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RESUMO

SANTINI, Ana Carolina, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
fevereiro de 2012. Diversidade genética em isolados de Burkholderia da
Bahia e recobrimento de sementes de Pinus radiata com Azospirillum
brasilense. Orientador: Ronan Xavier Corrêa. Co-orientador: Alex-Alan
Furtado de Almeida. Co-orientador: Eduardo Gross.
Atualmente diversas espécies de Burkholderia têm sido descritas,
apresentando potencial para diversos estudos de aplicação biotecnológica.
Destaca-se como promissora para a utilização na agricultura, como
inoculantes microbianos. No Brasil já existe um inoculante composto de
cinco estirpes, incluindo Burkholderia e também Azospirillum, um dos
gêneros mais estudados como inóculo bacteriano em plantas. Desse modo,
o gênero Azospirillum é utilizado como modelo em estudos envolvendo
novas metodologias de inoculação, seja ela sólida, líquida, ou em tratamento
de sementes. Considerando o alto potencial de utilização agronômica do
gênero Burkholderia, e a referencia do Azospirillum como modelo em
estudos de inoculação microbiana em plantas, o presente trabalho teve
como objetivo a identificação e caracterização de linhagens de Burkholderia
isoladas de nódulos de leguminosas, assim como a utilização do
Azospirillum no recobrimento de sementes de Pinus radiata. Os isolados de
Burkholderia coletados de dois biomas diferentes, Mata Atlântica e Caatinga,
tiveram os genes recA e rDNA 16S sequenciados e analisados. As análises
de grupamento das sequências de Burkholderia permitiram separar as
linhagens estudadas de acordo com similaridades relevantes entre si. Além

x

disso, os grupamentos refletiram parcialmente os biomas e as plantas
hospedeiras. Dos isolados estudados, 78 % apresentou potencial para
futuros estudos aplicados envolvendo aplicação biotecnológica, inclusive no
tratamento de sementes. O Azospirillum foi utilizado na preparação de um
gel, e em seguida um agente dessecante foi aplicado. As sementes foram
semeadas e as plântulas foram avaliadas quanto à biomassa e taxa de
germinação. Não foram observadas diferenças significativas nas biomassas
total ou de parcelas das plântulas quando comparados os diferentes
tratamentos utilizados. Efeitos positivos do recobrimento das sementes
foram observados na taxa de germinação. O Azospirillum não mostrou-se
estável na formulação utilizada, de modo que estudos visando a otimização
desta metodologia para Pinus x Azospirillum se fazem necessários. Este
trabalho evidencia a perspectiva de que espécies de Burkholderia
recentemente descritas possam ser elucidadas como seguras e eficientes,
assim como otimizadas, para a utilização em formulações líquidas, sólidas e
em tratamento de sementes. Além disso, espera-se que novas espécies e
linhagens possam ser descritas em estudos de prospecção. Já o
Azospirillum, além de modelo para estudos de novas metodologias para
inoculação de bactérias benéficas em plantas, permanece no alvo de
estudos de inoculantes, em especial aqueles compostos por mistura de
microrganismos com características distintas, porém compatíveis entre si.
Palavras-chave: inoculante, leguminosas, biomas, Pinus, prospecção,
promoção de crescimento.
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ABSTRACT

SANTINI, Ana Carolina, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
fevereiro de 2012. Genetic diversity of Burkholderia and seed coating
with

Azospirillum

aiming

at

prospection

of

plant

benefic

microorganism. Advisor: Ronan Xavier Corrêa. Advisor Committee
Members: Alex-Alan Furtado de Almeida and Eduardo Gross.
Several Burkholderia species have been currently described, showing
potential for applied studies regarding biotechnological application. It has
been shown to be promising for use in agriculture, such as microbial
inoculants. In Brazil there is already an inoculum composed of five strains,
including Azospirillum and Burkholderia, which is one of the most studied
genera in the use of inoculants and used as a model. Considering the high
potential of agricultural use of the genus Burkholderia, and Azospirillum as
the reference model in studies of microbial inoculation on plants, this study
aimed at the identification and characterization of Burkholderia strains
isolated from legume nodules, as well as the use of Azospirillum as a model
for Pinus radiata seed coating. The strains of Burkholderia were isolated from
two different biomes and their recA and 16S rDNA genes were sequenced
and analyzed. The cluster analysis of sequences of Burkholderia strains
allowed to group isolates according to relevant similarities between them. In
addition, the groups partially reflected the biomes and the host plants. Of the
studied isolates, 78 % showed potential for further applied studies involving
biotechnological application, including the seed coating. Azospirillum was

xii

used in the preparation of a gel, and then a desiccant agent was applied on
the seeds. They were sown and seedlings were evaluated for germination
rate and biomass. There were no significant differences in total biomass or
seedling plots comparing the different treatments. Positive effects of the seed
coating were observed in the germination rate. The Azospirillum showed not
to be stable in the seeds, so further studies aiming at optimization of this
methodology for Azospirillum x Pinus should be performed. This work shows
that recently described Burkholderia species can be elucidated in the future
as safe and effective, and optimized for use in liquid or solid formulations, as
well as in seed coating. Moreover, it is expected that new species and strains
can be described in bioprospection researches. Azospirillum, a model for
studies of new methodologies regarding plant inoculation, remains on target
for

studies

of

inoculants,

especially

those

composed

by

mix

of

microorganisms with distinct characteristics, but compatible with each other.
Key-words:

