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RESUMO 

Promoção de crescimento vegetal por Bacillus sp. RZ2MS9: dos genes ao campo 

Para alimentar a população mundial crescente é necessário um aumento sustentável na 
produtividade agrícola. Nesse sentido, Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas (RPCPs) 
têm sido continuamente buscadas para formulações inoculantes por sua capacidade de incremento na 
produção vegetal aliado ao seu potencial de redução e/ou substituição do uso de fertilizantes minerais, 
insumos que causam grandes impactos ambientais, na saúde humana e econômicos. A RPCP Bacillus sp. 
RZ2MS9, um representante da biodiversidade amazônica brasileira, é uma forte candidata a 
bionoculante por seu efeito benéfico, previamente descrito, em uma ampla gama de culturas, incluindo 
milho e soja. Essas duas culturas representam mais de 80% da área cultivada com grãos no Brasil, de 
forma que incrementos relativamente modestos de crescimento e produtividade poderiam gerar ganhos 
significativos. Membros do gênero Bacillus apresentam vantagem em formulações inoculantes, 
principalmente devido a sua capacidade de formação de esporos resistentes ao calor e dissecação. Seus 
modos de ação são diversos, tornando o entendimento da sua interação com plantas bastante desafiador. 
Bacillus sp. RZ2MS9 apresentou, dentre os mecanismos envolvidos na promoção de crescimento vegetal, 
a produção de Ácido Indol Acético (AIA) e sideróforos, solubilização de fosfato e fixação biológica de 
nitrogênio, in vitro. No presente trabalho, foi buscado um entendimento detalhado dos mecanismos de 
ação dessa rizobactéria, explorando desde seu genoma até seu desempenho em condições de campo. O 
draft genômico (genoma parcial) bacteriano foi obtido utilizando a tecnologia de sequenciamento 
Illumina, o qual possibilitou a detecção de genes envolvidos nos mecanismos potencialmente 
relacionados ao efeito benéfico dessa bactéria, que vão desde sua formação de esporos, atração por 
exsudatos radiculares, motilidade e competição na rizosfera até mecanismos de solubilização de fosfato, 
produção de sideróforos, entre outros. As informações obtidas permitem uma exploração genética 
desses mecanismos, fornecendo uma oportunidade de maximizar essa interação e, futuramente, 
favorecer os benefícios em campo. Adicionalmente, foi demonstrado o potencial de quimiotaxia 
(atração) de RZ2MS9 em direção a raízes de milho. Um estudo filogenético dessa RPCP, utilizando um 
método de tipagem com o gene pycA (piruvato carboxilase), mostrou que o Bacillus sp. RZ2MS9 
apresentou-se distante do clado altamente monomórfico de B. anthracis, patógeno humano, e se afiliou 
a um grupo composto por linhagens de B. thuringiensis (Bt) comercializadas como produtos biopesticidas 
há mais de 60 anos, o que sugere a potencial possibilidade de seu uso seguro no campo. Sabe-se que a 
maioria, se não todas, atividades fisiológicas das plantas é regulada por fitormônios como a auxina AIA, 
os quais podem ser sintetizados também por RPCPs. Com mais detalhamento, os genes envolvidos nas 
vias biossintéticas desse fitormônio foram detectados no draft genômico de RZ2MS9, indicando que sua 
produção ocorre através da via IPA (Indol-3-Piruvato). Além disso, plantas de tomate anão Micro-Tom 
(MT) e seu mutante Δdgt, defectivo na sensibilidade a auxinas, foram utilizadas para caracterizar 
especificamente o efeito do AIA produzido por Bacillus sp. RZ2MS9 na promoção de crescimento 
vegetal. A aplicação de RZ2MS9 causou inibição no crescimento de raízes primárias, aumento no 
comprimento de raízes laterais e na área superficial total de raízes de plantas MT, efeitos característicos 
daqueles proporcionados por auxinas. Esse incremento radicular refletiu, ainda, em aumento da 
biomassa da parte aérea de plantas MT. Os mesmos efeitos não foram observados em plantas Δdgt, 
insensíveis a auxinas, indicando que a elicitação de promoção de crescimento em MT por RZ2MS9 
ocorre por meio desses fitormônios. Finalmente, foi demonstrado o efeito sobre o desenvolvimento e 
produtividade de milho e soja da aplicação de Bacillus sp. RZ2MS9 em condições de campo, sendo 
comparado com o desempenho de bioinoculantes comerciais. No milho, o efeito da inoculação 
bacteriana foi, ainda, associado à adubação nitrogenada para verificar a possibilidade de redução desses 
insumos. Bacillus sp. RZ2MS9 apresentou efeitos significativos sobre o desenvolvimento tanto da soja 
(comparáveis aos efeitos de rizóbios) quanto do milho, os quais, porém, não refletiram em aumento 
significativo de produtividade em ambas as culturas. No entanto, o potencial dessa rizobactéria é 
bastante claro pois, com um custo de produção inferior a R$1,00 por hectare, sua inoculação causou 
incremento de 16 sacas de milho por hectare com redução de 30% na adubação nitrogenada, assim 
como um incremento de 11 sacas de soja por hectare, ambos comparados ao controle não inoculado. 
Os resultados apresentados no presente trabalho vão, portanto, de encontro à grande expectativa na 
obtenção de linhagens microbianas promissoras visando sistemas agrícolas mais sustentáveis. 

Palavras-chave: RPCP; Bioinoculante; Agricultura sustentável; Ampla gama de hospedeiros 
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ABSTRACT 

Plant growth promotion by Bacillus sp. RZ2MS9: from genes to the field 

To feed the growing global population, a sustainable increase of agricultural production and 
crop yield is required. In this sense, Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) have been 
continuously sought to inoculant formulation due to their capacity to increase plant yield along with 
their potential to reduce and/or replace the use of mineral fertilizers, inputs that cause serious impacts 
on environment, human health and economy. The PGPR Bacillus sp. RZ2MS9, a representative of the 
Brazilian Amazonian biodiversity, is a great candidate to bioinoculant because of its beneficial effect on 
a broad range of crops, including maize and soybean. These two crops represent more than 80% of the 
area planted with grains in Brazil, so relatively modest growth and yield increases could generate 
significant gains. Bacillus spp. have advantage in inoculant formulations, mainly due to their ability to 
form heat- and dissecation-resistant spores. Their modes of action are diverse, making the 
understanding of its interaction with plants quite challenging. Bacillus sp. RZ2MS9 displays, between the 
mechanisms involved in plant growth, Indole Acetic Acid (IAA) and siderophore production, 
phosphate solubilization and biological nitrogen fixation, in vitro. In the present work, we seek a detailed 
understanding of this rhizobacterium mechanisms of action, exploring from its genome to its 
performance in field conditions. The bacterial draft genome was obtained using Illumina sequencing 
technology, making possible the detection of genes involved in mechanisms potentially related to the 
beneficial effect of this bacterium, and range from its spore formation, attraction by root exudates, 
motility and competition in the rhizosphere to mechanisms of phosphate solubilization, siderophore 
production, among others. The information obtained allow a genetic exploration of these mechanisms, 
providing an opportunity to maximize this interaction and, in the future, favor benefits in field. 
Additionally, it was demonstrated the chemotaxis (attraction) potential of RZ2MS9 towards maize roots. 
A phylogenetic study of this PGPR, using a typing method with the pycA (pyruvate carboxylase) gene, 
showed that Bacillus sp. RZ2MS9 was distant from the highly monomorphic clade of B. anthracis, a 
human pathogen, and affiliated with B. thuringiensis (Bt) strains marketed as biopesticides for more than 
60 years, suggesting the potential possibility of its safe use in the field. It is known that most, if not all, 
physiological activities of plants are regulated by phytormones such as the auxin IAA, which can also 
be synthesized by PGPRs. With more detail, genes involved in biosynthetic pathways of this 
phytormone were detected in the RZ2MS9 draft genome, indicating that its production occurs via the 
IPA (indole-3-pyruvate) pathway. In addition, plants of the dwarf tomato Micro-Tom (MT) and its 
mutant Δdgt, impaired in auxin sensibility, were used to specifically characterize the effects of IAA 
produced by Bacillus sp. RZ2MS9 in the plant growth promotion. The inoculation of RZ2MS9 caused 
inhibition in the primary roots growth, increase in lateral roots length and in roots total surface area of 
MT plants, characteristic effects of those provided by auxins. This root growth also reflected in an 
increase of MT plants shoot biomass. The same effects were not observed in Δdgt plants, insensitive to 
auxins, suggesting that the elicitation of growth promotion in MT by RZ2MS9 occurs through these 
phytormones. Finally, we demonstrated the effect of inoculation with Bacillus sp. RZ2MS9 on maize and 
soybean development and productivity under field conditions, being compared with the performance 
of commercial bioinoculants. In maize, the effect of bacterial inoculation was also associated with 
nitrogen fertilization to verify the possibility of reducing these inputs. Bacillus sp. RZ2MS9 showed 
significant effects on the development of both soybean (comparable to the effects of rhizobia) and 
maize, which, however, did not reflect a significant increase in productivity in both crops. However, the 
potential of this rhizobacterium is very clear because, with a cost of production of less than R$1.00 per 
hectare, its inoculation caused an increase of 16 sacks of maize per hectare with a 30% reduction in 
nitrogen fertilization, as well as an increase of 11 sacks of soybean per hectare, both compared to 
uninoculated control. The results presented in this study meet the great expectation of obtaining 
promising microbial strains aiming at more sustainable agricultural systems. 

Keywords: PGPR; Bioinoculant; Sustainable agriculture; Broad host range 
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1. INTRODUÇÃO 

A população mundial, que atualmente é de cerca de 7 bilhões de pessoas, deverá aumentar para 

aproximadamente 10 bilhões nos próximos 50 anos (Glick 2014). Para atender a demanda alimentar dessa população 

crescente, a produção agrícola mundial deverá aumentar em até 60% nas próximas décadas. Sendo o Brasil um 

importante fornecedor global de alimentos, o aumento contínuo da produção agrícola no país trará benefícios 

econômicos internos e será cada vez mais importante para o mundo. No entanto, o aumento de produção não pode 

ser baseado no aumento da área cultivada, a qual apresenta limitações físicas claras, e sim no aumento da produtividade 

agrícola (Marin et al. 2016), altamente dependente do uso de fertilizantes minerais, insumos que causam uma série de 

impactos negativos tanto ambientais e na saúde humana, quanto econômicos (Horrigan et al. 2002). Nesse cenário, a 

utilização de micro-organismos benéficos às plantas, como as Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas 

(RPCPs), vem ganhando atenção crescente na busca por sistemas agrícolas mais sustentáveis devido ao seu potencial 

na substituição e/ou redução do uso de fertilizantes, e certamente irão desempenhar um papel importante na revolução 

agrícola nas próximas décadas (Parnell et al. 2016). 

A camada fina de solo ao redor das raízes cujas propriedades físicas, químicas e biológicas são influenciadas 

pelo crescimento e atividade vegetal é conhecida como rizosfera. Um grande número de micro-organismos coexiste 

nessa região devido à alta quantidade de exsudatos liberados pelas plantas, sendo as bactérias os mais abundantes 

(Saharan e Nehra 2011). RPCPs incluem bactérias de vida livre ou endofíticas que foram originalmente isoladas da 

rizosfera e que influenciam positivamente o desenvolvimento vegetal através de mecanismos diretos e/ou indiretos 

(Vessey et al. 2003). Mecanismos diretos compreendem tanto a facilitação da aquisição de nutrientes (pela fixação 

biológica de nitrogênio, solubilização de fosfato e aquisição de ferro usando sideróforos) quanto a modulação de níveis 

hormonais vegetais (por produção de Ácido Indol Acético – AIA, ou por reduzir o estresse hormonal de etileno, 

empregando a enzima ACC desaminase). Mecanismos indiretos envolvem a redução dos efeitos inibitórios de vários 

patógenos sobre o desenvolvimento e crescimento vegetal, mais especificamente, por meio de competição por 

nutrientes, exclusão de nichos, indução de resistência sistêmica e produção de metabólitos antimicrobianos (Paterson 

et al. 2016). 

A importância de RPCPs na agricultura foi apresentada pela primeira vez por Kloepper e Schroth (1978) e, 

a partir disso, diversos pesquisadores em todo o mundo começaram a investigar os mecanismos, modos de ação, 

fisiologia e bioquímica dessas bactérias, alcançando uma compreensão mais complexa e detalhada da mecânica 

empregada por RPCPs para promover o crescimento de plantas (Goswami et al. 2016, Paterson et al. 2016). Esse 

entendimento permitiu o uso prático de RPCPs na agricultura na forma de produtos formulados, utilizados como 

bioinoculantes (Jha e Saraf 2015). No entanto, apesar do enorme potencial econômico e ambiental desses produtos, 

sua real utilização representa atualmente uma pequena fração das práticas agrícolas adotadas em todo o mundo e isso 

se deve principalmente à baixa sobrevivência dos organismos em campo e em formulações e à baixa reprodutibilidade 

dos resultados obtidos nos laboratórios e casas de vegetação quando em condições de campo (Parnell et al. 2016).  

Os modos de ação de RPCPs são diversos e nem todas rizobactérias possuem os mesmos mecanismos, o 

que torna um grande desafio compreender sua interação com as plantas (Vejan et al. 2016). Dessa forma, muito ainda 

deve ser pesquisado para o entendimento concreto de como RPCPs interagem com as plantas e quais mecanismos 

estão envolvidos no efeito benéfico bacteriano, de modo a desenvolver bioinoculantes formulados com RPCPs que 

atuem consistentemente, mesmo em diferentes condições e culturas. O desenvolvimento recente de abordagens de 

sequenciamento genômico permite a exploração genética dessa interação e dos mecanismos microbianos envolvidos, 
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fornecendo uma oportunidade de maximizar os efeitos das bactérias e diminuir a inconsistência dos resultados. E de 

fato, a análise sistemática de dados genômicos tem auxiliado na compreensão da genética molecular de muitas espécies 

bacterianas (MacLean et al. 2009). 

A maioria dos gêneros bacterianos de RPCPs reportados incluem Acinetobacter, Agrobacterium, Arthobacter, 

Azospirillum, Azotobacter, Bradyrhizobium, Burkholderia, Frankia, Rhizobium, Serratia, Thiobacillus, Pseudomonas e Bacillus 

(Glick 1995, Vessey 2003), sendo os dois últimos os mais extensivamente estudados (Beneduzi et al. 2012). Bacillus é 

um gênero de bactérias Gram-positivas, em formato de bastonete e capaz de formar estruturas dormentes estáveis, os 

endósporos, que são geralmente viáveis por um longo período em condições de ausência de nutrientes e condições 

ambientais desfavoráveis (Joung e Côté 2002). A habilidade de esporulação e o fácil cultivo de espécies de Bacillus são 

atrativos para seu uso prático como inoculantes e fornecem uma solução para o problema de sobrevivência em 

formulações e em campo (Toyota 2015).  

A RPCP Bacillus sp. linhagem RZ2MS9 foi isolada previamente da rizosfera de plantas sadias de 

guaranazeiro amazônico sendo, portanto, um representante da rica biodiversidade amazônica brasileira, e é positiva 

para os mecanismos de solubilização de fosfato, fixação biológica de nitrogênio, produção de sideróforos e produção 

de AIA in vitro (Batista 2012). Essa bactéria apresentou efeitos benéficos sobre o crescimento de milho e soja, duas 

culturas extremamente importantes no mundo e que impulsionam a agricultura no Brasil atualmente, representando 

juntas mais de 80% da área total cultivada com grãos no país (Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, 

2017). Em condições de casa de vegetação, a resposta das plantas inoculadas com essa bactéria em relação ao controle, 

não inoculado, foi expressiva: incrementos na altura (25,9% em soja e 35,5% em milho), no peso seco da parte aérea 

(95,8% em soja, 235,5% em milho) e no peso seco do sistema radicular (247,8% em milho) foram obtidos (Batista 

2012, Batista et al. submetido para publicação). Sua aparente não-especificidade a um único hospedeiro vegetal é, ainda, 

uma característica bastante desejada na formulação de inoculantes comerciais por questões práticas.  

Devido ao grande potencial da RPCP Bacillus sp. RZ2MS9 em ser utilizada como bioinoculante, um 

entendimento aprofundado de seus mecanismos de ação foi buscado no presente trabalho, explorando desde seu 

genoma até seu desempenho em condições de campo. Dessa forma, os objetivos consistiram em: i) buscar as bases 

genéticas de mecanismos possivelmente envolvidos no potencial promotor de crescimento vegetal da RPCP Bacillus 

sp. RZ2MS9 através do sequenciamento, montagem e anotação de seu genoma, ii) estudar suas relações filogenéticas, 

inferindo sobre sua classificação e uso potencial no campo sem riscos a saúde humana e animal, iii) avaliar o papel 

específico do fitormônio AIA produzido por essa bactéria utilizando plantas-modelo de tomate Micro-Tom e um de 

seus mutantes defectivo na sensibilidade a auxinas e iv) analisar o desempenho de Bacillus sp. RZ2MS9 sobre o 

desenvolvimento e produtividade de milho e soja, em condições de campo, comparando com o efeito de bactérias já 

comercializadas para essas culturas.  
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2. DRAFT GENÔMICO DE Bacillus sp. RZ2MS9 E DETECÇÃO DE GENES ENVOLVIDOS EM 

MECANISMOS RELACIONADOS À PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO VEGETAL 

RESUMO 

Membros do gênero Bacillus são importantes Rizobactérias Promotoras de Crescimento de 
Plantas (RPCPs) e apresentam vantagem em formulações inoculantes, principalmente devido a sua 
capacidade de formação de esporos resistentes ao calor e dissecação. A interação RPCP-planta é um 
processo complexo que tem início com a colonização radicular pelas bactérias. Os efeitos benéficos de 
RPCPs para seus hospedeiros incluem a produção de compostos bioativos como o fitormônio Ácido 
Indol Acético (AIA), Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) e poliaminas, e o aumento da 
disponibilidade de nutrientes como nitrogênio, fósforo e ferro, não prontamente assimiláveis pelas 
plantas na maioria das condições. Os modos de ação de RPCPs são diversos, tornando o entendimento 
da sua interação com plantas bastante desafiador. O desenvolvimento recente de abordagens de 
sequenciamento genômico permite uma exploração genética desses mecanismos e auxilia na 
compreensão de suas bases moleculares, fornecendo uma oportunidade de maximizar essa interação. 
Bacillus sp. RZ2MS9, uma rizobactéria promotora de crescimento de milho e soja, possui os mecanismos 
de produção de AIA e sideróforos, solubilização de fosfato e fixação de nitrogênio, in vitro. 
Adicionalmente, no presente capítulo seu potencial de quimiotaxia em direção a raízes de milho foi 
comprovado. O draft genômico (genoma parcial) bacteriano foi obtido utilizando a tecnologia de 
sequenciamento Illumina, o qual possibilitou a detecção de genes envolvidos nos mecanismos 
potencialmente relacionados ao efeito benéfico dessa bactéria, que vão desde sua esporulação, atração 
por exsudatos radiculares, motilidade e competição na rizosfera, até mecanismos de solubilização de 
fosfato, produção de sideróforos e muitos outros. O draft genômico apresentado no presente capítulo 
foi publicado como o trabalho “Draft Genome Sequence of Multitrait Plant Growth-Promoting Bacillus sp. Strain 
RZ2MS9” na revista Genome Announcements em 22 de dezembro de 2016 (doi: 10.1128/genomeA.01402-
16). Nenhuma permissão é requerida dos demais autores ou da revista para o reuso do conteúdo do 
artigo original. 

Palavras-chave: Genoma; RPCP; Quimiotaxia; Esporo 
 

ABSTRACT 

Members of Bacillus genus are important Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPRs) 
and presents advantage in inoculant formulations, especially due to their capacity of forming heat- and 
dissection-resistant spores. The interaction PGPR-plant is a complex process which begins with root 
colonization by bacteria. The beneficial effects of PGPRs for their hosts include the production of 
bioactive compounds such as Indole Acetic Acid (IAA), Volatile Organic Compounds (VOCs) and 
polyamines, also increase availability of nutrients such as nitrogen, phosphorus and iron, not readily 
bioavailable to plants under most conditions. The PGPRs modes of action are diverse, making the 
understanding of their interaction with plants quite challenging. The recent development of genomic 
sequencing approaches allows a genetic exploration of these mechanisms and helps to understand their 
molecular basis, providing an opportunity to maximize the interaction. Bacillus sp. RZ2MS9, a maize 
and soybean growth promoting rhizobacteria, have the mechanisms of IAA and siderophore 
production, phosphate solubilization and nitrogen fixation, in vitro. Additionally, in this chapter its 
chemotaxis (attraction) potential towards maize roots has been proven. The draft genome of Bacillus sp. 
RZ2MS9 was obtained using Illumina sequencing technology, which enabled the detection of genes 
involved in mechanisms potentially related to the beneficial effect of this bacterium on plants, ranging 
from its sporulation, attraction by root exudates, motility and competition in the rhizosphere, to 
mechanisms of phosphate solubilization, siderophore production and many others. The draft genome 
sequence presented here was published as the “Draft Genome Sequence of Multitrait Plant Growth-Promoting 
Bacillus sp. Strain RZ2MS9” in Genome Announcements journal on 2016, December 22 (doi: 
10.1128/genomeA.01402-16). No permission is required from the authors or from the journal for the 
reuse of the content of the original article. 
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2.1. Introdução 

O uso de Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas (RPCPs) tem crescido rapidamente nas 

últimas décadas por se mostrar uma alternativa promissora visando a substituição total ou parcial dos fertilizantes 

minerais na agricultura (Souza et al. 2015). Entre as diferentes espécies de RPCPs estudadas, membros do gênero 

Bacillus possuem atributos que lhes conferem vantagens em formulações inoculantes, principalmente sua capacidade 

de formação de esporos resistentes ao calor e dissecação, o que garante maior persistência no solo e em 

armazenamento, e facilidade de produção de formulações inoculantes (Toyota 2015). No entanto, para garantir 

melhores resultados em termos de desenvolvimento vegetal, linhagens promissoras na promoção de crescimento 

vegetal devem ser investigadas quanto ao arsenal de características que contribuem com sua bioatividade. 

A interação entre plantas e RPCPs é um processo complexo e recíproco. A colonização bacteriana de plantas 

é a etapa inicial e fundamental nessa interação benéfica. Ela se inicia através da exsudação de diversos compostos pelas 

raízes, os quais atraem micro-organismos do solo e rizosfera em sua direção por quimiotaxia, causando subsequente 

movimento bacteriano ao longo das raízes e possível aderência na superfície radicular (Xie et al. 2014). Na etapa de 

colonização radicular por RPCPs, algumas estratégias visando a competição por nichos radiculares e nutrientes são 

utilizadas por essas bactérias, incluindo a liberação de antibióticos e substâncias que clivam moléculas de sinalização 

de outras bactérias (Hibbing et al. 2010) e a formação do biofilme (Ramey et al. 2004). Essas funções são geralmente 

reguladas por Quorum Sensing (QS), um mecanismo que controla a expressão gênica de maneira dependente de 

densidade celular. Fatores envolvidos na motilidade e outros mecanismos envolvidos na promoção de crescimento 

vegetal por RPCPs também são controlados por QS (Podile et al. 2013). Após a colonização, RPCPs podem tomar e 

utilizar carboidratos, aminoácidos e outros compostos liberados pela planta e, em troca, produzir e fornecer uma série 

de substâncias bioativas para beneficiar o crescimento vegetal direta ou indiretamente. Entre essas substâncias estão 

os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) (Bailly e Weisskopf 2012), poliaminas (Xie et al. 2014) e fitormônios, em 

especial o Ácido Indol Acético (AIA) que, devido a sua crescente relevância no efeito promotor de crescimento vegetal 

por RPCPs do gênero Bacillus (Shao et al. 2015), será abordado com mais detalhes em um Capítulo separado (Capítulo 

4). 

A emissão microbiana de COVs, como 2,3-butanediol e acetoína, tem sido apontada, principalmente em 

isolados do gênero Bacillus, como um novo mecanismo de promoção de crescimento e indução de resistência sistêmica 

vegetal (Ryu et al. 2003). COVs são compostos orgânicos ativos com elevada pressão de vapor que desempenham um 

importante papel na comunicação cruzada com as plantas (Kanchiswamy et al. 2015). Diversas espécies de Bacillus 

produtores de COVs foram reportados por aumentar diretamente o crescimento vegetal, entre elas B. subitilis, B. 

amyloliquefaciens e B. megaterium (Ryu et al. 2003, Zou et al. 2010).  

Além da produção e fornecimento dos compostos bioativos citados, RPCPs do gênero Bacillus podem 

aumentar a disponibilidade mineral de compostos como nitrogênio, fósforo e ferro nos solos após a colonização. O 

nitrogênio é um elemento essencial ao desenvolvimento vegetal e fator limitante em seu crescimento e produtividade 

por fazer parte de componentes essenciais como a clorofila, proteínas e ácidos nucleicos (Brentrup e Lammel 2016). 

Apesar de ser requerido em quantidades significativas pelos seres vivos, na natureza este elemento é encontrado em 

abundância em uma forma quimicamente muito estável, portanto, sua pronta assimilação pela maioria dos seres vivos 

é limitada, requerendo sua transformação para uma forma combinada assimilável. O nitrogênio atmosférico pode ser 

convertido em formas utilizáveis pelas plantas principalmente por meio da Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN), 
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processo que envolve a conversão de nitrogênio a amônia por micro-organismos (Franche et al. 2009). Para a 

conversão, é necessária a atividade da nitrogenase, um complexo enzimático altamente conservado em estrutura, 

função e sequência de aminoácidos dentro de uma ampla gama filogenética que inclui as famílias bacterianas 

Proteobacteria, Firmicutes, Cyanobacteria, Actinobacteria e Chlorobi (Dos Santos et al. 2012). Espécies de 

rizobactérias do gênero Bacillus, incluindo B. brevis, B. cereus, B. circulans, B. firmus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus 

e B. subtilis foram reportadas como positivas para FBN com base na atividade da nitrogenase (Xie et al. 1998). 

Após o nitrogênio, o elemento mineral essencial que mais frequentemente limita o crescimento das plantas 

é o fósforo (P), que é adquirido da solução do solo principalmente sob as formas H2PO4
- e HPO4. O fósforo possui 

funções vitais no metabolismo vegetal por ser componente de ácidos nucleicos, fosfolipídios e do ATP (Rodríguez e 

Fraga 1999, Sashidhar e Podile 2010). Existem dois componentes de P no solo, fosfatos inorgânicos e orgânicos, e 

grande parte está presente em formas insolúveis não disponíveis para a nutrição vegetal. O P inorgânico ocorre no 

solo, em sua maioria, em complexos minerais insolúveis e não absorvíveis pelas plantas, alguns deles aparecendo após 

a aplicação de fertilizantes químicos. A matéria orgânica, por outro lado, é uma importante reserva de P imobilizado 

que corresponde a 20-80% do P no solo (Sharma et al. 2013). A conversão de fosfatos insolúveis (tanto orgânico 

quanto inorgânico) para uma forma acessível às plantas é uma importante característica de RPCPs para o incremento 

da produtividade vegetal. Esses organismos estão envolvidos na solubilização de formas inorgânicas de fosfatos pela 

produção de ácidos orgânicos, em especial o ácido glucônico (Sashidhar e Podile 2010), ou na mineralização de formas 

orgânicas de fosfatos pela degradação por enzimas conhecidas como fosfatases (Nannipieri et al. 2011). 

O ferro (Fe) é o terceiro entre os nutrientes mais limitantes para o crescimento vegetal, principalmente 

devido a sua baixa solubilidade na maioria dos solos. Por ser cofator de diversas vias metabólicas, sua deficiência pode 

levar à disrupção de muitos processos bioquímicos, incluindo respiração, fotossíntese e fixação biológica de nitrogênio 

(Zuo e Zhang 2011) sendo, portanto, um elemento crucial para o adequado desenvolvimento vegetal. Apesar de sua 

abundância nos solos, o ferro é frequentemente indisponível às plantas e micro-organismos do solo por estar 

predominantemente na forma de Fe+3, uma forma oxidada que reage para formar óxidos e hidróxidos insolúveis com 

biodisponibilidade limitada (Radzki et al. 2013). Algumas RPCPs possuem a habilidade de produzir e liberar 

sideróforos, compostos com menos de 2 kDa capazes de quelar Fe com alta afinidade e de maneira reversível (Neilands 

1995). Sideróforos microbianos podem estimular o crescimento vegetal diretamente, por aumentar a aquisição de ferro 

pelas plantas que são capazes de reconhecer os complexos bacterianos sideróforo-ferro (Masalha et al. 2000), ou de 

forma indireta, por competitivamente inibir o crescimento de patógenos vegetais que possuam um sistema de aquisição 

de ferro menos eficiente (Beneduzi et al. 2012). Baseado em sua estrutura, sideróforos bacterianos têm sido 

classificados em quatro classes principais (carboxilatos, hidroxamatos, fenol catecolatos e pioverdinas) (Crowley 2006). 

Membros do gênero Bacillus produzem dois sideróforos em especial, bacillibactina e petrobactina (Wilson et al. 2006), 

ambos são sideróforos catecolatos.  

As bases genéticas dos mecanismos de promoção de crescimento vegetal acima citados têm sido estudadas 

e exploradas intensivamente nos últimos anos. Normalmente, esses mecanismos são o resultado de vários 

componentes genéticos presentes nos genomas bacterianos (Taghavi et al. 2010, Guo et al. 2015, Liu et al. 2016) que 

possivelmente foram selecionados devido à coevolução da interação com plantas (Bruto et al. 2014). O entendimento 

dos mecanismos moleculares da promoção de crescimento vegetal por RPCPs, incluindo a identificação de genes que 

contribuem com sua atividade benéfica é de suma importância para: i) disponibilizar novos genes de interesse para 

futura transformação de plantas e/ou outros micro-organismos e, ii) potencializar a aplicação de RPCPs como 

bioinoculantes em campo pelo estabelecimento de uma associação mais eficiente.  



22 

 

Sistemas de Sequenciamento de Nova Geração (NGS, em inglês) oferecem uma possibilidade de investigar 

quais componentes genéticos bacterianos suportam as atividades de promoção de crescimento vegetal. Essas 

tecnologias evoluíram a partir do clássico sequenciamento de Sanger e têm se tornado acessíveis para pequenos 

laboratórios de pesquisa no mundo todo pela redução do custo por base sequenciada e do genoma como um todo 

(Pareek et al. 2011) e, em combinação com ferramentas de bioinformática, podem aumentar o conhecimento do 

potencial genético bacteriano (MacLean et al. 2009). A primeira bactéria promotora de crescimento vegetal Gram-

positiva a ter o genoma completamente sequenciado foi B. amyloliquefaciens subsp. plantarum, FZB42T em 2007 (Chen 

et al. 2007), depois, muitas sequências genômicas de linhagens de RPCPs do gênero Bacillus foram disponibilizadas 

(Guo et al. 2015, Niazi et al. 2014), fornecendo um número cada vez maior de informações para o estudo de sua 

biologia e compreensão dos mecanismos que governam a promoção de crescimento vegetal e a colonização por RPCPs 

desse gênero. No entanto, quando comparadas a outras RPCPs, como Pseudomonas spp. (Hernández-Salmerón et al. 

