  

Para a extração de DNA do solo, as amostras (0,5g) foram previamente incubadas 

overnight em solução de EDTA 0,5M a 4 ºC sob agitação constante (150 rpm). Posteriormente, 

a solução foi centrifugada à 3.000 rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi descartado e, 

aproximadamente, 250 mg do solo foi utilizado para a extração de DNA utilizando Kit 

PowerSoil® DNA Isolation (MOBIO Laboratories, Inc., Carlsbad, CA, EUA), seguindo as 

recomendações do fabricante. A qualidade e concentração do DNA foram verificadas em 

espectrofotômetro NanoDrop ND-1100 (Nanodrop Technlogies, Wilmington, DE, EUA). As 

amostras de DNA foram enviadas para Dalhousie University CGEB-IMR (http://cge.b-imr.ca/) 

para sequenciamento da região V6-V8 16S rRNA. As amostras foram sequenciadas na 

plataforma Illumina MiSeq com Kit MiSeq v3 (300+300 pb). Detalhes quanto a reação em 

cadeia da polimerase (PCR), iniciadores e sequenciamento podem ser obtidos em Comeau, 

Douglas e Langille (2017).  

 

6.3.5 Processamento dos dados de sequenciamento e análises estatísticas.  

As análises de amplicon de 16S rRNA foram realizadas usando o Procedimento 

Operacional Padrão do Center for Comparative Genomics and Evolutionary Bioinformatics da 

Integrated Microbiome Resource (CGEB-IMR), conforme descrito no Microbiome Helper 

(https://github.com/LangilleLab/microbiome_helper/wiki/16S-Bacteria-and-Archaea-

Standard-Operating-Procedure).  
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Brevemente, as sequências de baixa qualidade foram filtradas utilizando como 

parâmetros sequências com pelo menos 90% dos nucleotídeos com qualidade superior a 30 e 

com comprimento máximo de 400 pb. As sequências quiméricas foram identificadas e 

removidas e as sequências com 97% de similaridade foram agrupadas em Unidades 

Taxonômicas Operacionais (UTO), usando um protocolo de referência aberto, conforme 

descrito em Caporaso et al. (2010). A tabela de UTO foi rarefeita pela amostra que apresentou 

o menor número de sequências, minimizando o viés de amostragem. Estimativas de α-

diversidade (número de UTOs observados, estimador de riqueza Chao1, índices de diversidade 

de Shannon e índice de uniformidade de Simpson) e de β-diversidade (distância UniFrac 

Ponderada) foram geradas no QIIME. Os dados diversidade foram submetidos ao teste-t, 

utilizando-se o software R (R development core team, 2011). 

Ainda, foi calculada a relação dos grupos de amostras com a estrutura da comunidade 

microbiana usando teste de Adonis, com 999 permutações e distância UniFrac Ponderada. As 

análises dos perfis taxonômicos foram realizadas utilizando o programa STAMP (PARKS et 

al., 2014) e como parâmetros foram utilizados o Welch’s teste-t e Benjamini-Hochberg com 

correção de taxa de descoberta falsa (FDR).  

 

6.4 RESULTADOS  

6.4.1Coinoculação de microrganismos autóctones no crescimento da bracatinga 

O resultado da coinoculação dos microrganismos na produção de MSPA da bracatinga 

pode ser verificada na Figura 5(A). A produção de MSPA variou de cerca de 268 a385 mg. Os 

tratamentos de tripla inoculação BFN+FMA+1S3, BFN+FMA+20S3 e BFN+FMA+4P3 

apresentaram diferenças significativas na produção de MSPA em relação aos demais 

tratamentos, apresentando, inclusive, produção superior aos tratamentos de dupla inoculação 

(BFN+FMA) e o controle (não inoculado), os quais não diferiram entre si. Os incrementos 

proporcionados por esses tratamentos foram de 5, 17 e 11 %, respectivamente, em relação ao 

controle (não inoculado) e de 17, 31, 24% em relação ao tratamento de dupla inoculação 

(BFN+FMA). Esses isolados que apresentaram resultados superiores aos demais tratamentos 

são provenientes de solo rizosférico (1S3 e 20S3) e do tecido foliar (4P3) da bracatinga, 

semeada em solo de área de ocorrência natural da espécie.  

Já a produção de MSR variou de 248 a 354 mg. Entretanto, não foram verificadas 

diferenças significativas entre os tratamentos quanto à essa variável (Figura 5-B). 



71 

 

•Figura 5 - Efeito da coinoculação de rizóbio (BFN), fungo micorrízico arbuscular 

(FMA) e bactérias associativas da bracatinga (Identificação no item 6.3.2.) na (A) 

produção de matéria seca da parte aérea (MSPA) (n=20) e (B) matéria seca da raiz 

(MSR) (n=5) da bracatinga (M. scabrella Benth.) em solo de área de mineração de 

carvão em estágio inicial de recuperação em condições de casa de vegetação. As 

médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Scott-Knott (p <0,05). ns: Diferenças não significativas pelo teste-F (p>0,05). Barras 

verticais representam o erro padrão da média.  
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Fonte: Elaborada pelo autor desse trabalho (2020) 

 

A colonização micorrízica das raízes da bracatinga variou de 35 a 51% (Figura 6), 

porém não foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos em relação à essa 

variável.  
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• Figura 6 - Efeito da coinoculação de rizóbio (BFN), fungo micorrízico arbuscular 

(FMA) e bactérias associativas da bracatinga (Identificação no item 6.3.2.)  na 

colonização total das raízes da bracatinga (M. scabrella Benth.) em solo de área de 

mineração de carvão em estágio inicial de recuperação em condições de casa de 

vegetação (n=15). ns: Diferenças não significativas pelo teste-F (p>0,05). Barras 

verticais representam o erro padrão da média.  
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Fonte: Elaborada pelo autor desse trabalho (2020) 

 

6.4.2 Efeito da coinoculação de microrganismos na comunidade bacteriana rizosférica 

da bracatinga 

A coleta do solo rizosférico foi realizada apenas dos tratamentos de tripla inoculação 

que apresentaram benefícios na produção de MSPA (BFN+FMA+1S3, BFN+FMA+20S3, 

BFN+FMA+4P3) e do tratamento de dupla inoculação (BFN+FMA) e controle (sem 

inoculação). 

Para a realização das análises, após o sequenciamento, os tratamentos 

BFN+FMA+1S3, BFN+FMA+20S3 e BFN+FMA+4P3 foram agrupados como bactérias 

associativas (BA) e coletivamente denominados por grupo de tripla inoculação: 

BFN+FMA+BA. Ainda, os tratamentos BFN+FMA e BFN+FMA+BA também foram 

agrupados e denominados de grupo de coinoculação.  