inoculant,

legume,

biomes,

Pinus,

prospecting,

growth

promotion.
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INTRODUÇÃO
Burkhlderia cepacia é um bacilo Gram-negativo, descrito pela primeira
vez por Burkholder em 1950 como um patógeno de plantas encontrado em
cebolas. Em princípio tratava-se de uma única espécie, pertencente ao
gênero Pseudomonas (P. cepacia). Porém atualmente já foram descritas
mais de 60 espécies deste gênero (BURKHOLDER, 1950).
Trata-se de um microrganismo encontrado em ambientes naturais
como solo e água, além de rizosfera e em nódulos de leguminosas. Algumas
espécies são capazes também de infectar humanos, especialmente
pacientes portadores de fibrose cística (COENYE et al., 2001; GARAU et al.,
2009).
Além desta diversidade de habitat, espécies de Burkholderia
apresentam alta diversidade genética e fenotípica, de modo que duas
linhagens podem apresentar rDNA 16S muito semelhante e o restante do
genoma ser tão distinto, que não podem ser classificadas na mesma
espécie. Sua alta versatilidade e plasticidade é conferida pela quantidade de
replicons em seu material genético, que somam 3 megabases, quase
metade do DNA total, que passa de 7 megabases (CHENG e LESSIE, 1994;
SPEERT, 2002; GARAU et al., 2009).
Sendo assim, o sequenciamento do gene ribossomal rDNA 16S,
tradicionalmente usado em estudos filogenéticos, muitas vezes não é
suficiente para identificar isolados de Burkholderia em nível de linhagem ou
genomovar. Para isso, utiliza-se o seqüenciamento de outros genes
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conservados, como por exemplo o recA, que codifica a enzima recombinase
A. Esta identificação molecular permite, muitas vezes, distinguir se uma
linhagem é patogênica e o seu grau de virulência, se apresenta importância
agronômica ou biotecnológica, se pode ser utilizada como biocontrole, entre
outros (JONES et al., 2001; SPEERT, 2002; DETSIKA et al., 2003;
ALVAREZ et al., 2004; BALDWIN et al., 2005).
Considerando a importância agronômica e biotecnológica deste
microrganismo na fixação de nitrogênio, promoção de crescimento e efeito
antagonista a fitopatógenos, o primeiro capítulo deste trabalho propõe a
descrição da diversidade genética em diferentes isolados ambientais, e a
identificação de linhagens de Burkholderia provenientes de nódulos de raiz
de leguminosas coletadas na Bahia, visando a prospeção de isolados com
potencial aplicação biotecnológica.
Os biomas onde realizou-se as coletas foram a Caatinga e a Mata
Atlântica. As leguminosas hospedeiras escolhidas para a coleta dos
microrganismos são pertencentes à subfamília Mimosoidaea, visto que na
literatura já foram descritos casos de Burkholderia nodulando leguminosas
desta subfamília.
A formação de nódulo em raízes de leguminosas por bactérias
diazotróficas é uma relação de simbiose, onde ocorre a fixação biológica de
nitrogênio, principalmente por ação da enzima nitrogenase, produzida por
este tipo de bactérias. No entanto esta simbiose pode ocorrer mesmo sem a
formação de nódulos, como é o caso das gramíneas. A bactéria utiliza
fotoassimilados do hospedeiro, enquanto disponibilizam nitrogênio para a
planta.
O segundo capítulo utiliza o Azospirillum brasilense, uma βProteobactéria assim como a Burkholderia, como modelo para a inoculação
de microrganismos em sementes, visto que este é um dos microrganismos
benéficos para plantas mais estudados (FREY-KLETT et al., 2007). Trata-se
de uma pesquisa aplicada em continuidade aos estudos dos estudos do
primeiro capítulo, onde uma vez identificadas as linhagens com potencial
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benéfico para plantas, as mesmas podem ser otimizadas para a utilização
no recobrimento de sementes.
Utilizou-se sementes de Pinus radiata para o recobrimento com
Azospirillum. Primeiramente devido à sua importância econômica em
especial na Nova Zelândia, país onde foram realizados os experimentos do
segundo capítulo. Além disso, sabe-se que o Azospirillum é um auxiliador na
co-inoculação de outros microrganismos, como por exemplo fungos
ectomicorrizas, que promovem grande benefícios ao gênero Pinus
(CHANWAY, 1997; FREY-KLETT et al., 2007; ADESEMOYE e KLOEPPER,
2009).
Os dois capítulos da tese se complementam, de modo que um trata
de prospecção de microrganismos benéficos a plantas, enquanto outro
utiliza pesquisa aplicada visando à utilização futura dos microrganismos
selecionados para a produção de inoculantes e tratamento de sementes.

3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os microrganismos apresentam um importante papel, de modo que a
vida na Terra não seria possível sem os mesmos (DEMAIN e ADRIO, 2008).
Além de sua milenar aplicação na produção de alimentos e bebidas
fermentados, podem trazer benefícios para a saúde humana, animal e para
a agricultura, podem ser utilizados no tratamento de resíduos, na
biorremediação, na produção de biopolímeros, biocombustíveis, enzimas e
diversas moléculas de interesse (DESHAYES, 1992; HAN et al., 2012). Além
disso, desde a década de 80 diversos avanços têm ocorrido com o advento
das técnicas moleculares de engenharia genética (BLACK, 1989)
Recentemente, o maior acesso à diversidade de microrganismos,
inclusive não cultiváveis por meio de técnicas metagenômicas, têm
elucidado a existência de diversos novos microrganismos com potencial
biotecnológico. Um gênero que vêm se destacado recentemente devido ao
elevado número de espécies distintas identificadas nos últimos anos é a
Burkholderia (LAGARDA, 2006; ELLIOTT et al., 2009; JOO et al., 2009;
SUAREZ-MORENO et al., 2011).
A primeira espécie identificada deste gênero foi a Burkhlderia cepacia,
um patógeno de cebola descrito pela primeira vez por Burkholder em 1950.
Por muitos anos apenas esta espécie foi conhecida, e anteriormente
pertencente ao gênero Pseudomonas (P. cepacia). Porém atualmente já
foram descritas mais de 60 espécies deste gênero (BURKHOLDER, 1950;
JONES et al., 2001; SPEERT, 2002; SUAREZ-MORENO et al., 2011).
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Figura 1 – Micrografia eletrônica da Burkholderia cepacia.
Fonte: http://www.human-healths.com

Esta bactéria é encontrada no meio ambiente em vida livre, como em
solo e água, e também em associação com plantas, colonizando a rizosfera
e em nódulos de leguminosas. Algumas espécies são capazes também de
infectar animais e humanos, especialmente pacientes portadores de fibrose
cística (COENYE et al., 2001; ELLIOTT et al., 2009; GARAU et al., 2009).
Diversas
espécies

de

antifúngicas,

propriedades

biotecnológicas

Burkholderia,

entre

biodegradação

de

elas

a

compostos

foram
produção
como

identificadas
de
o

em

substâncias
tricloroetileno,

capacidade de fixar nitrogênio e promover crescimento de plantas, entre
outras de grande importância agronômica, como por exemplo a solubilização
do fosfato (O'SULLIVAN e MAHENTHIRALINGAM, 2005; PAYNE et al.,
2005; PAYNE et al., 2006; LI et al., 2007; O'SULLIVAN et al., 2007; LI et al.,
2008; TABACCHIONI et al., 2008; ELLIOTT et al., 2009; HEISS et al., 2011).
Esta alta versatilidade e plasticidade é conferida pela quantidade de
replicons em seu material genético, a extensa transferência lateral de genes,
à presença de ilhas genômicas e também ao tamanho do genoma da
Burkholderia, que pode chegar ao dobro do genoma de outras bactérias,
passando de 7 megabases (CHENG e LESSIE, 1994; SPEERT, 2002;
GARAU et al., 2009; ZHU et al., 2011).
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Devido a esta característica peculiar no genoma da Burkholderia de
apresentar alta diversidade devido à alta taxa de perda e ganho de genes ao
longo do tempo, é comum observar isolados que possuem o gene rDNA 16S
altamente conservado entre si, mas que apresentam características
fenotípicas contrastantes. Além do sequenciamento do DNA ribossomal, é
frequente a utilização de outros genes conservados, como o recA e a gyrB
por exemplo, para a identificação de espécies e linhagens, e principalmente
na identificação de genomovars com diferentes níveis de patogenicidade
dentro do Complexo Burkholderia cepacia (BCC) (TABACCHIONI et al.,
2008; GARAU et al., 2009; PISA et al., 2011; ZHU et al., 2011).
Considerando que diversas novas espécies de Burkholderia com
potencial aplicação biotecnológica vêm sendo descritas atualmente, torna-se
relevante a prospecção de espécies ou linhagens com novas ou mais
acentuadas propriedades de interesse (PAYNE et al., 2006; O'SULLIVAN et
al., 2007; ELLIOTT et al., 2009; GARAU et al., 2009).
Recentemente diversos estudos aplicados vêm sendo realizados com
espécies deste gênero, inclusive envolvendo a produção de biodiesel e
tratamentos de resíduos tóxicos (O'SULLIVAN e MAHENTHIRALINGAM,
2005; KAWAKAMI et al., 2011; PONCE et al., 2011). Uma área que no
entanto merece destaque é a associação benéfica com plantas, que resulta
em promoção de crescimento, controle biológico, fixação de nitrogênio,
produção de fitormônios, entre outros (COENYE et al., 2001; ADESEMOYE
e KLOEPPER, 2009; GARAU et al., 2009; KAWAKAMI et al., 2011; KILANIFEKI e JAOUA, 2011; PONCE et al., 2011). O gênero Burkholderia tem se
apresentado cada dia mais promissor na utilização na agricultura, como
inoculantes microbianos (SUNDRAM et al., 2011; ZHANG et al., 2011; ZHAN
et al., 2012).
No Brasil já existe um inoculante para cana-de-açúcar a partir de
cinco estirpes bacterianas, composto inclusive por uma espécie de
Burkholderia com uma espécie de Azospirillum. Futuramente existe a
perspectiva de que mais espécies possam ser elucidadas como seguras
para utilização na agricultura, tanto em formulações líquidas, sólidas e até
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mesmo no tratamento de sementes (SHAHAROONA et al., 2006; SILVA et
al., 2009).