2016, Chen et al. 2015), relativamente pouco se sabe sobre diferentes tipos de genes que regulam processos de 

promoção de crescimento desempenhados por Bacillus spp. 

Bacillus sp. RZ2MS9 é uma linhagem bacteriana previamente isolada da rizosfera de guaranazeiro amazônico 

que promoveu expressivamente o crescimento de milho e soja em condições de casa de vegetação. Essa bactéria foi 

descrita como produtora de AIA, solubilizadora de fosfato, fixadora de nitrogênio e produtora de sideróforos in vitro 

(Batista 2012). Adicionalmente a esses mecanismos, no presente trabalho seu potencial de quimiotaxia em direção a 

raízes de milho foi testado in vitro. Dados os atributos benéficos de RZ2MS9, essa bactéria foi escolhida para melhor 

caracterização em nível genômico. Assim, o presente capítulo apresenta o draft do genoma da RPCP Bacillus sp. 

RZ2MS9, bem como as características genéticas potencialmente relacionadas a sua atividade promotora de 

crescimento. 

 

2.2. Material e métodos 

2.2.1. Linhagem bacteriana 

A linhagem Bacillus sp. RZ2MS9 pertence à coleção microbiana do laboratório de Genética de Micro-

organismos “Prof. João Lúcio de Azevedo”, depositada também na Coleção Brasileira de Micro-organismos de 

Ambiente e Indústria (CBMAI) sob o número de acesso CBMAI1824. Para ensaios experimentais, a bactéria foi 

rotineiramente crescida em meio de cultura Luria - Bertani (LB) (peptona 10 g.L−1, extrato de levedura 5 g.L−1, NaCl 

10 g.L−1, ágar 15 g.L−1), a 28°C. 

2.2.2. Ensaio de quimiotaxia 

Visando avaliar a capacidade de Bacillus sp. RZ2MS9 em ser atraído e se mover em direção às raízes de 

milho, a metodologia desenvolvida por Dennis et al. (2013) foi adaptada. Plantas de milho axênicas crescidas in vitro, 

foram obtidas a partir das sementes, híbrido P4285H (Pioneer®), previamente desinfetadas superficialmente (com 

álcool 70% e hipoclorito), germinadas em placas de petri com papel filtro umedecido e transferidas para frascos 

contendo meio MS (Murashige e Skoog 1962) até atingir aproximadamente 10 cm de altura (7 dias).  
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Uma suspensão bacteriana da linhagem Bacillus sp. RZ2MS9 foi obtida inoculando uma colônia pura da 

bactéria (previamente crescida em LB sólido) em erlenmeyer, contendo 100 mL de meio de cultura líquido LB, sendo 

agitado constantemente por aproximadamente 6 h a 28°C até atingir a fase log que corresponde a 1x108 UFC.mL-1. 

As plantas foram transferidas para dentro de seringas de 50 mL contendo 7 mL de tampão PBS (NaCl 8,0 

g; KCl 0,2 g; Na2HPO4 1,44 g; KH2PO4 0,24 g; 1 L de água destilada; pH 7,4), o suficiente para encobrir suas raízes. 

O ensaio de quimiotaxia consistiu na submersão das pontas das seringas, contendo as plantas, na solução bacteriana 

de RZ2MS9, o chamado “Tratamento incubado” (Figura 1A). Dois controles foram utilizados, um “Controle não 

incubado”, em que pontas das seringas, com plantas, não foram submergidas na solução bacteriana (Figura 1B) e um 

“Controle incubado”, que consistiu na submersão das seringas, contendo apenas tampão, sem a planta, na solução 

bacteriana (Figura 1C). Os ensaios foram realizados em triplicata. 

 
Figura 1. Ensaio de quimiotaxia utilizando seringas contendo solução tampão PBS, plantas de milho crescidas in vitro e solução 
bacteriana de Bacillus sp. RZ2MS9. A) “Tratamento incubado” consiste na submersão das pontas das seringas, contendo as plantas, 
na solução bacteriana, B) “Controle não incubado” onde as pontas das seringas, com plantas, não são submergidas na solução 
bacteriana e C) “Controle incubado” consiste na submersão das seringas, contendo apenas tampão, sem plantas, na solução 
bacteriana 

 

Trinta minutos após a submersão das seringas do “Tratamento incubado” (A) e do “Controle incubado” 

(C), as mesmas foram suspensas e, para todos os tratamentos, o PBS contendo as células possivelmente atraídas pelas 

raízes de milho, foi retirado da seringa, diluído e espalhado até secagem em meio de cultura LB para posterior contagem 

de UFC.mL-1. As médias de UFC.mL-1 dos tratamentos foram comparadas estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% 

de significância, utilizando o programa R (R Core Team 2014). 

2.2.3. Condições de crescimento e extração de DNA 

Uma única colônia pura de RZ2MS9, crescida em meio LB sólido, foi inoculada em 5 mL de meio LB 

líquido e mantido overnight sob agitação a 27°C e 200rpm. As células bacterianas foram coletadas por centrifugação e o 

DNA genômico bacteriano foi extraído utilizando o kit DNeasy® blood and tissue (Qiagen, USA) seguindo as 

recomendações do fabricante, analisado em gel de agarose (1%) e quantificado no Qubit ® 2.0 fluorometer (Life 

Tecnologies). 
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2.2.4. Sequenciamento, montagem, anotação e análises 

O DNA de Bacillus sp. RZ2MS9 foi enviado ao Centro de Genômica Funcional da ESALQ/USP, em 

Piracicaba-SP, e sequenciado por meio da plataforma Illumina MiSeq (Illumina Inc., San Diego, CA), após a construção 

de bibliotecas pair-end, gerando fragmentos com tamanho médio de 250 pb.  

O programa SPAdes (versão 3.8.1) foi utilizado para realizar o controle de qualidade dos dados brutos e 

também para obter a montagem final, com os parâmetros --careful -k 21,33,55,77,99,127. As sequências codificadoras 

de proteínas foram inicialmente determinadas usando a NCBI Prokaryotic Genomes Automatic Annotation Pipeline (PGAAP) 

versão 3.3 (Tatusova et al. 2016) e as características gerais do genoma (rRNA, tRNA, CDS, etc) foram retiradas da 

anotação fornecida pelo GenBank. Genes com peptídeos-sinal foram preditos pelo SignalP 4.1 Server (Petersen et al. 

2011). Anotações funcionais adicionais com as bases de dados biológicos COG (Cluster of Ortholog Groups) e KO (KEGG 

Orthology) foram realizadas agrupando os genes em grupos de ortólogos e categorias funcionais, utilizando os programas 

COGnitor e BlastKOALA, respectivamente. Clusters de produção de metabólitos secundários foram examinados 

usando o programa Antibiotics & Secondary Metabolite Analysis Shell (antiSMASH, 

http://antismash.secondarymetabolites.org/) (Medema 2011). 

2.2.5. Busca de genes relacionados aos mecanismos de promoção de crescimento 

vegetal 

Os genes anotados foram investigados visando a identificação de possíveis candidatos envolvidos em 

funções de promoção de crescimento vegetal. Foram utilizados como base genes descritos previamente na literatura e 

comprovadamente relacionados aos mecanismos de: quimiotaxia, motilidade, formação de biofilme, quorum sensing, 

produção de compostos orgânicos voláteis, fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fosfatos, produção de 

sideróforos, além de outros genes de atividades benéficas relevantes às plantas. 

2.2.6. Submissão dos dados 

O draft genômico de Bacillus sp. RZ2MS9 foi depositado nos bancos DDBJ/ENA/GenBank sob o número 

de acesso MJBF00000000. A versão descrita nesse trabalho é a versão MJBF0100000.  

 

2.3. Resultados 

2.3.1. Ensaio de quimiotaxia 

Um comportamento significativo de atração (quimiotaxia) da bactéria Bacillus sp. RZ2MS9 em direção às 

plantas milho foi comprovado utilizando a metodologia descrita. Uma média de 2x107 UFC.mL-1 foram observadas no 

“Tratamento incubado”, enquanto o “Controle incubado” apresentou uma média de 4x106 UFC.mL-1, cerca de 10 

vezes menos UFC.mL-1. Além disso, não houve crescimento bacteriano nas placas de LB do “Tratamento não 

incubado”. A diferença entre as médias do “Tratamento incubado” e do “Controle incubado” foi significativa pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. 
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2.3.2. Características gerais do genoma de Bacillus sp RZ2MS9 

O sequenciamento do genoma do Bacillus sp. RZ2MS9 por meio da plataforma Illumina gerou 

aproximadamente 14 milhões de reads paired-end illumina com um tamanho médio de 250 pb. O draft genômico dessa 

linhagem é composto por 33 contigs, com N50 de 1.097.374 pb, conteúdo médio de G+C de 35,05 % e cobertura de 

620 vezes. O genoma bacteriano possui um total de 5.297.692 pb e sua predição resultou em 5.332 CDSs com um 

tamanho médio de 826 pb, além de 377 proteínas preditas como secretadas, esses dados e outras informações 

relevantes encontram-se organizados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características gerais do draft genômico de Bacillus sp. RZ2MS9 

Tamanho do genoma1 (pb) 5.297.692 

Cobertura1 (vezes) 620 

Conteúdo G+C1 (%) 35,05 

Número de contigs1 33 

N501 (pb) 1.097.374 

Genes totais2 5.332 

Genes codificadores de proteínas2 5.221 

Tamanho médio de genes codificadores2 (pb)  826 

rRNAs2 45 

tRNAs2 102 

Pseudogenes2 111 

Genes com peptídeo sinal3 377 

Número de genes codificadores com COGs atribuídos4 4.299 (82%) 

Número de genes codificadores com KOs atribuídos5 2.365 (45%) 

Número de acesso NCBI NZ_MJBF01000001.1  

1 Retiradas das métricas de montagem fornecidas pelo SPAdes (versão 3.8.1). 
2 Retiradas da anotação fornecida pelo GenBank. 
3 Preditos pelo SignalP 4.1 Server. 
4 Distribuição em grupos ortólogos e categorias funcionais COG (Cluster of Ortholog Groups) utilizando o programa 
COGnitor 
5 Distribuição em grupos ortólogos e categorias funcionais KO (KEGG Orthology) utilizando o programa BlastKOALA 
 
 

Foram atribuídas funções a 4.299 (82%) genes oriundos da anotação do genoma de RZ2MS9, os quais 

foram categorizados em uma ou mais famílias funcionais COG. As categorias COG mais abundantes foram a E 

“metabolismo e transporte de aminoácidos”, representando 7,8 % do número total de genes codificadores de proteínas 

do genoma bacteriano, seguida de S “função desconhecida” (7,0 %), K “transcrição” (6,9 %), R “funções gerais” 

(6,4%), J “tradução” (6,4%) e G “metabolismo e transporte de carboidratos” (5,6 %). Essa análise revelou que, com 

exceção dos genes housekeeping e daqueles pouco caracterizados, 2 classes principais de genes funcionais se destacam: 

transporte e metabolismo de aminoácidos (E) e de carboidratos (G) representando 13,4% dos genes anotados do 

genoma (Figura 2). 
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Figura 2. Distribuição de sequências codificadoras de proteínas de RZ2MS9 (82%) em classes funcionais COG (Cluster of Ortholog 
Groups) fornecidas pelo programa COGnitor. A) Proporção de sequências codificantes em cada categoria COG, o percentual é 
baseado no número total de genes anotados no genoma bacteriano. As categorias funcionais A, B, W e Y correspondentes a funções 
eucarióticas foram omitidas; B) Lista das categorias COG e suas respectivas funções 

 

2.3.3. Genes relacionados às características de promoção de crescimento vegetal por 

RZ2MS9 

No draft genômico de Bacillus sp. RZ2MS9 foram identificados genes relacionado a algumas de suas 

habilidades já comprovadas in vitro como quimiotaxia e motilidade, fixação biológica de nitrogênio, solubilização de 

fosfato e produção de sideróforos, além de outras habilidades não avaliadas in vitro para essa linhagem, porém que 

podem estar envolvidas em sua capacidade de promover o crescimento vegetal segundo dados da literatura. Esses 

genes encontram-se organizados no Anexo 1 juntamente com seus códigos de acesso NCBI, tamanhos, nomes pelos 

quais serão tratados no trabalho, classes KO (KEGG) e COG. 

Interessantemente, um total de 11 clusters gênicos potencialmente envolvidos na biossíntese de metabólitos 

secundários foram identificados no genoma de RZ2MS9 (Tabela 2). Alguns desses clusters estão diretamente ligados à 

competição durante a colonização por serem relacionados à produção de compostos antimicrobianos como 

bacteriocinas. Adicionalmente, cinco clusters gênicos de biossíntese de metabólitos secundários foram preditos para 

terpeno, microcina, NRPs e ‘outros’, além dos clusters 5 e 6, preditos por dirigir a síntese de sideróforos do tipo 

bacillibactina e petrobactina, respectivamente. 
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Tabela 2.  Clusters gênicos biossintéticos de metabólitos secundários de Bacillus sp. RZ2MS9 definidos pelo antiSMASH (Antibiotics 
& Secondary Metabolite Analysis Shell) 

Cluster gênico Produto Contig (N. acesso NCBI) Localização do cluster gênico 

Cluster 1 Terpeno Contig 01 (MJBF01000001) 555397 - 577250 nt 

Cluster 2 NRP Contig 01 (MJBF01000001) 727178 - 776334 nt 

Cluster 3 Bacteriocina Contig 12 (MJBF01000012) 548782 - 562647 nt 

Cluster 4 Microcina Contig 14 (MJBF01000014) 1 - 1375 nt 

Cluster 5 Sideróforo Contig 23 (MJBF01000023) 38917 - 88642 nt 

Cluster 6 Sideróforo Contig 23 (MJBF01000023) 372795 - 386502 nt 

Cluster 7 Bacteriocina Contig 29 (MJBF01000029) 65481 - 75729 nt 

Cluster 8 NRP Contig 29 (MJBF01000029) 90107 - 137123 nt 

Cluster 9 Outros Contig 30 (MJBF01000030) 114527 - 158108 nt 

Cluster 10 NRP Contig 31 (MJBF01000031) 39667 - 105575 nt 

Cluster 11 Bacteriocina Contig 31 (MJBF01000031) 209019 - 215457 nt 

 

2.4. Discussão 

Uma das maiores limitações relacionadas ao uso prático de micro-organismos benéficos às plantas visando 

uma agricultura sustentável é a inconsistência e variabilidade dos resultados obtidos em ensaios laboratoriais, casa de 

vegetação e campo, ou mesmo entre diferentes condições de campo, prejudicando o desenvolvimento de produtos 

microbianos comerciais formulados (Parnell et al. 2016). Dessa forma, micro-organismos-chave candidatos a 

formulações bioinoculantes necessitam de uma exploração aprofundada dos mecanismos envolvidos na promoção de 

crescimento vegetal, refinando sua utilização específica e maximizando seu potencial benéfico. 

Apesar da extensiva literatura sobre os modos de ação de Rizobactérias Promotoras de Crescimento de 

Plantas (RPCPs), as características moleculares exatas que definem uma RPCP eficiente permanecem obscuras. 

Diversas linhagens de RPCPs têm sido geneticamente caracterizadas nos últimos 20 anos, revelando as bases 

moleculares de pelo menos alguns de seus mecanismos. Esses estudos têm evidenciado que a maioria das linhagens 

carregam mais de uma propriedade benéfica à planta, podendo ser hipotetizado que o acúmulo de genes contribuindo 

(tanto direta quanto indiretamente) com a promoção de crescimento vegetal tenha sido selecionado pela interação 

dessas bactérias com as plantas ao longo da evolução (Bruto et al. 2014).  

Os progressos obtidos em tecnologias de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) como Illumina 

(Bennett 2004), fornecem uma ferramenta útil por contribuir com o aumento do conhecimento de fatores e 

mecanismos genéticos envolvidos nessa interação benéfica. Com o advento dessas tecnologias, sequências genômicas 

de muitas linhagens de RPCPs tornaram-se disponíveis (Chen et al. 2007; Gupta et al. 2014, Liu et al. 2016), auxiliando 

também futuros esforços de engenharia genética e metabólica de RPCPs.  

O estudo do genoma da rizobactéria Bacillus sp. RZ2MS9 visando a busca de genes relacionados a sua 

interação benéfica, como promotora de crescimento vegetal, é de suma importância para o entendimento de seus 

modos exatos de ação, sua ecologia, bem como o melhor entendimento de uma possível atividade sinérgica de genes. 

Um draft genômico, apesar de não consistir em um produto finalizado com ordem e acurácia nos pares de base, são 

economicamente vantajosos, mais rápidos de serem obtidos e possuem um grande valor para uma variedade de estudos 

pois a maioria dos genes do organismo encontram-se representados (Mardis et al. 2002). Nesse contexto, Mavromatis 

et al. (2012) compararam versões de drafts de genomas a suas versões finais e concluíram que o sequenciamento baseado 
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em Illumina é uma abordagem custo-efetiva por gerar drafts de genomas microbianos sem perda significativa de 

informação.  

Um draft genômico também pode fornecer uma estimativa do número de genes, suas classificações, e suas 

relações com conjuntos de genes de outros organismos. Uma limitação é a relativa falta de ordem nos contigs e suas 

orientações em relação aos demais, o que pode dificultar principalmente estudos comparativos (Land et al. 2015). É 

claro que uma sequência genômica finalizada é o estado mais desejável para um genoma, no entanto, um draft pode 

fornecer inúmeras informações sobre a biologia do organismo. O importante é que haja o entendimento das 

implicações associadas a essa estratégia (Mardis 2002). Uma das implicações do presente trabalho é que não se pode 

excluir a possibilidade de existência de um mecanismo de promoção de crescimento pelo Bacillus sp. RZ2MS9 apenas 

pela não verificação de genes relacionados a esse mecanismo em seu draft genômico, que pode não ter sido detectado 

devido à montagem incompleta do genoma.  

O draft genômico do Bacillus sp. RZ2MS9 é composto por 33 contigs, muito abaixo da média de 190 contigs 

observada nos drafts de genomas bacterianos depositados (Land et al. 2015), retratando sua boa qualidade. Genes 

plasmidiais não foram detectados e, portanto, não incluídos na montagem do genoma. A partir desse draft genômico, 

buscou-se o melhor entendimento da biologia e dos mecanismos envolvidos na promoção de crescimento vegetal 

proporcionada por RZ2MS9. Todos os genes citados a seguir serão tratados de acordo com seus nomes, que podem 

ser consultados no Anexo 1 para a busca de seu respectivo número de acesso NCBI. A descrição do produto de cada 

gene apresentado no Anexo 1 foi feita primeiramente com base na anotação fornecida pelo KEGG e quando o gene 

não foi identificado por essa base de dados biológicos, a anotação fornecida pelo COG foi utilizada. 

De acordo com a análise da classificação funcional dos genes nas famílias COG, é possível observar que 

uma alta proporção de genes foi atribuída às categorias E e G, relacionadas ao metabolismo e transporte de 

aminoácidos e carboidratos, respectivamente, os quais estão entre os principais compostos exsudatos pelas raízes 

(Huang et al. 2014). Isso indica o potencial de RZ2MS9 em competir e sobreviver na rizosfera com outros organismos 

com vantagens para obtenção de nichos e nutrientes. 

Bactérias aeróbicas formadoras de esporos como Bacillus spp. possuem a habilidade de colonizar uma 

variedade de solos e ambientes vegetais e estão entre as principais bactérias nesses ambientes. Sua característica de 

formação de endósporos e, portanto, de persistir por mais tempo no ambiente e em armazenamento, é uma grande 

vantagem sobre bactérias que não possuem esse atributo e tem ganhado crescente atenção visando a formulação de 

bioinoculantes (Toyota 2015).  

A formação de endósporo se inicia quando uma célula bacteriana, geralmente induzida por condições 

ambientais adversas ou privação nutricional, se divide assimetricamente resultando em dois compartimentos 

geneticamente idênticos, mas morfologicamente distintos: uma “célula-mãe” e um “pré-esporo”. Esses 

compartimentos permanecem unidos brevemente pela parede externa da célula até que a célula-mãe “engole” o pré-

esporo (processo de engolfamento), o qual reside como uma organela dupla ligada à membrana dentro do citosol da 

célula-mãe. O pré-esporo eventualmente amadurece em uma célula parcialmente desidratada, dormente, que é liberada 

para o ambiente quando a célula-mãe sofre lise celular programada (Tan e Ramamurthi 2014). Esse processo pode ser 

dividido em 5 fases principais, quatro das quais são regulados por fatores sigma específicos de esporulação. Spo0A é o 

regulador principal que desencadeia o início da formação de esporo e os loci spo codificam proteínas com papeis na 

formação do esporo e até na regulação do processo e esses são nomeados de acordo com o estágio no qual uma 

mutação no locus gênico bloqueou a esporulação (Errington 1993). Além disso, alguns genes cot são requeridos para a 

montagem da camada protetora de proteína ao redor do esporo, enquanto as proteínas SSPs (small acid-soluble spore 
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proteins) se ligam ao DNA do esporo protegendo-o de danos externos como a radiação UV. Sob condições ambientais 

e nutricionais favoráveis, a resistência do esporo e propriedades de dormência são revertidas por compostos químicos 

que atuam como germinantes, nesse caso, genes ger e ynd possuem papel crucial (Tan e Ramamurthi 2014, Errington 

1993). Todos os genes citados acima foram encontrados no genoma de RZ2MS9 corroborando as evidências de que 

essa linhagem forma esporos em condições limitadas de nutrientes, o que potencializa seu uso em formulações 

inoculantes comerciais. 

O ensaio para avaliação da capacidade de quimiotaxia realizado no presente trabalho é uma abordagem 

inédita, e que apesar de simples foi eficiente em comprovar que Bacillus sp. RZ2MS9 é atraído pelas plantas de milho, 

mais especificamente pelos exsudatos radiculares secretados nas raízes dessas plantas, já que foram detectadas 

aproximadamente 10 vezes mais células bacterianas nas seringas que continham as plantas, e que foram submersas na 

solução bacteriana, que o controle sem a planta, utilizado apenas para detectar movimentos randômicos de células em 

direção ao tampão PBS. Quimiotaxia e motilidade são importantes estratégias usadas por bactérias para se mover em 

direção a moléculas atraentes, permitindo-lhes alcançar nichos com altas concentrações de nutrientes, como a rizosfera 

(Allard-Massicotte et al. 2016). Fan et al. (2012) comprovaram que exsudatos de raízes de milho contribuem para 

quimiotaxia e motilidade de B. amyloliquefaciens FZB42. Adicionalmente, Rudrappa et al. (2008) demonstraram que o 

ácido L-málico secretado por raízes de Arabidopsis sinalizam seletivamente e recrutam a rizobactéria benéfica B. subtilis 

FB17.  

Quimiotaxia bacteriana é desencadeada quando moléculas estimulantes (exsudatos radiculares) se ligam ao 

seu quimiorreceptor de superfície celular cognato, ou proteína quimiotática metil-aceptora (MCPs), gerando sinais que 

se comunicam com o motor flagelar (genes mot) através de uma série de proteínas de quimiotaxia (che) (Allard-

Massicotte et al. 2016). Foram encontrados no genoma de RZ2MS9, 13 genes codificando MCPs e genes che, incluindo 

cheA, cheR, cheV e cheY. Além disso, o genoma dessa rizobactéria contém os genes motA e motB, envolvidos na rotação 

flagelar e 30 genes associados com biossíntese e montagem de componentes flagelares incluindo os loci fli, flh e flg. 

Essa situação é similar a encontrada em várias espécies de Bacillus spp. promotores de crescimento vegetal, por exemplo 

em B. subtilis XF-1 (Guo et al. 2015) e B. amyloliquefaciens SQR9 (Zhang et al.2015). 

Os exsudatos liberados pelas raízes elicitam respostas em diferentes organismos do solo, que podem ser 

atraídos e trazer variadas consequências ao hospedeiro, incluindo efeitos deletérios. Frente a isso, RPCPs 

desenvolveram algumas estratégias de competição com outras linhagens também atraídas em direção aos exsudatos 

(Podile et al. 2013) que inclui a produção e excreção de uma vasta gama de antibióticos não ribossomicamente 

sintetizados (NRPs) de amplo espectro e peptídeos antimicrobianos produzidos ribossomicamente (como as 

bacteriocinas) (Stein 2005). Essa competição por nutrientes e nichos radiculares ainda contribui indiretamente com a 

promoção de crescimento vegetal por ser um mecanismo de supressão de fitopatógenos (Kamilova et al. 2005).  

Genes codificando vias biossintéticas responsáveis pela produção de metabólitos secundários normalmente 

ficam espacialmente próximos em uma certa posição do cromossomo e são referidos conjuntamente como “cluster 

gênico” (Medema et al. 2015). O genoma de RZ2MS9 apresenta 11 desses clusters gênicos para a biossíntese de 

metabólitos secundários, a maioria deles envolvida na produção de NRPs variados e não especificados (3 clusters) e na 

produção de bacteriocinas (3 clusters), proteínas ribossomicamente sintetizadas que exibem atividade contra micro-

organismos da mesma espécie (espectro curto) ou entre gêneros (amplo espectro) (Scholz et al. 2014). Além disso, um 

cluster de biossíntese de terpeno, cujos papéis biológicos e ecológicos permanecem desconhecidos, e um cluster de 

biossíntese de microcina, que parece estar envolvida com atividade nematicida bacteriana (Tyc et al. 2016), foram 
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identificados e possivelmente esses compostos são algumas das “armas” empregadas por essa rizobactéria na acirrada 

competição por nichos e nutrientes rizosféricos. 

Bactérias possuem um mecanismo complexo de comunicação celular, conhecido como Quorum Sensing (QS), 

que controla a expressão de certas funções de maneira dependente de densidade celular. Esse mecanismo confere uma 

vantagem competitiva à bactéria em ambientes onde ocorrem mudanças frequentes nas condições ambientais, como 

o solo, permitindo-lhes adaptar rapidamente e sobreviver (Podile et al. 2013). QS de Gram-positivas, como Bacillus 

spp., é baseado na produção e liberação de peptídeos autoindutores, enquanto de Gram-negativas é realizado através 

de moléculas autoindutoras N-acil-homoserina lactonas (AHLs), ou indutores tipo I (AI1). Existe ainda um terceiro 

sistema de QS que participa no comportamento intraespecífico, interespecífico e até entre diferentes gêneros 

bacterianos. Esse sistema envolve a produção de moléculas sinalizadoras autoindutoras tipo 2 (AI2), mediado pela 

atividade da enzima LuxS (Lombardía et al. 2006), cujo gene responsável por sua codificação foi encontrado no genoma 

de RZ2MS9. Pela detecção de moléculas autoindutoras em uma dada concentração, alcançada apenas com alta 

densidade populacional, a transcrição de certos genes regulados por esse mecanismo é induzida ou reprimida na 

bactéria. Existem muitos processos importantes envolvidos na promoção de crescimento vegetal por RPCPs regulados 

por sistemas QS, entre eles a esporulação, quimiotaxia e motilidade, produção de antibióticos, sideróforos e formação 

de biofilme (Liaqat et al. 2013, Turovskiy et al. 2007). 

Rizobactérias são também capazes de detectar moléculas de QS produzidas por outras bactérias (Steidle et 

al. 2001) e por plantas (Teplitski et al. 2000), e até mesmo interferir no QS de outras bactérias do solo por degradação 

enzimática de autoindutores, em um processo conhecido como Quorum Quenching (QQ) (Dong et al. 2002, Podile et al. 

2013). Um gene (ahlD) que codifica uma AHL hidrolase (ou AHL lactonase), foi encontrado no genoma do Bacillus sp. 

RZ2MS9. A presença dessa enzima pode permitir que RZ2MS9 clive a ligação lactona de AHLs por hidrólise e tenha 

vantagem competitiva sobre Gram-negativas no solo por interromper a comunicação das mesmas (Liu et al. 2005). 

Esse mecanismo tem sido explorado visando especialmente o biocontrole de patógenos de plantas. Por exemplo, Park 

et al. (2008) identificaram uma enzima potencial degradadora de AHL, AiiA, de B. thuringiensis que pode efetivamente 

atenuar a virulência da bactéria Gram-negativa Erwinia carotovora no sistema radicular de plantas de pimenta por QQ.  

Outra etapa de colonização vegetal competitiva por RPCPs inclui a adesão à raiz que pode ocorrer por 

ligação não especifica ou por firme ancoramento, que geralmente são possíveis graças a proteínas do tipo adesinas (pili 

e fímbrias), flagelinas e lipopolisacarídeos (Chen et al. 2015, Rodriguez-Navarro et al. 2007, Buell e Anderson 1992). 

No genoma de RZ2MS9 foram encontrados alguns genes envolvidos na formação de pili e fímbrias (pil e fim), também 

responsáveis pela motilidade por espasmos (Mattick 2002), genes envolvidos na produção de flagelinas (fliC), 

subunidades dos flagelos que possuem também um papel crucial no reconhecimento de plantas hospedeiras e não 

hospedeiras para RPCPs, e genes relacionados a lipopolissacarídeos (lps), que contribuem com a colonização radicular 

(Podille et al. 2013). 

A adesão capacita a formação bacteriana de biofilmes, que são comunidades bacterianas em que as células 

são incorporadas numa matriz de substâncias poliméricas extracelulares (EPS) ligados a uma superfície (Hall-Stoodley 

et al. 2004). O biofilme não só fortalece a interação entre plantas e RPCPs e auxilia na competição contra micro-

organismos deletérios, como também fornece ao sistema radicular uma barreira protetiva contra o ataque de 

organismos patogênicos (Guo et al. 2015). O principal EPS utilizado por espécies do gênero Bacillus nesses sistemas é 

o poli-gama-glutamato, geralmente codificado por genes pgs (Morikawa et al. 2006), também identificados no genoma 

de RZ2MS9. Uma observação interessante é que o gene spo0A citado anteriormente por regular a entrada na via de 

esporulação, é também requerido para os estágios iniciais de desenvolvimento do biofilme (Branda et al. 2004). 
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Após a colonização eficiente da planta, RPCPs utilizam compostos liberados nos exsudatos radiculares 

como os carboidratos e aminoácidos e, em troca, produzem e fornecem uma série de substâncias que podem favorecer 

o crescimento vegetal entre elas fitormônios, compostos orgânicos voláteis e poliaminas. Compostos Orgânicos 

Voláteis (COVs), como 2,3-butanediol e seu precursor 3-hidroxi-2-butanona (acetoína), são emitidos por algumas das 

mais eficientes RPCPs, incluindo Bacillus spp. (Ryu et al. 2003), sendo os COVs mais estudados. Esses compostos 

produzidos por RPCPs promovem o crescimento vegetal especialmente por estimular o sistema radicular (Gutiérrez-

Luna et al. 2010) e aumentar a resistência sistêmica a doenças (Farag et al., 2013). Presentes no genoma de RZ2MS9 

foram encontrados genes envolvidos nas vias biossintéticas desses dois COVs: os genes alsS e alsD, responsáveis por 

codificar as enzimas acetolactato sintase (ALS) e acetolactato descarboxilase (ALD), respectivamente. ALS catalisa a 

condensação de duas moléculas de piruvato em acetolactato, e ALD converte o acetolactato em acetoína. 