No total, 1.504.609 sequências de alta qualidade de amplicons de 16S rRNA foram 

obtidas das 50 amostras de solo rizosférico da bracatinga. As amostras foram normalizadas para 

18000 sequências, o que resultou na exclusão de sete amostras das análises (Anexo 3). 

No total, 37 filos do Domínio Bacteria e um filo do Domínio Archaea foram 

identificados. Os filos mais abundantes foram Proteobacteria, que representou cerca de 44% 

ns 
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do total das sequências obtidas, seguido de Bacteroidetes com 12% e Acidobacteria com 9% 

(Figura 7). Os filos predominantes em cada tratamento podem ser observados na figura 8. 

• Figura 7 - Abundância relativa da comunidade bacteriana rizosférica, associada à 

raízes de bracatinga (M. scabrella Benth) classificada em nível de Filo, utilizando 

sequenciamento de amplicons da região 16S rRNA (região V6-V8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo 

autor desse trabalho (2020) 

 

 

• Figura 8 - Abundância relativa da comunidade bacteriana rizosférica, associada à 

raízes de bracatinga (M. scabrella Benth) em cada tratamento analisado classificada 

em nível de Filo, utilizando sequenciamento de amplicons da região 16S rRNA (região 

V6-V8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor desse trabalho (2020) 
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No total, 455 gêneros foram identificados sendo 454 pertencentes a bactérias e um a 

archaea. Os 15 gêneros mais abundantes apresentam 43,3% dos gêneros totais identificados 

(Figura 9). O gênero bacteriano mais abundantes pertence a um gênero não identificado da 

família Chitinophagaceae, que representou 5,9% de todas as sequências, seguido por um gênero 

não identificado da família Sinobacteraceae (5,0%) e Geobacter (3,8%). 

O isolado de BFN inoculado (Rhizobium sp.) pertence à um dos filos mais 

predominantes (Proteobacteria), porém sequências do gênero Rhizobium, juntamente com os 

gêneros não classificados pertencentes à família Rhizobiales, representam cerca de 2,2% do 

total das sequências obtidas. Por outro lado, todos os isolados de bactérias associativas 

inoculados pertencem ao filo Firmicutes, presente em baixa quantidade na rizosfera da 

bracatinga (0,08%), tendo sido classificado em outros (Figura 8). O gênero Bacillus, juntamente 

aos gêneros não classificados pertencentes à família Bacillaceae, representam apenas cerca de 

0,07% de todas as sequências obtidas.  

 

• Figura 9 - Abundância relativa da comunidade bacteriana rizosférica associada à raízes 

de bracatinga (M. scabrella Benth) em nível de gênero utilizando sequenciamento de 

amplicons da região 16S rRNA (região V6-V8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Menor classificação em nível de taxa obtida 

Fonte: Elaborada pelo autor desse trabalho (2020) 
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Adonis (R²= 0,053; p<0.05) (Tabela 6). Na comparação aos pares, diferenças foram detectadas 

em nível de filo até o nível de gênero (Figura 10).  

 

• Tabela 6 - Variações nos grupos amostrais da estrutura da comunidade bacteriana 

rizosférica da bracatinga (M. scabrella) pelo teste de Adonis utilizando distâncias 

UniFrac ponderada e 999 permutações. 

Grupos R² valor p 

Controle x Coinoculação       0,053           0,011 

BFN+FMA x BFN+FMA+BA       0,036           0,214 

Fonte: Elaborada pelo autor desse trabalho (2020). 

 

 

• Figura 10 - Abudância relativa de filos (A) e gêneros (B) bacterianos da rizosfera da 

bracatinga significativamente afetados (Welch’s t-test p <0,05) pela coinoculação de 

microrganismos (BFN+FMA e BFA+FMA+BA) utilizando sequenciamento de 

amplicons da região 16S rRNA (região V6-V8) 
 

 

¹ Menor classificação em nível de taxa obtida do gênero. Representados gêneros com diferenças na proporção 

média superior à 0,015%   

Fonte: Elaborada pelo autor desse trabalho (2020)  
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Em nível de filo foram detectadas diferenças significativas na abundância de WS3 e 

Chlorobi, sendo maiores no tratamento controle (sem inoculação). Para gênero, verificou-se 

abundância relativa superior de um gênero não identificado da ordem Sendiment-1 no 

tratamento controle (sem inoculação) quando comparado ao grupo coinoculação (BFN+FMA 

e BFN+FMA+BA). Por outro lado, no grupo coinoculado (BFN+FMA e BFN+FMA+BA) 

verificou-se abundância relativa significativamente diferente dos gêneros Sediminibacterium, 

Rhizobium, Nocardiodes, de um gênero não identificado da família Xanthomonadaceae, da 

família Hyphomicrobiaceae, da família mb2424 e de um gênero não identificado da ordem 

WD2101. 

Entretanto, quando avaliado o efeito geral da adição de bactérias associativas 

(BFN+FMA+BA) na dupla inoculação com BFN+FMA, não foram detectadas diferenças 

significativas na estrutura da comunidade bacteriana, pelo teste de Adonis (R² = 0,214; p<0,05) 

(Tabela 6). 

Nas avaliações de α-diversidade não foram verificadas diferenças significativas nas 

UTOS observadas, índices de Chao1, Shannon e Simpson quando avaliado o tratamento 

controle e o grupo de coinoculação (Tabela 7) e nem mesmo quando avaliado os grupos de 

dupla inoculação (BFNA+FMA) e o de tripla inoculação (BFN+FMA+BA) (Tabela 8).  

 

• Tabela 7 - Estimativa de índices de diversidade da análise de amplicon de 16S rRNA 

(em nível de UTO) de solo rizosférico de bracatinga após coinoculação de 

microrganismos. Comparação entre o tratamento controle (sem inoculação) x grupo de 

coinoculação (BFN+FMA e BFN+FMA+BA)  

1 Diferenças não significativas pelo teste-t (p>0,05)  
2 H=−∑i=1(pilog2pi) 

3 E=(1/D) / Sobs
 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos UTO Observada Chao 1 Shannon2 Simpson3 

Controle 1977,33 1 2484,83 1 9,20 1 0,10 1 

Coinoculação 1972,94 2472,381 9,17 0,09 
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• Tabela 8- Estimativa de índices de diversidade da análise de amplicon de 16S rRNA 

(em nível de UTO) de solo rizosférico de bracatinga após coinoculação de 

microrganismos. Comparação entre o tratamento de dupla inoculação (BFN+FMA) x 

o grupo de tripla inoculação (BFN+FMA+BA)  
 

1 Diferenças não significativas pelo teste-t (p>0,05).  
2 H=−∑i=1(pilog2pi) 

3 E=(1/D) / Sobs
 

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020) 

 

 