Figura 2 – Processo industrial de recobrimento de sementes
Fonte: http://www.seedquest.com

O tratamento de sementes consiste na aplicação de tratamentos ou
substâncias visando o melhor aproveitamento das qualidades genéticas da
mesma. As primeiras referências desta prática datam do início da Era Cristã.
Mas foi no século passado que iniciaram-se os tratamentos envolvendo
agentes biológicos, como microrganismos benéficos. Um dos tipos de
tratamento é o recobrimento de sementes com microrganismos (EHSANFAR
e

MODARRES-SANAVY,

2005;

MENTEN

e

MORAES,

2010;

SWAMINATHAN e JACKSON, 2010).
Um problema comum da utilização industrial e agronômica de
microrganismos e de materiais biológicos em geral é a dificuldade em
manter a viabilidade dos mesmos pelo período de tempo necessário até que
ele seja liberado em seu alvo, especialmente na agricultura onde os locais
para armazenamento não dispõe de ambiente refrigerado (SWAMINATHAN
e JACKSON, 2010).
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Um método recentemente patenteado consiste na aplicação de um
polímero como veículo, seguida de um tratamento com um agente
dessecante. Este polímero deve ser preferencialmente resistente à
degradação enzimática, ação de raios UV e calor, como por exemplo goma
xantana, gelatina, goma guar, ágar, pectina e goma arábica. Portanto, a
primeira camada de revestimento é uma fina cobertura de gel preparado a
partir de polímero em pó com uma suspensão bacteriana, ou outro material
biológico (SWAMINATHAN e JACKSON, 2010).
Posteriormente, utiliza-se um agente dessecante para reduzir a
atividade da água ao redor da semente e manter a estabilidade do material
biológico. A inovação principal comparada a outros métodos anteriormente
descritos consiste na substituição de técnicas de dessecação por um agente
dessecante, como por exemplo talco, pó de arroz, manitol, sorbitol,
carbonato de cálcio ou fosfato de cálcio. Esta inovação no material e na
metodologia, além de minimizar a manipulação das amostras e reduzir o
tempo de processamento de recobrimento das sementes, facilita a liberação
do material biológico em seu alvo devido à maior facilidade de reidratação
quando as sementes são expostas à água. No entanto, mesmo se tratando
de uma técnica simples e comprovadamente eficiente, existe a necessidade
de otimização da técnica para aplicação de diferentes materiais biológicos
em sementes de diversas espécies vegetais (SWAMINATHAN e JACKSON,
2010).
Um dos microrganismos mais estudados como inoculante microbiano
é o Azospirillum. É um bacilo Gram-negativo de vida livre, pertencente ao filo
β-proteobactérias, assim como a Burkholderia. É promotora de crescimento
em diversas espécies vegetais por colonização da raiz (PGPR – plant grow
promotion rizobacteria). Sua atuação benéfica a plantas ocorre por meio da
produção de fitormônios, como ácido indol acético (AIA), auxinas,
citoquininas e giberelinas, e pela fixação biológica de nitrogênio (BASHAN et
al., 2004; REIS JUNIOR et al., 2004; RADWAN et al., 2005; GOODWIN,
2012).
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Desde a década de 1970, quando foi redescoberta por Döbereiner,
sua potencial utilização na agricultura passou a ser conhecida, e este gênero
se tornou a primeira escolha na utilização de inoculantes microbianos, seja
em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. No Brasil existem
inoculantes para diversas espécies vegetais, como milho, trigo e cana-deaçúcar, desenvolvidos pela Empraba (BASHAN et al., 2004; HUNGRIA,
2011).
Semelhante à Burkholderia, as características de potencial interesse
biotecnológico do Azospirillum vão desde efeitos benéficos a plantas, como
produção de hormônios, fixação de nitrogênio, solubilização de fosfato,
produção de enzimas de interesse, controle biológico, até biorremediação
(OKON e LABANDERA-GONZALEZ, 1994; BASHAN et al., 2004).
Como inoculante bacteriano, o Azospirillum tem sido utilizado há mais
de três décadas. Mas o fenômeno mais notável é que, quando utilizado em
consórcio com outros microrganismos, aumenta-se a eficiência do
inoculante. Co-inoculações de Azospirillum com bactérias diazotróficas,
solubilizadoras de fosfato, fungos micorrizas e agentes de controle biológico
têm sido descritas (OKON e LABANDERA-GONZALEZ, 1994; BASHAN et
al., 2004; SHAHAROONA et al., 2006; FREY-KLETT et al., 2007;
ADESEMOYE e KLOEPPER, 2009; SUNDRAM et al., 2011).
O Azospirillum faz parte, portanto, de um grupo de microrganismos
conhecidos como auxiliador da colonização de fungos micorrizas, que têm
sido de particular interesse para espécies vegetais de crescimento lento, as
quais, quando inoculadas simultaneamente por uma bactéria pertencente a
este

grupo

e

por

um

fungo

micorrizas,

apresentam

diferença

estatisticamente significante na viabilidade das sementes, no crescimento e
até mesmo no estabelecimento da muda após o transplante para o solo.
Este é o caso do Pinus (GIACHINI et al., 2004; WALBERT et al., 2010).
O Pinus no Brasil é de grande importância na produção de madeiras
para fibras, celulose, MDF, biomassa para geração de vapor e energia,
resina, resíduos que podem ser utilizados como substratos orgânicos e no
reflorestamento (IPEF, 2008). Além disso, o país é um grande exportador de
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compensado de Pinus (REMADE, 2006). Até 2020 a demanda do plantio de
Pinus irá quase dobrar, chegando à mais de 80 milhões de metros cúbicos
(SBS, 2008). A importância do Pinus é mundial, e inóculos para este gênero
vegetal têm sido muito estudados na Nova Zelândia, onde são plantadas
mais de 500 milhões de mudas ao ano de Pinus radiata. Estima-se que as
perdas econômica neste país ultrapassem 10 milhões de dólares anuais
devido a doenças, deficiência em crescimento, e outros problemas com a
sanidade desta espécie vegetal (GIACHINI et al., 2004; REGLINSKI e DICK,
2005; SINGH et al., 2010; HOHMANN et al., 2011; HUNGRIA, 2011).
Desse modo, o Azospirillum se destaca como um promotor de
crescimento em plantas não específico, assim como auxiliador de
colonização por fungos micorrizas, sendo promissor em futuros estudos
aplicados voltado à indústria de inoculantes.
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CAPÍTULO 1
Genetic diversity of Burkholderia species from Caatinga and Mata Atlantica
biomes of Brazil
Ana Carolina Santini, Hellen Ribeiro Martins dos Santos, Eduardo Gross,
Ronan Xavier Corrêa
(Aceito para publicação em Genetics and Molecular Research)