Subsequentemente, a acetoína pode ser liberada pela bactéria ou ser convertida em 2,3- butanediol pela enzima (R,R)-

butanediol desidrogenase (bdh) (Niazi et al. 2014). Esses resultados sugerem que a linhagem RZ2MS9 tem o aparato 

genético básico para a produção dos COVs mais envolvidos no efeito de promoção de crescimento vegetal. As RPCPs 

Bacillus UCMB5113 e Bacillus FZB42 também possuem esse conjunto de genes e seus efeitos benéficos no crescimento 

de plantas foram atribuídos especialmente à ação desses genes (Niazi et al. 2014, Chen et al. 2007). COVs produzidos 

por outra RPCP, o B. subtilis GB03, parecem ainda desencadear um processo de acidificação da rizosfera de Arabidopsis, 

o que pode auxiliar também na solubilização de fosfato (Zhang et al. 2007). 

Poliaminas são polímeros orgânicos de baixo peso molecular que desempenham atividades reguladoras 

multifuncionais de processos fisiológicos das plantas, assim como os fitormônios (Kuznetsov et al. 2006). Espermidina 

é uma poliamina produzida por RPCPs que tem atraído atenção especial por estar relacionada com o desenvolvimento 

de raízes laterais (Hummel et al. 2002) e desempenhar um papel protetivo contra vários estresses vegetais, incluindo 

estresses oxidativos, ácidos e osmóticos, assim como aqueles causados por ataques de patógenos (Xie et al. 2014). 

Genes speE, que codificam espermidinas sintases, envolvidas diretamente na síntese de espermidinas, foram 

encontradas no genoma de RZ2MS9, assim como genes responsáveis pelo transporte dessa poliamina (genes pot). 

Outro mecanismo importante por meio do qual RPCPs podem estimular o crescimento vegetal é através 

da atividade da enzima ACC desaminase (1-aminociclopropano-1-carboxilato desaminase), responsável por reduzir os 

níveis de etileno na planta resultando em raízes mais longas. Essa enzima catalisa a quebra de ACC, o precursor 

imediato de etileno em plantas, a α- cetobutirato e amônia, prevenindo/reduzindo a produção de níveis inibidores no 

crescimento vegetal de etileno (Glick et al. 2007). No entanto, o gene que codifica a enzima ACC desaminase (acdS) 

não foi encontrado no genoma de RZ2MS9. 

Com relação ao aumento da disponibilidade de nutrientes do solo às plantas, RPCPs possuem papel 

fundamental nesse processo por apresentarem mecanismos que incluem a fixação biológica de nitrogênio, solubilização 

de fosfatos e produção de sideróforos. Esses mecanismos, em conjunto, auxiliam no suprimento da demanda por 

nutrientes que limitam fortemente o desenvolvimento vegetal: nitrogênio, fósforo e ferro, respectivamente, os quais 

têm sido foco de estudos há décadas. 

Bacillus sp. RZ2MS9 foi descrito como positivo para Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) em ensaios in 

vitro (Batista 2012). Esse processo geralmente requer genes, chamados conjuntamente de genes nif, envolvidos na 

síntese e ativação do complexo da nitrogenase, a enzima central desse processo, que é composta por duas 

metaloproteínas: uma responsável pela redução do substrato que contém ferro e molibdênio (MoFe-proteína) e outra 

responsável pela ligação ao ATP e doadora de elétrons que contém ferro (Fe-proteína) (Rees e Howard 2000). Em 

bactérias fixadoras de nitrogênio, genes nif são tipicamente encontrados em um cluster de aproximadamente 20–24 kb 
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com 7 operons codificando 20 diferentes proteínas (Glick 2012). No entanto, recentemente foi comprovado que pelo 

menos 9 desses 20 genes são essenciais para a biossíntese de um nitrogenase ativa (Wang et al. 2013). O fluxo de 

elétrons através da nitrogenase no processo de FBN envolve ainda a redução da Fe-proteína por proteínas doadoras 

de elétrons (ferredoxinas e/ou flavodoxinas) (Haaker e Klugkist 1987). Assim, além dos genes nif, o processo de FBN 

requer genes envolvidos na ativação da Fe-proteína, na biossíntese do cofator ferro-molibdênio, na doação de elétrons 

e genes regulatórios da síntese e função da enzima (Bruto et al. 2014). No genoma de RZ2MS9, não foi detectado 

nenhum gene nif, porém o genoma apresenta genes responsáveis pela codificação de proteínas envolvidas na 

biossíntese e transporte do cofator molibdênio (moa, mod e moe), na biossíntese de ferredoxinas e flavodoxinas (fer e fld) 

e na regulação do processo de fixação biológica de nitrogênio (fix). 

Sabe-se que a FBN é um processo que demanda muita energia e, portanto, fixadores de nitrogênio de vida 

livre apresentam significância agronômica limitada comparada à fixadores simbióticos. Fixadores de nitrogênio de vida 

livre colonizam as superfícies das plantas e podem até invadir espaços intercelulares, no entanto, nenhuma estrutura 

especializada é formada e a amônia não pode ser diretamente transferida à planta. Assim, tem sido relatado que 

bactérias de vida livre promotoras de crescimento devem desempenhar seu efeito benéfico preferencialmente por 

outros mecanismos que não envolvam a FBN (Olivares et al. 2013).  

Ainda com relação ao ciclo do nitrogênio, o processo de denitrificação, uma forma alternativa de respiração 

na qual a bactéria reduz nitrato (NO3
-) ou nitrito (NO2

-) a N2 quando as concentrações de oxigênio são limitadas 

(Olivares et al. 2013), também tem mostrado correlação positiva direta com a colonização da rizosfera (Ghirardi et al. 

2012). As enzimas envolvidas na denitrificação são nitrato, nitrito, óxido nítrico e óxido nitroso redutases, codificadas 

pelos genes nar, nir, nor, e nos, respectivamente (Olivares et al. 2013). Desse conjunto de genes, apenas o gene nor não 

foi identificado no genoma de RZ2MS9.  

Estudo anterior também demonstrou a capacidade de RZ2MS9 em solubilizar fosfato inorgânico (Batista 

2012). Formas inorgânicas de P são geralmente solubilizadas por RPCPs através da produção e excreção de ácidos 

orgânicos que, através de seus grupos hidroxilas e carboxilas, quelam cátions ligados ao fosfato convertendo-o em 

formas solúveis (Hanif et al. 2015). Alguns ácidos orgânicos produzidos por RPCPs envolvidos na solubilização de 

fosfatos são os ácidos málico, glioxálico, succínico, fumárico, tartárico, α-ceto-butírico, oxálico, cítrico, lático, 2-

cetoglucônico e glucônico (Ahmed e Shahab 2011) e genes como ldh (lactato desidrogenase), idh (isocitrato 

desidrogenase) e sdh (succinato desidrogenase) detectados no genoma de RZ2MS9 estão envolvidos na síntese de 

alguns deles (Kwak et al. 2016). No entanto, o ácido glucônico (GA) é reconhecidamente o principal ácido orgânico 

responsável pela solubilização de fosfatos minerais por RPCPs e sua síntese é catalisada pela holoenzima glicose 

desidrogenase (GDH) que, juntamente a seu cofator Pirrolo-Quinolina Quinina (PQQ), catalisa a oxidação extracelular 

direta de glicose em GA (Ahmed e Shahab 2011). Adicionalmente, PQQ tem sido reportado como um agente 

promotor de crescimento vegetal (Choi et al. 2008). O genoma de RZ2MS9 possui um gene responsável pela 

codificação da enzima GDH (gene gdh), no entanto, os genes pqq do cofator não foram detectados. Em adição, a 

aquisição de fosfato inorgânico pode ser promovida por um sistema de transporte de baixa afinidade por fosfato, Pit, 

e dois sistemas de transporte com alta afinidade por fosfato, Pst e Phn (Liu et al. 2016) detectados no genoma de 

RZ2MS9, assim como genes regulatórios do processo. 

Além da solubilização de fosfatos inorgânicos detectado in vitro em RZ2MS9, essa bactéria parece ser capaz 

de mineralizar fosfatos orgânicos pela produção de fosfatases, mais especificamente fosfatases alcalinas cujos genes 

responsáveis por sua codificação, alk, foram identificados no genoma. Essas fosfatases são assim classificadas devido 

ao seu pH ótimo de atividade, sendo, portanto, mais abundantes em solos neutros ou alcalinos (Sharma et al. 2013). 
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Juntos, esses mecanismos de solubilização e mineralização do fosfato insolúvel (inorgânico e orgânico, 

respectivamente) do solo podem ser grandes responsáveis pelo efeito promotor de crescimento da rizobactéria 

RZ2MS9 devido à biodisponibilização desse elemento tão fundamental às plantas.  

Por fim, as bases genéticas relacionadas ao mecanismo de produção de sideróforos detectado in vitro pelo 

Bacillus sp. RZ2MS9 (Batista 2012) foram investigadas. Dois clusters completos de produção de sideróforos do tipo 

petrobactina e bacillibactina foram detectados utilizando o programa antiSMASH, ambos no contig 23. Membros do 

gênero Bacillus spp., em especial do grupo de Bacillus cereus, são conhecidos por produzir e utilizar esses dois tipos de 

sideróforos (Wilson et al. 2006). A biossíntese de sideróforos é geralmente regulada por uma proteína ferro-sensível 

Fur (Ollinger et al. 2006), cujo gene responsável pela síntese também está representado no genoma de RZ2MS9. Uma 

estratégia adotada por micro-organismos na aquisição competitiva de ferro do solo inclui também a síntese de 

receptores de sideróforos produzidos por outros organismos (Liu et al. 2016). O genoma de RZ2MS9 contém distintos 

sistemas de aquisição de ferro (fev, afu e feo), sendo 29 transportadores de ferro do tipo ABC, alguns deles relacionados 

ao transporte de enteroquelinas, sideróforos sintetizados por Enterobacteria. 

Como visto, a obtenção do genoma bacteriano do Bacillus sp. RZ2MS9 foi importante por, além de 

disponibilizar genes de interesse para transformação de plantas ou de outros micro-organismos futuramente, fornecer 

uma série de informações moleculares, levando a um melhor entendimento sobre seu efeito benéfico. No entanto, a 

obtenção desses dados é somente a primeira etapa de um processo mais complexo, e somente uma análise funcional 

dos genes encontrados irá confirmar se as funções atribuídas a esses genes apresentam efeito significativo na interação 

RZ2MS9-plantas. Métodos para validação, envolvendo a deleção e/ou silenciamento de genes são cruciais para a 

correta identificação do papel dos produtos gênicos finais na interação e serão utilizados futuramente.  
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3. ESTUDO FILOGENÉTICO E COMPARATIVO DE Bacillus sp. RZ2MS9 

RESUMO 

O grupo Bacillus cereus lato sensu tem recebido grande atenção quanto a sua classificação 
taxonômica e filogenética por ser um grupo que envolve espécies geneticamente muito próximas, porém 
com fenótipos distintos de interesse tanto agronômico (B. thuringiensis) quanto clínico (B. cereus stricto 
sensu e B. anthracis). Para a análise filogenética da rizobactéria promotora de crescimento vegetal Bacillus 
sp. RZ2MS9 foi adotado um método de tipagem utilizando o gene pycA, que codifica a enzima piruvato 
carboxilase, o qual reproduz de forma rápida e confiável a classificação por hibridização digital 
DNA:DNA (dDDH) baseada no método filogenético de Genome-Blast Distance Phylogeny (GBDP). Nessa 
análise, Bacillus sp. RZ2MS9 apresentou-se filogeneticamente distante do clado altamente monomórfico 
de B. anthracis, patógeno humano, e se afiliou a um grupo, aqui tratado como Clado RZ2MS9, composto 
por linhagens de B. thuringiensis (Bt) comercializadas como produtos biopesticidas há mais de 60 anos, 
sugerindo sua possibilidade de uso seguro no campo. Estudos comparativos dos genomas das bactérias 
do Clado RZ2MS9 mostraram que os genes envolvidos em mecanismos de promoção de crescimento 
vegetal detectados no genoma de RZ2MS9 estão também presentes nas demais linhagens desse clado, 
o que pode indicar que plantas possivelmente constituem um nicho de colonização dessas bactérias 
entomopatogênicas e que Bts utilizados para controle de lagartas podem possuir um efeito agronômico 
adicional de promoção de crescimento vegetal ainda pouco investigado. A linhagem Bacillus sp. RZ2MS9 
terá sua classificação mantida a fim de evitar confusão quanto ao seu efeito fenotípico em aplicações 
agronômicas. 

Palavras-chave: Bacillus thuringiensis; RPCP; pycA; Taxonomia 

 

ABSTRACT 

The Bacillus cereus group has received great attention regarding its taxonomic and phylogenetic 
classification because of being a group that involves genetically closely related species, but with distinct 
phenotypes of both agronomic (B. thuringiensis) and clinical (B. cereus stricto sensu and B. anthracis) interest. 
For the phylogenetic analysis of the plant growth promoting rhizobacterium Bacillus sp. RZ2MS9, a 
typing method was adopted using the pycA gene, that encodes the enzyme pyruvate carboxylase, which 
reproduces rapidly and reliably the classification by DNA:DNA (dDDH) hybridization based on the 
phylogenetic method Genome-Blast Distance Phylogeny (GBDP). In this analysis, Bacillus sp. RZ2MS9 
was phylogenetically distant from the highly monomorphic clade of B. anthracis, a human pathogen, and 
affiliated with a group, here called Clado RZ2MS9, composed of B. thuringiensis (Bt) strains marketed as 
biopesticides for more than 60 years, suggesting its possibility of safe use in the field. Comparative 
studies of Clado RZ2MS9 genomes showed that genes involved in mechanisms of plant growth 
promotion detected in the genome of RZ2MS9 are also present in the genomes of the other strains of 
this clade, which may indicate that plants possibly constitute a niche of colonization of these 
entomopathogenic bacteria, and that Bts used to control caterpillars may have an additional agronomic 
effect of plant growth promotion that has not yet been well investigated. The Bacillus sp. RZ2MS9 will 
have its classification maintained to avoid confusion regarding its phenotypic effect in agronomic 
applications. 

Keywords: Bacillus thuringiensis; PGPR; pycA; Taxonomy 
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3.1. Introdução 

Bacillus spp. representa um dos mais diversos gêneros na classe Bacilli, e engloba principalmente bactérias 

aeróbias e anaeróbias facultativas, em formato de bastonetes, Gram-positivas, com baixo conteúdo de G+C e 

formadoras de esporos (Joung e Côté 2002). Esse gênero compreende mais de 300 espécies com nomes publicados 

(http://www.bacterio.net/bacillus.html), fenotipicamente heterogêneas, com representantes exibindo uma ampla 

gama de requisitos nutricionais, condições de crescimento, diversidade metabólica e composições nas bases do DNA. 

A classificação filogenética e taxonômica do gênero Bacillus é bastante complexa visto que as fronteiras das 

espécies dentro desse gênero, definidas atualmente por dados de sequências gênicas, nem sempre estão de acordo com 

os limites definidos pela sua ecologia. Assim, o atual desafio na taxonomia bacteriana em geral, e particularmente na 

taxonomia de Bacillus spp., é encontrar uma maneira sistemática de conciliar os dados moleculares com a ecologia para 

uma classificação válida e biologicamente significativa (Maughan e Van der Auwera 2011). 

Linhagens que claramente ilustram o desacordo entre métodos de classificação molecular e 

fenotípico/ecológico em Bacillus spp. pertencem ao grupo Bacillus cereus. Esse grupo, também chamado B. cereus lato 

sensu, é um subgrupo do grupo B. subitilis na filogenia universal baseada em rRNA (Priest 1993) e contém oito espécies 

aprovadas muito relacionadas: B. cereus (stricto sensu), B. thuringiensis, B. anthracis, B. mycoides, B. pseudomycoides, B. 

weihenstephanensis, B. cytotoxicus e B. toyonensis (Patiño-Navarrete e Sanchis 2016). Entre as espécies desse grupo, B. cereus 

(stricto sensu), B. anthracis e B. thuringiensis são de longe os mais extensivamente estudados, o que pode ser comprovado 

pelo número de estudos de sequenciamentos genômicos realizados atualmente, sendo que dos 578 genomas 

sequenciados dentro do grupo B. cereus, 541 pertencem a essas três espécies (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/). 

Apesar de essas espécies serem diferenciadas por características fenotípicas e propriedades patológicas, análises de 

dados genômicos tem mostrado que elas são proximamente relacionadas, tanto em conteúdo genético quanto em 

sintenia (Liu et al. 2015, Helgason et al. 2000), e as sequências de seus genes 16S rRNA compartilham mais de 99% de 

similaridade (Ash et al. 1991), de modo que foi proposto que elas fossem considerados uma única espécie com base 

nessas evidências genéticas (Helgason et al. 2000), mas nenhum consenso sobre isso ainda foi alcançado.  

As características fenotípicas típicas dessas espécies consistem na codificação de genes localizados em 

plasmídeos (Thomas et al. 2000; Van der Auwera et al. 2007). B. thuringiensis é definido pela presença de plasmídeos 

carregando genes cry codificadores de toxinas proteicas cristalinas com propriedades inseticidas inofensivas a humanos 

sendo, portanto, comercializado como biopesticidas com grande potencial de atacar insetos-praga de lavouras (Schnepf 

et al. 1998). B. anthracis causa a doença aguda, e muitas vezes letal, conhecida como anthrax e carrega dois grandes 

plasmídeos codificando os dois principais fatores patogênicos: pXO1 (codificando o complexo de toxina anthrax) e 

pXO2 (codificando uma cápsula) (Leppla 2006), enquanto B. cereus (stricto sensu) carrega, também em um plasmídeo, os 

genes ces, determinantes genéticos de uma toxina emética (cereulide) que pode causar síndromes de intoxicação 

alimentar (Hoton et al. 2005). 

No entanto, essa classificação baseada em plasmídeos é evidentemente inviável, visto que esses elementos 

genéticos podem ser perdidos e são altamente móveis, especialmente entre as espécies do grupo B. cereus lato sensu (Van 

der Auwera et al. 2007). Recentemente, métodos genotípicos têm sido comumente aplicados para diferenciar membros 

desse grupo. Essas abordagens incluem análises de genes housekeeping únicos, como gyrB (Chen e Tsen 2002) ou 

múltiplos de cinco a sete genes housekeeping concatenados (Multi Locus Sequencing Typing - MLST) (Helgason et al. 2004). 

Apesar de essas abordagens fornecerem insights na diversidade genética e relações filogenéticas do grupo B. cereus, elas 

http://www.bacterio.net/bacillus.html
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ainda são incapazes de fornecer uma conclusão convincente. Assim, até hoje, a filogenia e taxonomia de bactérias desse 

grupo bacteriano estão sob intensa discussão e controvérsia (Okinaka e Keim 2016). 

Liu et al. (2015) determinaram afiliações taxonômicas de linhagens do grupo B. cereus lato sensu depositadas 

no NCBI utilizando uma abordagem baseada em sequência genômica completa por Genome BLAST Distance Phylogeny 

(GBDP). Essa técnica moderna utiliza um método filogeneticamente confiável de hibridização digital DNA:DNA 

(dDDH). O resultado dessa análise por GBDP foi comparado com a filogenia baseada em sequências de genes 16S 

rRNA e no método MLST. Os resultados indicaram que a técnica GBDP foi capaz de separar claramente as linhagens 

em 30 grupos e que a filogenia baseada em sequências 16S rRNA não foi suficiente para diferenciá-las dentro desses 

grupos devido a sua alta conservação. No entanto, a técnica de MLST com 20 genes concatenados foi consistente com 

o resultado de GBDP e, ainda, um método rápido de tipagem foi proposto usando o gene pycA, que codifica a enzima 

piruvato carboxilase, o qual reproduziu a classificação proposta com base em GBDP. 

Entre as diferentes espécies de Bacillus spp., membros do grupo B. subtilis, incluindo B. subtilis, B. licheniformis, 

B. pumilus, B. amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. mojavensis, B. vallismortis, B. sonorensis e B. tequilensis têm sido identificados 

pela sua capacidade de promover o crescimento vegetal (Hossain et al. 2015). Entretanto, até nosso conhecimento, 

existem poucos relatos sobre a habilidade de representantes do grupo Bacillus cereus lato sensu, particularmente de 

espécies de B. thuringiensis (Qi et al. 2016, Kassogué et al. 2016), de agir como Rizobactérias Promotoras de Crescimento 

de Plantas (RPCPs). Nesse sentido, um estudo comparativo entre a RPCP Bacillus sp. RZ2MS9 e organismos 

proximamente relacionados, os quais pertencem à espécie B. thuringiensis, pode responder questões sobre a interação 

dessas espécies bacterianas com plantas, especialmente através da análise da presença/ausência e composição de genes 

envolvidos nos mecanismos de promoção de crescimento vegetal. 

Dessa forma, o presente capítulo teve como objetivo realizar a análise filogenética da linhagem Bacillus sp. 

RZ2MS9 de acordo com o método rápido de tipagem utilizando o gene pycA proposto por Liu et al. (2015). Para essa 

análise, foram utilizados genomas completamente sequenciados e disponibilizados no NCBI das espécies de B. cereus 

stricto sensu, B. anthracis e B. thuringiensis. Além disso, visando observar se as características relacionadas à promoção de 

crescimento vegetal discutidas no Capítulo 2 estão também presentes nas espécies mais proximamente relacionadas ao 

Bacillus sp. RZ2MS9, foi analisada a distribuição de genes envolvidos nesses mecanismos usando análises comparativas. 

Por fim, a composição das sequências de aminoácidos dos produtos de três genes-chave dos mecanismos de 

solubilização de fosfato, produção de sideróforos e produção de AIA, gdh, fur e ipdC respectivamente, foi comparada 

entre as linhagens proximamente relacionadas. 

 

3.2. Material e métodos 

3.2.1. Seleção dos genomas e coleta dos dados 

Os genomas utilizados para as análises filogenéticas foram aqueles pertencentes ao grupo B. cereus 

completamente sequenciados e disponíveis no banco de dados do NCBI em Agosto de 2016. Eles correspondem a 

105 linhagens do grupo B. cereus (lato sensu) e incluem 31 sequências de B. cereus (stricto sensu), 32 sequências de B. 

thuringiensis e 42 sequências de B. anthracis. A linhagem Bacillus subtilis 6051-HGW foi utilizada como outgroup (Anexo 2). 

Sequências nucleotídicas do gene pycA (pyruvate carboxylase, 3447 pb) foram recuperadas do draft genômico do Bacillus 

sp. RZ2MS9 (N. acesso OGY05819.1) e dos genomas dos organismos apresentados no Anexo 2 para a análise 

filogenética. 
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3.2.2. Análise filogenética 

Uma árvore filogenética foi montada com os genes pycA recuperados dos genomas dos organismos 

apresentados no Anexo 2. As sequências nucleotídicas foram alinhadas usando o MEGA6.06 (Tamura et al. 2013), por 

meio da ferramenta Clustal W (Thompson et al. 1994). A árvore filogenética foi construída usando o método Neighbor-

Joining (NJ) (Saitou e Nei 1987) e as distâncias genéticas foram estimadas de acordo com o modelo Kimura de dois 

parâmetros (Kimura 1980), onde todas as substituições foram incluídas em cálculos de distância pairwise. A 

confiabilidade de cada topologia de árvore foi avaliada usando 1.000 réplicas de bootstrap. A versão final da árvore 

filogenética foi editada usando o software TreeGraph 2 (Stöver e Müller 2010). 

3.2.3. Estudos comparativos  

O Bacillus sp. RZ2MS9, juntamente com os organismos do clado relacionado a ele, serão conjuntamente 

tratados como “Clado RZ2MS9” no presente trabalho. Com as sequências genômicas recuperadas do NCBI desses 

organismos, foram realizadas anotações funcionais utilizando as bases de dados biológicos COG (Cluster of Ortholog 

Groups) e KO (KEGG Orthology). Assim, os genes foram categorizados em grupos de ortólogos e categorias funcionais, 

através dos programas COGnitor e BlastKOALA, respectivamente, de modo a padronizar a anotação funcional com 

aquela realizada com os genes de RZ2MS9, apresentada no Capítulo 2. Clusters de produção de metabólitos secundários 

foram examinados e recuperados dos genomas do Clado RZ2MS9 usando o programa Antibiotics & Secondary Metabolite 

Analysis Shell (antiSMASH, http://antismash.secondarymetabolites.org/) (Medema et al. 2011). Os genes selecionados 

envolvidos nos mecanismos de interação com a planta foram manualmente buscados nas anotações de cada um dos 

organismos do clado em questão. Alinhamentos entre as proteínas codificadas pelos genes gdh, fur e ipdC das linhagens 

desse clado foram analisados através do software MEGA6.06 (Tamura et al. 2013). O alinhamento múltiplo da sequência 

de aminoácidos da proteína codificada pelo gene ipdC foi gerado usando o T-Coffee (Notredame et al. 2000) e 

representado graficamente com o programa Boxshade versão 3.21. Esses programas encontram-se disponíveis, 

respectivamente, em: http://tcoffee.crg.cat/apps/tcoffee/do:regular e 

http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html. 

 

3.3. Resultados 

3.3.1. Análise filogenética 

Na árvore filogenética construída utilizando o gene pycA dos organismos estudados, o Bacillus sp. RZ2MS9 

ficou estreitamente relacionado a um clado composto por sete bactérias, todas classificadas como Bacillus thuringiensis 

(Figura 3). Bacillus sp. RZ2MS9 juntamente com essas sete linhagens proximamente relacionadas compõem o “Clado 

RZ2MS9”, conforme mencionado anteriormente. Pode-se observar, ainda, que todas as linhagens classificadas como 

Bacillus anthracis se agruparam em um clado altamente homogêneo, identificado na Figura 3 como “Clado B. anthracis” 

e que linhagens de B. cereus e de B. thuringiensis encontram-se misturadas dentro dos demais clados filogenéticos, sem 

um limite claro de distinção. 

http://tcoffee.crg.cat/apps/tcoffee/do:regular
http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html
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Figura 3.  Árvore filogenética baseada nos genes pycA (piruvato carboxilase, 3447 pb) recuperados dos genomas do Bacillus sp. 
RZ2MS9 e de linhagens de B. thuringiensis (32 sequências), B. cereus (31 sequências) e B. anthracis (42 sequências) disponíveis no banco 
de dados do NCBI. O alinhamento, pela ferramenta ClustalW, e a construção da árvore filogenética foram realizados com o software 
MEGA6.06, utilizando o método Neighbor-Joining (NJ). As distâncias genéticas foram estimadas de acordo com o modelo Kimura 
de dois parâmetros e a confiabilidade de cada topologia de árvore foi avaliada usando 1.000 réplicas de bootstrap. A versão final da 
árvore foi editada com o software TreeGraph 2. A linhagem Bacillus subtilis 6051-HGW foi utilizada como outgroup e os números de 
acesso de todos os organismos podem ser consultados no Anexo 2 

Clado B. anthracis 

Clado RZ2MS9 
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3.3.2. Estudos comparativos 

Informações relevantes sobre as sequências genômicas dos organismos pertencentes ao Clado RZ2MS9 

encontram-se representados na Tabela 3 e seus números de acesso podem ser consultados no Anexo 2. O tamanho 

total dos genomas desses organismos varia de 5,3 Mpb a 6,8 Mpb, com conteúdos de G+C muito similares, entre 

34,91% e 35,29%.  

Tabela 3. Informações genômicas das linhagens pertencentes ao Clado RZ2MS9 utilizadas nos estudos comparativos 

Linhagem 
Tamanho do 
cromossomo 

Tamanho total 
do genoma (pb) 

Conteúdo G+C (%) 
do cromossomo 

Nº de 
plasmídeos 

Nº total 
de genes 

tRNA rRNA 

RZ2MS9 1 5.297.692 5.297.692 35,05 00 5.221 102 45 
HD73 2 5.646.799 5.908.575 35,19 07 6.169 104 36 
YBT-1520 3 5.602.565 6.580.536 34,91 11 6.720 099 39 
HD-1 4 5.631.672 6.767.044 34,92 13 6.928 095 41 
HD-29 5 5.701.188 6.742.233 34,96 10 6.903 115 42 
YC-10 6 5.675.007 6.784.135 35,29 09 6.028 107 39 
YWC2-8 7 5.674.369 6.227.942 35,29 06 6.253 094 15 
Bc601 8 5.630.000 6.114.170 35,30 06 5.931 107 39 

1 Bacillus sp. RZ2MS9, informações retiradas do Capítulo 2, presente trabalho 
2 B. thuringiensis serovar kurstaki HD73, Zhu et al. 2015a 
3 B. thuringiensis serovar kurstaki YBT-1520, Zhu et al. 2015a 
4 B. thuringiensis serovar kurstaki HD-1, Zhu et al. 2015a 
5 B. thuringiensis serovar galleriae HD-29, Zhu et al. 2015a 
6 B. thuringiensis YC-10, Cheng et al. 2015 
7 B. thuringiensis YWC2-8, Zhu et al. 2016 
8 B. thuringiensis Bc601, Jia et al. 2016 

Os genes dos organismos do Clado RZ2MS9 (entre 77 e 82%) foram categorizados nas famílias funcionais 

COG. O percentual de genes de cada linhagem atribuído a cada categoria COG está representado na Figura 4. Pode-

se observar que essa distribuição funcional em categorias COG parece ser bastante conservada entre as linhagens 

comparadas, especialmente dentro das categorias que compõem os processos celulares e sinalização. Além disso, 

excluindo as categorias envolvendo genes housekeeping e aqueles pouco caracterizados, duas categorias (E - transporte 

e metabolismo de aminoácidos e G - transporte e metabolismo de carboidratos) parecem ser principalmente 

representadas em todos os isolados analisados. 

 
Figura 4. À esquerda, distribuição de sequências codificadoras de proteínas das linhagens pertencentes ao Clado RZ2MS9 em 
classes funcionais COG (Cluster of Ortholog Groups) fornecidas pelo programa COGnitor. O número em cada quadrado representa o 
percentual arredondado de atribuição de sequências codificantes em cada categoria. O percentual de genes categorizados de cada 
linhagem está apresentado, entre parênteses, após o nome do isolado, essa proporção é baseada no número total de genes no 
genoma bacteriano. As categorias funcionais A, B, W e Y correspondentes a funções eucarióticas foram omitidas. À direita, lista das 
categorias COG e suas respectivas funções. 1Bacillus sp. RZ2MS9, 2B. thuringiensis serovar kurstaki HD73, 3B. thuringiensis serovar 
kurstaki YBT-1520, 4B. thuringiensis serovar kurstaki HD-1, 5B. thuringiensis serovar galleriae HD-29, 6B. thuringiensis YC-10, 7B. 
thuringiensis YWC2-8, 8B. thuringiensis Bc601 
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O software antiSMASH encontrou de 9 a 11 clusters de biossíntese de metabólitos secundários nos genomas 

dos organismos do Clado RZ2MS9, sendo que todos eles apresentaram clusters de biossíntese dos sideróforos do tipo 

petrobactina e bacillibactina, além do antibiótico bacteriocina e NRPs não especificados. O cluster relacionado a síntese 

de terpeno não foi detectado no genoma de B. thuringiensis serovar kurstaki YBT-1520 e apenas no genoma do Bacillus 

sp. RZ2MS9 foi detectado um cluster para biossíntese de microcina (Figura 5). Os clusters relacionados à biossíntese dos 

sideróforos do tipo petrobactina e bacillibactina foram recuperados das linhagens do Clado RZ2MS9 através do 

antiSMASH e organizados graficamente na Figura 6. 