6.5DISCUSSÃO 

Esforços têm sido realizados na recuperação ambiental de áreas degradadas pela 

mineração de carvão. Estudos recentes têm selecionado bactérias associativas (capítulo 1) 

rizóbios (MOURA et al., 2016) e FMA (STOFFEL et al., 2016) da bracatinga e apresentam 

potencial de serem empregados em programas de revegetação desses locais. A utilização 

conjunta destes microrganismos pode ser uma prática interessante para incrementar o 

crescimento das plantas, partindo-se da premissa de que os microrganismos podem atuar de 

forma sinergética na melhoria do crescimento vegetal, como já demonstrado em vários estudos 

(CAMACHO et al. 2001; BARNAWAL et al., 2013; LAMMEL et al., 2015; NANJUNDAPPA 

et al., 2019). Apesar do potencial efeito sinérgico, pouco se conhece a respeito da capacidade 

competitiva desses microrganismos frente à microbiota autóctone. Além disso, informações são 

inexistentes sobre o impacto da introdução desses microrganismos sobre comunidade 

microbiana presente nesses locais, uma vez que todos isolados apresentaram potencial de 

promoção do crescimento vegetal em condições axênicas de solo e substrato.  

No presente tratabalho, a dupla inoculação (BFN+FMA) não demonstrou efeito 

positivo no crescimento da bracatinga, não sendo verificadas diferenças na produção de MSPA 

e MSR em relação ao controle. Entretanto, foi possível verificar efeito sinérgico na 

coinoculação de BFN+FMA com determinados isolados de Bacillus sp. A tripla inoculação de 

BFN+FMA+1S3, BFN+FMA+20S3 e BFN+FMA+4P33 resultou em incrementos médios na 

MSPA da bracatinga na ordem de 11%. Verifica-se assim, que determinadas bactérias 

associativas do gênero Bacillus quando coinoculadas com esses simbiontes radiculares (UFSC-

B8 e A. morrowiae) possuem potencial para promoção do crescimento da bracatinga. Esses 

isolados (1S3, 20S3 e 4P3) quando inoculados isoladamente em condições de solo de área de 

mineração com baixa fertilidade e esterilizado, apresentaram produção média de 62 mg de 

Tratamentos UTO Observada Chao 1 Shannon2 Simpson3 

BFN+FMA 1970,57 1 2521,84 1 9,111 0,09 1 

BFN+FMA+BA 1973,73 2455,90 9,19 0,09 
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MSPA e 58 mg de MSR, equivalente a incrementos médios de 60 e 199 % na produção de 

MSPA e MSR, respectivamente, em relação ao controle (não inoculado) (capítulo 01). No 

presente trabalho resultados superiores de produção de MSPA (224 mg) e MSR (275 mg) foram 

verificados, sendo sugerido que melhores condições de fertilidade do solo e a associação de 

microrganismos sejam fatores determinantes para esses resultados. Por outro lado, o isolado 

considerado mais promissor no capítulo 01 (31S3), por apresentar incrementos de 172 % e 

693% na produção de MSPA e MSR nas condições de solo esterilizado, não apresentou 

diferenças em relação ao tratamento de dupla inoculação (BFN+FMA) e ao controle (sem 

inoculação), o que pode ser atribuído à baixa competitividade com microrganismos autóctones 

presentes, como também pela falta de sinergismo entre os simbiontes coinoculados. Assim, os 

resultados obtidos vão ao encontro com Bisht et al. (2009) que verificaram que o efeito da 

coinoculação é altamente dependente dos microrganismos utilizados. 

As simbioses com rizóbio e FMA fornecem nutrientes complementares para o 

crescimento da planta. Ainda, esses simbiontes também são capazes de interagir entre si quando 

em associação com as espécies vegetais. Os FMAs reconhecidamente beneficiam a associação 

com rizóbios pelo fornecimento de P, Cu e Zn para o simbionte, que exerce papel na fixação 

biológica de N e no processo de nodulação. As vias de sinalização das leguminosas que 

controlam a iniciação, manutenção e número de infecções são compartilhadas pelas duas 

simbioses (MIRANSARI, 2010). Na bracatinga a coinoculação apresenta potencial aplicação, 

com resultados mais pronunciados em solos de baixa fertilidade. Lammel et al. (2015) 

demonstraram que a coinoculação do FMA (Acaulospora koskei) e rizóbios (Burkholderia sp. 

Ms316PF e Mb334RF) proporcionou incrementos de cerca de 145% na MSPA de M. scabrella.  

Entretanto, no presente trabalho, a sinergia entre essas simbioses não foi verificada.  

A interação entre Bacillus spp. e FMAs tem demonstrado ser promissora em 

determinados casos. Marulanda-Aguirre et al. (2008) avaliaram o efeito da coinoculação entre 

diferentes FMAs, Glomus.constrictum autóctones (GcA), G. constrictum proveniente de 

coleção (GcC) e G. intraradices comercial (Gi) com Bacillus sp. em alface e verificaram 

distinta compatibilidade ecológica entre os isolados. Resultados positivos no aumento da 

biomassa de alface (Lactuca sativa) foram obtidos pela coinoculação de Bacillus sp. + Gci e 

Bacillus sp + GaA. Um dos mecanismos sugeridos foi a liberação de nutrientes após a 

degradação do micélio extra radicular pela bactéria. Ainda, o sucesso da interação tem sido 

associado a alterações fisiológicas e bioquímicas na planta. Entretanto, ainda pouco se sabe 

sobre a interação molecular entre Bacillus spp. e FMA. Existem relatos que os receptores para 
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as moléculas de sinal produzidas por BPCP e FMA compartilham homologia significativa e, 

em determinados casos, os mesmos receptores podem perceber ambos os sinais 

(MARULANDA-AGUIRRE et al., 2008; NANJUNDAPPA et al., 2019). Entretanto, estudos 

sobre essas interações em bracatinga são inexistentes. 

Há relatos na literatura sobre os efeitos da coinoculação de rizóbios e Bacillus spp. e 

o potencial efeito sinérgico que essas bactérias podem proporcionar nas plantas pela atuação 

conjunta de seus mecanismos. Camacho et al. (2001) verificaram que Bacillus sp. CECT 450 

coinoculado com R. tropici (CIAT 899) foi capaz de promover a nodulação em plantas de feijão 

(Phaseolus vulgaris) e favorecer o crescimento do vegetal. A produção de auxinas atribuída ao 

isolado é sugerida como um possível mecanismo envolvido nos diferentes efeitos observados. 