Abstract
The genus Burkholderia (β-Proteobacteria) currently comprises more
than

60

species

including

parasites,

symbionts

and

free-living

organisms. Several new species of Burkholderia have been described
showing a great diversity of phenotypes, some of them new. Here we
describe the diversity of Burkholderia spp. from environmental samples
collected in Caatinga and Mata Atlântica biomes of Bahia, Brazil. Legume
nodules were collected from five locations and 16S rDNA and recA genes of
the isolated microorganism were analyzed. Thirty-three contigs of 16S rRNA
genes and four contigs of the recA gene related to the genus Burkholderia
were obtained. The genetic dissimilarity of the strains ranged from 0 to 2.5%
based on 16S rDNA analysis, indicating two main branches: one distinct
branch of the dendrogram for Burkholderia cepacia complex (BCC), and
another branch which rendered three major groups partially reflecting host
plants and locations. Dendrogram designed with sequences of this research
and those designed with sequences of Burkholderia type strains and the first
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hit blast had similar topology. The 16S rDNA sequences enabled sufficient
identification of relevant similarities and groupings amongst isolates and the
sequences obtained from this study. Our results show that only six of the 33
isolates analyzed via 16S rDNA sequencing showed high similarity with
BCC. Thus, over 78% of the isolates can be studied for their potencial in
biotechnological applications in various areas of interest. A dendrogram
similar to that constructed by analysis of 16S rDNA was obtained using
sequences of the fragment of recA gene.
Keywords:

16S

rDNA,

recA,

Inga,

Calliandra,

Mimosa
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Introduction
The genus Burkholderia currently comprises more than 60 species,
most of them recently described (Suarez-Moreno, et al., 2011). They are
widely distributed in nature and found in soil, water, rhizosphere and in
association with plants. They are also found in clinical samples, infecting
patients with cystic fibrosis (Garau, et al., 2009; Marquez-Santacruz et al.,
2010; Wong-Villarreal and Caballero-Mellado, 2010; Zhang and Xie, 2007).
Besides habitat diversity, Burkholderia species exhibit high genetic
and phenotypic diversity, which means that two strains may have very similar
16S rDNA and the rest of the genome may be so distinct, that it would not
allow classification within the same species. The high versatility and plasticity
of this genus are due to the presence of replicons in its genetic material, in
addition to genome size, ranging from about five to nine megabases (Coenye
and Vandamme, 2003; Garau, et al., 2009; Payne, et al., 2005; Zhang and
Xie, 2007).
Thus, 16S rDNA gene sequencing, which has traditionally been used
in phylogenetic studies, is often not sufficient to allocate isolates of
Burkholderia at the species level. The sequencing of housekeeping genes
such as recA allows molecular identification of strains with higher resolution
(Payne, et al., 2005; Procopio et al., 2009).
Several Burkholderia species are involved in agronomical and
biotechnological applications, such as: (i) production of antifungal substances
for medical, veterinary and agricultural applications (Sultan et al., 2008); (ii)
biodegradation of polluting compounds such as trichloroethene (Zhang et al.,
2000); (iii) ability to fix nitrogen (Wong-Villarreal and Caballero-Mellado,
2010); (iv) phosphate-solubilization (Valverde et al., 2006) or (v) production
of phytohormones (Shaharoona et al., 2007) promoting plant growth, direct
antagonism or induction of resistance against pathogens (Vandamme et al.,
2007). Thus, the study of this genus is relevant for bioprospection of new
species or even strains with new or more pronounced properties with
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potential application in biotechnology (Chiarini et al., 2004; Kang et al., 2004;
Li, et al., 2007; O'Sullivan and Mahenthiralingam, 2005; Payne, et al., 2005).
It is widely recognized that comparative genetic analysis between
novel and previously characterized strains or species may show similarities
in phenotypes of interest (Garau, et al., 2009; Wong-Villarreal and CaballeroMellado,

2010).

Therefore,

considering

the

number

of

species

of

Burkholderia that have recently been described (Suarez-Moreno, et al.,
2011), the agronomic and biotechnological importance of this microbial
genus (Compant et al., 2008a), and also the agronomic relevance and
environmental conservation in Bahia, Brazil, were motives to carry out this
research. The main objectives of this study were: (i) to collect and isolate
new strains of the genus Burkholderia from root nodules of legumes in
different regions from Caatinga and Mata Atlantica in Bahia, Brazil, (ii) to
characterize them genetically by 16S rRNA and recA gene sequencing, and
(iii) to characterize the diversity between two main biomes and host plants.

Materials and Methods
Microorganism isolation
Root nodules were obtained from following host legume plants: Inga
vera Willd, Mimosa ophthalmocentra Benth, Mimosa xanthocentra Mart,
Calliandra germana Barneby, Calliandra luetzelburgii Harms and Calliandra
hirtiflora Benth, all belonging to the subfamily Mimosoideae. Samples were
collected from two different environmental biomes, Caatinga (Raso da
Catarina, Serra do Tromba, Pico do Barbado, and Piatã) and Mata Atlantica
(Serra Bonita), all located in the state of Bahia. GPS locations are listed in
Table 1. Once collected, the nodules were washed with 90% alcohol for 30 s,
followed by 1% aqueous hypochlorite for 2 min, and then washed five times
with distilled sterile water. Nodules were aseptically cut transversely,
collected with tweezers and plated in media 79 (Fred and Waksman, 1928).
Plates were incubated at 28 °C for 5 days.
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DNA isolation and PCR amplification of rDNA and recA
Isolated colonies were transferred to 1.5 mL microcentrifuge tubes
containing 1 mL of TY liquid media, incubated at 28 °C for 72 h, in a rotator
shaker at 130 rpm. DNA was extracted according to (Edwards et al., 1991)
with modifications at the extraction buffer (200 mM Tris HCl pH 8.0, 1.5 M
NaCl, 250 mM EDTA, 0.5 % SDS and 3M Potassium Acetate). Nucleic acid
was purified with 24:1 Chlorophorm:Isoamyl alcohol, treated with 25%
Ammonium Acetate and 75% cold Isopropanol, washed with 70 % ethanol
and ressuspended with sterile miliQ water. We also added. 16S rDNA was
amplified by using universal primers F27 and R1525 (Lane, 1991), while for
recA amplification the primers BUR3 and BUR4 (Payne, et al., 2005) were
used.
16S rDNA was amplified by using 30 mm MgCl2, 0.2 mMdNTP, 0.2
pmol of each primer (F27 and R1525), 1U Taq and 1-2 ug/mL of genomic
DNA. PCR reactions were: 1 cycle of 94 °C 4 min, 35 cycles of 94 °C for 30
s, 1 cycle of 61 °C for 30 s, 1 cycle of 72 °C for 1 min and 30 s, ending with
10-minute extension at 72 °C.
For the recA gene amplification the same reaction conditions above
were used, except for using primers BUR3 and BUR4, and MgCl2 20 mM.
PCR products were visualized in an UV transilluminator after electrophoresis
at 80 V in 1% agarose gel stained with ethidium bromide.
DNA sequencing and molecular analysis
The material was sequenced by Macrogen Corp. (Macrogen)
(Rockville, Md.), and only sequences with consistent contigs were used
(overlapping forward and reverse sequences). Programs MEGA (Tamura et
al., 2007), ClustalW (Thompson et al., 2002), Mega BLAST (Altschul et al.,
1997) and CAP3 (Huang and Madan, 1999) were used for data analysis.
Dendrograms were generated by neighbor-joining method using JukesCantor algorithm. Trees were subjected to bootstrap analysis with 1000
repetitions using only the sequencecontigs generated and identified by
Megablast as strains close to the genus Burkholderia.The 16s rRNA
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sequences