 
Figura 5. Distribuição dos clusters de biossíntese de metabólitos secundários nos genomas dos organismos do Clado RZ2MS9 de 
acordo com o antiSMASH (Antibiotics & Secondary Metabolite Analysis Shell). Quadrados pretos indicam a presença do cluster e os 
brancos indicam sua ausência 

 

 
Figura 6. Clusters relacionados à biossíntese de sideróforo do tipo petrobactina (A) e bacillibactina (B) recuperados dos genomas 
do Clado RZ2MS9 através do programa antiSMASH (Antibiotics & Secondary Metabolite Analysis Shell). Cores iguais em linhagens 
diferentes indicam o mesmo gene. Genes de cor branca representam genes não relacionados com clusters de metabólitos secundários. 
1Bacillus sp. RZ2MS9, 2B. thuringiensis YC-10, 3B. thuringiensis YWC2-8, 4B. thuringiensis serovar kurstaki HD73, 5B. thuringiensis serovar 
kurstaki YBT-1520, 6B. thuringiensis serovar kurstaki HD-1, 7B. thuringiensis Bc601, 8B. thuringiensis serovar galleriae HD-29 
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Genes-chave envolvidos nos mecanismos de promoção de crescimento vegetal por rizobactérias, discutidos 

no Capítulo 2 do presente trabalho, foram analisados quanto à presença/ausência nos genomas das linhagens do Clado 

RZ2MS9. Todos os genes buscados foram detectados em todas as linhagens desse clado (Tabela 4). No entanto, a 

proporção de representantes genéticos dos genes spo, envolvido na esporulação, mcp, de quimiotaxia, e de genes de 

transportadores envolvidos nos mecanismos de solubilização de fosfato e produção de sideróforo foram levemente 

divergentes entre as linhagens. Os genes spo0A, luxS, alhD, alsD, bdh, gdh e fur se mostraram conservados quanto ao 

tamanho dentre as espécies bacterianas analisadas, apenas no gene ipdC, uma pequena discrepância quanto ao tamanho 

foi observada. 

Tabela 4. Mecanismos bacterianos relevantes na promoção de crescimento vegetal e distribuição de genes-chave envolvidos em 
cada mecanismo entre os organismos do Clado RZ2MS9  

Mecanismo Genes RZ2MS91 HD732 YBT15203 HD-14 HD-295 YC-106 YWC2-87 Bc6018 

Esporulação 
spo0A (264) + + + + + + + + 

spo 46 46 43 44 45 44 45 45 

Quimiotaxia 
mcp 13 13 14 15 18 15 13 13 

che 6 6 6 6 6 6 6 6 

Quorum 
sensing 

luxS (157) + + + + + + + + 

Quorum 
quenching 

alhD (250) + + + + + + + + 

Compostos 
orgânicos 
voláteis 

alsS 5 5 5 5 5 5 5 5 

alsD (252) + + + + + + + + 

bdh (350) + + + + + + + + 

Solubilização 
de fosfato 

gdh (261) + + + + + + + + 

Transportadores  12 12 12 12 14 12 12 12 

Produção de 
sideróforo 

fur (151) + + + + + + + + 

Transportadores  41 41 42 41 47 40 41 41 

Produção de 
AIA 

trp 7 7 7 7 7 7 7 7 

ipdC +(561) +(558) +(558) +(558) +(558) +(558) +(558) +(561) 
1Bacillus sp. RZ2MS9, 2B. thuringiensis serovar kurstaki HD73, 3B. thuringiensis serovar kurstaki YBT-1520, 4B. thuringiensis serovar 
kurstaki HD-1, 5B. thuringiensis serovar galleriae HD-29, 6B. thuringiensis YC-10, 7B. thuringiensis YWC2-8, 8B. thuringiensis Bc601. Os 
números entre parênteses indicam o tamanho dos genes (em pares de bases), + indica a presença do gene no genoma 
 

A composição das sequências de aminoácidos das proteínas codificadas pelos genes gdh, envolvida no 

mecanismo de solubilização de fosfato, fur, relacionada ao controle do mecanismo de produção de sideróforo, e ipdC, 

envolvida em uma via de produção de AIA, foi analisada e comparada entre as correspondentes dos organismos do 

Clado RZ2MS9. Alinhamentos de 100% de identidade foram obtidos entre as sequências de aminoácidos da proteína 

Fur dos oito organismos e entre os aminoácidos da proteína Gdh dos mesmos, no entanto, com relação à proteína 

Ipdc, em Bacillus sp. RZ2MS9, 15 aminoácidos (2,7%) não corresponderam às sequências das demais proteínas dos 

organismos do clado, que alinharam com 100% de identidade entre elas (Figura 7). 
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RZ2MS9       1 MIHLKKQYTVSTYLLDRLHELGIEHIFGVPGDYNLAFLDDVVAHKNLKWIGNCNELNAAYAADGYARIKGIAALITTFGVGELSAINGIA 

Bc601        1 MIHLKKQYTVSTYLLDRLHELGIEHIFGVPGDYNLAFLDDVVAHKNLKWIGNCNELNAAYAADGYARIKGIAALITTFGVGELSAINGIA 

YWC2-8       1 ---MKKQYTVSTYLLDRLHELGIEHIFGVPGDYNLAFLDDVVAHKNLKWIGNCNELNAAYAADGYARIKGIAALITTFGVGELSAINGIA 

YC-10        1 ---MKKQYTVSTYLLDRLHELGIEHIFGVPGDYNLAFLDDVVAHKNLKWIGNCNELNAAYAADGYARIKGIAALITTFGVGELSAINGIA 

HD-29        1 ---MKKQYTVSTYLLDRLHELGIEHIFGVPGDYNLAFLDDVVAHKNLKWIGNCNELNAAYAADGYARIKGIAALITTFGVGELSAINGIA 

YBT-1520     1 ---MKKQYTVSTYLLDRLHELGIEHIFGVPGDYNLAFLDDVVAHKNLKWIGNCNELNAAYAADGYARIKGIAALITTFGVGELSAINGIA 

HD-1         1 ---MKKQYTVSTYLLDRLHELGIEHIFGVPGDYNLAFLDDVVAHKNLKWIGNCNELNAAYAADGYARIKGIAALITTFGVGELSAINGIA 

HD73         1 ---MKKQYTVSTYLLDRLHELGIEHIFGVPGDYNLAFLDDVVAHKNLKWIGNCNELNAAYAADGYARIKGIAALITTFGVGELSAINGIA 

consenso     1    .************************************************************************************** 

 

RZ2MS9      91 GSYAEHVPVIKITGTPPTKIMENGAIVHHTLGDGKFDHFSNMYREITIAQTNVTPEHAAEEIDRVLRACWNEKRPVHINLPIDVYNKPIN 

Bc601       91 GSYAENVPVIKITGTPPTKVMENGAIVHHTLGDGKFDHFSNMYREITIAQTNVTPEHAAEEIDRVLRACWNEKRPVHINLPIDVYNKPIN 

YWC2-8      88 GSYAENVPVIKITGTPPTKVMENGAIVHHTLGDGKFDHFSNMYREITIAQTNVTPEHAAEEIDRVLRACWNEKRPVHINLPIDVYNKPIN 

YC-10       88 GSYAENVPVIKITGTPPTKVMENGAIVHHTLGDGKFDHFSNMYREITIAQTNVTPEHAAEEIDRVLRACWNEKRPVHINLPIDVYNKPIN 

HD-29       88 GSYAENVPVIKITGTPPTKVMENGAIVHHTLGDGKFDHFSNMYREITIAQTNVTPEHAAEEIDRVLRACWNEKRPVHINLPIDVYNKPIN 

YBT-1520    88 GSYAENVPVIKITGTPPTKVMENGAIVHHTLGDGKFDHFSNMYREITIAQTNVTPEHAAEEIDRVLRACWNEKRPVHINLPIDVYNKPIN 

HD-1        88 GSYAENVPVIKITGTPPTKVMENGAIVHHTLGDGKFDHFSNMYREITIAQTNVTPEHAAEEIDRVLRACWNEKRPVHINLPIDVYNKPIN 

HD73        88 GSYAENVPVIKITGTPPTKVMENGAIVHHTLGDGKFDHFSNMYREITIAQTNVTPEHAAEEIDRVLRACWNEKRPVHINLPIDVYNKPIN 

consenso    91 *****.*************.********************************************************************** 

 

RZ2MS9     181 KPTEPIINKPILSNKEALNKMLLHAISKINSAKKPVILADFEVDRFHAKENLHQFVEKTGFPIATFSMGKGIFPEKHPQFIGVYTGDVSS 

Bc601      181 KPTEPILYKPILSNKETLDKMLLHATSIINNAKKPVILADFEVDRFHAKESLHQFVEKTGFPIATFSMGKGIFPEKHPQFIGVYTGDVSS 

YWC2-8     178 KPTEPILYKPILSNKETLDKMLLHATSIINNAKKPVILADFEVDRFHAKESLHQFVEKTGFPIATFSMGKGIFPEKHPQFIGVYTGDVSS 

YC-10      178 KPTEPILYKPILSNKETLDKMLLHATSIINNAKKPVILADFEVDRFHAKESLHQFVEKTGFPIATFSMGKGIFPEKHPQFIGVYTGDVSS 

HD-29      178 KPTEPILYKPILSNKETLDKMLLHATSIINNAKKPVILADFEVDRFHAKESLHQFVEKTGFPIATFSMGKGIFPEKHPQFIGVYTGDVSS 

YBT-1520   178 KPTEPILYKPILSNKETLDKMLLHATSIINNAKKPVILADFEVDRFHAKESLHQFVEKTGFPIATFSMGKGIFPEKHPQFIGVYTGDVSS 

HD-1       178 KPTEPILYKPILSNKETLDKMLLHATSIINNAKKPVILADFEVDRFHAKESLHQFVEKTGFPIATFSMGKGIFPEKHPQFIGVYTGDVSS 

HD73       178 KPTEPILYKPILSNKETLDKMLLHATSIINNAKKPVILADFEVDRFHAKESLHQFVEKTGFPIATFSMGKGIFPEKHPQFIGVYTGDVSS 

consenso   181 ******..********.*.******.*.**.*******************.*************************************** 

 

RZ2MS9     271 PYLRKRIDESDCIISIGVKLTDTITGGFTQGFTKEQVMEIHPYTVKIIDEKYGPVVMQDVLQHLSDSIEHRNKDTLDVKPFILESSPFTE 

Bc601      271 PYLRKRIDESDCIISIGVKLTDTITGGFTQGFTKEQVIEIHPYTVKIIDKKYGPVVMQDVLQHLSDSIEHRNKDTLDVKPFILETSPFTE 

YWC2-8     268 PYLRKRIDESDCIISIGVKLTDTITGGFTQGFTKEQVIEIHPYTVKIIDKKYGPVVMQDVLQHLSDSIEHRNKDTLDVKPFILETSPFTE 

YC-10      268 PYLRKRIDESDCIISIGVKLTDTITGGFTQGFTKEQVIEIHPYTVKIIDKKYGPVVMQDVLQHLSDSIEHRNKDTLDVKPFILETSPFTE 

HD-29      268 PYLRKRIDESDCIISIGVKLTDTITGGFTQGFTKEQVIEIHPYTVKIIDKKYGPVVMQDVLQHLSDSIEHRNKDTLDVKPFILETSPFTE 

YBT-1520   268 PYLRKRIDESDCIISIGVKLTDTITGGFTQGFTKEQVIEIHPYTVKIIDKKYGPVVMQDVLQHLSDSIEHRNKDTLDVKPFILETSPFTE 

HD-1       268 PYLRKRIDESDCIISIGVKLTDTITGGFTQGFTKEQVIEIHPYTVKIIDKKYGPVVMQDVLQHLSDSIEHRNKDTLDVKPFILETSPFTE 

HD73       268 PYLRKRIDESDCIISIGVKLTDTITGGFTQGFTKEQVIEIHPYTVKIIDKKYGPVVMQDVLQHLSDSIEHRNKDTLDVKPFILETSPFTE 

consenso   271 *************************************.***********.**********************************.***** 

 

RZ2MS9     361 EFNPKAQMVTQKRFWQQMYHFLQENDVLIVEQGTPFFGSAAIPLPNNTAYVGQPLWGSIGYTLPALLGTQLANLSRRNILIIGDGSFQVT 

Bc601      361 EFNPKAQMVTQKRFWQQMYHFLQENDVLIVEQGTPFFGSAAIPLPNNTAYVGQPLWGSIGYTLPALLGTQLANLSRRNILIIGDGSFQVT 

YWC2-8     358 EFNPKAQMVTQKRFWQQMYHFLQENDVLIVEQGTPFFGSAAIPLPNNTAYVGQPLWGSIGYTLPALLGTQLANLSRRNILIIGDGSFQVT 

YC-10      358 EFNPKAQMVTQKRFWQQMYHFLQENDVLIVEQGTPFFGSAAIPLPNNTAYVGQPLWGSIGYTLPALLGTQLANLSRRNILIIGDGSFQVT 

HD-29      358 EFNPKAQMVTQKRFWQQMYHFLQENDVLIVEQGTPFFGSAAIPLPNNTAYVGQPLWGSIGYTLPALLGTQLANLSRRNILIIGDGSFQVT 

YBT-1520   358 EFNPKAQMVTQKRFWQQMYHFLQENDVLIVEQGTPFFGSAAIPLPNNTAYVGQPLWGSIGYTLPALLGTQLANLSRRNILIIGDGSFQVT 

HD-1       358 EFNPKAQMVTQKRFWQQMYHFLQENDVLIVEQGTPFFGSAAIPLPNNTAYVGQPLWGSIGYTLPALLGTQLANLSRRNILIIGDGSFQVT 

HD73       358 EFNPKAQMVTQKRFWQQMYHFLQENDVLIVEQGTPFFGSAAIPLPNNTAYVGQPLWGSIGYTLPALLGTQLANLSRRNILIIGDGSFQVT 

consenso   361 ****************************************************************************************** 

 

RZ2MS9     451 AQELSTILRQNLKPIIFLINNNGYTVERAIHGQNQLYNDIQMWDYNKLSMIFGSEEKSLTFKVENEAELAETLANIIFNKNQLIFIEVIM 

Bc601      451 AQELSTILRQNLKPIIFLINNNGYTVERAIHGQNQLYNDIQMWDYNKLSMIFGSEEKSLTFKVENEAELAETLVNIIFNKNQLIFIEVIM 

YWC2-8     448 AQELSTILRQNLKPIIFLINNNGYTVERAIHGQNQLYNDIQMWDYNKLSMIFGSEEKSLTFKVENEAELAETLVNIIFNKNQLIFIEVIM 

YC-10      448 AQELSTILRQNLKPIIFLINNNGYTVERAIHGQNQLYNDIQMWDYNKLSMIFGSEEKSLTFKVENEAELAETLVNIIFNKNQLIFIEVIM 

HD-29      448 AQELSTILRQNLKPIIFLINNNGYTVERAIHGQNQLYNDIQMWDYNKLSMIFGSEEKSLTFKVENEAELAETLVNIIFNKNQLIFIEVIM 

YBT-1520   448 AQELSTILRQNLKPIIFLINNNGYTVERAIHGQNQLYNDIQMWDYNKLSMIFGSEEKSLTFKVENEAELAETLVNIIFNKNQLIFIEVIM 

HD-1       448 AQELSTILRQNLKPIIFLINNNGYTVERAIHGQNQLYNDIQMWDYNKLSMIFGSEEKSLTFKVENEAELAETLVNIIFNKNQLIFIEVIM 

HD73       448 AQELSTILRQNLKPIIFLINNNGYTVERAIHGQNQLYNDIQMWDYNKLSMIFGSEEKSLTFKVENEAELAETLVNIIFNKNQLIFIEVIM 

consenso   451 *************************************************************************.**************** 

 

RZ2MS9     541 SQSDQPELLAKLGKRFGQQNS 

Bc601      541 SQSDQPELLAKLGKRFGQQNS 

YWC2-8     538 SQSDQPELLAKLGKRFGQQNS 

YC-10      538 SQSDQPELLAKLGKRFGQQNS 

HD-29      538 SQSDQPELLAKLGKRFGQQNS 

YBT-1520   538 SQSDQPELLAKLGKRFGQQNS 

HD-1       538 SQSDQPELLAKLGKRFGQQNS 

HD73       538 SQSDQPELLAKLGKRFGQQNS 

consenso   541 ********************* 

 

 

Figura 7. Alinhamento de sequências de aminoácidos das proteínas codificadas pelos genes ipdC das linhagens do Clado RZ2MS9. 
RZ2MS9 corresponde ao Bacillus sp. RZ2MS9 (N. acesso GenBank da proteína: OGY01885.1), Bc601 (B. thuringiensis Bc601, acesso: 
AMX77331.1), YWC2-8 (B. thuringiensis YWC2-8, acesso: ALL59570.1), YC-10 (B. thuringiensis YC-10, acesso: AKJ56914.1), HD-29 
(B. thuringiensis serovar galleriae HD-29, acesso: AJA18749.1), YBT-1520 (B. thuringiensis serovar kurstaki YBT-1520, acesso: 
AHZ51336.1), HD-1 (B. thuringiensis serovar kurstaki HD-1, acesso: AIE33749.1) e HD73 (B. thuringiensis serovar kurstaki HD73, 
acesso: AGE78276.1). As sequências foram obtidas do banco de dados do NCBI, alinhadas utilizando o T-Coffee e exibido por 
BoxShade. Preto e cinza indicam aminoácidos idênticos e similares, respectivamente 
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3.4. Discussão 

A classificação taxonômica e filogenética do grupo B cereus lato sensu tem recebido grande atenção por 

envolver espécies de grande interesse agronômico (B. thuringiensis) proximamente relacionadas a agentes causais de 

doenças em humanos e animais (B. cereus e B. thuringiensis) (Savini 2016). A alta similaridade entre as sequências 

genômicas desses organismos indicam que eles deveriam ser classificados como uma única espécie do ponto de vista 

genético (Helgason et al. 2000). No entanto, essas três espécies são classificadas como distintas devido à grande 

relevância de suas diferenças fenotípicas (uma descrição fenotípica ainda é um elemento mandatório em uma proposta 

de espécie válida), as quais são codificadas por plasmídeos, elementos genéticos que podem ser facilmente perdidos ou 

trocados entre as bactérias (Van der Auwera et al. 2007) e que, comprovadamente, não servem como assinaturas de 

nenhuma dessas espécies (Liu et al. 2015). Assim, tentativas de classificação utilizando sequências genômicas têm 

tentado chegar a um consenso sobre a classificação de espécies do grupo B. cereus. 

O método de tipagem com o gene pycA foi adotado no presente trabalho por reproduzir de forma rápida a 

classificação por hibridização digital DNA:DNA (dDDH) baseada no método filogenético de Genome-Blast Distance 

Phylogeny (GBDP) que calcula distâncias intergenômicas de forma confiável (Liu et al. 2015). A grande vantagem dessa 

classificação é a separação de todas as linhagens de B. anthracis em um clado altamente monomórfico, ou seja, que 

mostra poucas variações genéticas (Van Ert et al. 2007). Assim, pode-se classificar ou não um isolado como B. anthracis 

de acordo com sua filiação a esse clado. Uma hipótese para essa distinção genética de B. anthracis é que provavelmente 

seus genes cromossomais tenham co-evoluído com os plasmídeos de virulência e sido adaptados especificamente aos 

possíveis ambientes hospedeiros desse grupo, que inclui os humanos (Kolstø et al. 2009). 

As linhagens de B. cereus, B. thuringiensis e B. anthracis, cujas sequências genômicas completas encontram-se 

disponíveis no banco de dados do NCBI, foram utilizadas para a construção da árvore filogenética, onde o Bacillus sp. 

RZ2MS9 ficou filogeneticamente distante do clado monomórfico de B. anthracis e proximamente relacionado a um 

clado composto por sete linhagens, todas classificadas como B. thuringiensis, compondo o “Clado RZ2MS9”. Bacillus 

thuringiensis, comercialmente chamados de Bt, possuem atividade inseticida por carregarem plasmídeos contendo os 

genes cry que codificam proteínas cristalinas tóxicas a insetos suscetíveis. Essa espécie é explorada comercialmente para 

produção de biopesticidas usados a mais de 60 anos (Argôlo-Filho e Loguercio 2013, Sanchis e Bourguet 2008). Assim, 

é de conhecimento geral que linhagens dessa espécie ocorram na natureza essencialmente associadas a insetos, 

apresentando um ciclo entomopatogênico no qual a ingestão dos esporos e toxinas cristalinas levam à morte do inseto 

suscetível, seguida da germinação do esporo bacteriano, replicação celular dentro da larva morta até que os nutrientes 

sejam consumidos e liberação dos esporos subsequentemente formados no ambiente (Schnepf et al. 1998). 

Sub-espécies de Bt representam cerca de 98% de biopesticidas pulverizáveis atualmente no mundo todo 

(Lacey et al. 2015). Produtos contendo toxinas específicas para lepidópteros são os mais encontrados no mercado pois 

a maioria dos bioinseticidas à base de Bt usados para controlar pragas agrícolas são formulados com as linhagens HD-

1 e HD73, da subespécie kurstaki (Btk), que tem alta toxicidade sobre essa classe. Os produtos Dipel® e Javelin®, 

formulados com essas linhagens, tem grande destaque no mercado mundial (López et al. 2011). Linhagens similares 

de Btk têm sido também utilizados como biopesticidas efetivos para controle de lepidópteras, Btk YBT-1520 por 

exemplo é comercializado no produto Mianfeng® na China (Zhu et al. 2015a). O Clado RZ2MS9 inclui essas três 

linhagens de Btk comerciais citadas, além da sub-espécie B. thuringiensis serovar galleriae HD-29, também utilizada em 

formulação de biopesticida comercial (Zhu et al. 2015b). A proximidade do Bacillus sp. RZ2MS9 com essas linhagens 

sugere a possibilidade de liberação de seu uso comercial agronômico. Outras três linhagens do clado também foram 
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descritas pelo potencial de controle de pragas: Bt YC-10 (Cheng et al. 2015), Bt YWC2-8 (Zhu et al. 2016) e Bt Bc601 

(Jia et al. 2016) devido às proteínas codificadas pelos seus plasmídeos. 

Classificações funcionais COG dos genes das oito linhagens do Clado RZ2MS9 apresentaram distribuição 

similar, com exceção da classe COG X, onde estão incluídos genes de transposons, ao qual nenhum gene proveniente 

do genoma do Bacillus sp RZ2MS9 foi atribuído. A sequência genômica de RZ2MS9, a única do clado que ainda não 

está finalizada, provavelmente não inclui transposons por serem elementos altamente repetitivos, as principais causas 

de não fechamento de genomas provenientes de sequenciamentos em plataformas que geram reads curtos, como 

Illumina (Ricker et al. 2012). A abundância de classes relacionadas ao transporte e metabolismo de aminoácidos e 

carboidratos nas linhagens de B. thuringiensis do clado RZ2MS9 sugere que esses genes também desempenhem papeis 

significativos na ecologia dessas linhagens. 

Clusters responsáveis pela biossíntese de metabólitos secundários incluindo sideróforos do tipo petrobactina 

e bacillibactina, bacteriocinas e NRPs não especificados foram detectados em todos os genomas do Clado RZ2MS9. 

Tanto bacillibactina quanto petrobactina têm sido isolados de membros patogênicos e não patogênicos do grupo B 

cereus lato sensu (Koppisch et al. 2008). Pela análise comparativa dos clusters de biossínteses desses sideróforos, pode-se 

observar uma variação significativa em suas composições de linhagem para linhagem, não claramente ligada a suas 

possíveis adaptações ecológicas por colonizarem diferentes nichos. Bacteriocinas, que são peptídeos antimicrobianos, 

também costumam ser identificadas em membros do grupo B. cereus lato sensu, especialmente em B. cereus stricto sensu e 

B. thuringiensis (Xin et al. 2015) e podem aumentar a adaptação ambiental. No entanto, um cluster de biossíntese de 

microcina foi detectado apenas no genoma de RZ2MS9. A microcina plantazolicina, produzida pela bactéria promotora 

de crescimento B. amyloliquefaciens FZB42 tem sido descrita como um importante fator contra nematoides, reduzindo 

ovos em raízes, larvas juvenis no solo e galhas de plantas em tomates (Liu et al. 2013). Essa potencial propriedade 

nematicida de RZ2MS9, será investigada com mais detalhes futuramente. 

Bacillus sp. RZ2MS9 foi originalmente isolado de rizosfera de guaranazeiro e os genes envolvidos em 

mecanismos de promoção de crescimento vegetal discutidos no Capítulo 2 são característicos de espécies que possuem 

uma interação ecológica altamente evoluída com plantas (Dimkpa et al. 2009, Compant et al. 2010). Recentemente, 

tem sido inferida a possibilidade de que linhagens de Bt não sejam exclusivamente associadas a insetos (Vidal-Quist et 

al. 2013), visto que representantes dessa espécie têm sido continuamente detectados na rizosfera (Hendriksen e Hansen 

2002) e em uma variedade de espécies de plantas (Vidal-Quist et al. 2009, Bizzarri e Bishop 2007).  

As propriedades dos genomas das bactérias do Clado RZ2MS9, como tamanho, número de genes 

codificados no cromossomo, conteúdo de G+C, número de tRNAs e rRNAs são bastante similares, mesmo sendo o 

genoma do Bacillus sp. RZ2MS9 representado ainda em forma de draft de sequência. Além disso, todos os genes 

envolvidos na interação benéfica com as plantas exibidos pela bactéria Bacillus sp. RZ2MS9 e discutidos no Capitulo 2 

foram detectados em todos os genomas dos organismos do Clado RZ2MS9, com pequenas dissimilaridades quanto a 

frequência de alguns genes entre os genomas e na composição da proteína codificada pelo gene ipdC em relação às 

proteínas Ipdc dos demais organismos. Ipdc pertence a uma família de enzimas que exibe alta conservação, visto que 

a substituição de apenas alguns aminoácidos no sítio ativo pode deslocar a afinidade primária para outro substrato 

(Grady et al. 2016), ela está envolvida em uma via biossintética do fitormônio ácido indol acético, e será discutida em 

detalhes no Capítulo 4. Estudos de homologia em sequências dessa proteína tem demonstrado identidade de mais de 

96% entre linhagens, inclusive aquelas com diferentes ecologias (Bruto et al. 2014), assim como a identidade (97,3%) 

observada na análise comparativa entre as linhagens do Clado RZ2MS9 para essa proteína.  
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As informações apresentadas suportam a ideia de que a interação entre B. thuringiensis e insetos não seja 

exclusiva e que essas linhagens mantiveram genes de interação com plantas ao longo da evolução. De fato, apenas 

recentemente a hipótese de interação entre bactérias Bt entomopatogênicas e plantas foi comprovada por Vidal-Quist 

et al. (2013), que trouxeram a noção de que essa interação pode ser um fator importante na sua ecologia e prevalência 

na natureza e que, mesmo que as plantas não representem o nicho ecológico preferencial de Bts utilizados para o 

biocontrole, provavelmente elas sejam um veículo para alcançar outros nichos para multiplicação e dispersão, e por 

isso esses genes foram mantidos evolutivamente. 

Os estudos filogenéticos e comparativos do presente trabalho envolvendo a rizobactéria promotora de 

crescimento vegetal Bacillus sp. RZ2MS9 e as linhagens comerciais de B. thuringiensis proximamente relacionadas nos 

levam a inferir que: primeiramente, pode-se excluir a filiação filogenética da linhagem RZ2MS9 com linhagens da 

espécie B. anthracis, altamente patogênicas a humanos; além disso, a proximidade do RZ2MS9 com linhagens de Bt 

comercializadas há anos sugere sua possibilidade de uso seguro no campo; ainda, linhagens de Bt entomopatogênicas 

podem possuir um potencial uso agronômico adicional de promoção de crescimento vegetal não explorado, já que, na 

maioria das vezes, apenas efeitos sobre lagartas são observados nos experimentos envolvendo Bt, e não o efeito dessa 

bactéria sobre as plantas; por fim, Bacillus sp. RZ2MS9 pode ser filogeneticamente classificado como B. thuringiensis, no 

entanto, para evitar confusão quanto ao efeito fenotípico dessa bactéria em aplicações agronômicas iremos manter sua 

classificação como Bacillus sp.  

De fato, recentemente tem crescido as evidências sobre o potencial de linhagens de Bt em estimular o 

crescimento vegetal através de mecanismos diversos. Raddadi et al. 2008 reportaram pela primeira vez o potencial 

benéfico de linhagens Bt sobre o crescimento vegetal por exibirem determinantes genéticos de diversos mecanismos, 

incluindo a produção de Ácido Indol Acético (AIA), influência no balanço de etileno vegetal, aumento da 

disponibilidade de nutrientes minerais, como o fosfato, e produção de sideróforos. Um estudo recente (Kassogué et 

al. 2016) demonstrou o efeito benéfico de três linhagens de Bt isoladas de solos agrícolas sobre a germinação de 

sementes de milho e sobre o vigor da planta. As linhagens testadas também mostraram diversos mecanismos 

envolvidos na promoção de crescimento vegetal. Qi et al. 2016 provaram que B. thuringiensis linhagens AS17 japonensis 

e AS18 kurstaki podem aumentar a taxa de germinação de sementes de tomate e elongamento do seu caule através do 

tratamento de sementes tanto com filtrado bacteriano quanto com bactérias em suspensão, porém não foram 

investigados os possíveis mecanismos envolvidos nesse efeito. 