Os autores também sugerem que Bacillus sp. possa ser coinoculado em leguminosas nodulantes 

para melhorar a fixação de nitrogênio, devido à alta sobrevivência da estirpe em sementes. Os 

benefícios dessa simbiose em Guandu (Cajanus cajan) têm sido associados à capacidade de 

produção de sideróforos por Bacillus sp. (RAJENDRAN et al., 2008). No presente trabalho, as 

bactérias associativas capazes de incrementar o crescimento da bracatinga, também 

apresentaram capacidade de produzir substâncias promotoras do crescimento vegetal in vitro, 

como solubilização de P (1S3, 20S3 e 4P3), produção de AIA (1S3) e atividade da enzima 

ACCd (1S3) (resultados apresentados no capítulo 1). Os isolados 31S3, 15P1, 15P3, 3P3 

testados no presente trabalho também são capazes de solubilizar fosfato, porém apresentaram 

produção da biomassa inferior aos tratamentos coinoculados com 1S3, 20S3 e 4P3. Assim, a 

capacidade de sobulização de fosfato (in vitro) não justifica o melhor desempenho dos isolados 

do presente trabalho.  

Efeitos da coinoculação de rizóbios, FMAs e BPCP têm sido reportados na literatura. 

Em situação de estresse hídricoa inoculação de Bacillus subtilis (LDR2) com atividade para a 

ACCd aumentou a nodulação de Ensifer meliloti (Em) e a colonização do FMA Rhizophagus 

irregularis (Ri), protegendo raízes de Trigonella foenum-graecum contra danos causados pela 

falta de água , proporcionando aumento  do volume do sistema radicular (BARNAWAL et al., 

2013). Tal fato pode ter levado a melhor absorção de nutrientes e resultado em melhor 

crescimento geral das plantas. Por outro lado, Bisht et al. (2009) avaliaram o efeito da 

coincolação de fungos microrrízicos arbuscular, Rhizobium leguminosarum (DSP2) e 

Pseudomonas fluorescens (GRPr) em Dalbergia sissoo Roxk, onde a coinoculação de FMAs e 

do Rhizobium resultaram em maior crescimento de D. sissoo. No entanto, a combinação FMA 

+ DSP2 + GRPr, não resultou em efeito sinérgico no crescimento da espécie. Assim, pode se 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852407005901#!
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verificar que o efeito da sinergia é altamente dependente dos isolados utilizados, conforme 

mencionado anteriormente. 

O solo utilizado no presente estudo foi proveniente de área de mineração de carvão de 

local recém preparado para início de implantação de um projeto de recuperação. Assim, a 

preparação da área contou com a adição de corretivos e adubos orgânicos e inorgânicos, o que 

elevou o pH do solo, bem como aumentou o fornecimento e disponibilidade de nutrientes como 

P e K. Ainda que um alto teor de P seja verificado no solo, as raízes da bracatinga apresentaram 

colonização micorrízica de 35-51%. Pasqualini, Uhlmann, Stürmer (2007) mencionam que 

determinadas espécies pioneiras são altamente responsivas quanto a micorrização, 

apresentando efeitos positivos no crescimento quando o P é aplicado (60 mg dm-3) e realizada 

a inoculação com FMA. Stoffel et al. (2016) verificaram taxa de colonização de cerca de 35% 

em bracatinga e efeito positivo dos isolados de FMA utilizados sobre o crescimento e nutrição 

da bracatinga. Zangaro et al. (2005) verificaram diferenças na taxa de colonização de espécies 

pioneiras quando inoculadas com FMAs em solo esterilizado e em condições de campo, 

apresentando cerca de 80 e 55%, respectivamente. Assim, apesar de não serem verificadas 

diferenças entre os tratamentos na taxa de colonização da bracatinga, verifica-se que a taxa de 

colonização verificada está de acordo com os resultados encontrados na literatura. 

A comununidade bacteriana associada à raiz da bracatinga demonstrou a 

predominância do filo Proteobacteria, independentemente do tratamento avaliado. O filo 

Proteobacteria constitui, atualmente, o maior filo e fenotipicamente mais diverso e, por tanto, 

é esperada uma abundância desse filo associado à rizosfera da bracatinga. Representantes desse 

filo são ecologicamente importantes pelo papel desempenhado em ciclos biogeoquímicos de 

elementos como carbono, enxofre e nitrogênio (KERSTERS et al, 2006). Ainda que distintas 

abordagens sejam utilizadas, as proteobacterias são frequentemente encontradas em associação 

com a rizosfera das plantas (FIERER; BRADFORD; JACKSON, 2007; YURGEL et al., 2018, 

NA et al., 2018). Fierer, Bradford, Jackson (2007) buscaram correlacionar a taxa de 

mineralização de C como preditor da abundância de taxas específicos, classificando-os em 

copiotróficos e oligotróficos. Como resultado verificaram que com o aumento das taxas de 

mineralização de C, as abundâncias de β-Proteobacteria e Bacteroidetes aumentaram, sendo 

considerados copiotróficos, e as abundâncias de Acidobacteria diminuíram, sendo considerados 

oligotróficos. Os filos Bacteroidetes e Acidobacteria também foram predominantes na rizosfera 

da bracatinga, indicando a presença de grupos com distintas estratégias na rizosfera de M. 

scabrella. 
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Não foram detectadas diferenças nos índices de diversidade quando realizada a prática 

de coinoculação. No entanto, diferenças na estrutura da comunidade bacteriana foram 

verificadas entre o grupo de coinoculação (BFN+FMA+BA e BFN+FMA) e o tratamento 

controle (sem inoculação). A coinoculação foi responsável por explicar cerca de 6% (valor do 

R de Adonis p<0,05) da variação verificada na estrutura das bactérias rizosféricas da bracatinga. 

Na análise dos perfis taxonômicos foi possível verificar diferenças desde nível de filo 

a gênero, entre o grupo de coinoculação e o tratamento controle (sem inoculação). Hernández 

(2019) utilizando solo de áreas de mineração de carvão também verificou que a prática da 

inoculação alterou a comunidade microbiana associada à Vicia sativa e à Calopogonium 

muconoides.  

Em nível de filo, diferenças foram observadas entre Chlorobi e WS3, sendo maior 

abundância relativa verificada no tratamento controle (sem inoculação). Segundo Hiras et al. 

(2016) o filo Chlorobi foi originalmente classificado com base nas propriedades de bactérias 

verdes do enxofre (BVE) cultiváveis que são caracterizadas como fototróficas estritamente 

anaeróbicas e não móveis. Dentro desse filo há representantes capazes de participar no ciclo 

biogeoquímico de alguns elementos como nitrogênio e enxofre, apresentando potencial de 

fixação de nitrogênio, bem como capacidade de oxidar compostos de enxofre reduzido (HIRAS 

et al., 2016). Representantes do gênero já foram relatados na rizosfera de plantas (YANG et al., 

2017, KRISHNARAJ; PASHA, 2017). 