of

forty-six

type

lineages

of

Burkholderia

previously

characterized, as well as those that refer to access returning the first hits
(blastn) compared to those isolated in this study were imported from
Ribosomal Database Project (Cole et al., 2009) and GenBank (Benson et al.,
2011), respectively, and used for the alignments.
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Results
Amongst the 127 isolates from collection expeditions, 33 isolates were
genetically characterized as Burkholderia (Table 1). The 16S rDNA gene
amplification with universal primers F27 and R1525 generated bands of
approximately 1500 bp for all strains, as expected. Using Megablast and
CAP3 programs, we obtained and identified thirty-three contigs belonging to
the genus Burkholderia: 11 from Mata Atlântica (all from I. vera) and 22 from
Caatinga (13 from C. luetzelburgii; 4 from C. germana; 3 from M.
ophthalmocentra; and 2 from M. xanthocentra). Isolates from C. hirtiflora did
not generate contigs and therefore were not included in the analysis.
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Table 1. Collection sites, hosts and Burkholderia isolates from the nodules of
leguminous plants in different biomes

Biome

Site
Pico do
Barbado
Serra do
Tromba

Host

Altitude (m)

M. xanthocentra

1455

C. germana

1495

GPS

Isolates *

13º17’S

805, 807

41º53W
13º16’S
41º47’W

810, 811, 812, 813

815, 817, 818, 819,
Caatinga

Piatã

C. luetzelburgii;
C. hirtiflora

1208

13º18’S 823, 824, 826, 829,
41º32’W 831, 832, 836, 838,
840

Raso da

M.

Catarina ophthalmocentra

548

9º33’S
38º27’W

927, 929, 935

008, 272A, 272B,
Mata

Serra

Atlântica Bonita

Inga vera

832

15º23’S 273C, 273D, 287E,
39º33’W 287H, 388L, 388M,
395A, 395D.

* We have only considered the isolates to obtain a contig of sequences F and
R. No contig was obtained from the isolates from nodules of C. hirtiflora,
located in Piatã.
Similarity

analysis

amongst

collected

isolates

generated

the

identification of two major branches, based on the highest level of
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dissimilarity: a first large branch composed of groups A, B and C, and a
second large branch composed of group D (Fig. 1). Dissimilarity among all
isolates ranged from zero to 2.5%.
Group A was formed by fifteen isolates, with three subgroups, each
subgroup reflecting one different host plant (I. vera, C. germana and C.
luetzelburgii), with bootstrap values above 93. Three isolates from M.
ophthalmocentra formed a separate group, with 100% similarity and
bootstrap of 100 (group B) and distinguished from others with dissimilarities
above 1.4%. Group C, formed by 7 isolates, could be subdivided into two
subgroups comprised by strains from C. luetzelburgii and I. vera. Group C
also reflects the relation of the similarity of the isolates with the host plant or
the biome (Fig. 1). Group D was composed only of isolates of I. vera. Strains
272A, 272B, 273C and 287E were 100% similar (bootstrap 100).

Figure 1. 1000x bootstrap consensus tree of the isolates obtained from
nodules of legumes from five sites of Bahia and constructed from the
neighbor-joining method with Jukes-Cantor algorithm. The red line shows the
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division into two main branches, while the branches in bold show the
formation of groups A, B C and D.
First hit BLAST of similarity rendered 2/3 of non-identified Burkholderia
species (data not shown). Due to difficulties to visualize the isolates using
only 16S rDNA sequence BLAST as a tool, a genetic distance tree was built
from the 33 Burkholderia sequences obtained in this work, in addition to the
sequences of the first hit of the BLAST and also the sequences of type
strains of the Burkholderia species deposited in the Ribosomal Database
Project (Figure 2).
The tree built with the addition of the database sequences and first hit
BLAST (Fig. 2) had the same topology as the tree built only with the strains
obtained in this study (Fig. 1).
Isolate 805 from M. xanthocentra, detached from other isolates on the
first dendrogram (Fig. 1), formed a new group E (Fig. 2). Isolate 807, from M.
xanthocentra, was also detached from the groups on the first dendrogram
(Fig. 1) and grouped in this second analysis with the isolates of M.
ophhtalmocentra (group B). Genetic distances varied slightly between groups
when comparing the two different dendrograms, but maximum dissimilarity of
2.5% between the two main branches was maintained.
The recA gene amplification with primers BUR3 and BUR4 generated
weak bands of expected size (380 bp). The PCR for those primers could not
be optimized to yield good quality products, not permitting reliable
sequencing results. Therefore, only four contigs were obtained (272A, 272B,
395A and 395D). They were used to construct a tree and the results were
consistent with the ones shown in Figures 1 and 2, with dissimilarity values
ranging between 0.75% and 6% (data not shown).
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Figure 2. 1000x bootstrap consensus tree of the isolates sequences, the
type-strains available in the database and the first BLAST hits, constructed
from the neighbor-joining method with Jukes-Cantor algorithm. The red line
shows the division into two main branches, while the branches in bold show
the formation of groups A, B, C, D and E.
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Discussion
The newly obtained 16S rDNA sequences, although they are very
similar amongst themselves, allowed differentiation of 4 groups (Fig. 1). The
use of sequences of type-strains for the generation of a dendrogram
including