B. thuringiensis tem demonstrado um potencial benéfico em uma ampla gama de hospedeiros, incluindo não 

leguminosas, como Amaranthus viridis, Ocimum tenuiflorum, Abelmoschus esculentus e Capsicum annuum, que tiveram 

incrementos significativos de crescimento pela aplicação combinada das linhagens B. thuringiensis A5-BRSC e B. 

megaterium ATCC 9885 (Bandopadhyay 2015), ou em leguminosas como a soja, na qual a linhagem Bacillus thuringiensis 

KR1 quando co-inoculada com Bradyrhizobium japonicum SB1 (Mishra et al. 2009) apresentou efeito benéfico. Além 

disso, linhagens de Bt podem exibir atividade de biocontrole contra fungos (Sadfi et al. 2001, Gomaa 2012) e bactérias 

fitopatogênicas (Dong et al. 2004, Vidal-Quist et al. 2013), beneficiando indiretamente o crescimento vegetal.  
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4. Bacillus sp. RZ2MS9 PROMOVE O CRESCIMENTO E ALTERA A ARQUITETURA DO SISTEMA 

RADICULAR DE TOMATEIRO MICRO-TOM POR MEIO DE MECANISMO DEPENDENTE DE 

AUXINA 

RESUMO 

A maioria, se não todas, atividades fisiológicas das plantas é regulada por fitormônios. Em 
adição às plantas, muitas bactérias são também capazes de sintetizar e/ou modular o nível de alguns 
fitormônios incluindo a auxina Ácido Indol Acético (AIA), sendo esse o mecanismo mais comumente 
utilizado para explicar os efeitos positivos de Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas 
(RPCP). A produção de AIA pela RPCP Bacillus sp. RZ2MS9 foi sugerida como um dos mecanismos 
relacionados ao seu expressivo efeito promotor de crescimento vegetal. No presente estudo, genes 
envolvidos nas vias biossintéticas do triptofano, o precursor desse fitormônio, e do AIA foram 
detectados no draft genômico de RZ2MS9, sugerindo que sua produção ocorra através da via IPA (indol-
3-piruvato). Além disso, a influência do período de incubação da bactéria e da concentração do 
triptofano na produção do AIA produzido por RZ2MS9 foi comprovada. A incorporação de plantas-
modelo para o estudo da interação plantas-bactérias tem mostrado grande potencial na investigação de 
mecanismos moleculares envolvidos na promoção de crescimento vegetal por RPCPs. Dessa forma, 
plantas de tomate anão Micro-Tom (MT) e seu mutante Δdgt, defectivo na sensibilidade a auxinas, foram 
utilizadas para caracterizar os efeitos da inoculação de Bacillus sp. RZ2MS9 na promoção de crescimento 
vegetal. A inoculação de RZ2MS9 causou inibição no crescimento da raiz primária, seguida de aumento 
no comprimento de raízes laterais, resultando em aumento na área superficial total de raízes de plantas 
MT, efeitos característicos daqueles proporcionados por auxinas. Esse incremento radicular refletiu, 
ainda, em aumento da biomassa da parte aérea de plantas MT. Os mesmos efeitos não foram observados 
em plantas Δdgt, insensíveis a auxinas, sugerindo que a elicitação de promoção de crescimento em tomate 
anão MT por Bacillus sp. RZ2MS9 é associado à sua produção de AIA. 

Palavras chaves: Plantas-modelo; diageotropica; RPCPs; AIA 
 

ABSTRACT 

Most, if not all, physiological activities of plants are regulated by phytormones. In addition to 
plants, many bacteria are also able to synthesize and/or modulate the level of some phytormones, 
including the auxin Indole Acetic Acid (IAA), which is the mechanism most commonly used to explain 
the positive effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR). The production of IAA by the 
PGPR Bacillus sp. RZ2MS9 has been suggested as one of the mechanisms related to its expressive plant 
growth promoting effect. In the present study, genes involved in the biosynthetic pathways of 
tryptophan, the precursor of this phytormone, and IAA were detected in the draft genome of RZ2MS9, 
suggesting that its production occurs via the IPA (indol-3-pyruvate) pathway. In addition, the influence 
of bacterial incubation period and concentration of tryptophan on the production of IAA produced by 
RZ2MS9 has been proven. The incorporation of model plants for the study of plant-bacteria interaction 
has shown great potential in the investigation of molecular mechanisms involved in plant growth 
promotion by PGPRs. Thus, Micro-Tom (MT) dwarf tomato plants and their mutant Δdgt, impaired in 
auxin sensitivity, were used to characterize the effects of Bacillus sp. RZ2MS9 in promoting plant growth. 
The inoculation of RZ2MS9 caused inhibition in the primary root growth, followed by increase in lateral 
root length, resulting in increased roots total surface area of MT plants, characteristic effects of those 
provided by auxins. This root growth also reflected in an increased biomass of MT plants shoot. The 
same effects were not observed in Δdgt plants, insensitive to auxins, suggesting that the elicitation of 
growth promotion in dwarf tomato MT by Bacillus sp. RZ2MS9 is associated with its production of 
IAA. 

Keywords: Model plants; diageotropica; PGPR; IAA 



56 

 

4.1. Introdução 

A produção bacteriana de hormônios vegetais, como as auxinas, exerce um importante papel na promoção 

de crescimento vegetal induzida por Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas (RPCPs) (Patten e Glick 

1996). Uma grande proporção (80%) de bactérias que colonizam a rizosfera têm sido relatadas como positivas para a 

produção desses hormônios (Zakharova et al. 1999) porém, somente mais recentemente, estudos apresentando 

linhagens de micro-organismos produtoras de auxinas pertencentes ao gênero Bacillus foram conduzidos (Shao et al. 

2015a, Wahyudi et al. 2011). Dessa forma, o efeito de fitormônios produzidos por RPCPs desse gênero, apesar de ser 

cada vez mais associado ao seu potencial promotor de crescimento vegetal (Ali et al. 2009, Idris et al. 2007), ainda não 

é bem entendido (Shao et al. 2015b). A síntese de AIA por bactérias associadas às plantas é provavelmente uma das 

causas mais importantes de promoção de crescimento e produtividade em várias culturas, tendo alguns trabalhos 

demonstrado que a produção de auxinas, ao invés de fixação biológica de nitrogênio, é o principal fator responsável 

pelo crescimento da planta (Bloemberg e Lugtenberg, 2001, Steenhoudt e Vanderleyden 2000). Bacillus spp. possuem 

a habilidade de produzir endósporos tolerantes ao calor e dissecação e, por isso, possuem diversas vantagens sobre 

outras RPCPs, especialmente com relação à sobrevivência ao estresse severo do campo e à facilidade de 

armazenamento e dispersão de formulações comerciais (Toyota 2015). A produção de auxina e a formação desses 

endósporos por Bacillus spp. oferecem uma boa oportunidade de uso dessas características na promoção de crescimento 

vegetal e uma estratégia promissora de desenvolvimento de inoculantes bacterianos.  

O Ácido-3-Indol-Acético (AIA) é a auxina produzida por bactérias mais abordada na literatura e 

desempenha um importante papel auxiliando na formação de raízes laterais, particularmente em dicotiledônias, e na 

indução da formação de raízes adventícias em monocotiledôneas (McSteen 2010). A função do AIA exógeno está 

relacionada ao alongamento das células por estimular a síntese da parede celular ou desinibir a ação de enzimas que 

atuam sobre as microfibrilas da mesma, resultando em aumento da plasticidade da membrana (Bergfeld et al. 1988). 

Acredita-se que seu efeito benéfico para o crescimento e morfologia da raiz seja pelo maior acesso à água e nutrientes 

do solo. Do ponto de vista mutualístico, bactérias sintetizam auxinas visando perturbar processos fisiológicos vegetais 

em seu próprio benefício (Shih-Yung 2010), pois com uma maior área de entrada de nutrientes, aumenta-se também a 

área de exsudação radicular, havendo mais nutrientes disponíveis para essas bactérias (Etesami et al. 2015). 

O AIA é um metabólito derivado de muitas vias dependentes e independentes de seu principal precursor, 

o aminoácido L-triptofano (Trp), o qual é formado a partir do corismato em uma série de etapas metabólicas 

codificadas pelos genes trp (Crawford 1975) (Figura 8). Quatro vias biossintéticas dependentes de Trp e uma 

independente de Trp têm sido propostas para a biossíntese de AIA. Mais de uma dessas vias podem estar presentes 

em uma bactéria (Patten e Glick 1996) e a maioria dos caminhos mostram semelhança com as vias descritas em plantas, 

embora alguns intermediários possam diferir (Spaepen e Vanderleyden 2011) (Figura 8). 
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Figura 8. Visão geral, compilada de Patten e Glick (1996) e Spaepen e Vanderleyden (2011), das vias biossintéticas de L-triptofano 
e ácido-3-indol-acético (AIA) em plantas e bactérias. Linhas pontilhadas indicam etapas poucos caracterizadas ou etapas 
intermediárias omitidas. Em preto, via biossintética do precursor L-triptofano (Trp), formado a partir do corismato pelos genes trp. 
Vias dependentes do Trp: em amarelo, via IAN (indol-3-acetonitrila), em azul, via IAM (indol-3-acetamida), em vermelho, via IPA 
(indol-3-piruvato) e em verde, via TRM (triptamina); via independente de Trp: em cinza 

 

A via do IAM (Indol-3-Acetamida) é a via mais bem caracterizada em bactérias. Ocorre principalmente em 

fitopatógenos, sendo atribuída sua virulência à alta produção de AIA, mas também em bactérias fixadoras de nitrogênio 

como as do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium (Sekine et al. 1988, Spaepen e Vanderleyden 2011). A via consiste em 

duas etapas distintas: na primeira etapa, a enzima Trp mono-oxigenase (codificada pelo gene iaaM) converte Trp em 

IAM, na segunda etapa, IAM é hidrolisado à AIA e amônia por uma IAM hidrolase (codificada pelo gene iaaH) (Figura 

8). 

A via do IPA (Indol-3-Piruvato) é a principal via em plantas, sendo também demonstrada em bactérias 

promotoras de crescimento vegetal como Azospirillum, Bacillus, Bradyrhizobium, Enterobacter cloacae, Paenibacillus, 

Pseudomonas, Rhizobium, alguns fitopatógenos e até mesmo em cianobactérias sendo, portanto, a via mais generalizada 

(Spaepen e Vanderleyden 2011). A via consiste em 3 etapas: na primeira etapa o precursor Trp é transaminado à IPA 

pela enzima aminotransferase, em seguida, IPA é descarboxilado a indol-3-acetaldeído (IAAld), o qual é então oxidado 

a AIA por uma desidrogenase (Figura 8). A etapa de descarboxilação do IPA é catalisada pela enzima-chave IPA 

descarboxilase (codificada pelo gene ipdC). A importância dessa enzima na via IPA, e consequentemente na biossíntese 

do AIA, tem sido demonstrada em diversos trabalhos onde sua inativação resultou em redução significativa da 

produção final de AIA (Patten e Glick 2002a, Hussain et al. 2015). 

Na via da Triptamina (TRM), o Trp é primeiro descarboxilado à TRM por uma Trp descarboxilase e a TRM 

é diretamente convertida a IAAld por uma amina oxidase (Figura 8). Em bactérias, a atividade de enzimas 

intermediárias dessa via foi detectada há muito tempo em Bacillus cereus e Azospirillum (Perley e Stowe 1966, Hartmann 

et al. 1983). Por fim, na via IAN (Indol-3-Acetonitrila), mais comum em plantas, ocorre a conversão de IAN à AIA 

por meio da enzima nitrilase ou por uma via de duas etapas envolvendo a conversão inicial de IAN à indol-3-acetamida 

por uma nitrila hidratase, seguida de sua hidrólise à AIA por uma amidase. As rotas para produção de IAN ainda não 

são bem entendidas, podendo depender do Trp, onde ocorre a formação de Indol-3-Acetadoxima (IAOx) que se 
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converte em IAN, ou então derivar do precursor antranilato, sem passar pelo Trp como intermediário (Patten e Glick 

1996) (Figura 8). Com relação à via independente de Trp, tem sido proposto que os precursores dessa via sejam indol-

3 glicerol fosfato ou indol (Normanly et al. 1993) (Figura 8). No entanto, essa via permanece pouco definida em termos 

de enzimas, intermediários e localização celular e até o momento foi sugerida em Azospirillum brasilense, sendo a enzima 

Trp acetiltransferase (codificada pelo gene ysnE) a mais indicada como pertencente à via, mas ainda sem evidências 

genéticas e bioquímicas claras (Prinsen et al. 1993). 

O tomateiro (Lycopersicum esculentum) é um dos organismos mais bem estudados em pesquisas genéticas e 

tem sido cada vez mais proposto como modelo de estudos devido a sua importância agronômica e a características 

não encontradas em outras plantas-modelo como produção de frutos, crescimento simpodial, folhas compostas, 

associações micorrízicas, entre outros (Kimura e Sinha 2008, Campos et al. 2010). Inicialmente desenvolvido como 

um cultivar ornamental, o tomateiro anão Micro-Tom (MT) (Lycopersicum esculentum cv Micro-Tom), lançado em 1989 

por J. Scott, apresenta tamanho reduzido (menos que 15 cm de altura) e ciclo reprodutivo curto (aproximadamente 10 

semanas). O mesmo foi utilizado como background genético, no qual mutações foram introgredidas criando uma coleção 

de mutantes bastante úteis principalmente no estudo do papel de hormônios em respostas vegetais (Carvalho et al. 

2011). Um desses mutantes, conhecido como diageotropica (Δdgt) é um candidato particularmente promissor para avaliar 

o efeito de auxinas exógenas sobre o crescimento vegetal. Esse mutante foi desenvolvido a partir de uma mutação em 

apenas um gene que foi introgredido no MT (Hicks et al. 1989, Dobbs et al. 2007), causando um defeito associado ao 

sítio primário de percepção e ação de auxina, o que o torna praticamente insensível ao AIA exógeno (Kelly e Bradford 

1986). Adicionalmente a sua inabilidade de alongar em resposta ao AIA, plantas Δdgt exibem um conjunto de 

anormalidades como caules finos, folhas verdes escuras e curvadas (Figura 9) e um sistema radicular praticamente 

desprovido de ramificação lateral (Zobel 1972, Kelly e Bradford, 1986). 

 

 

Figura 9. Fenótipos apresentados pelo tomateiro-anão Micro-Tom (MT), à esquerda, e seu mutante diageotropica (Δdgt), defectivo 
para sensibilidade a auxinas, à direita. Fonte: Pino-Nunes (2005) 

 

A linhagem Bacillus sp. RZ2MS9, previamente isolada da rizosfera de plantas sadias de guaranazeiro 

amazônico, apresenta grande potencial de aplicação como promotor de crescimento de culturas de grande interesse 

comercial como milho e soja, sendo o mecanismo de produção de AIA por essa linhagem sugerido por contribuir com 

seu expressivo efeito promotor de crescimento (Batista 2012). Utilizando como base o draft genômico dessa linhagem, 

apresentado no Capítulo 2 (N. acesso NZ_MJBF01000001.1), uma busca de genes potencialmente envolvidos nas vias 

biossintéticas do L-triptofano e do AIA foi realizada. Foi estudada, ainda, a influência do período de incubação e da 
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concentração do precursor Trp na produção de AIA pelo Bacillus sp. RZ2MS9 e, assim como Galland et al. (2012), 

López-Bucio et al. (2007) e Ryu et al. (2005), que utilizaram diferentes linhagens vegetais mutantes defectivas na 

resposta a vias hormonais para elucidar o papel da sinalização fitormonal bacteriana na promoção de crescimento 

vegetal, no presente estudo, plantas de tomate MT e seu mutante Δdgt defectivo na sensibilidade à auxina foram 

utilizados para avaliar o papel desse hormônio na promoção de crescimento vegetal induzida pelo Bacillus sp. RZ2MS9.  

4.2. Material e métodos 

4.2.1. Material biológico 

A linhagem bacteriana utilizada nesse estudo é o Bacillus sp. RZ2MS9 (pertencente à coleção de cultura do 

laboratório de Genética de Micro-organismos “Prof. João Lúcio de Azevedo”, Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz”, Universidade de São Paulo, ESALQ/USP, Piracicaba - SP), originalmente isolada da rizosfera de 

guaranazeiro amazônico (Batista, 2012). Para uso experimental, a bactéria foi rotineiramente estriada em meio Luria - 

Bertani (LB) (peptona 10 g.L−1; extrato de levedura 5 g.L−1; NaCl 10 g.L−1; ágar 15 g.L−1) e incubada a 28°C por 24 h.  

Sementes de tomate (Lycopersicum esculentum) cultivar Micro-Tom (MT) e seu mutante diageotropica (Δdgt), 

defectivo na percepção de auxina, foram obtidas da coleção do laboratório HCPD de mutantes Micro-Tom 

(http://www.esalq.usp.br/tomato/index.html) mantido na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Universidade de São Paulo, ESALQ/USP, Piracicaba - SP, gentilmente cedidas pelo Dr. Fernando A. Piotto. 

4.2.2. Busca de genes possivelmente envolvidos na produção de triptofano e AIA em 

Bacillus sp. RZ2MS9 

A anotação funcional do draft genômico do Bacillus sp. RZ2MS9, apresentada no Capítulo 2 do presente 

trabalho, foi utilizada para realizar uma busca manual de sequências codificantes relacionadas a enzimas envolvidas nas 

vias de biossíntese do triptofano e do AIA, especialmente em vias dependentes do precursor. 

4.2.3. Efeito do período de incubação na produção de AIA por RZ2MS9 

Visando avaliar a influência do período de incubação na produção do AIA por Bacillus sp. RZ2MS9, a 

linhagem bacteriana foi inoculada (ODʎ=600 inicial de 0,01) em tubos de ensaio contendo 30 mL de meio de cultura LB 

suplementado com 1 g.L-1 de L-triptofano. Os tubos de ensaio (em triplicata) foram mantidos sob agitação, no escuro, 

a 180 rpm e a 28°C, e os filtrados da cultura foram analisados em diferentes tempos, por um período de 24 h de 

crescimento, em espectrofotômetro (Ultrospec 3000 Amersham Pharmacia Biotech), ʎ=520nm, após reação com 

reativo de Salkowski (Bric et al. 1991 adaptado para o método quantitativo por Husen, 2013). Além disso, foi 

acompanhado o crescimento de Bacillus sp. RZ2MS9 ao longo do tempo por meio de leitura, em espectrofotômetro, 

da densidade ótica de crescimento (ʎ=600) no meio de cultura. 

4.2.4. Efeito da concentração de L-triptofano na produção de AIA por RZ2MS9 

Para avaliar a influência do precursor L-triptofano na produção do AIA por Bacillus sp. RZ2MS9, a linhagem 

bacteriana foi inoculada (ODʎ=600 inicial de 0,01) em tubos de ensaio contendo 30 mL de meio de cultura LB 
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suplementado ou não com L-triptofano (variando em concentrações de 0 a 2 g.L-1). Os tubos de ensaio (em triplicata) 

foram mantidos sob agitação, no escuro, a 180 rpm e a 28°C, e os filtrados da cultura foram analisados após 21 horas 

em espectrofotômetro (Ultrospec 3000 Amersham Pharmacia Biotech), ʎ=520nm, após reação com reativo de 

Salkowski (Bric et al. 1991 adaptado para o método quantitativo por Husen, 2013). Além disso, foi quantificado o 

crescimento de Bacillus sp. RZ2MS9 nas diferentes concentrações de L-triptofano através de leitura, em 

espectrofotômetro, da densidade ótica de crescimento (ʎ=600) no meio de cultura 21 horas após o início do 

crescimento. 

4.2.5. Bacterização de sementes 

Para a bacterização das sementes, 1 mL de suspensão celular da linhagem Bacillus sp. RZ2MS9 (1x108 

UFC.mL-1) foi inoculado em frascos do tipo erlenmeyer, contendo 100 mL de meio de cultura líquido LB, sendo agitado 

constantemente por aproximadamente 6 h a 28°C até atingir a fase log que corresponde a 1x108 UFC.mL-1. Sementes 

de tomateiro Micro-Tom (MT) e de seu mutante diageotropica (Δdgt) foram imersas na suspensão bacteriana e mantidas 

sob agitação em tubos tipo falcon de 50 mL, a 180 rpm e 28°C, por aproximadamente 30 min. Os controles consistiram 

em sementes de MT e Δdgt imersas no meio de cultura LB sem crescimento bacteriano sob as mesmas condições 

descritas acima. 

4.2.6. Delineamento experimental  

O experimento consistiu em Delineamento Inteiramente Casualizado, em esquema fatorial (2 genótipos x 

2 tratamentos), sendo os tratamentos os seguintes: sementes MT tratadas com a suspensão bacteriana de RZ2MS9 

(MT_RZ2MS9) e controle, sem inoculação bacteriana (MT_controle); e sementes Δdgt tratadas com RZ2MS9 

(Δdgt_RZ2MS9) e controle (Δdgt_controle). Foram utilizadas 9 repetições por tratamento. 

4.2.7. Plantio e condições de crescimento vegetal 

As sementes previamente tratadas foram então semeadas cuidadosamente, com o auxílio de uma pinça, em 

células de bandejas preenchidas previamente com substrato comercial à base de vermiculita expandida umedecida, 

sendo mantidas em casa de vegetação a temperatura controlada de 33°C. Após germinação, as plantas foram 

transferidas para vasos plásticos individuais (415 mL) contendo também vermiculita nas mesmas condições de umidade 

e temperatura. Tanto nas bandejas quanto nos vasos, as plantas foram irrigadas manualmente, todos os dias, recebendo 

aplicação de fertilizante solúvel Peters (20-20-20 + micronutrientes) após germinação. Esse ensaio foi conduzido em 

casa de vegetação instalada na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), no Departamento 

de Genética, município de Piracicaba - SP. 

4.2.8. Avaliação dos parâmetros relacionados à promoção de crescimento vegetal 

Sessenta dias após a transferência das plantas para os vasos individuais, foi realizada a colheita e avaliação. 

Um total de 9 plantas de cada tratamento tiveram suas raízes separadas da parte aérea, lavadas e acondicionadas em 

potes contendo álcool 70%, e assim mantidas até a análise via scanner. As raízes foram espalhadas em camada 

transparente de água em bandeja (30 cm x 20 cm), e sua imagem foi capturada em resolução de 400 dpi (pontos por 
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polegada) com um sistema de scanner profissional Epson® Expression 11000XL. As imagens foram analisadas para 

comprimento total de raízes (CT), comprimento de raízes laterais (CRL), comprimento de raízes axiais (CRA), área 

superficial total de raízes (AS) e diâmetro médio total (DM) utilizando o software WinRHIZO Arabidopsis (Regent 

Instruments Inc., Quebec, Canada). As dez classes de diâmetro fornecidas pelo software foram simplificadas em apenas 

duas (CRL e CRA), conforme metodologia proposta por Trachsel et al. (2009). Assim, para o comprimento das raízes 

laterais (CRL) foram considerados os fragmentos com diâmetro menor ou igual a 0,5mm, e para o das raízes axiais 

(CRA), os fragmentos com diâmetro maior que 0,5mm. 

O peso seco da parte aérea (PSPA) foi aferido em balança analítica após secagem em estufa com ventilação 

forçada (temperatura = 70°C) por 3 dias. 

4.2.9. Análise dos dados  

Os dados foram submetidos à análise de variância com a inoculação bacteriana e o genótipo da planta como 

fontes de variação usando o programa R (R Core Team 2014). As médias foram consideradas diferentes após teste de 

Tukey a 5% de significância.  

Os coeficientes de correlação de Pearson entre a produção de AIA e a densidade celular, assim como entre 

a produção de AIA e a concentração de L-triptofano adicionado ao meio de cultura foram também calculados 

utilizando o R. 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Genes relacionados à biossíntese de triptofano e AIA presentes no genoma de 

Bacillus sp. RZ2MS9 

Toda a sequência genômica de Bacillus sp. RZ2MS9 foi minada para genes reconhecidamente envolvidos na 

biossíntese de triptofano e do AIA (pelas várias vias biossintéticas possíveis). As classificações funcionais desses genes, 

assim como seus números de acesso NCBI podem ser encontrados no Anexo 1. Genes trp (trpA, trpB, trpC, trpD, trpE, 

trpF e trpG) relacionados à produção do precursor triptofano foram detectados no genoma de RZ2MS9 e encontram-

se representados na Figura 10. 
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Figura 10. Via bioquímica de biossíntese de L-triptofano. trpE codifica a subunidade maior da antranilato sintase; trpG codifica a 
subunidade menor ligante de glutamina da antranilato sintase e catalisa a reação da glutaminase; trpD codifica a antranilato 
fosforibosil transferase; trpF codifica PRA isomerase (fosforibosil antranilato isomerase); trpC codifica InGP sintase (indol-3-glicerol 
fosfato sintase); trpA codifica a subunidade α da triptofano sintase que converte InGP em indol; trpB codifica a subunidade β da 
triptofano sintase e converte indol e serina em triptofano e gliceraldeído-3-fosfato. Todos esses genes foram detectados no genoma 
do Bacillus sp. RZ2MS9. Figura adaptada de Kagan et al. 2008 

 

Com relação às vias biossintéticas do AIA, não foram identificados genes codificadores de enzimas da via 

IAM. Já na via IPA, três genes codificando possíveis aminotransferases podem estar envolvidos na reação de 

transaminação do Trp à IPA, enquanto o gene-chave IPA descarboxilase - ipdC pode ser responsável pela etapa de 

descarboxilação de IPA à IAAld em RZ2MS9. Apenas os genes responsáveis pela codificação de IAAld desidrogenase 

não foram encontrados para essa via. Com relação à via TRM, gene ligados à codificação de amina oxidases 

responsáveis pela conversão de TRM à IAAld foram observados. Para a via IAN, apenas genes de amidases foram 

identificados. O gene Trp acetiltransferase - ysnE, possivelmente envolvido em uma via independente de Trp não muito 

bem caracterizada, também não foi encontrado na sequência genômica do Bacillus sp. RZ2MS9 (Figura 11). 
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Figura 11. Visão geral das vias biossintéticas de L-triptofano e ácido-3-indol-acético (AIA). Os genes detectados no genoma do 
Bacillus sp. RZ2MS9 estão sublinhados e destacados na figura. Linhas pontilhadas indicam etapas poucos caracterizadas ou etapas 
intermediárias omitidas 

 

4.3.2. Efeito do período de incubação na produção de AIA por RZ2MS9 

Um experimento de crescimento foi conduzido em meio LB suplementado com 1g.L-1 de L-triptofano para 

quantificar a produção de AIA bacteriano em diferentes intervalos de tempo durante o crescimento do Bacillus sp. 

RZ2MS9. Uma maior produção de AIA em sobrenadante da cultura foi observada quando a bactéria entrou na fase 

estacionária, a partir das 12 h de crescimento (Figura 12), sendo a produção média máxima da auxina (55 µg.mL-1) 

alcançada com 21 h de crescimento. Apesar do decréscimo de produção de AIA ocorrido 3 h após o pico de produção 

(24 h após o início do crescimento), o experimento indicou que a produção de auxina é dependente da densidade 

celular bacteriana, evidenciado pela análise de uma correlação positiva e significativa entre a produção de auxina e a 

densidade celular bactéria (r = 0,72; P = 0,0002479). Durante a fase log de crescimento, a produção de AIA foi 

praticamente linear, com um baixo nível médio de auxina detectado (10 µg.mL-1).  
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Figura 12. Curvas de crescimento e de produção de auxina por Bacillus sp. RZ2MS9 em meio de cultura LB suplementado com 1 
g.L-1 de L-triptofano. Os dados mostrados são representativos de 3 repetições. Correlação positiva e significativa (r = 0,72; P = 
0,0002479) entre produção de auxina e densidade celular foi observada 

 

4.3.3. Efeito da concentração do L-triptofano na produção de AIA por RZ2MS9 

Um segundo experimento de crescimento foi conduzido para quantificar a produção de AIA bacteriano em 

meio LB suplementado com diferentes concentrações (0; 0,1; 0,5; 1 e 2 g.L-1) de L-triptofano. A avaliação foi feita após 

21 h de crescimento do Bacillus sp. RZ2MS9, momento em que houve o pico de produção observado no experimento 

anterior (Item 4.3.2.). Um aumento na produção de AIA em sobrenadante da cultura foi observado até a concentração 

de 1 g.L-1 (Figura 13) e houve um leve decréscimo na concentração de 2 g.L-1. O experimento indicou uma correlação 

positiva e significativa entre a produção de auxina e a concentração de L-triptofano acrescentado ao meio de cultura 

(r = 0,76; P = 0,00104). Além disso, o crescimento do Bacillus sp. RZ2MS9 parece não ser afetado em diferentes 

concentrações do precursor L-triptofano. 

 

 
Figura 13. Crescimento e produção de auxina por Bacillus sp. RZ2MS9 em meios de cultura LB suplementados com diferentes 
concentrações de L-triptofano (0; 0,1; 0,5. 1 e 2 g.L-1). Os dados mostrados são representativos de 3 repetições. Correlação positiva 
e significativa (r = 0,76; P = 0,00104) entre produção de auxina e a concentração de L-triptofano adicionado ao meio de cultura foi 
observada 
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4.3.4. Efeito de promoção de crescimento em MT e Δdgt após aplicação bacteriana 

Um dos parâmetros aferidos visando avaliar o efeito da inoculação de Bacillus sp. RZ2MS9 no aumento de 

biomassa em tomateiro MT e seu mutante Δdgt foi o Peso Seco da Parte Aérea (PSPA). Incremento altamente 

significativo (p<0,001) de 24% no PSPA foi observado em plantas MT que receberam o tratamento bacteriano 

(MT_RZ2MS9) quando comparadas às plantas MT sem tratamento bacteriano (MT_Controle), enquanto plantas Δdgt 

inoculadas (Δdgt_RZ2MS9) e não inoculadas (Δdgt_Controle) não diferiram significativamente entre si pelo teste Tukey 

a 5% de significância para o mesmo parâmetro (Figura 14).  