Por outro lado, WS3 é um candidato a filo, recentemente, denominado 

“Latescibacteria”. Segundo Farag, Youssef e Elshahe (2017) representantes desse filo possuem 

distribuição onipresente, apresentando, porém, baixa abundância nos habitats. Ainda, 

apresentam a prevalência de habilidades de degradação de polímeros, como polissacarídeos, 

proteínas, glicoproteínas, lipídios e ácidos graxos. Devido ao exposto, sugere-se que esse grupo 

possua uma estratégia saprofítica e que os representantes desse filo estejam envolvidos no 

metabolismo de células mortas e lisados celulares de linhagens procarióticas e eucarióticas para 

aquisição de carbono e conservação de energia. Representantes já foram descritos em solos 

agrícolas, solos contaminandos, florestas, bem como associados à rizosfera das plantas 

(FARAG; YOUSSEF; ELSHAHE, 2017; YANG et al., 2017).  

Em nível de gênero, foram encontradas diferenças significativas na abundância 

relativa de Rhizobium, tendo a maior abundância sido encontrada no grupo de coinoculação 

(BFN+FMA+BA e BFN+FMA). Resultado esperado uma vez que a bactéria fixadora de 

nitrogênio inoculada (UFSC-B8) pertence a esse gênero HERNÁNDEZ et al. 
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(2017).Representantes desse gênero estão associados a diversas espécies vegetais, sendo que 

cerca de 66% dos isolados cultivados, atualmente, foram isoladas de espécies leguminosas em 

todo o mundo, enquanto 34% foram isolados de espécies não simbióticas (SHAMSELDIN et 

al., 2017). Um dos principais mecanismos associados à promoção do crescimento vegetal pelo 

gênero se dá pela formação de nódulos e pela capacidade de fixação biológica de nitrogênio. 

Entretanto, a promoção do crescimento de plantas por Rhizobium pode ser afetada por outros 

mecanismos diretos e indiretos. Vários trabalhos demonstraram o potencial do rizóbio e 

destacam as propriedades únicas da promoção do crescimento das plantas, vias de defesa e o 

espectro de resistência disponível contra vários estresses abióticos em culturas agrícolas 

(GOPALAKRISHNAN et al. 2015).  

Diferenças entre um gênero não identificado da ordem Sendiment-1 também foram 

encontradas, sendo verificada uma diminuição na abundância relativa no grupo de coinoculação 

(BFN+FMA+BA e BFN+FMA) em relação ao controle (sem inoculação). Segundo Farag; 

Youssef e Elshahe (2017) representantes da ordem Sediment -1 estão mais associados a 

ambientes terrestres. Os autores verificaram que as ordens do filo WS3, como Sediment-1, 

apresentam uma ampla gama de transportadores para a absorção de açúcares, monômeros e 

oligômeros de aminoácidos e ácidos graxos. Entretanto, alguns transportadores estão presentes 

em ordens e ambientes específicos. Entre os membros da ordem Sediment-1, transportadores 

específicos para malato foram identificados. A presença de tais transportadores pode sugerir 

que o malato pode potencialmente servir como fonte de carbono para os membros da ordem 

Sediment_1 no solo. Segundo Rudrappa et al. (2008) o malato é um carboidrato secretado pelas 

raízes das plantas para recrutar microrganismos benéficos, assim a diminuição de membros da 

ordem Sediment_1 no grupo de coinoculação pode estar associada a mudanças nos açúcares 

presentes nesse ambiente após a introdução de A. Morrowiae, Rhizobium e Bacillus sp., levando 

à uma redução na abundância desse grupo ou mesmo uma competição pela mesma fonte de 

carbono com os microrganismos introduzidos.  

Por outro lado, quando comparado o efeito da inoculação das bactérias associativas 

(BFN+FMA+BA) e a dupla inoculação (BFN+FMA), não se verificou mudanças na estrutura 

da microbiota presente (valor R Adonis p > 0,05). Assim, é sugerido que as mudanças 

observadas entre o grupo de coinoculação (BFN+FMA+BA x BFN+FMA) e o controle (não 

inoculado) sejam devidas à adição de rizóbios e fungos micorrízicos no solo (Tabela 6).  

Os tratamentos com adição das bactérias associativas, BFN+FMA+1S3, 

BFN+FMA+20S3 e BFN+FMA+4P3, apresentaram maior produção de MSPA que o 
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tratamento BFN+FMA, entretanto, não apresentaram uma composição bacteriana distinta desse 

último, de acordo com a análise de Adonis. Ainda, não foram verificadas diferenças na 

abundância do gênero Bacillus entre os tratamentos (BFN+FMA+BA x BFN+FMA), mesmo 

após a inoculação dos isolados 1S3, 20S3 e 4P3, pertencentes a esse gênero. Esse resultado 

pode estar associado ao hábitat ocupado, preferencialmente, por esses microrganismos 

associativos (1S3, 20S3 e 4P3). Após a inoculação, essas bactérias podem ter priorizado a 

colonização interna dos tecidos radiculares, o que não foi avaliado no presente trabalho. Estudos 

demonstram que a composição da comunidade microbiana dentro da raiz (microrganismos 

endofíticos) é diferente daquela verificada na rizosfera (BULGARELLI et al., 2012; 

EDWARDS et al., 2015), o que poderia justificar o melhor crescimento do grupo com tripla 

inoculação (BFN+FMA+BA).  

Mudanças na composição da comunidade podem ser indesejáveis se importantes 

espécies nativas são afetadas. Entretanto, podem não causar mudanças na funcionalidade do 

sistema, devido à redundância funcional existente no ambiente ou ainda podem ser tamponadas 

pela resiliência do ecossistema (TRABELSI; MHAMDI, 2013). Assim, estudos adicionais são 

necessários para verificar qual o real impacto das mudanças observadas pela prática de 

coinoculação em grupos bacterianos presentes rizosfera da bracatinga em ambientes 

degradados pela mineração de carvão. 

 

6.6 CONCLUSÕES 

A coinoculação das bactérias associativas (BA) 1S3, 20S3 e 4P3, rizóbio (UFSC-B8) 

e fungo micorrízico arbuscular (FMA) demonstrou potencial para uso na produção de mudas 

de bracatinga, com incrementos médios de 11% na MSPA, em relação ao controle (não 

inoculado).  

A prática de coinoculação demonstrou não alterar os índices riqueza, diversidade e 

uniformidade de espécies nessas áreas.  

A coinoculação proporcionou alterações na comunidade bacteriana da rizosfera da 

bracatinga, sendo verificadas alterações nos filos Chlorobi e WS3 e nos gêneros 

Sediminibacterium, Rhizobium, Nocardiodes, um gênero não identificado da ordem Sendiment-

1  um gênero não identificado da família Xanthomonadaceae, da família Hyphomicrobiaceae, da 

família mb2424 e de um gênero não identificado da ordem WD2101. 