the

isolates

under

study

allowed

a

better

comparative

characterization when compared with BLAST tool.
The analysis involving multiple alignments of sequences and clusters
has been successfully applied to characterize the diversity of Burkholderia
spp., as it allows the formation of distinct groups that tend to reflect their
phenotypical characteristics (Garau, et al., 2009; Wong-Villarreal and
Caballero-Mellado, 2010). Direct comparison among the isolates (Fig. 1)
suggested that despite a low overall dissimilarity (given by the scale of the
dendrogram branch), the 16S rDNA sequencing was sufficient to allow
formation of groups. Both approaches of dendrogram generation yielded
similar topology (Figs. 1 and 2).
16s rDNA sequence analysis was sufficient to identify relevant
similarities and groupings between isolates of this study and the type strains
of the genus. In some cases (e.g. isolates 836, 388L, 395D). Strains
detached from groups suggest the possibility of dealing with new species of
Burkholderia awaiting more detailed taxonomic description.
In group A, in which most of the isolates of C. luetzelburgii had
grouped, there are soil species, some of them nodulant and diazotrophic,
such as B. phymatum (Gyaneshwar et al., 2011), or others producing
gluconic acid and exopolysaccharides, such as B. caribensis (Achouak et al.,
1999). Likewise, all isolates obtained from M. ophthalmocentra plus the
isolate of C. luetzelburgii were grouped with nitrogen-fixing species (group
B), nodulating B. tuberum (Chen et al., 2005) and B. kururiensis capable of
degrading trichloroethylene (Zhang, et al., 2000). Group C was also nonhomogeneous concerning biotechnological properties of interest (Fig. 1) as
we can observe (a) the presence of nitrogen fixing species (B. mimosarum,
B. nodosa, B.unamae, B. tropica) (Wong-Villarreal and Caballero-Mellado,
2010); (b) phosphate solubilizers (B. ferriae) (Valverde, et al., 2006); (c)
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producers of biodegradable polymers such as polyhydroxyalcanoate (PHA)
from sucrose (B. sacchari) (Bramer et al., 2001) and (d) even species with
antagonistic activity to fungi and nematodes (B. tropicalis) (Mehnaz, 2011).
Group E comprised environmental dye producing species of industrial
and pharmaceutical interest such as phenazine (B. phenazinium) (Viallard et
al., 1998) and antifungal substances (B. bryophila and B. megapolitana)
(Vandamme, et al., 2007). Species involved in bioremediation (B.
phenoliruptrix and B. xenovorans) (Coenye et al., 2004) and present in
rhizosphere with beneficial association with plants (B. graminis and B.
caledonia) (Viallard, et al., 1998) are also part of this group. It is worth
mentioning, however, that in this group also comprises a fungal
endosymbiont (B. fungorum) that, although present in the environment, is
also an opportunistic microbe. This species represents an exception among
the isolates of Burkholderia that do not belong to the BCC (Coenye et al.,
2002). Thus, the commercial use of species closely related to B. fungorum
should be carefully studied.
Group D was the most genetically distant from others, and is
composed of pathogenes for humans and animals (BCC, B. mallei and B.
pseudomallei) (Compant, et al., 2008a; Dalmastri et al., 2003) and for plants
(B. plantarii, B. glumae and B. gladioli)(Maeda et al., 2006). Only a few freeliving soil species are present in this group: one capable of plant growth
promotion (B. caryophylli) (Shaharoona, et al., 2007); and other two (B.
rhizoxinica and B. fungorum) are endosymbionts of pathogenic fungi
(Partida-Martinez et al., 2007). According to these results, six of the eleven
isolates of I. vera from the Mata Atlântica biome are mainly interesting for
research related to pathogenicity (Fig. 2).
Out of 33 isolates analyzed in this study, only one is relatively close to
B. fungorum and six showed high similarity with BCC. Thus, over 78% of the
isolates presented a perspective of studies for future biotechnological
applications in different areas of interest.
There was congruence of the dendrograms when compared to data
observed between recA gene and 16S rDNA sequencing therefore the data
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obtained in this work from the recA gene sequences, although not from all
species, witch is consistent with the literature (Payne, et al., 2005). In depth
studies of species present in Mata Atlântica and Caatinga are necessary in
order to overcome observed difficulties.

Conclusions
Sequencing of 16s rRNA was sufficient to identify relevant similarities
and groupings among isolates and the sequences deposited. We could not
optimize PCR for BUR3 and BUR4 primers for the strains in this study, but
the few sequences obtained of partial recA gene generated a dendrogram
congruent with the 16S rDNA tree. Dendrogram groupings partially reflect
biomes or host plants. This work has shown that 78% of the 33 isolates
studied have good potential for future studies regarding biotechnological
applications.
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CAPÍTULO 2
Germinação das sementes e crescimento inicial

das

plântulas de

Pinus radiata após o recobrimento das sementes com Azospirillum
brasilense
Santini, A C; Gross, E; Almeida, A-A F; Corrêa, R X; Bunt, C

Resumo
O recobrimento de sementes com inóculos bacterianos trazem
diversos benefícios às plantas, como aumento de vigor e de taxa de
germinação. Um dos microrganismos mais estudados para produção de
inóculos em plantas é Azosiprillum, uma bactéria diazotrófica. No presente
estudo foi realizada a inoculação de A. brasilense em sementes de Pinus
radiata utilizando como veículo um polímero e recobrindo com material
dissecante, visando identificar possíveis efeitos benéficos nas mudas de
Pinus radiata. Não foram observadas diferenças na promoção de
crescimento das mudas, avaliada pela média das massas total ou de frações
das plantas úmidas ou secas. No entanto a taxa de germinação e a
morfologia das raízes foram influenciadas pelos tratamentos. A maior taxa
de germinação foi observada nas sementes tratadas com o dobro da
concentração do inóculo. As raízes das sementes não recobertas
apresentaram-se visivelmente mais frágeis. As células de A. brasilense na
semente recoberta e armazenada a 25 ºC não apresentaram-se viáveis após
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40 dias. Faz-se necessário novos estudos de otimização da liberação de A.
brasilense em P. radiata.
Palavras-chave:

Pinus

radiata,

promoção

de

crescimento,

crescimento celular
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Introdução
O tratamento de sementes consiste na utilização de processos ou
substâncias visando aperfeiçoar o desempenho das mesmas. Estes
tratamentos podem ser químicos, físicos, biológicos ou bioquímicos
(MENTEN e MORAES, 2010). Dentre os tratamentos biológicos, destaca-se
o recobrimento das sementes. Trata-se da aplicação de polímeros na
semente em uma camada homogênea, contendo o agente biológico, seja ele
promotor de crescimento, fixador de nitrogênio ou antagonistas de
fitopatógenos (DENARDIN, 2010).
Os primeiros inóculos de microrganismos no solo datam do século
XIX, de maneira natural, quando agricultores já misturavam solo após o
plantio de leguminosas em solos onde seriam plantadas não leguminosas,
verificando que ocorria um aumento na produção (YOAV, 1998).
No Brasil, estudos envolvendo bactérias diazotróficas datam de 1950,
com destaque para a utilização destes microrganismos no cultivo de soja
(Glycine max). Por causa dessa prática de cultivo, a soja passou a ser
independente de fertilizantes nitrogenados, gerando uma economia de
bilhões de dólares para o país, que se tornou uma referência na produção
desta oleaginosa (DENARDIN, 2010).
Dentre os benefícios advindos das tecnologias de tratamento de
sementes, destacam-se o aumento do vigor e da taxa de germinação e a
elevação da qualidade fisiológica, fitossanitária e nutricional. Além disso, o
tratamento de sementes também estimulou a incorporação de um
expressivo complexo de tecnologia de natureza mecânica, visando facilitar
também a semeadura (DENARDIN, 2010).
No caso de inoculantes bacterianos, determinadas características são
necessárias. O material carreador deve ser de fácil esterilização,
homogêneo, apresentar atividade de água (aw) suficiente para a sobrevida
do microrganismo, além de ser viável para a utilização de diversos
microrganismos diferentes. Para a indústria, o inoculante deve ser de fácil
manufatura e ser produzido a partir de matérias primas de baixo custo. Para
o agricultor, deve ser de fácil manuseio, compatível com a maquinaria já
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disponível para a agricultura, não tóxico, e apresentar facilidade de
armazenamento, o que significa bom tempo de prateleira à temperatura
ambiente (YOAV, 1998; DENARDIN, 2010; SWAMINATHAN e JACKSON,
2010).
Um dos gêneros de bactérias utilizado como inoculante mais
estudado é o Azospirillum. Além de promover benefícios diretos à planta,
como a fixação de nitrogênio, ainda auxilia na co-inoculação com outros
microrganismos, como agentes de controle biológico, promotores de
crescimento e solubilizadores de fosfato (YOAV, 1998; FREY-KLETT et al.,
2007; ADESEMOYE e KLOEPPER, 2009)
Co-inoculações, principalmente com fungos ectomicorrizas, são
especialmente relevantes na produção de mudas de espécies de Pinus,
levando ao aumento da biomassa (CHANWAY, 1997; FREY-KLETT et al.,
2007; COMPANT et al., 2008). Desse modo, o presente trabalho propõe
padronizar a técnica do recobrimento de sementes de Pinus radiata com
Azospirillum brasilense e testar seu efeito no crescimento das plântulas.