 
Figura 14. Efeito da rizobactéria Bacillus sp. RZ2MS9 no peso seco da parte aérea (PSPA) (g) e nos fenótipos de plantas de tomate 
Micro-Tom (MT) e de seu mutante diageotropica (Δdgt) defectivo na sensibilidade ao AIA, 60 dias após o plantio. Os dados 
representam a média de 9 repetições por tratamento. Diferentes letras maiúsculas indicam diferenças significativas entre genótipos 
(MT x Δdgt), enquanto diferentes letras minúsculas indicam diferenças significativas entre tratamentos (RZ2MS9 x Controle) dentro 
de cada genótipo pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

A aplicação da RPCP Bacillus sp. RZ2MS9 aumentou significativamente (p<0,001) em 25, 26 e 17% o 

comprimento total de raízes (CT), o comprimento de raízes laterais (CRL) e a área superficial total de raízes (AS), 

respectivamente, de plantas MT_RZ2MS9 quando comparadas às plantas MT_Controle, enquanto não exerceu efeito 

significativo no incremento dessas variáveis quando se comparam plantas Δdgt_RZ2MS9 e Δdgt_Controle (Figura 15 

A, B e D). O efeito de promoção de crescimento e alteração na arquitetura das raízes de plantas MT_RZ2MS9 com 

relação a plantas MT_Controle é claramente observado na Figura 16. Com relação ao parâmetro comprimento de 

raízes axiais (CRA) nenhuma diferença significativa entre os tratamentos MT_RZ2MS9 e MT_Controle nem entre 

Δdgt_RZ2MS9 e Δdgt_Controle foi observada (Figura 15 C). No entanto, o diâmetro médio total (DM) de plantas 

MT_RZ2MS9 foi significativo e 7% menor que de plantas MT_Controle, enquanto a inoculação não exerceu efeito 
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significativo sobre o diâmetro médio de raízes quando se comparam plantas Δdgt_RZ2MS9 e Δdgt_Controle (Figura 

15 E). 

 

 
Figura 15. Respostas de plantas de tomate Micro-Tom (MT) (em cinza) e de seu mutante diageotropica (Δdgt), defectivo na 
sensibilidade ao AIA, (em branco) à inoculação da rizobactéria Bacillus sp. RZ2MS9, 60 dias após o plantio, detectadas através da 
análise dos seguintes parâmetros referentes à arquitetura de raízes: A) Comprimento Total de Raízes (CT), B) Comprimento de 
Raízes Laterais (CRL), C) Comprimento de Raízes Axiais (CRA), D) Área Superficial Total de Raízes (AS) e E) Diâmetro Médio 
Total (DM). Os dados representam a média de 9 repetições por tratamento. Diferentes letras maiúsculas indicam diferenças 
significativas entre genótipos (MT x Δdgt), enquanto diferentes letras minúsculas indicam diferenças significativas entre tratamentos 
(RZ2MS9 x Controle) dentro de cada genótipo pelo teste de Tukey a 5% de significância 

 

 
Figura 16. Efeito fenotípico sobre a arquitetura de raízes de (A) planta de tomate Micro-Tom (MT) inoculada com a rizobactéria 
Bacillus sp. RZ2MS9 e (B) planta de tomate MT sem inoculação bacteriana - controle. Imagens capturadas em scanner profissional 
Epson® Expression 11000XL a 400 dpi. 
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4.4. Discussão 

A maioria, se não todas, atividades fisiológicas das plantas é regulada por um ou mais hormônios vegetais 

(fitormônios). Em adição às plantas, muitas bactérias são também capazes de sintetizar e/ou modular o nível de alguns 

desses hormônios incluindo a auxina Ácido-3-Indol-Acético (AIA), sendo esse o mecanismo mais comumente 

utilizado para explicar os efeitos positivos de bactérias promotoras de crescimento vegetal (Glick 2015). A maioria dos 

estudos anteriores mostram que organismos produtores de AIA são Gram-negativos, poucas linhagens Gram-

positivas, como Bacillus spp. eram conhecidas por produzir AIA até pouco tempo atrás (Mohite 2013). No entanto, a 

promoção de crescimento por Bacillus spp. tem sido atualmente apontada como diretamente relacionada a sinalização 

fitormonal por diferentes espécies bacterianas dentro desse gênero (Wahyudi et al. 2011). Inoculação de raízes de 

plantas com fitormônios produzidos por B. subtilis estimulou o crescimento vegetal assim como aumentou o nível de 

hormônio endógeno o que sugere que respostas de crescimento são mediadas por mudanças hormonais (Arkhipova 

et al. 2005). Faisal e Hasnain (2006) demonstraram o efeito fitoestimulatório de inóculos de B. cereus sob condições in 

vitro e de casa de vegetação. Experimentos conduzidos usando linhagens selvagens e mutantes de linhagens de B. 

amyloliquefaciens sugeriram o papel do AIA na promoção de crescimento vegetal (Idris et al. 2007). Ainda, um estudo de 

Ahmed e Hasnain (2010) demonstrou que a inoculação de duas linhagens de Bacillus produtoras de AIA aumentaram 

significativamente a altura da parte aérea, comprimento de raízes e o número de folhas nas plantas comparadas aos 

tratamentos não inoculados sugerindo o uso de Bacillus spp. produtores de AIA como efetivos inoculantes promotores 

de crescimento vegetal. 

A rizobactéria Bacillus sp. RZ2MS9 foi isolada de rizosfera de guaranazeiro amazônico e possui a capacidade 

de promover o crescimento de soja e milho. A linhagem foi constatada como produtora de AIA in vitro e esse 

mecanismo foi sugerido como grande contribuidor de seu expressivo efeito promotor de crescimento vegetal (Batista, 

2012). A análise genômica de Bacillus sp. RZ2MS9 revelou que diversos genes potencialmente contribuem com seu 

efeito promotor de crescimento vegetal, como discutido no Capítulo 2. No presente capítulo, foi investigado o papel 

do fitormônio AIA secretado por RZ2MS9 e identificados genes possivelmente relacionados às vias biossintéticas 

desse hormônio e de seu precursor. Pelo uso do draft genômico de RZ2MS9, foi realizada uma varredura genômica, 

tendo como base estudos relacionados, visando identificar genes-chave nas vias biossintéticas do triptofano e do AIA 

nesse isolado.  

Sabe-se que, basicamente, o precursor da formação do AIA bacteriano é o aminoácido L-triptofano (Trp), 

que pode ser obtido do meio ou ser produzido pela própria bactéria (Duca et al. 2014). Os genes para a produção de 

Trp foram detectados no genoma do Bacillus sp. RZ2MS9 sugerindo que essa bactéria não depende exclusivamente da 

presença desse precursor no meio externo para produzir o AIA. Mesmo que a maioria das bactérias produzam 

triptofano, níveis endógenos são muito baixos para levar a uma alta produção de AIA. Dessa forma, mesmo possuindo 

os genes para codificação de triptofano, bactérias produtoras de AIA adquirem a maioria do Trp de fontes exógenas, 

principalmente os exsudatos de sementes e raízes, onde sua quantidade depende da espécie, idade e estado nutricional 

da planta, assim como outros fatores ambientais (Patten et al. 2013).  

Vários produtos intermediários nomeados Indol-3-Piruvato (IPA), Indol-3-Acetonitrila (IAN), Indol-3-

Acetamida (IAM) ou Triptamina (TRM) estão envolvidos na biossíntese de AIA e as vias propostas para formação 

desse fitormônio são geralmente classificadas com base nesses compostos intermediários (Spaepen e Vanderleyden 

2011). Apesar da diversidade de vias para produção de AIA, a biossíntese procariótica desse hormônio 

predominantemente parece seguir duas rotas principais: as vias IPA e IAM (Cassán et al. 2011). Dessa forma, 
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Lambrecht et al. (2000) propuseram dois principais padrões representativos de biossíntese de AIA nas interações 

planta-micro-organismos, dependendo do papel eco-fisiológico da rizobactéria: fitopatogênica ou promotora de 

crescimento. No caso de fitopatógenos, o AIA parece ser produzido preferencialmente via IAM, como ocorre em 

Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes, Pseudomonas savastanoi e Erwinia herbicola (Morris 1995, Clark et al. 1993). Em 

contraste, a maioria das rizobactérias promotoras de crescimento vegetal como Azospirillum sp. e algumas espécies não 

patogênicas de Pseudomonas spp., Bacillus spp. e Enterobacter spp. sintetizam AIA predominantemente através da via IPA 

(Patten e Glick 1996, Koga et al. 1991). É provável que o Bacillus sp. RZ2MS9 produza AIA através da via IPA, visto 

que o gene ipdC que codifica a enzima IPA descarboxilase responsável por converter IPA em indol-3-acetaldeído 

(IAAld) foi encontrado no genoma de RZ2MS9, assim como genes codificantes de aminotransferases responsáveis 

pela conversão de triptofano a IPA, na mesma via. No entanto, a exata contribuição do papel dessa via e cada enzima 

envolvida na produção de AIA por RZ2MS9 deverá ser explorada através de análises de quantificação mais precisas 

dos compostos intermediários durante a produção de AIA pela rizobactéria, utilizando a técnica de HPLC por 

exemplo, por meio de mutagênese desses genes e análise no fenótipo resultante, ou pela combinação dessas técnicas 

assim como foi realizado no trabalho de Shao et al. (2015a), que identificaram que Bacillus amyloliquefaciens SQR9, uma 

rizobactéria promotora de crescimento isolada de rizosfera de pepino, possui um conjunto completo de genes da via 

IPA e parece ser capaz de sintetizar AIA através de múltiplas vias. Um estudo pioneiro da mutagênese de genes 

relacionados à biossíntese de AIA em Azospirillum brasilense foi realizado por Barbieri e Galli (1993) e o mutante com 

baixa produção hormonal foi menos eficiente que a linhagem selvagem em aumentar o número, comprimento e 

densidade de raízes de Triticum durum. Resultados similares foram obtidos com um mutante de Pseudomonas putida 

nocauteado no gene ipdC (Patten e Glick 2002a) e de Bacillus amyloliquefaciens FZB42 nocauteado nos genes responsáveis 

pela codificação da enzima nitrilase e AIA acetiltransferase - ysnE (Idris et al. 2007). 

A habilidade de Bacillus sp. RZ2MS9 em sintetizar AIA foi determinada por reação do sobrenadante da 

cultura com o reagente de Salkowski, o qual detecta tanto AIA quanto alguns de seus intermediários, como IPA e IAM 

(Glickmann e Dessaux 1995). A reação produz uma quantidade proporcional de um complexo férrico, o qual é rosa 

em cor e pode ser quantificado por medição de absorbância a um comprimento de onda de 520 nm em 

espectrofotômetro (Bric et al. 1991). Pela quantificação da produção de AIA ao longo do crescimento do Bacillus sp. 

RZ2MS9 foi observada que a concentração média de AIA permanece baixa (6 µg.mL-1) e constante durante a fase log 

de crescimento, aumentando significativamente após 12 h, quando a bactéria entra na fase estacionária. O AIA é 

produzido por diversas culturas bacterianas, incluindo Bacillus spp. promotores de crescimento vegetal, especialmente 

quando estão na fase estacionária de crescimento, mesmo quando o L-triptofano exógeno está presente durante todo 

o ciclo de crescimento (Ali 2015, Shim et al. 2015, Patten et al. 2013; Swain et al. 2007).  

Esse fato pode ser explicado por três hipóteses: primeiramente, alguns genes envolvidos na biossíntese do 

AIA podem ser induzidos em resposta a um sinal dependente de densidade celular (Quorum Sensing). N-acilhomoserina 

lactonas (AHLs) já foram caracterizadas por regularem a produção bacteriana de AIA em Gram-negativas, como em 

Azospirillum lipoferum B518 (Boyer et al. 2008). A segunda hipótese que explica o aumento de produção de AIA 

bacteriano na fase estacionária de crescimento é a de que a expressão dos genes AIA é desencadeada por fatores de 

estresse incluindo exaustão de fonte de carbono e nitrogênio, redução na taxa de crescimento e privação de oxigênio 

(Ona et al. 2005). Em algumas bactérias Gram-negativas, a regulação da expressão de genes relacionados à biossíntese 

de AIA, incluindo o ipdC, é realizada pelo fator sigma RpoS de estresse e fase estacionária (Patten e Glick 2002b). A 

estimulação da síntese de AIA por esse fator pode fornecer um mecanismo pelo qual a bactéria promove exsudação 

radicular para obter nutrientes a partir de seu crescimento quando privadas de nutrientes. Além disso, não se pode 
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descartar uma terceira hipótese de que a bactéria pode ser capaz de obter o máximo de triptofano da massa bacteriana 

morta na fase estacionária, o que poderia resultar na maior produção de AIA durante essa fase (Swain et al. 2007). 

Outro fato que merece ser destacado é que o nível de produção de AIA declinou no sobrenadante do meio 

de cultura durante a fase estacionária tardia. Tal fato aponta o consumo de alguns intermediários da biossíntese do 

AIA que também reagem com o reativo de Salkowski e/ou que o Bacillus sp. RZ2MS9 apresenta uma atividade 

degradadora de AIA. Esse atributo de degradação de auxina é similar ao de Bacillus sp JH 2-2, uma rizobactéria 

promotora de crescimento de Brassica juncea L., que apresenta atividade produtora e degradadora de AIA (Shim et al. 

2015). A exposição ao AIA em excesso pode causar danos nos tecidos vegetais devido à geração de espécies reativas 

de oxigênio, causando danos oxidativos e dificultando sistemas antioxidantes (de Melo et al. 2004, Wang et al. 2007), 

e bactérias que possuem essas características antagônicas parecem ser capazes de controlar essa concentração. 

O L-triptofano, como já mencionado, é o principal precursor da síntese de AIA em bactérias. Nossos 

experimentos mostram que a biossíntese de quantidades significativas de AIA pelo Bacillus sp RZ2MS9 depende da 

presença exógena desse aminoácido já que baixas concentrações de AIA foram detectadas no sobrenadante da cultura 

quando não houve adição de L-triptofano, além disso, o triptofano exógeno parece não ser vital para o crescimento 

bacteriano pois não houve redução na densidade celular de RZ2MS9 quando esse aminoácido não foi adicionado ao 

meio de cultura.  

A análise colorimétrica mostrou que com o aumento da concentração de L-triptofano de 0 a 1 g.L-1, houve 

um aumento linear na produção de AIA por RZ2MS9, no entanto, houve uma ligeira redução na produção hormonal 

quando a bactéria foi crescida no meio suplementado com 2 g.L-1 de L-triptofano. Esse fato foi também observado 

por Swain et al. (2007) na linhagem Bacillus subtilis CM5 e por Ali (2015) em diversas espécies de Bacillus spp. testadas. 

Nossos resultados estão, ainda, de acordo com pesquisas anteriores que mostram que a produção do AIA bacteriano, 

incluindo por espécies de Bacillus spp., é correlacionada ao aumento das concentrações de L-triptofano no meio de 

cultura (Shao et al. 2015b, Idris et al. 2007).  

A fim de investigar o envolvimento da auxina produzida pelo Bacillus sp. RZ2MS9 na promoção de 

crescimento vegetal, foi estabelecido um modelo de estudo funcional utilizando plantas anãs de tomateiro Micro-Tom 

(MT) e seu mutante isogênico diageotropica (Δdgt), insensível à percepção de auxinas, sendo o efeito da inoculação 

bacteriana comparado entre essas plantas. A resposta das plantas à inoculação bacteriana foi avaliada através da análise 

de modificações fenotípicas na biomassa vegetal, expressa em Peso Seco da Parte Aérea (PSPA). Visto que sistema 

radicular de dicotiledôneas, como o tomate, é composto de raízes primárias ao longo das quais se ramificam raízes 

secundárias, ou laterais, as modificações na arquitetura da raiz foram detectadas através da análise de cinco parâmetros 

radiculares realizada pelo software WinRHIZO: Comprimento Total de Raízes (CT), Comprimento de Raízes Laterais 

(CRL), Comprimento de Raízes Axiais (CRA), sendo esses dois últimos parâmetros baseados em classes pré-

determinadas de diâmetro, além da Área Superficial Total de Raízes (AS) e do Diâmetro Médio Total (DM).  

A aplicação da bactéria Bacillus sp. RZ2MS9 causou um incremento significativo de cerca de 25% no PSPA, 

CT e CRL de plantas MT inoculadas com a bactéria quando comparadas às plantas MT não inoculadas, além disso, a 

bactéria perdeu o potencial de incremento dessas variáveis em plantas Δdgt, deficientes na percepção de auxinas, 

indicando a dependência do AIA na promoção de crescimento de plantas de tomate Micro-Tom por RZ2MS9. Além 

disso, pudemos observar que o CRA não foi afetado em plantas MT que receberam a bactéria e que o diâmetro médio 

total de raízes de plantas MT inoculadas com a bactéria teve uma redução significativa de 7% em comparação às plantas 

MT controle, enquanto esses parâmetros também não foram afetados pela inoculação bacteriana em plantas Δdgt. 
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A inibição do crescimento de raízes primárias e a indução do desenvolvimento de raízes laterais levando ao 

aumento da biomassa da parte aérea observados no presente estudo têm sido descritos como um fenótipo característico 

do desenvolvimento vegetal regulado por auxinas (Sukumar et al. 2013, Rahman et al. 2002). Esses hormônios parecem 

estar ligados a uma localização muito precisa em diferentes células e tecidos vegetais (Muday et al. 2012). Recentemente, 

foi descoberto que o conjunto de genes que respondem à auxina difere significativamente entre diferentes tipos 

celulares nas raízes, refletindo mecanismos complexos de resposta a esse hormônio em plantas (Salehin et al. 2015). O 

diâmetro médio total de raízes reduzido pela aplicação da bactéria é mais um indicativo que a bactéria induz o 

desenvolvimento de raízes laterais, que são caracterizadas por um diâmetro médio menor quando comparadas às raízes 

axiais. Apesar de raízes mais grossas possuírem maior capacidade de transporte de água e nutrientes e serem menos 

vulneráveis a condições edáficas adversas, raízes finas permitem uma exploração do solo muito maior (Richardson et 

al. 2009) e as modificações na arquitetura das raízes observadas no presente trabalho certamente tiveram grande 

influência na melhora da aquisição vegetal de água e nutrientes, refletindo no aumento da biomassa da parte aérea. 

O uso de mutantes hormonais vegetais tem se tornado uma ferramenta importante na demonstração do 

efeito causado por bactérias produtoras de fitormônios quando aplicadas a plantas. O primeiro estudo a utilizar esses 

mutantes para investigar a indução de vias de sinalização hormonal em plantas em interação com rizobactérias 

promotoras de crescimento vegetal foi reportado por Ryu et al. (2005). Diferentes linhagens de Arabidopsis thaliana 

mutantes defectivas em diversas respostas a vias hormonais foram utilizadas para demonstrar que a elicitação do 

crescimento in vitro de A. thaliana por linhagens de RPCPs envolveu sinalização de brassinosteróides, AIA, ácido 

salicílico e giberelinas (Ryu et al. 2005). 

Mutantes de A. thaliana insensíveis a fitormônios também foram usados para investigar os efeitos de RPCPs 

como Bacillus megaterium (López-Bucio et al., 2007), Phyllobacterium brassicacearum STM196 (Contesto et al. 2010, Galland 

et al. 2012), B. subtilis TpP-1, Pseudomonas sp. AvH-4, P. aeruginosa AS-17 (Ali 2015) e Burkholderia phytofirmans PsJN 

(Poupin et al. 2016) na promoção de crescimento vegetal e modificação de arquitetura radicular.  

Assim como no presente estudo, B. megaterium causou inibição do crescimento de raízes primárias, seguido 

de um aumento no desenvolvimento de raízes laterais, porém esses efeitos não foram reduzidos nas plantas mutantes 

defectivas para percepção de AIA e etileno, sugerindo que o efeito promotor de crescimento por essa bactéria ocorre 

independentemente desses hormônios (López-Bucio 2007). Em contraste, a inoculação de Arabidopsis com a linhagem 

de rizobactéria Phyllobacterium brassicacearum STM196 resultou em elongação dos pelos radiculares e no aumento do 

crescimento de raízes laterais em Arabidopsis selvagens, sendo esses efeitos abolidos em mutantes defectivos no 

transporte e sinalização de auxinas (Contesto et al. 2010) e etileno (Galland et al. 2012), indicando que essas vias são 

requeridas na promoção de crescimento e resposta da arquitetura da raiz por esse isolado. Estudos mais recentes 

utilizando também mutantes de Arabidopsis thaliana insensíveis a auxinas e etileno demonstraram que a indução de 

crescimento vegetal por B. subtilis TpP-1, Pseudomonas sp. AvH-4, P. aeruginosa AS-17 (Ali 2015) e Burkholderia phytofirmans 

PsJN (Poupin et al. 2016) está associada à sinalização bacteriana desses hormônios.  

Micro-Tom é uma planta-modelo com tamanho e ciclo de vida reduzidos, comparável a Arabidopsis thaliana, 

com a vantagem adicional de ter uma relevância agronômica significativa, razão pela qual tem se tornado o próximo 

alvo, ou um modelo adicional promissor de dicotiledônea, para estudos genômicos de plantas (Carvalho et al. 2011). 

Existem diversos mutantes deficientes ou insensíveis a hormônios disponíveis a partir do Micro-Tom (Carvalho et al. 

2011) e, portanto, uma ampla gama de processos estimulados por fitormônios pode ser estudada. Essa planta-modelo 

tem sido utilizada em análises de promoção de crescimento por uma ampla gama de micro-organismos, incluindo 

fungos e actinomicetos (Fiorini et al. 2016, Palaniyandi et al. 2014). Além disso, plantas de Micro-Tom e seu mutante 



71 

 

Δdgt já foram utilizadas em combinação para confirmar a atividade do tipo auxina em matéria húmica (Canellas et al. 

2011, Dobbs et al. 2007). No entanto, até nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo utilizando essa variedade de 

tomate juntamente com um de seus mutantes para a para investigação do impacto de hormônios produzidos por 

rizobactéria na promoção de crescimento vegetal.  
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5. Bacillus sp. RZ2MS9 PROMOVE O CRESCIMENTO DE MILHO E SOJA EM CONDIÇÕES DE 

CAMPO 

RESUMO 

Bioinoculantes formulados com Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas 
(RPCPs) consistem em uma fonte barata e não danosa ao ambiente de suplementação nutricional vegetal 
e apresentam, portanto, grande potencial na substituição ou redução do uso de fertilizantes minerais 
visando sistemas agrícolas sustentáveis. Por esse motivo, a busca por micro-organismos que possuam a 
capacidade de manter relações benéficas, especialmente com gramíneas, é cada vez maior. As culturas 
do milho e da soja representam mais de 80% da área cultivada com grãos no Brasil, considerando o 
tamanho desses mercados, incrementos relativamente modestos de crescimento e produtividade podem 
gerar riqueza significativa ao país. No presente estudo, o efeito sobre o desenvolvimento e produtividade 
de milho e soja com a aplicação da RPCP Bacillus sp. RZ2MS9 foi avaliado em condições de campo e 
comparado com o desempenho de bioinoculantes comerciais. No milho, o efeito da inoculação 
bacteriana foi, ainda, associado à adubação nitrogenada para verificar a possibilidade de redução desses 
insumos. Bacillus sp. RZ2MS9 apresentou efeitos significativos no desenvolvimento tanto de soja 
(comparáveis aos efeitos de rizóbios) quanto de milho os quais, porém, não refletiram em aumento 
significativo de produtividade de ambas as culturas. No entanto, o potencial do Bacillus sp. RZ2MS9 é 
bastante claro pois, com um custo de produção inferior a R$1,00 por hectare, sua inoculação causou 
incremento de 16 sacas de milho por hectare com redução de 30% na adubação nitrogenada, assim 
como um incremento de 11 sacas de soja por hectare, ambos comparados ao controle não inoculado. 
Diversos fatores físicos e químicos do solo, fatores ambientais e o próprio genótipo da planta podem 
influenciar na atuação de RPCPs em condições de campo, sendo imprescindível, portanto, dar 
continuidade a estudos utilizando o Bacillus sp. RZ2MS9 em diferentes condições para obtenção de 
resultados consistentes. 

Palavras-chave: RPCP; Bioinoculantes; Nitrogênio; Agricultura sustentável 

 

ABSTRACT 

Bioinoculants formulated with Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPRs) are a cheap 
and non-harmful source of nutrient supplementation and therefore have great potential in replacing, or 
reducing, the use of mineral fertilizers for sustainable agricultural systems. For this reason, the search 
for microorganisms that have the capacity of maintain beneficial relationships, especially with grasses, 
is growing. Maize and soybean crops account for more than 80% of the area planted with grains in 
Brazil, considering the size of these markets, relatively modest increases in growth and yield can generate 
significant gains for the country. In the present study, the effect on development and yield of maize and 
soybean by the application of the PGPR Bacillus sp. RZ2MS9 was evaluated under field conditions and 
compared to the performance of commercial bioinoculants. In maize, the effect of bacterial inoculation 
was also associated with nitrogen fertilization to verify the possibility of reducing these inputs. Bacillus 
sp. RZ2MS9 showed significant effects on the development of both soybean (comparable to the effects 
of rhizobia) and maize, but did not reflect on a significant increase in yield of both crops. However, the 
potential of Bacillus sp. RZ2MS9 is very clear because, with a production cost of less than R$1.00 per 
hectare, its inoculation caused an increase of 16 sacks of maize per hectare with a 30% reduction in 
nitrogen fertilization, as well as an increase of 11 sacks of soybean per hectare, both compared to 
uninoculated control. Several physical and chemical factors of the soil, environmental factors and the 
plant genotype itself can influence the performance of PGPR in field conditions. Therefore, it is 
essential to continue the studies using Bacillus sp. RZ2MS9 under different conditions to obtain 
consistent results. 

Keywords: PGPR; Bioinoculant; Nitrogen; Sustainable agriculture 
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5.1. Introdução 

O consumo global de fertilizantes minerais cresce atualmente cerca de 1,8% por ano com uma estimativa 

de alcançar 200,5 milhões de toneladas de nutrientes até o final de 2018 (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations - FAO 2015). Segundo o International Plant Nutrition Institute (IPNI 2016), no Brasil, durante o ano agrícola de 

2015, foram utilizados aproximadamente 3,6 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados. Deste montante, 70% 

é proveniente de importações. Além disso, pelas estimativas realizadas pela Petróleo Brasil S/A (PETROBRAS 2009), 

o consumo de ureia no País apresenta um crescimento de 3,4% ao ano, sendo a cultura do milho a principal 

consumidora, em torno de 30% (1,3 milhões de toneladas por ano). A necessidade crescente de produzir mais alimentos 

é o principal fator responsável por essa demanda de nutrientes minerais, no entanto, as fontes químicas encontram 

sérias restrições econômicas e principalmente ambientais e, portanto, os próximos anos são extremamente promissores 

para a consolidação de pesquisas utilizando micro-organismos como bioinoculantes (Hungria e Megías 2013). 

Bioinoculantes, ou inoculantes microbianos, são preparações contendo células vivas ou latentes de micro-

organismos que, quando aplicados às sementes, superfície vegetal ou solo, colonizam a rizosfera ou interior da planta 

e promovem seu crescimento por aumentar a disponibilidade de elementos nutricionalmente importantes através de 

processos biológicos diretos ou indiretos, ou ambos (Vessey 2003). Esses produtos são uma fonte barata e não danosa 

ao ambiente de suplementação nutricional vegetal em vista de substituir ou reduzir o uso de fertilizantes minerais em 

sistemas agrícolas sustentáveis.  

O milho (Zea mays L.) é o principal cereal cultivado no Brasil. Em janeiro de 2017, uma área de 

aproximadamente 16 milhões de hectares (28,5% da área total cultivada com grãos no Brasil) foram destinados à cultura 

no país, com uma produtividade média de 5.249 Kg.ha-1 e produção total de 84,5 milhões de toneladas, havendo uma 

perspectiva global de aumento na demanda e no preço do grão (Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, 

2017). Cerca de 2,25 milhões de hectares plantados com milho no Brasil (14% da área cultivada com milho) são 

destinados à produção de silagem, uma atividade cada vez mais significante na produção de alimento para as atividades 

pecuárias (Pereira 2013). 

A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas e corresponde a 

aproximadamente 60% da área total cultivada com grãos no país. O cultivo da mesma ocorre em todo território, e 

atualmente no Brasil, a área plantada de soja atingiu o recorde de 33,8 milhões de hectares com uma produtividade 

média de 3.072 Kg.ha-1 e produção total de 103,8 milhões de toneladas (CONAB, 2017). Considerando o tamanho 

desses mercados, incrementos relativamente modestos de crescimento e produtividade podem gerar ganhos 

econômicos significativos ao país. 

Assim como o presente trabalho, alguns esforços vêm sendo realizados no sentido de se buscar micro-

organismos que possuam a capacidade de manter relações benéficas, especialmente com gramíneas. A exemplo, a 

bactéria promotora de crescimento vegetal Azospirillum brasilense tem apresentado um grande potencial de resposta em 

associação com a cultura do milho e trigo (Hungria et al. 2010). Outra perspectiva interessante e buscada por décadas, 

porém com resultados pouco animadores, é a incorporação nas plantas de genes envolvidos no crescimento vegetal 

(Hungria e Megías 2013). Tais genes podem ser encontrados em bactérias promotoras do crescimento de plantas, como 

aqueles apresentados no Capítulo 2 do presente trabalho. 

Com relação à soja, uma das características mais importantes dessa cultura, e parte do sucesso de sua 

produção especialmente no Brasil, é a utilização maciça das bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Bradyrhizobium 

spp.. Perante a limitação de nitrogênio mineral, essas bactérias formam nódulos nas raízes de leguminosas, e dentro 
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desses nódulos, realizam a transformação do nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados (amônio ou nitrato), 

pela Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN), tornando-os disponíveis para planta hospedeira e suprindo cerca de 80% 

das necessidades de N nessas espécies (De Bruijn 2015, Alves et al. 2003). Estima-se que o Brasil possa economizar 

cerca de US$ 7 bilhões em fertilizantes nitrogenados anualmente (Nogueira e Hungria 2013) e tenha deixado de emitir 

250 mil toneladas de óxido nitroso, um gás de efeito estufa extremamente nocivo, para a atmosfera, em 2015, devido 

a essa eficiente associação (Ferreira 2015). Sem o rizóbio, a soja brasileira teria seu custo de produção muito elevado, 

afetando diretamente sua competitividade no mercado mundial (Mendes e Reis Júnior 2010). Entretanto, bactérias de 

vida livre, incluindo representantes do gênero Bacillus spp., também podem beneficiar o crescimento da soja (Stefan et 

al. 2010). Essas bactérias podem inclusive ser utilizadas em consórcio com rizóbios, incrementando sua performance 

(Masciarelli et al. 2014). 

Por décadas, diferentes espécies de micro-organismos têm sido estudadas visando a produção de 

formulações bioinoculantes nas mais variadas culturas vegetais incluindo Pseudomonas, Bacillus, Enterobacter, Klebsiella, 

Azobacter, Burkholderia, Azospirillum e Serratia (Babalola 2010). Entretanto, membros do gênero Bacillus spp. se destacam 

pela facilidade de formulação e maior sobrevivência em campo e em armazenamento (Toyota 2015) e têm sido objetos 

de estudo há mais de 40 anos (Merriman et al. 1974), com alguns produtos liberados para comercialização, como o 

Kodiak® (B. subtilis GB03), Rhizovital® (B. amyloliquefaciens FZB42), Ballad® (B. pumilus QST 2808), Subtilex® (B. 

subtilis MBI 600) e outros (Bettiol et al. 2012). Particularmente no Brasil, o inoculante comercializado Rizolyptus®, que 

auxilia no enraizamento de mini-estacas e estacas de eucaliptos é composto por isolados de B. subtilis 

(http://www.biosoja.com.br/produto-rizolyptus.php). 

A linhagem Bacillus sp. RZ2MS9, isolada da rizosfera de plantas sadias de guaranazeiro amazônico, apresenta 

grande potencial de aplicação inoculante como promotor de crescimento de milho e soja. Plantas inoculadas com essa 

bactéria tiveram incrementos expressivos na altura (25,9% em soja e 35,5% em milho), no peso seco da parte aérea 

(95,8% em soja, 235,5% em milho) e no peso seco do sistema radicular (247,8% em milho) em relação ao controle, 

não inoculado, em condições de casa de vegetação (Batista 2012, Batista et al. submetido para publicação). No entanto, 

seu potencial benéfico na promoção de crescimento dessas culturas ainda não havia sido avaliado em condições de 

campo, assim como seu potencial de incremento de produtividade. Dessa forma, no presente capítulo, o efeito no 

desenvolvimento e produtividade de milho e soja com a inoculação de Bacillus sp. RZ2MS9 foi avaliado em condições 

de campo, sendo seu desempenho comparado a inoculantes comercialmente disponíveis para as culturas do milho 

(linhagens de Azotobacter spp. Baraúna) e da soja (rizóbio SEMIA 5080) e ao efeito da ausência de inoculação (controle 

negativo). 