A introdução de bactérias associativas (BFN+FMA+BA) na dupla inoculação 

(BFN+FMA) não resultou em modificações na estrutura da microbiota presente. Assim, é 
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sugerido que as mudanças observadas entre o grupo de coinoculação (BFN+FMA+BA x 

BFN+FMA) e o controle (não inoculado) decorram da adição de rizóbios e fungos micorrízicos 

no solo. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Esse é o primeiro trabalho que relata a presença de bactérias endofíticas foliares e 

rizosféricas da bracatinga em áreas de mineração de carvão. Isolados pertencentes ao gênero 

Bacillus apresentam potencial para promover o crescimento da espécie, quando coinoculados 

com Rhizbobium sp. (UFSC-B8) e Acaulospora morrowiae (FMA), autóctones de área de 

mineração de carvão. Os resultados obtidos são promissores para serem empregados na 

produção de mudas da bracatinga, visando a recuperação de ambientes degradados pela 

mineração de carvão.  

Entretanto, a introdução desses microrganismos influenciou na estruturada 

comunidade bacteriana rizosférica da bracatinga. Assim, estudos futuros são necessários para 

avaliar e compreender quais as implicações para o meio ambiente e para o processo de 

recuperação de áreas degradadas pela mineração de carvão mediante introdução dessa prática, 

utilizando, especificamente, os microrganismos do presente estudo. 
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• Anexo 1: Procedimentos utilizados para acesso às bactérias endofíticas do tecido foliar da bracatinga (M. scabrella Benth.) 
 

Identificação do 

procedimento 
Processo de dedesinfecção Método de diluição 

Método de 

inoculação 

Meio de 

Cultura 
Resultado 

1 

Tween20 (0,01%) + sonicação (42KHz) -2 

min; álcool 70% - 2 min; hipoclorito 2,5% 

(c.a.) 5 min; álcool 70% - 30 seg; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1 folha para 90 ml de 

tampão PBS5 triturada em 

liquidificador  

100 uL TSA1 Sem crescimento 

2 

Tween20 (0,1%) + sonicação (42KHz) -2 

min; álcool 70% - 2 min; hipoclorito 2,5% 

(c.a.) 5 min; álcool 70% - 30 seg; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 9 ml 

de tampão PBS 
100 uL TSA Sem crescimento 

3 

Tween20 (0,1%) + sonicação (42KHz) -2 

min; álcool 70% - 2 min; hipoclorito 2,5% 

(c.a.) 2 min; álcool 70% - 30 seg; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 9 ml 

de tampão PBS  
100 uL TSA Sem crescimento 

4 

Tween20 (0,1%) + sonicação (42KHz) -2 

min; álcool 70% - 2 min; hipoclorito 2,5% 

(c.a.) 2 min; álcool 70% - 30 seg; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 9 ml 

de tampão PBS  
1mL:25mL  TSB2 Sem crescimento 

5 

Tween20 (0,1%) + sonicação (42KHz)  -2 

min; álcool 70% - 2 min; hipoclorito 

2,5%(c.a.) 2 min; álcool 70% - 30 seg; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 9 ml 

de tampão PBS  
1mL:1mL  TSB Sem crescimento 

6 

Tween20 (0,1%) + sonicação  (42KHz) -2 

min; álcool 70% - 2 min; hipoclorito 

2,5%(c.a.) 2 min; álcool 70% - 30 seg; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1 folha cortada em 

pedaços 

adição da folha 

inteira em 24 ml 
TBS Sem crescimento 

7 
Tween20 (0,1%) -2 min; álcool 70% - 2 

min; hipoclorito 2,5%(c.a.) 2 min; álcool 

1/2 folha cortada em 

pedaços e 1/2 folha 

1/2 da folha contato 

direto com meio; 
TSA 

Crescimento de algumas 

colônias fúngicas quando 
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70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

macerada 2 ml tampão 

PBS  

100uL e 200 uL do 

macerado 

inoculado 200uL. Demias 

métodos sem crescimento 

8 

Tween20 (0,1%) -2 min; álcool 70% - 2 

min; hipoclorito 2,5%(c.a.) 2 min; álcool 

70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1/2 folha corta em 

pedaços e 1/2 folha 

macerada 2 ml tampão 

PBS  

1/2 da folha contato 

direto com meio; 

100uL do macerado 

R2A 3 

1 fungo no macerado. Sem 

cresicmento nos pedaços 

plaqueados diretamente 

9 

Tween20 (0,1%) -2 min; álcool 70% - 2 

min; hipoclorito 2,5%(c.a.) 2 min; álcool 

70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1/2 folha corta em 

pedaços e 1/2 folha 

macerada 2 ml tampão 

PBS  

1/2 da folha contato 

direto com meio; 

100uL do macerado 

TSA+extrato 

da folha  
Sem crescimento 

10 

Tween20 (0,1%) -2 min; álcool 70% - 2 

min; hipoclorito 2,5%(c.a.) 2 min; álcool 

70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1/2 folha corta em 

pedaços e 1/2 folha 

macerada 2 ml tampão 

PBS  

1/2 da folha contato 

direto com meio; 

100uL do macerado 

R2A+extrato 

da folha 
Sem crescimento 

11 

Tween20 (0,1%) -1 min; álcool 70% - 1 

min; hipoclorito 2,5%(c.a.) 1 min; álcool 

70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1/2 folha corta em 

pedaços e 1/2 folha 

macerada 1 ml tampão 

PBS  

1/2 da folha conta 

direto com meio; 

100uL e 200 uL do 

macerado 

TSA Sem crescimento 

12 

Tween20 (0,1%) -1 min; álcool 70% - 1 

min hipoclorito 2,5%(c.a.) 1 min; álcool 

70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1/2 folha cortada em 

pedaços 

1/2 da folha contato 

direto com meio 
R2A Sem crescimento 

13 

Tween20 (0,1%) -1 min; álcool 70% - 1 

min; hipoclorito 2,5%(c.a.) 1 min; álcool 

70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1/2 folha cortada em 

pedaços 

1/2 da folha contato 

direto com meio 

TSA+extrato 

da folha 
Sem crescimento 

14 

Tween20 (0,1%) -1 min; álcool 70% - 1 

min; hipoclorito 2,5%(c.a.) 1 min; álcool 

70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1/2 folha cortada em 

pedaços 

1/2 da folha contato 

direto com meio 

R2A+extrato 

da folha 

Crescimento de algumas 

colônias fúngicas 

15 

Tween20 (0,1%) -1 min;hipoclorito 

0,5%(c.a.) 1 min ;álcool 70% - 1min; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 9 ml 

de tampão PBS  
100 uL TSA Sem crescimento 
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16 

álcool 96% - 5 seg; hipoclorito 0,5%(c.a.) 