Materiais e Métodos
Crescimento de A. brasilense em diferentes meios de cultura
Para verificar a taxa de crescimento de A. brasilense em diferentes
meios de cultura, foram utilizados os seguintes meios (Becton, Dickinson
and Company): (i) caldo nutriente com 0,2 % extrato de levedura (N+Y); (ii)
caldo manitol levedura (YM); (iii) caldo MPSS; (iv) caldo TSB com 0,2 %
extrato de levedura (TSB+Y); (v) caldo 21 (succinato de sódio e amônia); e
(vi) triptona com 0,2 % extrato de levedura (T+Y). As amostras foram
realizadas em duplicata em Erlenmeyers com capacidade de 1 L, contendo
250 mL de meio de cultura, e incubadas a 25 ºC por 48h a 120 rpm.
Posteriormente, coletou-se em cinco tempos diferentes (0, 18, 24, 42 e 48 h)
uma alíquota de 1 mL da suspensão de células. Em seguida as células
foram lavadas duas vezes com água destilada, por meio de centrifugação e
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descarte do sobrenadante, e foi adicionado 1 mL de água destilada para a
leitura da absorbância em comprimento de onda de 600 nm.
Posteriormente, outra curva de crescimento foi realizada com meio
TSB com 0,2 % extrato de levedura (TSB+Y) em quatro réplicas, visto que
esta linhagem de A. brasilense demonstrou maior densidade celular após 48
h de crescimento nesse meio. A incubação foi realizada nas mesmas
condições descritas anteriormente.
Recobrimento das sementes:
A. brasilense foi incubado a 25 ºC por 48h sob agitação constante no
meio TSB+Y, e então a cultura foi utilizada na preparação do gel para o
recobrimento das sementes de Pinus radiata. Para a preparação do gel,
utilizou-se a suspensão bacteriana, óleo vegetal, goma xantana e
posteriormente foi utilizado talco como agente dissecante, conforme descrito
por Swaminathan e Jackson (2010). O recobrimento das sementes foi
realizado em cinco tratamentos diferentes: semente não coberta, semente
coberta sem o inóculo (branco), concentração normal de inóculo, dobro da
concentração de inóculo e dobro do volume do inóculo e dos demais
componentes do gel e do talco. A concentração final de células bacterianas
nas sementes do tratamento normal foi de 2 x 105 UFC/g. As sementes com
os devidos tratamentos foram incubadas a 4 ºC por duas semanas em papel
filtro umedecido com água para facilitar a germinação. Em seguida foram
plantadas 24 sementes de cada tratamento em sacos plásticos com
capacidade de 0,5 L (uma semente por saco), contendo como substrato
cascas vegetais trituradas sem fertilizantes (HBG1 fine bark, Southern
Horticultural Products Ltd). Uma amostra de cada tratamento foi incubada a
25 ºC por 40 dias logo após o recobrimento para posterior análise da
viabilidade dos microrganismos nas sementes, que foi acessada por meio de
diluição seriada e contagem de colônias.
Avaliação do crescimento das plântulas de Pinus radiata:
Aos 40 dias após o plantio das sementes, cultivadas em condições de
casa de vegetação com controle da irrigação, que foi mantida próxima a
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capacidade de campo, 12 plântulas de cada tratamento foram coletadas de
maneira aleatória e cuidadosamente retiradas do substrato, lavadas e
enxugadas em papel toalha. Imediatamente após, avaliaram-se a morfologia
das raízes, as biomassas frescas da raiz, parte aérea e planta toda, bem
como a biomassa seca da raiz, obtida após secagem em estufa de
circulação forçada de ar a 45 ºC por 16h.

Resultados
Apesar de a maior absorbância, após 24h de incubação, ter sido
verificada no meio 21, a densidade de células de A. brasilense foi maior no
meio TSB+Y após 48h (Fig. 1). Após a escolha do meio TSB contendo 0,2 %
de extrato de levedura, foi realizada novamente uma curva mais detalhada,
com 4 réplicas, de modo que cada réplica foi inoculada em um tempo
diferente, permitindo assim a obtenção de mais pontos ao longo da curva
(Fig. 2).

Figura 3 – Biomassa de A. brasilense em diversos meios de cultura medidos pela
absorbância.
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Figura 4 – Biomassa de A. brasilense em caldo TSB com 0,2 % extrato de
levedura.

Dentre os meios de crescimento testados, o TSB+Y, o mais adequado
para o cultivo de A. brasilense, promoveu crescimento máximo entre 30 e 48
h. Desse modo, este meio foi utilizado para o crescimento de A. brasilense e
posterior

preparação

do

gel

para

recobertura

das

sementes

(SWAMINATHAN e JACKSON, 2010).
Após 10 dias de semeadura, a maioria das sementes já havia
germinado e 32 dias após o plantio as mudas encontravam-se estabelecidas
(Fig. 3). Observou-se uma diferença no tempo de emergência das mudas
entre os tratamentos (Fig. 4). Aquelas cujas sementes foram recobertas com
os tratamentos normal e dobro da concentração apresentaram taxa de
emergência de 87% após 25 dias. Neste mesmo período, os tratamentos
com dobro do volume, não recoberta e branco apresentaram taxa de
emergência de 70,83%, 75% e 79,16%, respectivamente (Fig. 4).
Ao final do experimento, passados 40 dias do plantio, as taxas de
emergência em ordem decrescente foram: dobro da concentração (91,66%),
normal (87,5%), branco (83,33%), não recoberta (75%) e dobro do volume
(70,83%) (Fig 4).
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Figura 5 – Mudas de Pinus radiata inoculadas com Azospirillum brasilense

Figura 6 – Taxa de emergência das plântulas de Pinus radiata em diferentes
tratamentos após 25 e 40 dias do plantio.