 

5.2. Material e métodos 

5.2.1. Material biológico 

O efeito promotor de crescimento vegetal da rizobactéria Bacillus sp. RZ2MS9 foi testado em campo nas 

culturas de milho e soja por bacterização de sementes (milho híbrido 30A37PW® - Morgan Sementes e Biotecnologia, 

e soja cultivar INTACTA RR2-PRO® - Monsanto), sendo seu desempenho comparado a um produto comercial cedido 

gentilmente pela empresa Baraúna, composto por linhagens de Azotobacter spp. promotoras de crescimento em milho, 

e ao rizóbio recomendado para soja Bradyrhizobium japonicum SEMIA 5080 gentilmente cedido pela Dra. Mariângela 

Hungria, da EMBRAPA Soja. 
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5.2.2. Caracterização das áreas experimentais  

5.2.2.1. Milho 

O experimento em campo com milho foi conduzido de Outubro de 2015 a Março de 2016 em uma área de 

0,3 hectares (latitude 23°31’59” sul, longitude 49°14’40” oeste, altitude 669 m) na fazenda “Chapadão Chão Quente”, 

no município de Taquarituba - SP, gentilmente disponibilizada por Rodrigo E. M. de Almeida. O experimento foi 

instalado em área anteriormente ocupada com pastagem do genêro Urochloa. A precipitação e temperatura médias da 

região durante a condução do experimento são exibidas na Figura 17. As características químicas da área de estudo 

antes do plantio de milho estão apresentadas na Tabela 5. 

 

Figura 17. Temperatura média e precipitação pluviométrica na cidade de Taquarituba – SP nos meses de condução do experimento 
com o milho (Fonte: NASA Power, 2017 – dados de temperatura; Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas-
CIIAGRO, 2017 – dados de precipitação) 

 

Tabela 5. Resultados da análise de solo para avaliação da fertilidade da área experimental em Taquarituba - SP 

Perfil pH MO P K Ca Mg Al SOB CTC SB V% Cu Fe Zn Mn B 

Solo de Taquarituba - Textura muito argilosa 

cm CaCl2 g.dm-3 mg.dm-3 -------------- mmolc.dm-3 -----------   % --------- mg.dm-³ --------- 

0 a 20 5,2 37 27 2,1 40 22 2 64 98 65 11 38 0,9 2,1 0,34 

20 a 40 4,5 21 8 0,6 19 15 8 35 82 42 0,6 20 0,3 0,9 0,38 

P extraído por resina aniônica; Cu, Fe, Zn, Mn extraídos em DTPA; B extraído em H2O quente; MO: matéria orgânica; SOB: soma 
de bases; CTC: capacidade de troca de cátions; SB: saturação da CTC por bases  

 

5.2.2.2. Soja 

O experimento em campo com soja foi conduzido de Dezembro de 2015 a Abril de 2016 em uma área de 

1 hectare da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ/USP (latitude 22 42' 30" sul, longitude 47 38' 

30" oeste, altitude 546m), no município de Piracicaba-SP, com a colaboração do grupo de estágio “PACES – 
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Projetando Agricultura Compromissada em Sustentabilidade”. O experimento foi instalado em área anteriormente 

ocupada por soja (Safra de 2014/2015) e tremoço branco - Lupinus albus (inverno 2015). A precipitação e temperatura 

médias da região durante a condução do experimento são exibidas na Figura 18. As características químicas da área de 

estudo antes do plantio de soja estão apresentadas na Tabela 6. 

 

Figura 18. Temperatura média e precipitação pluviométrica na área experimental situada na Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” ESALQ/USP no período de condução do experimento, de 11/12/15 a 02/04/16 (Fonte: Série de Dados 
Climatológicos ESALQ, 2017) 

 

Tabela 6. Resultados da análise de solo para avaliação da fertilidade da área experimental na ESALQ/USP, Piracicaba- SP 

pH MO P K Ca Mg H+Al Al SOB CTC SB SA S SO4 Cu Fe Zn Mn B 

CaCl2 g.dm-3 mg.dm-3 ---------------mmolC.dm-3---------------- V% m% mg.dm-3 --------- mg.dm-³ --------- 

Solo da ESALQ – Piracicaba – Textura média 

4,8 7 37 1,6 18 5 25 0 25 50 50 0 6 1,1 22 2,1 8,2 0,22 

P extraído por resina aniônica; Cu, Fe, Zn, Mn extraídos em DTPA; B extraído em H2O quente; MO: matéria orgânica; H+Al: acidez 

potencial; SOB: soma de bases; CTC: capacidade de troca de cátions; SB: saturação da CTC por bases; SA: saturação Al 

 

5.2.3. Preparo do inóculo bacteriano e tratamento de sementes 

Os inóculos bacterianos de RZ2MS9 e rizóbio SEMIA 5080 foram preparados no laboratório de Genética 

de Micro-organismos “Prof. João Lúcio de Azevedo”, na ESALQ/USP, Piracicaba-SP, e levados para as áreas 

experimentais. Um microlitro de suspensão celular da linhagem Bacillus sp. RZ2MS9 (1x108 UFC.mL-1) foi inoculado 

em erlenmeyer, contendo 1L de meio de cultura líquido LB (peptona 10 g.L−1, extrato de levedura 5 g.L−1, NaCl 10 

g.L−1), agitado constantemente por aproximadamente 6 h a 28°C até atingir a fase log que corresponde a 1x108 

UFC.mL-1. O mesmo foi feito para a linhagem 5080 de rizóbio, no entanto o mesmo foi crescido em meio de cultura 

Levedura-Manitol (LM) a pH 6,8 (Vincent 1970) até a concentração de 1x108 UFC.mL-1. O inoculante comercial 

Baraúna foi cedido pela empresa já na concentração de 1x108 UFC.mL-1. 
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As sementes foram tratadas em betoneira com aplicação de 100 mL de Cropstar®, um inseticida sistêmico 

comercializado pela empresa Bayer (apenas no milho), 10 mL de solução açucarada (10%) e 30 mL de cada inoculante 

para cada 5 Kg de sementes, que foram secas à sombra antes do plantio mecânico. 

5.2.4. Delineamento experimental 

5.2.4.1. Milho 

O experimento com o milho foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) em arranjo 

de parcelas subdivididas com três repetições. Os fatores consistiram em fertilização nitrogenada, com quatro níveis (0, 

60, 70 e 100 Kg.ha-1) e inoculantes, com três níveis (controle – sem inoculação, inoculante comercial e Bacillus sp. 

RZ2MS9). A dose de 100 Kg.ha-1 de nitrogênio representa o padrão adotado atualmente pela fazenda. 

5.2.4.2. Soja 

O experimento com a soja foi conduzido em Delineamento de Blocos Casualizados (DBC) com 3 

tratamentos e 5 repetições. Os tratamentos consistiram em três tipos de inoculação (controle – sem inoculação 

bacteriana, rizóbio SEMIA 5080 e Bacillus sp. RZ2MS9).  

5.2.5. Plantio e condução do experimento 

5.2.5.1. Milho 

O milho foi mecanicamente semeado no dia 27 de Outubro de 2015. As parcelas experimentais consistiram 

em 7 linhas de largura, com espaçamento entrelinhas de 45 cm, por 20 m de comprimento, sendo o espaçamento entre 

plantas de aproximadamente 35 cm. Antes do plantio, a adubação foi realizada de acordo com o resultado da análise 

química do solo, com aplicação de 80 Kg.ha-1 de P2O5 e 60 Kg.ha-1 de K2O. As aplicações das diferentes doses de 

nitrogênio mineral (nitrato de amônio) em cobertura e reaplicação dos inoculantes bacterianos (concentração 1x108 

UFC.mL-1, 1 L.ha-1) ocorreram no estádio V2 de desenvolvimento fenológico, que é caracterizado por duas folhas 

totalmente desenvolvidas (Borém et al. 2015). Para a aplicação dos inoculantes foi usada bomba costal e a aplicação 

do fertilizante mineral foi feita manualmente. Os tratos culturais foram feitos de acordo com o manejo da fazenda 

5.2.5.2. Soja 

A soja foi mecanicamente semeada no dia 11 de Dezembro de 2015. As parcelas experimentais consistiram 

em 7 linhas de largura, com espaçamento entrelinhas de 45 cm, por 20 m de comprimento. De acordo com o resultado 

da análise do solo, no plantio foi realizada adubação no sulco de semeadura com 500 Kg de 4-14-8 e 115 Kg de Cloreto 

de potássio (60% de K2O). Em estágio V4 de desenvolvimento da soja (Fehr e Caviness 1977), foram aplicados 5 L.ha-

1 de glifosato (Roundup®). Em V5, mais uma subdose de 1 L.ha-1 de glifosato (Roundup®) foi aplicada. Em R1, foi 

realizada uma aplicação preventiva de 0,6 L.ha-1 de Opera®, fungicida (BASF). Em R3, houve aplicação de 2 L.ha-1  de 

Sett®, fertilizante líquido Ca+B da Stoller. Por fim, em R4 foram aplicados 0,30 L.ha-1 de Orkestra®, fungicida (BASF). 
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5.2.6. Avaliação dos parâmetros relacionados à promoção de crescimento vegetal e 

produtividade 

5.2.6.1. Milho 

Na maturação, nos dias 9 e 11 de Março de 2016, seis plantas de cada parcela foram selecionadas 

randomicamente e suas alturas (Altura de Planta – AP) foram aferidas com ajuda de uma tábua métrica (tomando 

como base a distância da superfície do solo até a extremidade do pendão), assim como a altura da superfície do solo 

até a inserção da primeira espiga (AE). Para cada parcela, 10 espigas foram selecionadas aleatoriamente, despalhadas, 

e seus comprimentos foram medidos com régua milimetrada (Comprimentos de Espiga - CE). As espigas dos 5 metros 

centrais das 3 linhas centrais de cada parcela (área útil), foram colhidas e despalhadas manualmente, os grãos foram 

removidos das espigas através de um debulhador mecânico e a massa de grãos (MG) por parcela foi aferido em balança. 

Os valores obtidos na área útil foram ajustados para 13% de umidade e extrapolados para Kg.ha-1 com o intuito de 

indicar a produtividade. De cada parcela, 1000 grãos foram coletados randomicamente também para aferição de massa. 

5.2.6.2. Soja 

No ínicio do florescimento (R1), os seguintes parâmetros envolvidos no desenvolvimento vegetal foram 

determinados para vinte plantas por tratamento, em cada bloco: altura (aferida da superfície do solo até a ponta do 

meristema apical utilizando uma tábua métrica) e o diâmetro do caule (aferida na altura do primeiro nó com auxílio de 

paquímetro digital). A colheita da soja foi realizada dia 02 de Abril de 2016. Foram retiradas 20 plantas inteiras de cada 

tratamento em cada bloco para aferição da massa total, contagem do número de vagens, massa de grãos e massa de 

1000 grãos, todos provenientes dessas 20 plantas. 

5.2.7. Análises estatísticas 

5.2.7.1. Milho 

Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão, sendo os diferentes bioinoculantes e as doses 

de nitrogênio as fontes de variação, utilizando o programa R (R Core Team 2014). As médias foram consideradas 

significativamente diferentes após teste Student-Newman-Kews (SNK) a um nível de 5% de significância. 

5.2.7.2. Soja 

Os dados foram avaliados estatisticamente por análise de variância usando o programa R (R Core Team 

2014). As médias foram consideradas significativamente diferentes após teste Student-Newman-Kews (SNK) a um 

nível de 5% de significância.  
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5.3. Resultados 

5.3.1. Milho 

A análise de variância indicou que a interação entre as doses de nitrogênio aplicadas e os inoculantes testados 

tiveram influência significativa nas variáveis: Comprimento da Espiga (CE), Altura da Planta (AP) e Altura da Espiga 

(AE). As variáveis Massa de Grãos (MG) e Massa de 1000 Grãos (M1000G) foram influenciadas significativamente 

apenas pelas doses de nitrogênio (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Análise de variância (quadrado médio - QM) dos dados de comprimento da espiga (CE), altura da planta (AP), altura da 
inserção da espiga (AE), massa de grãos (MG) e massa de 1000 grãos (M1000G) após aplicação dos inoculantes (Bacillus sp. RZ2MS9, 
inoculante comercial e controle não inoculado) sob diferentes doses de nitrogênio aplicadas em milho 

FV GL 
---------------------------------------------QM--------------------------------------------- 

CE AP AE MG M1000G 

Inoculantes (I) 2 8,7583 0,003275 0,007789 0,701 1113,48 

Resíduo 1 6 3,9472 0,009988 0,014062 0,7874 689,03 

Doses N (N) 3 21,9556** 0,168777** 0,051759** 3,1711* 1486,57* 

IxN 6 12,5250** 0,015976* 0,18206** 0,6139 135,3 

Resíduo 2 198 2,3444 0,007097 0,006116 0,6796 339,37 

CV (%)  9,67 3,89 6,63 10,53 5,28 

* significativo a 0,05 e ** significativos a 0,1  

Pelos dados apresentados na Tabela 8, pode-se observar que o comprimento da espiga é significativamente 

reduzido com a aplicação do inoculante comercial na dose 0 de N. Já na dose 100, o inoculante comercial e o RZ2MS9 

aumentam significativamente o comprimento das espigas em 9 e 6 %, respectivamente em relação ao controle sem 

inoculação bacteriana. 

 

Tabela 8. Médias dos comprimentos das espigas de plantas de milho submetidas a diferentes doses de nitrogênio e inoculações 
(Bacillus sp. RZ2MS9, inoculante comercial e controle não inoculado). Médias seguidas de letras minúsculas iguais nas linhas, e 
maiúsculas iguais nas colunas, não diferem entre si de acordo com o teste SNK ao nível de 5% de significância 

Doses N 
Inoculantes 

RZ2MS9 Comercial Controle 

0 15,77 aA 14,10 bA 15,57 aA 

60 15,87 aA 15,43 aA 16,13 aA 

70 16,57 aA 16,07 aA 16,07 aA 

100 16,30 aA 16,77 aA 15,37 bA 

 

Houve resposta significativa da altura da planta e da inserção da espiga à interação entre doses de nitrogênio 

e inoculação, com ajuste de um modelo de regressão polinomial quadrático para a bactéria Bacillus sp. RZ2MS9 em 

função das diferentes doses de N e ajuste de um modelo linear crescente para a bactéria comercial e para o controle 

em função das diferentes doses de N (Figura 19). Através das derivações das equações de regressão, alturas máximas 

de planta (2,197cm) e de inserção da espiga (1,217cm) foram obtidas com a aplicação da bactéria Bacillus sp. RZ2MS9 

nas doses de 67 Kg.ha-1 N e 53 Kg.ha-1 N, respectivamente. Já com relação ao inoculante comercial, para cada 10 

Kg.ha-1 de N adicionado observa-se um aumento de 0,02 m na altura planta e 0,01 m na altura da espiga, enquanto no 

controle, a cada 10 Kg.ha-1 de N adicionado, obtém-se um aumento de 0,01 m na altura da planta e na altura da espiga. 
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Figura 19. Resposta da Altura de Plantas e Altura da Inserção de Espigas com a inoculação de: A e D) Bacillus sp. RZ2MS9, B e E) 
inoculante comercial e C e F) controle não inoculado, respectivamente, em função da aplicação das diferentes doses de nitrogênio 

 

As variáveis Massa Total de Grãos e Massa de 1000 Grãos foram influenciadas apenas pelas doses de 

nitrogênio e não tiveram influências significativas dos inoculantes (Tabela 7). Em ambos os casos houve ajuste de 

modelo linear crescente (Figura 20), onde para cada 10 Kg.ha-1 de N aplicado, a massa de grãos aumenta 0,14 Kg e a 

massa de 1000 grãos aumenta 2,9 g.  

 
Figura 20. Massa de Grãos (A) e Massa de 1000 Grãos (B) de milho em função da aplicação de diferentes doses de nitrogênio 
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Embora não tenha sido observado um resultado estatisticamente significativo entre as Massas de Grãos e 

Massas de 1000 Grãos de acordo com a inoculação bacteriana, se consideradas todas as doses de nitrogênio, a aplicação 

do Bacillus sp. RZ2MS9 proporcionou uma produtividade média final de 12.018 Kg.ha-1 contra 11.389 Kg.ha-1 do 

controle não inoculado, uma diferença de 629 Kg.ha-1, ou 10,5 sacas de milho por hectare. Na dose de 70 Kg.ha-1 N, a 

produtividade proporcionada pela inoculação do Bacillus sp. RZ2MS9 alcançou 12.785 Kg.ha-1 contra 11.807 Kg.ha-1 

do controle, uma diferença de 978 Kg.ha-1, ou de 16,3 sacas de milho por hectare reduzindo em 30% a dose de N 

adotada pela fazenda (Tabela 9). 

Tabela 9. Médias da produtividade de milho submetido a diferentes doses de nitrogênio e inoculações (Bacillus sp. RZ2MS9, 
inoculante comercial e controle não inoculado). Diferenças não significativas de acordo com o teste SNK ao nível de 5% de 
significância 

Doses N 
Inoculantes 

RZ2MS9 Comercial Controle 

0 10.651,85  9.377,78  11.022,22  

60 12.074,07  11.674,07 11.214,81  

70 12.785,19  11.629,63  11.807,41 

100 12.562,96  12.933,33  11.511,11  

Média 12.018,52  11.403,70  11.388,89  

 

5.3.2. Soja 

A aplicação do Bacillus sp. RZ2MS9 na soja aumentou significativamente sua altura e seu diâmetro em 4 e 

8%, respectivamente, com relação ao controle não inoculado (Figura 21 A e B). A altura promovida por RZ2MS9 foi 

significativamente diferente e maior inclusive que a altura promovida pelo rizóbio SEMIA 5080 (Figura 21 A). Além 

disso, as aplicações do Bacillus sp. RZ2MS9 e do rizóbio SEMIA 5080 aumentaram significativamente em 29 e 39%, 

respectivamente, a massa de 20 plantas quando comparadas ao controle não inoculado. Esse incremento não foi 

significativamente diferente entre os inoculantes bacterianos (Figura 21 C). 

 

Figura 21. Médias das alturas (A) e diâmetros (B), aferidas no início do estádio R1, e massa de 20 plantas (C), aferida na colheita, 
da soja para cada tratamento adotado: controle não inoculado, rizóbio SEMIA 5080 e Bacillus sp. RZ2MS9. Médias seguidas da 
mesma letra não diferem entre si pelo teste SNK a 5% de significância 
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O rizóbio SEMIA 5080 aumentou significativamente em 39% o número médio de vagens nas 20 plantas 

avaliadas (Figura 22 A). Com relação à massa de grãos das 20 plantas, apesar de um aumento de 11 e 36% com a 

aplicação de RZ2MS9 e rizóbio, respectivamente, os tratamentos não mostraram diferenças significativas entre eles 

(Figura 22 B), assim como a massa de 1000 grãos (Figura 22 C). As massas médias de grãos das 20 plantas avaliadas 

refletiram nas produtividades expressas em Kg.ha-1 apresentadas na Tabela 10. Apesar da diferença não ter sido 

significativa estatisticamente, a inoculação com RZ2MS9 levou a uma produção de soja de 6.584 Kg.ha-1, enquanto a 

inoculação com o rizóbio levou à produção de 8.039 Kg.ha-1 e o controle não inoculado apenas 5.929 Kg.ha-1. Isso 

reflete em 655 Kg.ha-1 a mais que o controle aplicando o Bacillus sp. RZ2MS9, ou 11 sacas de soja a mais por hectare, 

e 2.110 Kg.ha-1 a mais que o controle aplicando o rizóbio SEMIA 5080, ou 35 sacas de soja a mais por hectare. 

 

Figura 22. Médias dos números de vagens (A), massa de grãos (B) e massa de 1000 grãos (C) provenientes de 20 plantas de soja 
colhidas por bloco para os tratamentos adotados: controle não inoculado, rizóbio SEMIA 5080 e Bacillus sp. RZ2MS9. Médias 
seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste SNK a 5% de significância 

 

Tabela 10. Médias da produtividade de soja de acordo com os tratamentos adotados: Bacillus sp. RZ2MS9, rizóbio SEMIA 5080 e 
controle não inoculado. Diferenças não significativas de acordo com o teste SNK ao nível de 5% de significância 

Tratamentos Produtividade (Kg.ha-1) 

RZ2MS9 6.584,2 

Rizóbio 8.039,4 

Controle 5.928,7 

 

5.4. Discussão 

O uso excessivo de fertilizantes minerais em culturas agrícolas se tornou uma ameaça séria ao meio 

ambiente. Além disso, o preço desses insumos tem aumentado de maneira expressiva especialmente em países 

importadores como o Brasil (Hungria e Megías 2013). Nesse cenário, a popularidade e o mercado potencial de 

inoculantes microbianos contendo Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas (RPCPs) têm aumentado 

substancialmente (Berg 2009). Esses inoculantes representam uma possível solução para a redução da fertilização 

mineral sem comprometimento da produtividade e agem através de diversos mecanismos que incluem especialmente 
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a produção de fitormônios, fixação de nitrogênio não simbiótica, solubilização de P e supressão de fitopatógenos 

(Ahemad e Kibret 2014). Os efeitos destes micro-organismos sobre o desenvolvimento das plantas são amplos e vão 

desde efeitos benéficos sobre a germinação das sementes até a produção de grãos (Viruel et al. 2014). 

A inoculação de sementes com inoculantes bacterianos líquidos se destaca pela facilidade de uso e por 

requerer reduzida quantidade de produto, e por isso se tornou a forma mais comum de uso prático, podendo ser 

aplicado mecanicamente no momento da semeadura em campo (Deaker et al. 2004). No presente trabalho a aplicação 

do inoculante líquido formulado com a RPCP Bacillus sp. RZ2MS9 foi comparado ao desempenho de inoculantes 

utilizados comercialmente nas culturas do milho e da soja em condições de campo. Parâmetros envolvidos no 

desenvolvimento vegetal, assim como parâmetros produtivos, foram avaliados. No experimento conduzido com a 

cultura do milho, o efeito da inoculação com RZ2MS9 foi, ainda, associado à adubação nitrogenada com o intuito de 

verificar uma possível redução do uso desses fertilizantes quando combinada à aplicação bacteriana. Não foram 

necessárias alterações drásticas nas práticas adotadas nos plantios tanto do milho quanto da soja, já que ambos 

convencionalmente apresentam a etapa de tratamento de sementes antes do plantio. Além disso, o custo de produção 

do inoculante, se considerado apenas o meio de cultura no qual RZ2MS9 foi crescido, foi inferior a R$1,00 por hectare 

plantado, tanto da soja quanto do milho. Atualmente, inoculantes comerciais formulados com Azospirillum spp. situam-

se na faixa de R$11,00 por hectare (Chavarria e Mello 2011), mas é claro que os gastos com infraestrutura e propriedade 

intelectual também devem ser considerados. 

Com relação ao experimento realizado com o milho, os resultados para o comprimento da espiga indicaram 

efeito positivo da inoculação conjuntamente com adubação nitrogenada na cultura. Na dose 0 de nitrogênio, RZ2MS9 

não apresentou efeito significativo sobre esse parâmetro. A deficiência de nutrientes como o nitrogênio já foi reportada 

por influir negativamente no tamanho de espigas, especialmente até o estádio R3, estádio de enchimento de grãos 

(Repke et al. 2013). No entanto, na dose 100 de nitrogênio, espigas provenientes do tratamento com RZ2MS9 se 

mostraram em média 6% mais compridas que espigas do tratamento não inoculado. Assim como no presente trabalho, 

Cavallet et al. (2000) obtiveram crescimento significativo de 6% no comprimento de espigas provenientes dos 

tratamentos inoculados com um produto à base de Azospirillum spp. Estes mesmos autores encontraram correlação 

positiva e significativa entre o comprimento da espiga e a produtividade de grãos.  

Pela análise de regressão foi observada uma resposta quadrática para a Altura das Plantas (AP) e Altura da 

Inserção de Espiga (AE) com a aplicação de RZ2MS9 em função das crescentes doses de N mineral, o que pode refletir 

em economia de adubação nitrogenada. Os valores máximos observados para AP e AE foram de 2,197 m e 1,217 m 

para as doses aplicadas de 67 e 53 Kg.ha-1 de N, respectivamente, com a inoculação de RZ2MS9. Para alcançar essas 

mesmas AP e AE utilizando o inoculante comercial, são necessários 73 e 122 Kg.ha-1 de N e, com o controle, 87 e 66 

Kg.ha-1 de N, respectivamente. Dessa forma, considerando a AP, a aplicação de RZ2MS9 fornece uma economia de 6 

Kg.ha-1 de N com relação ao inoculante comercial e de 20 Kg.ha-1 de N em relação ao controle para obter a mesma 

AP de 2,197 m. Já com relação à AE, a aplicação de RZ2MS9 proporciona uma economia de 69 Kg.ha-1 de N quando 

comparada ao inoculante comercial e de 13 Kg.ha-1 de N quando comparado ao controle não inoculado para alcançar 

a mesma AE de 1,217 m. 

O aumento da altura de plantas de milho e inserção da espiga proporcionado por RZ2MS9 pode estar 

associado a estímulos da bactéria pela sua produção e liberação do fitormônio Ácido Indol Acético (AIA) discutido no 

Capítulo 4. Esse fitormônio é responsável por processos de divisão e expansão celular e pode levar ao alongamento 

do colmo (ÐorÐević et al. 2015) e, como consequência, afetar a altura final das plantas. Um dos efeitos mais 

proeminentes do AIA, entretanto, é o aumento da área superficial de raízes, que possibilita maior volume de exploração 
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do solo e, consequentemente, maior aquisição de água e nutrientes (Vacheron et al. 2013). Plantas crescendo melhor, 

em troca, liberam maiores quantidades de carbono (C) nos exsudatos. A liberação de mais C solicita aumento da 

atividade microbiana e esse processo continua como um ciclo. O processo todo torna mais N disponível no solo, assim 

a planta é capaz de adquirir mais desse nutriente (Adesemoye et al. 2009). Nesse sentido, a inoculação com RPCPs foi 

reportada por aumentar a aquisição de N pela planta, e em alguns casos, afetar positivamente o crescimento de uma 

série de gramíneas como cana-de-açucar (Suman et al. 2005), arroz (Islam et al. 2009), trigo (Kapulnik et al. 1985), 

milho e sorgo (Lin et al. 1983). De fato, em Azospirillum spp., a produção de auxina (AIA), ao invés da FBN, é 

geralmente considerada por ser a maior responsável pela estimulação do crescimento (Dobbelaere et al. 1999). 

De maneira geral, existe uma correlação positiva entre os parâmetros altura de planta e altura de inserção 

da espiga (Santos et al. 2002). Porém, segundo Cavallet et al. (2000) plantas de milho muito altas podem apresentar 

efeitos negativos ligados ao tombamento. Por outro lado, Possamai et al. (2001) afirmam que as perdas e a pureza dos 

grãos na colheita mecanizada, dentre outros fatores, são diretamente influenciadas pela altura das plantas e, 

principalmente, pela altura de inserção da espiga. Assim, plantas mais altas e com inserção de espigas também mais 

altas apresentam vantagens na colheita. De acordo com Silva et al. (2006), a altura da planta é ainda um parâmetro que 

determina o grau de desenvolvimento da cultura; esses autores encontraram correlação positiva entre esse parâmetro 

e a produtividade e inferiram que plantas maiores tendem a ser mais produtivas provavelmente por sofrerem menos 

estresse durante o desenvolvimento e por isso acumulam maiores quantidades de reservas no colmo. Além disso, 

alturas, tanto de planta quanto de inserção de espiga, têm correlação direta com a produção de biomassa verde e 

biomassa seca (Newmann et al. 2017), características altamente desejadas na produção de milho planta inteira para 

ensilagem. 

O efeito inibitório sobre os incrementos de altura das plantas e da inserção da espiga sob doses mais altas 

de nitrogênio com aplicação de RZ2MS9 é característico de efeitos proporcionados por bactérias fixadoras de 

nitrogênio, ou diazotróficas. O processo de Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) demanda muita energia, portanto, 

quando há muito N disponível, a atividade da nitrogenase é paralisada (Luciñski et al. 2002). Além disso, bactérias 

diazotróficas podem ter sua colonização inibida em altas concentrações de N fertilizante, como observado por Fuentes-

Ramírez et al. (1999) em cana-de-açúcar, onde o número de Acetobacter diazotrophicus diminuiu em plantas fertilizadas 

com altas doses de N quando comparado ao número de bactérias em plantas que receberam pequenas doses de 

fertilizante nitrogenado.  

Mesmo que os genes relacionados ao processo de FBN em RZ2MS9 não tenham sido detectados em seu 

genoma, como demonstrado no Capítulo 2, e esse não seja o mecanismo principal pelo qual bactérias de vida livre 

beneficiem o crescimento vegetal (Olivares et al. 2013), não se pode ignorar que essa bactéria foi positiva para FBN in 

vitro; assim não se descarta a possibilidade que seu efeito benéfico sobre o crescimento vegetal possa ocorrer também 

por FBN ou por uma combinação de mecanismos envolvidos na promoção de crescimento vegetal cujos genes foram 

detectados em seu genoma (N. acesso NZ_MJBF01000001.1), especiamente a produção de AIA e solubilização de P. 

Os parâmetros massa de grãos e massa de 1000 grãos, e consequentemente a produtividade, não tiveram 

influência significativa da inoculação bacteriana, sendo afetados apenas pelas doses de nitrogênio com um aumento 

linear desses parâmetros conforme os níveis de adubação foram aumentando. O nitrogênio é um elemento essencial 

ao pleno crescimento, desenvolvimento e produtividade da cultura do milho, uma vez que participa da estruturação 

dos aminoácidos, substâncias presentes na constituição das proteínas. A formação dos grãos é influenciada pela 

presença de proteínas na planta e a produção do grão é, portanto, dependente do suprimento de N (Inamullah et al. 

2011) que, somado ao seu alto preço, acaba representando 75% dos custos relacionados à adubação do milho, e cerca 
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de 40% dos custos totais de produção da cultura (Machado et al. 1998). Na literatura, existem relatos tanto do efeito 

significativo da interação entre RPCP e doses crescentes de nitrogênio (Oliveira et al. 2012, Morais et al. 2016, Machado 

et al. 1998) quanto o efeito significativo apenas das doses do fertilizante (Basi 2013, Marini et al. 2015) sobre a 

produtividade final do milho em condições de campo. 

Como relatado, os efeitos positivos da bactéria RZ2MS9 sobre o crescimento vegetal de milho parecem 

não ter refletido em incrementos significativos na produtividade final da cultura. A ausência de resposta quanto à 

inoculação bacteriana pode estar relacionada a uma série de fatores físicos e químicos do solo e a fatores ambientais 

(Praveen Kumar et al. 2014). As condições do solo e climáticas podem influenciar a estabilidade, a sobrevivência e até 

mesmo a atuação desses organismos no solo não proporcionando, assim, os benefícios esperados (Okon e Labandera-

Gonzalez 1994). Outro fato bastante destacado é a especificidade da associação entre a bactéria e a planta, sendo 

consenso que o genótipo da planta é um fator determinante para a obtenção dos benefícios oriundos da inoculação 

(Moreira 2014). Nesse sentido, Dotto et al. (2010) e Alves (2007) relataram resultados contrastantes de produtividade 

de diferentes híbridos de milho com aplicação bacteriana de Herbaspirillum seropedicae nas mesmas condições de 

adubação. Portanto, torna-se imprescindível dar continuidade em estudos utilizando a RPCP Bacillus sp. RZ2MS9, 

avaliando diferentes condições de campo, com aplicações em diferentes genótipos, em diferentes períodos de 

instalação da cultura para obtenção de resultados mais consistentes. 