2 min álcool 70% - 2min; 5 lavagens com 

água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 9 ml 

de tampão PBS  
100 uL TSA Sem crescimento 

17 

álcool 96% - 5 seg; hipoclorito 0,5%(c.a.) 

1 min; álcool 70% - 1min; 5 lavagens com 

água destiladaesterilizada 

1 folha macerada em 9 ml 

de tampão PBS  
100 uL TSA Sem crescimento 

18 

Tween20 (0,1%) -2 min; álcool 70% - 1 

min; 5 lavagens com água destilada 

esterilizada 

1/2 folha macerada em 1 

ml de 0,9% NaCl 
100 uL TSA Sem crescimento 

19 
Álcool 70% - 30 seg; 2 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1/2 folha macerada em 1 

ml de 0,9% NaCl 
100 uL TSA 

Crescimento de algumas 

colônias de bactérias e 

fungos 

20 

Álcool 70% - 1 min; peróxido de 

hidrogênio (3%) - 10 seg; álcool 70% - 1 

min; 5 lavagens com água destilada 

esterilizada 

1/2 folha macerada em 1 

ml de 0,9% NaCl 
100 uL TSA Sem crescimento 

21 
Peróxido de hidrogênio (3%) - 1 min; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1/2 folha macerada em 1 

ml de 0,9%NaCl 
100 uL TSA 

Crescimento de algumas 

colônias fúngicas 

22 
Álcool 70% - 30 seg; 2 lavagens H2O 

esterilizada 

1 folha macerada em 1 

mL de 0,9% NaCl+0,2% 

de carvão ativo e 1 folha 

cortada em pedaços 

Inoculação do 

macerado com alça; 

folha contanto 

direto com meio 

TSA 

Crescimento de bactérias 

nos pedaços plaqueados 

diretamente; Sem 

crescimento no macerado 

23 
Álcool 70% - 30 seg; 2 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1 folha macerada em 1 

mL de 0,9% NaCl+0,2% 

de carvão ativo e 1 folha 

cortada em pedaços 

Inoculação do 

macerado com alça; 

folha contanto 

direto com meio 

R2A 

Crescimento de fungos nos 

pedaços plaqueados 

diretamente; Sem 

crescimento no macerado 

24 
Álcool 70% - 30 seg; 2 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1 folha macerada em 1 

mL de 0,9% NaCl+0,2% 

de carvão ativo e 1 folha 

cortada em pedaços 

Inoculação do 

macerado com alça; 

folha contanto 

direto com meio 

NA4 

Crescimento de fungos nos 

pedaços plaqueados 

diretamente; Sem 

crescimento no macerado 

25 

Álcool 70% - 30 seg; peróxido de 

hidrogênio (3%) - 30 seg; 2 lavagens com 

água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 1 

mL de 0,9% NaCl+0,2% 

Inoculação do 

macerado com alça; 
TSA 

Crescimento de bactérias 

nos pedaços plaqueados 
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de carvão ativo e 1 folha 

cortada em pedaços 

folha contanto 

direto com meio 

diretamente; Sem 

crescimento no macerado 

26 

Álcool 70% - 30 seg; peróxido de 

hidrogênio (3%) - 30 seg; 2 lavagens com 

água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 1 

mL de 0,9% NaCl+0,2% 

de carvão ativo e 1 folha 

cortada em pedaços 

Inoculação do 

macerado com alça; 

folha contanto 

direto com meio 

R2A Sem crescimento 

27 

Álcool 70% - 30 seg; peróxido de 

hidrogênio (3%) - 30 seg; 2 lavagens com 

água destiladaesterilizada 

1 folha macerada em 1 

mL de 0,9% NaCl+0,2% 

de carvão ativo e 1 folha 

cortada em pedaços 

Inoculação do 

macerado com alça; 

folha contanto 

direto com meio 

NA  Sem crescimento 

28 

0,3 g de areia em 20 ml de NaCl (0,9%) 

em vórtex - 5 min; 5 lavagens com água 

destiladaesterilizada 

1 folha macerada em 1 ml 

0,9% NaCl  

100 uL em 

superfície; 100 uL 

pour plate 

TSA 

Cresceu fungo e bactérias 

tanto em superficie quanto 

pour plate 

29 

0,3 g de areia em 20 ml de NaCl (0,9%) 

em vórtex - 5 min; álcool 70% -5 seg; 5 

lavagens com água destilada esterilizada 

1 folha macerada em 1 ml 

0,9% NaCl  

100 uLem 

superfície; 100 uL 

pour plate 

TSA 

Cresceu fungo e bactérias 

tanto em superficie quanto 

pour plate 

30 
Álcool 70% - 30 seg; 5 lavagens com água 

destilada esterilizada 

1 folha macerada em 1 ml 

0,9% NaCl  
100 uL TSA Cresceu bactérias 

  

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 
1 Composição (g L-1): 15,0 triptona; 5,0 digestão papáica de farinha de soja; 5,0 cloreto de sódio; 15,0 ágar, pH final 7,3 
2 Composição (g L-1): peptona de caseína 17,0; peptona de soja 3,0; glicose 2,5; cloreto de sódio 5,0; fosfato dipotássico 2,5; e pH final 7,3 ± 0,2 
3 Ccomposição (g L-1): Peptona Proteose - 0,5; Extrato de Levedura - 0,5; Digestão Ácida de Caseína - 0,5; Glicose - 0,5; Amido Solúvel - 0,5; Fosfato 

Dipotássico - 0,3; Sulfato de Magnésio - 0,024; Piruvato de Sódio - 0,3; Ágar - 15,0 pH - 7,2. 

 

4 Composição (g L-1): Extrato de carne -1,0; Extrato de levedura -2,0; Peptona -5,0; Cloreto de Sódio -5,0; Ágar -15,0; pH final =6,8 
5 Composição (g  L-1): 8 NaCl, 0,2 KCl, 1,44 Na2HPO4, 0,24 KH2PO4, pH 7,4 
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• Anexo 2: Caracterização morfológica de bactérias associativas isoladas da bracatinga 

(M. scabrella Benth.) 