Após cuidadosamente retiradas do saco plástico e lavadas, as raízes
das plântulas apresentaram algumas diferenças visuais quanto à morfologia
(Fig. 5). Ao comparar plântulas de tamanho e morfologia semelhante, sendo
uma tratada com o dobro da concentração de inóculo e outra não recoberta,
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é possível verificar que as raízes daquelas tratadas com o dobro da
concentração apresentaram-se mais grossas e mais escuras. Por outro lado,
as raízes das plântulas cujas sementes não foram recobertas apresentaramse nitidamente mais frágeis quando comparados a todos os demais
tratamentos.
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Figura 7 – Raízes das plântulas de Pinus radiata recobertas com o dobro da concentração
(DS) e não recoberta (NC).

Após avaliação visual e obtenção da biomassa fresca das raízes,
parte aérea e total, bem como a biomassa secada raiz , observou-se que
não houve diferença estatisticamente significante entre os tratamentos (p <
0,05) pelo teste de Tukey (Fig. 6).
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Quanto à contagem de células realizada para verificar a viabilidade do
inóculo nas sementes após 40 dias a 25 ºC, em nenhum dos tratamentos
houve crescimento de Azospirillum. Adicionalmente as sementes tratadas
com o dobro do volume apresentaram crescimento de fungos, possivelmente
devido à maior umidade em torno da semente, proporcionada pelos
ingredientes do revestimento.

Figura 8 – Bioamassa fresca da plântulas e de seus órgãos e biomassa seca das raízes de
Pinus radiata obtidas a partir de sementes submetidas a diferentes tratamentos com A.
brasilense. Valores médios de 12 repetições ± DP.

Discussão
O meio de cultura 21 é muito eficiente para o crescimento de A.
brasilense em 24 horas. No entanto, após 48 de incubação, a densidade
celular foi maior no meio de cultura TSB adicionado de 0,2 % de extrato de
levedura, quando comparado com os demais meios utilizados no presente
estudo (Fig. 1). Além disso, sabe-se que a diferenciação da parede celular
de Azospirillum está relacionada com o tempo de incubação. As células de
A. brasilense necessitam de mais tempo para tornarem-se maduras, e
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células maduras permanecem viáveis por mais tempo em formulações
microbianas (MURRAY e MOYLES, 1987).
Não se observou diferença estatisticamente significante (p < 0,05) no
crescimento das plântulas de P. radiata a partir da biomassa seca, seja de
raiz ou parte aérea, entre os cinco tratamentos avaliados no presente
estudo. Visto que o teste de viabilidade dos microrganismos na semente a
temperatura ambiente (25 ºC) após 40 dias demonstrou que as células
inoculadas não mais permaneciam viáveis, é possível que o A. brasilense
tenha tido pouca ou nenhuma influência no desenvolvimento das plântulas.
No entanto, ficou evidente a diferença visual nas raízes das mudas,
principalmente quando comparadas aquelas cujas sementes foram tratadas
com o dobro da concentração do inóculo com aquelas não recobertas. Visto
que este aparente fortalecimento da raiz foi verificado também nas mudas
do tratamento branco, ou seja, aquelas que foram recobertas porém sem
adição de inóculo, este acontecimento pode ser atribuído aos próprios
componentes da formulação, e não ao microrganismo.
Já quanto à diferença no tempo de emergência, o melhor
desempenho foi verificado nas sementes tratadas na concentração normal e
no dobro da concentração. Possivelmente esta foi a influência do A.
brasilense nas sementes, que ocorreram ainda nos primeiros dias após a
inoculação, quando provavelmente as células ainda permaneciam viáveis na
semente. Para esclarecer melhor esta influência, o ideal é a realização de
testes de viabilidade do inóculo na semente em menor intervalo de tempo.
O crescimento de fungos identificado nas sementes recobertas com o
dobro do volume do inóculo foi possibilitado pela maior umidade da
semente, visto que neste tratamento todos os ingredientes tiveram sua
quantidade dobrada, inclusive do gel. A origem destes fungos é a própria
semente, uma vez que todo o tratamento foi realizado em assepsia, estando
apenas as sementes limpas, porém não estéreis. A presença destes fungos
ou o aumento da umidade nas sementes recobertas com o dobro do volume
podem ser responsáveis pela inibição da germinação, explicando assim a
baixa taxa de emergência observada nas plantas deste tratamento.
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Experimentos adicionais deverão ser realizados para determinar em
que condições o recobrimento das sementes terá efeitos benéficos às
plantas. Além disso, o tempo de prateleira e embalagem adequada para
armazenamento das sementes inoculadas devem ser melhorados, de modo
a tornar viável o a aplicação dessa tecnologia em P. radiata. Esse
aprimoramento também será útil como ponto de partida para padronizar as
condições adequadas dessa tecnologia em outras espécies de plantas, bem
como para emprego de outros microrganismos potencialmente benéficos.

Conclusões
O recobrimento de sementes conferiu benefícios tanto no tempo
quanto na taxa de germinação.
As mudas tiveram suas raízes influenciadas pelos tratamentos, de
modo que aquelas que tiveram a semente não recoberta apresentaram-se
mais finas e visivelmente mais frágeis que as dos demais tratamentos.
A metodologia e os materiais utilizados no recobrimento de sementes
de Pinus radiata não permitiram a viabilidade do A. brasilense por 40 dias.
O recobrimento de sementes de P. radiata com as formulações
padronizadas nas condições desse experimento não conferiu efeitos
significativos nas fases iniciais (até 40 dias após o plantio) do crescimento
de mudas de Pinus radiata.
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CONCLUSÕES GERAIS

O presente trabalho demonstrou que o sequenciamento do rDNA 16
foi suficiente para identificar similaridades relevantes e agrupar as
analisadas, apresentando resultados de qualidade melhor que as análises
de sequenciamento do gene recA. Os grupos de dendrogramas refletiram
parcialmente o bioma e a planta hospedeira, e 78 % dos isolados estudados
apresentam interesse para estudos futuros no que se refere a aplicação
biotecnológica.
A utilização do Azospirillum como modelo no tratamento de sementes
de Pinus radiata não conferiu efeitos significativos nas fases iniciais do
crescimento das plântulas. Resultados positivos foram observados na taxa
de germinação das sementes. Como perspectivas futuras, novos estudos
visando a otimização desta metodologia para o sistema Pinus x Azospirillum
devem ser realizados, em especial buscando uma maior estabilidade do
microrganismo na formulação.
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PERSPECTIVAS
Bactérias do gênero Burkholderia, assim como as do gênero
Azospirillum, têm se mostrado promissoras em estudos aplicados visando a
produção de inoculantes para uso em agricultura. Se por um lado
Azospirillum está entre as mais estudadas quanto à utilização como
inoculante

bacteriano,

diversas

espécies

de

Burkholderia

foram

recentemente descritas, apresentando pouco material disponível em
literatura.
A perspectiva é que futuramente estas espécies de Burkholderia
recentemente descritas possam ser elucidadas como seguras e eficientes,
assim como otimizadas, para a utilização em formulações líquidas, sólidas e
em tratamento de sementes. Além disso, espera-se que novas espécies e
linhagens possam ser descritas em estudos de prospecção.
O Azospirillum, além de modelo para estudos de novas metodologias,
permanece no alvo de estudos de inoculantes, em especial aqueles
compostos por mistura de microrganismos com características distintas,
porém compatíveis entre si.
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