•  

Caractetrísticas Descrição Isolados (%) 

Forma 

Circular 11,22 

Irregular 81,63 

Filamentosa 4,08 

Outra 3,06 

Elevação 

Plana 22,45 

Elevada 37,76 

Convexa 11,22 

Umbonada 15,31 

Umbilicada 6,12 

Outra 7,14 

Borda 

Ondulada 87,76 

Filamentosa 8,16 

Outra  4,08 

Superfície 

Lisa 36,73 

Rugosa 9,18 

Nervura 10,20 

Esponjosa 11,22 

Tipo nervura no centro e 

 liso nos bordos 32,65 

Produção de muco 

Escassa 43,88 

Pouca 30,61 

Moderada 22,45 

Abundante 3,06 
 Seca 6,12 

Consistência da massa  

de crescimento 

Aquosa 7,14 

Gomosa 15,31 

Viscosa (elástica) 15,31 

Butírica (manteiga) 56,12 

Detalhes ópticos 

Transparente 11,22 

Translúcido 71,43 

Opaco 17,35 

Alteração do pH 

Ácido 32,65 

Neutro 19,39 

Alcalino 47,96 

Cor da colônia 

Amarela 20,41 

Transparente 1,02 

Creme 78,57 

Cromogênese em azul  

de bromotimol 

Não 44,90 

Sim 55,10 

                                    Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 
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• Anexo 3: Resultados do sequenciamentos de amplicons da região V6-V8 do 16S rRNA da rizosfera da bracatinga (M. scabrella).   
    (continua) 

Tratamento Repetição 

Nº de sequências 
Nº de UTOs 

observados 

Índices 

Iniciais 
Após filtro de 

qualidade 

Após filtro de 

quimeras 

Após eliminação de 

singletons 
Chao1 Shannon Simpson 

Controle 1 54163 45655 37164 33786 1981 2526,4 9,17 0,1 

Controle 2 46625 39683 35125 33441 1838 2333,35 9,13 0,11 

Controle 3 37196 31532 27340 25830 1903 2425,39 9,18 0,09 

Controle 4 98277 81223 64216 57272 2107 2643,95 9,32 0,09 

Controle 5 63708 54328 46840 44402 1916 2415,14 9,14 0,09 

Controle 7 69055 58501 48221 43690 2056 2618,19 9,22 0,09 

Controle 8 32639 27670 23841 22024 1889 2259,63 9,14 0,09 

Controle 9 45964 38369 30034 26024 2124 2621,83 9,41 0,12 

Controle 10 51152 41403 33720 30949 1982 2519,58 9,09 0,08 

BFN+FMA 1 44746 37727 31811 29697 2014 2536,5 9,32 0,12 

BFN+FMA 4 65633 54860 43380 39233 2009 2530,94 9,23 0,1 

BFN+FMA 5 65802 55205 41449 37934 1845 2483,61 8,95 0,09 

BFN+FMA 7 64637 53893 42015 37440 1982 2455,34 8,91 0,06 

BFN+FMA 8 64884 54877 42963 38046 2030 2583,84 9,26 0,1 

BFN+FMA 9 58419 49087 38844 36379 1876 2430,63 8,97 0,08 

BFN+FMA 10 64767 53299 40226 35842 2038 2632 9,15 0,08 

BFN+FMA+1S3 1 47379 39909 33087 30378 2064 2532,49 9,35 0,11 

BFN+FMA+1S3 2 56334 46575 37167 33491 2092 2551,44 9,29 0,1 

BFN+FMA+1S3 5 66627 55601 42983 38734 2050 2561,96 9,29 0,1 

BFN+FMA+1S3 6 50070 42412 35217 32834 1964 2519,31 8,97 0,06 

BFN+FMA+1S3 7 45714 38592 32631 30332 2001 2425,14 9,32 0,12 

BFN+FMA+1S3 8 43520 35780 28358 25668 2054 2536,5 9,43 0,13 

BFN+FMA+1S3 9 38142 32179 26684 24750 2067 2516,54 9,33 0,1 

BFN+FMA+1S3 10 28665 23929 20318 18484 1958 2307,08 9,2 0,07 

BFN+FMA+4P3 1 62217 52078 39971 35880 2049 2598,7 9,29 0,11 
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       (continuação) 

Tratamento Repetição 

Nº de sequências 
Nº de UTOs 

observados 

Índices 

Iniciais 
Após filtro de 

qualidade 

Após filtro de 

quimeras 

Após eliminação de 

singletons 
Chao1 Shannon Simpson 

BFN+FMA+4P3 2 33675 28321 23882 22540 1756 2152,7 8,88 0,09 

BFN+FMA+4P3 3 30224 25402 21359 19934 1792 2148,75 8,89 0,07 

BFN+FMA+4P3 4 56934 48246 37788 34049 2016 2517,14 9,37 0,13 

BFN+FMA+4P3 5 58134 49072 37959 34664 1881 2401,98 9,02 0,09 

BFN+FMA+4P3 6 77003 62881 49023 43871 1742 2299,19 8,78 0,08 

BFN+FMA+4P3 7 64951 55074 44809 41244 2070 2651,48 9,35 0,11 

BFN+FMA+4P3 8 50401 42159 33951 31110 1890 2398,55 9,07 0,09 

BFN+FMA+4P3 9 47457 39926 31355 28233 2011 2471,32 9,3 0,1 

BFN+FMA+4P3 10 36150 30403 25046 22752 1978 2383,4 9,3 0,1 

BFN+FMA+20S3 1 65340 54083 43380 38108 2047 2673,36 9,06 0,05 

BFN+FMA+20S3 2 60793 50781 41010 37303 2103 2614,52 9,42 0,11 

BFN+FMA+20S3 3 35588 29831 24972 23550 1796 2198,85 9,09 0,12 

BFN+FMA+20S3 4 50269 40453 33550 30882 1997 2521,55 9,07 0,06 

BFN+FMA+20S3 5 57725 48359 40077 37101 1993 2458,83 9,22 0,1 

BFN+FMA+20S3 7 71554 59287 45757 41309 1953 2512,45 9,17 0,1 

BFN+FMA+20S3 8 30936 25501 21906 20228 1899 2267,87 9,23 0,1 

BFN+FMA+20S3 9 49798 41095 34707 31976 1922 2458,45 9,03 0,07 

BFN+FMA+20S3 10 71924 60674 48336 44025 2033 2538,16 9,22 0,09 

SUBTOTAL   2315191 1935915 1562472 1425419         

Amostras eliminadas após procedimento de normalização 

Controle 6 19544 16382 14490 13704 - - - - 

BFN+FMA 2 16203 13135 11729 11003 - - - - 

BFN+FMA 3 20523 17299 15159 14331 - - - - 

BFN+FMA 6 5682 4728 4189 3958 - - - - 

BFN+FMA+1S3 3 11581 9629 8446 7757 - - - - 

BFN+FMA+1S3 4 21084 17383 14861 13616 - - - - 
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    (conclusão) 

Tratamento Repetição 

Nº de sequências 
Nº de UTOs 

observados 

Índices 

Iniciais 
Após filtro de 

qualidade 

Após filtro de 

quimeras 

Após eliminação de 

singletons 
Chao1 Shannon Simpson 

BFN+FMA+20S3 6 22024 17959 15829 14821 - - - - 

TOTAL   2431832 2032430 1647175 1504609         

Fonte: Elaborada pelo Autor desse trabalho (2020). 
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