Linhagens de Azotobacter são estudadas desde 1901 (Beijerinck 1901) e são utilizadas como bioinoculantes 

por aumentar o crescimento vegetal tanto por FBN quanto pela produção de reguladores de crescimento como AIA, 

giberelinas e citocininas (Wani et al. 2016). Entretanto, o inoculante comercial utilizado, composto por linhagens desse 

gênero, apresentou um efeito benéfico vegetal menos expressivo que o efeito proporcionado pela bactéria RZ2MS9. 

E, assim como o presente trabalho, o desempenho de Azotobacter spp. já foi reportado como inferior ao de Bacillus spp. 

(Kloepper e Beauchamp 1992, Gholami et al. 2012). 

Ainda que experimentos com fertilização nitrogenada proporcionem produtividades superiores quando 

comparado ao uso de inoculantes bacterianos, isso não reduz o potencial de seu uso (Hungria 2011). Mesmo que não 

significativa estatisticamente, a aplicação bacteriana de RZ2MS9 no milho, com uma redução de 30% da adubação 

nitrogenada, proporcionou uma produtividade final de 16,3 sacas de milho por hectare a mais que o controle não 

inoculado. Economicamente isso reflete em aproximadamente R$570,00 a mais por hectare devido ao incremento de 

produtividade (valor médio da saca do milho de R$35,00 atualmente de acordo com o Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada - CEPEA, 2017), e uma economia de R$30 por hectare com a redução da adubação 

nitrogenada, sem adicionar o ganho ambiental do processo pela redução das perdas de fertilizante para mananciais e 

atmosfera, dependendo de sua fonte. Tudo isso com um custo inferior a RS$1,00 por hectare. Nesse sentido, a 

utilização de micro-organismos na agricultura apresenta grande potencial de contribuir para a economia de fertilizantes 

nitrogenados cooperando com o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis.  

Com relação ao experimento da soja, incrementos significativos nos parâmetros envolvidos no 

desenvolvimento vegetal avaliados (altura, diâmetro e peso de plantas) foram observados em plantas inoculadas tanto 

com o Bacillus sp. RZ2MS9 quanto com o rizóbio. Bradyrhizobium japonicum SEMIA 5080, um rizóbio simbionte que 

apresenta alta especificidade com a cultura da soja, tem sido estudado há décadas e é recomendado para a cultura da 

soja desde 1992 (Bizarro 2004, Vargas et al. 1992). O fato de o Bacillus sp. RZ2MS9 apresentar resultados de 

desenvolvimento da soja comparáveis com aqueles proporcionados por essa linhagem é um indício forte de seu 

potencial promotor de crescimento nessa cultura. Linhagens de Bacillus spp. já foram reportadas como promotores de 

crescimento em soja, tais como Bacillus cereus UW85 responsável por aumentar a emergência de plantas, nodulação, 
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altura da parte aérea, comprimento de raiz e produtividade de sementes de soja em condições de campo (John Bullied 

et al. 2002). Um ponto relevante a ser mencionado é que essa linhagem de B. cereus UW85 teve seus resultados 

significativamente influenciados pelo local, estação de crescimento e formulação inoculante (Halverson e Handelsman 

1991). B. thuringiensis também já foi reportado como promotor de crescimento em soja, afetando uma variedade de 

parâmetros, incluindo nodulação, fixação de N e produtividade em condições de campo e em vaso (Schmidt et al. 

2015). Outra espécie de Bacillus, o B. subitilis, descrito como promotor de crescimento em soja, teve seu efeito benéfico 

sobre a cultura atribuído à sua produção de fitormônios, como o AIA, solubilização de P e inibição de fungos 

patogênicos (Tsigie et al. 2011). O efeito estimulatório do desenvolvimento radicular de soja por B. subtilis levou a um 

incremento na aquisição de água e nutrientes minerais (Araujo et al. 2005). Além disso, sabe-se que os pelos radiculares 

são sítios de infecção de rizóbios, e é possível que os efeitos proporcionados por essa bactéria sobre o crescimento da 

soja possam ser atribuídos ao aumento do número de sítios de infecção disponíveis para os rizóbios (Araújo e Hungria 

1999). Apesar da nodulação da soja não ter sido avaliada no presente trabalho, o efeito da aplicação de RZ2MS9 na 

soja pode ter ocorrido pelo incremento de seu sistema radicular, devido a sua produção comprovadamente efetiva de 

AIA, disponibilizando mais sítios de infecção por rizóbios do solo remanescentes do cultivo da soja previamente 

plantada na mesma área. 

Para os parâmetros envolvidos na produtividade da soja, no entanto, a aplicação bacteriana, tanto de 

RZ2MS9 quanto do rizóbio, não forneceu incrementos significativos quando comparada ao controle não inoculado. 

Existem muitos fatores que interferem na FBN e podem diminuir o efeito de rizóbios, especialmente temperatura, 

umidade, pH do solo, uso de produtos químicos como pesticidas, fungicidas, inseticidas além também da concentração 

de células bacterianas viáveis no inoculante (Figueiredo et al. 2008). É difícil apontar apenas um fator como responsável 

pelo efeito não significativo de rizóbios na produtividade da soja no presente experimento e por isso mais avaliações 

devem ser realizadas em diferentes condições experimentais. No entanto, o potencial de incremento de produtividade 

é claro e, apesar de não significativos, aumentos na produtividade da soja que recebeu a aplicação do rizóbio e do 

Bacillus RZ2MS9 foram de 35 e 11 sacas por hectare a mais que o controle, respectivamente, que equivalem a 

incrementos de R$2.625,00 e R$825,00 oriundos da produtividade adicional proporcionada comparada ao controle 

não inoculado (valor médio da saca da soja de R$75,00 atualmente segundo o CEPEA, 2017).  

Muitos estudos têm retratado ainda, que o efeito benéfico ao vegetal proporcionado pelos rizóbios poderia 

ser potencialmente melhorado com a adição de RPCPs (Aung et al. 2013). E de fato, a coinoculação ou inoculação 

mista produzindo efeitos múltiplos, tem superado os resultados obtidos quando organismos são utilizados de forma 

isolada em uma variedade de leguminosas (Martins et al. 2004, Kumar e Chandra 2008, Sánchez et al. 2014).  

Efeitos benéficos de diversas linhagens de Bacillus sobre a nodulação, fixação biológica de nitrogênio, 

aquisição de nutrientes e até mesmo produtividade de grãos quando em coinoculação com rizóbios têm sido descritos, 

como os de B. megaterium (Elkoca et al. 2010), B. thuringiensis (Mishra et al. 2009), B. subitilis (Elkoca et al. 2010, Tsigie 

et al. 2011, Araújo e Hungria 1999), B cereus (John Bullied et al. 2002). E, de acordo com nosso conhecimento, Histick® 

N/T (Becker Underwood Inc.) é o único inoculante comercial formulado com rizóbios que incorporou uma RPCP, o 

B. subtilis linhagem MBI600, visando controle biológico. Nesse cenário, o potencial da linhagem Bacillus sp. RZ2MS9 

em potencializar o efeito benéfico de rizóbios na soja será avaliado futuramente.  

Cabe ainda salientar que Bacillus sp. RZ2MS9 apresentou efeitos positivos sobre o desenvolvimento de 

tomateiro (Capítulo 4), milho e soja demonstrando seu grande potencial de atuar em uma ampla gama de hospedeiros, 

característica altamente desejável na formulação de bioinoculantes por questões práticas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescente aumento na população mundial tem levado a uma alta demanda alimentar que somente poderá 

ser suprida pelo incremento da produtividade vegetal, já que as áreas de plantio apresentam limitações físicas e as fontes 

de recursos naturais relativas à fertilização química são finitas. Nesse sentido, o uso de micro-organismos associados a 

plantas tem se mostrado a alternativa mais sustentável de aumento de produtividade pelo seu potencial de substituir 

ou reduzir o uso de fertilizantes minerais. Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas (RPCPs) efetivas, 

especialmente em gramíneas, têm sido, portanto, cada vez mais buscadas em diferentes regiões do mundo, e o Bacillus 

sp. RZ2MS9, um representante da biodiversidade amazônica brasileira, se apresenta como um grande candidato por 

seu expressivo efeito benéfico em diferentes culturas de interesse global, como o tomateiro, o milho e a soja. O genoma 

dessa bactéria, e os genes detectados potencialmente envolvidos em seu efeito benéfico, apresentados no Capítulo 2, 

fornecem as bases necessárias para a confirmação futura do papel de cada um dos mecanismos bacterianos e seu efeito 

na interação, o que irá certamente colaborar com o direcionamento das aplicações práticas dessa bactéria, aumentando 

os possíveis benefícios no campo. Sua classificação filogenética, exibida no Capítulo 3, sugere a potencial possibilidade 

de seu uso seguro no campo por se afiliar proximamente com bactérias já utilizadas na agricultura há mais de 60 anos. 

Além disso, a capacidade do Bacillus sp. RZ2MS9 em aumentar as raízes e biomassa da parte aérea de tomateiro Micro-

Tom, enquanto não proporcionou os mesmos efeitos em tomateiros mutantes insensíveis a auxinas, sugere a 

participação do mecanismo de produção de AIA na promoção de crescimento vegetal desencadeada por RZ2MS9, 

como demonstrada no Capítulo 4. Finalmente, os resultados da aplicação dessa bactéria nas culturas do milho e da soja 

em condições de campo, exibidos no Capítulo 5, são bastante promissores por demonstrarem incrementos 

significativos de desenvolvimento e tendência à incremento de produtividade com redução da aplicação nitrogenada. 

Os resultados adquiridos no presente trabalho vão, portanto, de encontro à grande expectativa na obtenção de 

linhagens microbianas efetivas visando sistemas agrícolas mais sustentáveis. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Genes de mecanismos envolvidos na promoção de crescimento vegetal detectados no genoma de Bacillus sp. 
RZ2MS9 apresentados com seus números de acesso NCBI, tamanho do gene em pares de bases (entre parênteses), 
produto codificado, classificação KO (KEGG Orthology) fornecida pelo programa BlastKOALA e classificação 
COG (Cluster of Ortholog Groups) fornecida pelo programa COGnitor                                                            (Continua) 

Mecanismo NCBI (tamanho) Nome Produto KO COG 

Esporulação OGY04772.1 (219) sig3.4 RNA polymerase sporulation-specific sigma factor K03091 COG1595 

Esporulação OGY05779.1 (259) sig3.4 RNA polymerase sporulation-specific sigma factor K03091 COG1191 

Esporulação OGY05780.1 (239) sig3.4 RNA polymerase sporulation-specific sigma factor K03091 COG1191 

Esporulação OGY05943.1 (252) sig3.4 RNA polymerase sporulation-specific sigma factor K03091 COG1191 

Esporulação OGY06203.1 (237) sig3.4 RNA polymerase sporulation-specific sigma factor K03091 COG1191 

Esporulação OGY06746.1 (264) spo0A Response regulator, stage 0 sporulation protein A K07699 COG0745 

Esporulação OGY02638.1 (122) spo0F Response regulator, stage 0 sporulation protein F K02490 COG2204 

Esporulação OGY03170.1 (251) spo0M Sporulation-control protein K06377 COG4326 

Esporulação OGY06303.1 (182) spo0B Stage 0 sporulation protein B (sporulation initiation phosphotransferase) K06375 COG3290 

Esporulação OGY05944.1 (146) spoIIAB Stage II sporulation protein AB (anti-sigma F factor) K06379 COG2172 

Esporulação OGY05945.1 (116) spoIIAA Stage II sporulation protein AA (anti-sigma F factor antagonist) K06378 COG1366 

Esporulação OGY05961.1 (215) spoIIM Stage II sporulation protein M K06384 COG1300 

Esporulação OGY05781.1 (305) spoIIGA Stage II sporulation protein GA (sporulation sigma-E factor processing peptidase) K06383  

Esporulação OGY04739.1 (823) spoIIE Stage II sporulation protein E K06382 COG2208 

Esporulação OGY03361.1 (384) spoIIP Stage II sporulation protein P K06385 COG0860 

Esporulação OGY03519.1 (384) spoIIP Stage II sporulation protein P K06385 COG0860 

Esporulação OGY03050.1 (287) spoIIR Stage II sporulation protein R K06387 COG0531 

Esporulação OGY02686.1 (339) spoIID Stage II sporulation protein D K06381 COG2385 

Esporulação OGY02690.1 (301) spoIIQ Stage II sporulation protein Q K06386 COG0739 

Esporulação OGY02692.1 (90) spoIIID Stage III sporulation protein D K06283 COG1609 

Esporulação OGY06055.1 (214) spoIIIAH Stage III sporulation protein AH K06397 COG0341 

Esporulação OGY06056.1 (220) spoIIIAG Stage III sporulation protein AG K06396  

Esporulação OGY06057.1 (210) spoIIIAF Stage III sporulation protein AF K06395  

Esporulação OGY06058.1 (390) spoIIIAE Stage III sporulation protein AE K06394  

Esporulação OGY06059.1 (92) spoIIIAD Stage III sporulation protein AD K06393 COG2271 

Esporulação OGY06060.1 (67) spoIIIAC Stage III sporulation protein AC K06392 COG3152 

Esporulação OGY06061.1 (171) spoIIIAB Stage III sporulation protein AB K06391 COG0161 

Esporulação OGY06062.1 (308) spoIIIAA Stage III sporulation protein AA K06390 COG3854 

Esporulação OGY03838.1 (492) spoIVA Stage IV sporulation protein A K06398 COG0699 

Esporulação OGY06041.1 (432) spoIVB Stage IV sporulation protein B K06399 COG0750 

Esporulação OGY06308.1 (286) spoIVFB Stage IV sporulation protein FB K06402 COG1994 

Esporulação OGY06309.1 (248) spoIVFA Stage IV sporulation protein FA K06401 COG0739 

Esporulação OGY06274.1 (519) spoVB Stage V sporulation protein B K06409 COG2244 

Esporulação OGY05790.1 (638) spoVD Stage V sporulation protein D K08384 COG0768 

Esporulação OGY05934.1 (490) spoVAF Stage V sporulation protein AF K06408 COG0697 

Esporulação OGY05935.1 (189) spoVAE Stage V sporulation protein AE K06407  

Esporulação OGY05936.1 (116) spoVAE Stage V sporulation protein AE K06407  

Esporulação OGY05937.1 (338) spoVAD Stage V sporulation protein AD K06406 COG0304 

Esporulação OGY05938.1 (152) spoVAC Stage V sporulation protein AC K06405 COG1568 

Esporulação OGY05939.1 (138) spoVAB Stage V sporulation protein AB K06404 COG0811 

Esporulação OGY05940.1 (206) spoVAA Stage V sporulation protein AA K06403  
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    (Continuação) 

Mecanismo NCBI (tamanho) Nome Produto KO COG 

Esporulação OGY05568.1 (318) spoVK Stage V sporulation protein K K06413 COG0464 

Esporulação OGY05653.1 (86) spoVS Stage V sporulation protein S K06416 COG2359 

Esporulação OGY05733.1 (26) spoVM Stage V sporulation protein M K06414  

Esporulação OGY04487.1 (506) spoVB Stage V sporulation protein B K06409 COG2244 

Esporulação OGY04725.1 (97) spoVG Stage V sporulation protein G K06412 COG2088 

Esporulação OGY04731.1 (178) spoVT Stage V sporulation protein T K04769 COG2002 

Esporulação OGY03282.1 (91) spoVS Stage V sporulation protein S K06416 COG2359 

Esporulação OGY02830.1 (116) spoVAE Stage V sporulation protein AE K06407  

Esporulação OGY02831.1 (338) spoVAD Stage V sporulation protein AD K06406 COG0332 

Esporulação OGY02832.1 (158) spoVAC Stage V sporulation protein AC K06405 COG1368 

Esporulação OGY04589.1 (471) spoVR Stage V sporulation protein R K06415 COG2719 

Esporulação OGY04554.1 (71) cotJA Spore coat protein JA K06332  

Esporulação OGY04555.1 (87) cotJB Spore coat protein JB K06333  

Esporulação OGY04556.1 (189) cotJC Spore coat protein JC K06334 COG3546 

Esporulação OGY05647.1 (180) cotE Spore coat protein E K06328  

Esporulação OGY02101.1 (169) cotB Spore coat protein B K06325  

Esporulação OGY02483.1 (150) cotX Spore coat protein X K06342  

Esporulação OGY02485.1 (161) cotX Spore coat protein X K06342  

Esporulação OGY02945.1 (82) cotF Spore coat protein CotF COG5577 

Esporulação OGY03372.1 (152) cotF Spore coat protein CotF COG5577 

Esporulação OGY03381.1 (358) cotH Spore coat protein CotH K06330 COG5337 

Esporulação OGY06712.1 (171) cotF Spore coat protein CotF COG5577 

Esporulação OGY02215.1 (52) sspK Small acid-soluble spore protein K (minor) K06428  

Esporulação OGY03675.1 (59) sspH Small acid-soluble spore protein H (minor) K06425  

Esporulação OGY04721.1 (52) sspF Small acid-soluble spore protein F (minor alpha/beta-type SASP) K06423  

Esporulação OGY05464.1 (44) sspN Small acid-soluble spore protein N (minor) K06431  

Esporulação OGY05470.1 (49) sspO Small acid-soluble spore protein O (minor) K06432  

Esporulação OGY05472.1 (40) sspP Small acid-soluble spore protein P (minor) K06433  

Esporulação OGY06408.1 (69) sspI Small acid-soluble spore protein I (minor) K06426  

Esporulação OGY01571.1 (142) gerQ Spore germination protein Q K06305  

Esporulação OGY01749.1 (500) gerKA Spore germination protein KA K06295 COG0619 

Esporulação OGY02269.1 (71) gerPF Spore germination protein PF K06304  

Esporulação OGY03157.1 (71) gerPF Spore germination protein PF K06304  

Esporulação OGY04209.1 (73) gerPA Spore germination protein PA K06299  

Esporulação OGY04210.1 (68) gerPB Spore germination protein PB K06300  

Esporulação OGY04211.1 (204) gerPC Spore germination protein PC K06301 COG3707 

Esporulação OGY04212.1 (64) gerPD Spore germination protein PD K06302 COG0145 

Esporulação OGY04213.1 (128) gerPE Spore germination protein PE K06303  

Esporulação OGY04214.1 (71) gerPF Spore germination protein PF K06304  

Esporulação OGY04826.1 (204) gerD Spore germination protein D K06294  

Esporulação OGY06342.1 (349) gerM Spore germination protein M K06298 COG5401 

Esporulação OGY06345.1 (74) gerE LuxR family transcriptional regulator of spore coat protein K01994 COG2197 

Esporulação OGY01679.1 (374) yndE Spore germination protein K06311 COG0531 

Esporulação OGY01680.1 (489) yndD Spore germination protein K06310 COG0697 
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Esporulação OGY05035.1 (397) yndF Spore germination protein K06312 COG0789 

Esporulação OGY05036.1 (363) yndE Spore germination protein K06311 COG0531 

Esporulação OGY05037.1 (524) yndD Spore germination protein K06310 COG0697 

      

Quimiotaxia OGY05251.1 (574) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY05371.1 (660) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY04230.1 (575) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY03407.1 (660) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY02875.1 (500) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY02907.1 (563) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY02908.1 (564) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY02933.1 (666) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY02116.1 (430) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY02139.1 (580) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY01706.1 (313) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY01807.1 (660) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY01824.1 (658) mcp Methyl-accepting chemotaxis protein K03406 COG0840 

Quimiotaxia OGY03723.1 (672) cheA Two-component system, chemotaxis family, sensor kinase CheA K03407 COG0643 

Quimiotaxia OGY03697.1 (302) cheV Two-component system, chemotaxis family, response regulator CheV K03415 COG0784 

Quimiotaxia OGY03719.1 (260) cheR Chemotaxis protein methyltransferase K00575 COG1352 

Quimiotaxia OGY04334.1 (285) cheR Chemotaxis protein methyltransferase CheR K00575 COG1352 

Quimiotaxia OGY03724.1 (122) cheY Two-component system, chemotaxis family, response regulator CheY K03413 COG2201 

Quimiotaxia OGY04333.1 (896) cheA Two-component system, chemotaxis family, sensor kinase CheA K03407 COG0784 

Quimiotaxia OGY06357.1 (264) motA Chemotaxis protein/Flagellar motor component MotA K02556 COG1291 

Quimiotaxia OGY06356.1 (262) motB Chemotaxis protein/Flagellar motor component MotB K02557 COG1360 

Quimiotaxia OGY03726.1 (277) motA Chemotaxis protein/Flagellar motor component MotA K02556 COG1291 

Quimiotaxia OGY03725.1 (225) motB Chemotaxis protein/Flagellar motor component MotB K02557 COG1360 

      

Motilidade OGY03713.1 (460) fliD Flagellar hook-associated protein 2 K02407 COG1345 

Motilidade OGY03708.1 (99) fliE Flagellar hook-basal body complex protein FliE K02408 COG1677 

Motilidade OGY03707.1 (527) fliF Flagellar M-ring protein FliF K02409 COG1766 

Motilidade OGY03706.1 (334) fliG Flagellar motor switch protein FliG K02410 COG1536 

Motilidade OGY03704.1 (434) fliI Flagellum-specific ATP synthase K02412 COG1157 

Motilidade OGY03691.1 (328) fliM Flagellar motor switch protein FliM K02416 COG1868 

Motilidade OGY03690.1 (119) fliNY Flagellar motor switch protein FliN/FliY K02417 COG1886 

Motilidade OGY03688.1 (252) fliP Flagellar biosynthetic protein FliP K02419 COG1338 

Motilidade OGY03687.1 (91) fliQ Flagellar biosynthetic protein FliQ K02420 COG1987 

Motilidade OGY03686.1 (253) fliR Flagellar biosynthetic protein FliR K02421 COG1684 

Motilidade OGY03712.1 (122) fliS Flagellar protein FliS K02422 COG1516 

Motilidade OGY03692.1 (74) fliN Flagellar motor switch/type III secretory pathway protein FliN COG1886 

Motilidade OGY03702.1 (369) fliK Flagellar hook-length control protein FliK COG3144 

Motilidade OGY03705.1 (229) fliH Flagellar biosynthesis protein FliH COG1317 

Motilidade OGY03712.1 (122) fliS Flagellar protein FliS K02422 COG1516 

Motilidade OGY03722.1 (545) fliNY Flagellar motor switch protein FliN/FliY K02417 COG1776 
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Motilidade OGY06590.1 (72) fliF Flagellar biosynthesis protein FliF  COG1766 

Motilidade OGY06717.1 (132) fliD Flagellar capping protein FliD  COG1345 

Motilidade OGY03705.1 (229) fliH Flagellar biosynthesis protein FliH  COG1317 

Motilidade OGY03684.1 (688) flhA Flagellar biosynthesis protein FlhA K02400 COG1298 

Motilidade OGY03685.1 (348) flhB Flagellar biosynthesis protein FlhB K02401 COG1377 

Motilidade OGY03683.1 (436) flhF Flagellar biosynthesis protein FlhF K02404 COG1419 

Motilidade OGY03158.1 (111) flgL Flagellin and related hook-associated protein FlgL  COG1344 

Motilidade OGY03710.1 (135) flgB Flagellar basal-body rod protein FlgB K02387 COG1815 

Motilidade OGY03709.1 (137) flgC Flagellar basal-body rod protein FlgC K02388 COG1558 

Motilidade OGY04640.1 (257) flgG Flagellar basal-body rod protein FlgG K02392 COG4786 

Motilidade OGY03700.1 (407) flgE Flagellar hook protein FlgE K02390 COG1749 

Motilidade OGY03715.1 (432) flgK Flagellar hook-associated protein 1 FlgK K02396 COG1256 

Motilidade OGY03714.1 (287) flgL Flagellar hook-associated protein 3 FlgL K02397 COG1344 

Motilidade OGY03701.1 (192) flgD Flagellar basal-body rod modification protein FlgD K02389 COG1843 

      

Quorum sensing OGY06628.1 (157) luxS luxS autoinducer biosynthesis K07173 COG1854 

      

Quorum 
quenching 

OGY05307.1 (250) ahlD N-acyl homoserine lactone hydrolase K13075 COG0491 

      

Adesão OGY03387.1 (328) pilA Pilus assembly protein, major pilin PilA COG4969 

Adesão OGY02999.1 (264) pilA Pilus assembly protein, major pilin PilA COG4969 

Adesão OGY06075.1 (280) fimV Pilus assembly protein FimV COG3170 

Adesão OGY06143.1 (121) fimV Pilus assembly protein FimV COG3170 

Adesão OGY03694.1 (385) fliC Flagellin K02406 COG1344 

Adesão OGY03695.1 (266) fliC Flagellin K02406 COG1344 

Adesão OGY04675.1 (358) lbs Lipopolysaccharide biosynthesis protein COG3754 

Adesão OGY05366.1 (689) lbs Lipopolysaccharide biosynthesis protein COG1442 

      

Biofilme OGY03577.1 (367) pgsA Poly-gamma-glutamate synthesis protein K07282 COG2843 

Biofilme OGY05163.1 (411) pgsA Poly-gamma-glutamate synthesis protein K07282 COG2843 

      

COVs1 OGY03582.1 (76) alsS Acetolactate synthase small subunit COG0440 

COVs1 OGY03583.1 (571) alsS Acetolactate synthase, large subunit, biosynthetic type COG0028 

COVs1 OGY03946.1 (169) alsS Acetolactate synthase small subunit COG0440 

COVs1 OGY03947.1 (566) alsS Acetolactate synthase, large subunit, biosynthetic type COG0028 

COVs1 OGY04497.1 (562) alsS Acetolactate synthase large subunit COG0028 

COVs1 OGY04496.1 (252) alsD Alpha-acetolactate decarboxylase 

COVs1 OGY04496.1 (252) alsD Alpha-acetolactate decarboxylase K01575 COG3527 

COVs1 OGY01716.1 (350) bdh (R,R)-butanediol dehydrogenase K00004 COG1063 

      

Poliamina OGY01551.1 (275) speE Spermidine synthase K00797 COG0421 

Poliamina OGY04534.1 (161) speE Spermidine synthase COG0421 

Poliamina OGY04054.1 (266) potC ABC-type spermidine/putrescine transport system, permease component II K11070 COG1177 

Poliamina OGY04056.1 (327) potA ABC-type spermidine/putrescine transport systems, ATPase components K11072 COG3842 
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Poliamina OGY04055.1 (282) potB ABC-type spermidine/putrescine transport system, permease component I K11071 COG1176 

Poliamina OGY05886.1 (366) pot ABC-type spermidine/putrescine transport systems, ATPase components K10112 COG3842 

Poliamina OGY01816.1 (365) pot ABC-type spermidine/putrescine transport systems, ATPase components K05816 COG3842 

Poliamina OGY04053.1 (349) potD Spermidine/putrescine-binding periplasmic protein K11069 COG0687 

      

FBN2 OGY06562.1 (161) moaC Molybdenum cofactor biosynthesis enzyme K03637 COG0315 

FBN2 OGY06598.1 (169) moaB Molybdopterin biosynthesis enzyme MoaB K03638 COG0521 

FBN2 OGY03299.1 (77) moaD Molybdopterin converting factor, small subunit K03636 COG1977 

FBN2 OGY03303.1 (337) moaA Molybdenum cofactor biosynthesis enzyme MoaA K03639 COG2896 

FBN2 OGY05418.1 (78) moaD Molybdopterin converting factor, small subunit K03636 COG1977 

FBN2 OGY05423.1 (338) moaA Molybdenum cofactor biosynthesis enzyme MoaA K03639 COG2896 

FBN2 OGY06558.1 (77) moaD Molybdopterin converting factor, small subunit K03636 COG1977 

FBN2 OGY06564.1 (337) moaA Molybdenum cofactor biosynthesis enzyme MoaA K03639 COG2896 

FBN2 OGY04866.1 (224) modB ABC-type molybdate transport system, permease component K02018 COG4149 

FBN2 OGY03500.1 (272) modA ABC-type molybdate transport system, periplasmic component K02020 COG0725 

FBN2 OGY04867.1 (268) modA ABC-type molybdate transport system, periplasmic component K02020 COG0725 

FBN2 OGY03301.1 (429) moeA Molybdopterin biosynthesis enzyme K03750 COG0303 

FBN2 OGY05420.1 (435) moeA Molybdopterin biosynthesis enzyme K03750 COG0303 

FBN2 OGY05421.1 (338) moeB Molybdopterin biosynthesis adenylyltransferase K21029 COG0476 

FBN2 OGY06561.1 (429) moeA Molybdopterin biosynthesis enzyme K03750 COG0303 

FBN2 OGY03864.1 (82) fer Ferredoxin K05337 COG1141 

FBN2 OGY03967.1 (148) fldA Flavodoxin K03839 COG0716 

FBN2 OGY05394.1 (147) fldA Flavodoxin K03839 COG0716 

FBN2 OGY02276.1 (471) fix 
Signal transduction histidine kinase involved in nitrogen fixation and metabolism 
regulation 

 COG5000 

FBN2 OGY03883.1 (604) fix 
Signal transduction histidine kinase involved in nitrogen fixation and metabolism 
regulation 

 COG5000 

FBN2 OGY05122.1 (458) fix 
Signal transduction histidine kinase involved in nitrogen fixation and metabolism 
regulation 

 COG5000 

FBN2  OGY06511.1 (484) fix 
Signal transduction histidine kinase involved in nitrogen fixation and metabolism 
regulation 

 COG5000 

      

Denitrificação OGY03306.1 (176) narJ 
Nitrate reductase assembly protein NarJ, required for insertion of molybdenum 
cofactor 

K00373 COG2180 

Denitrificação OGY03307.1 (491) narH Nitrate reductase beta subunit K00371 COG1140 

Denitrificação OGY03308.1 (1227) narG Nitrate reductase alpha subunit K00370 COG5013 

Denitrificação OGY03305.1 (229) narI Nitrate reductase gamma subunit K00374 COG2181 

Denitrificação OGY03298.1 (389) narK Nitrate/nitrite transporter NarK K02575 COG2223 

Denitrificação OGY02309.1 (402) narK Nitrate/nitrite transporter NarK K08177 COG2223 

Denitrificação OGY03290.1 (801) nirB Nitrite reductase (NADH) large subunit K00362 COG1251 

Denitrificação OGY03291.1 (105) nirD Nitrite reductase (NADH) small subunit K00363 COG2146 

Denitrificação OGY04034.1 (283) nirC Nitrite transporter NirC K02598 COG2116 

Denitrificação OGY01621.1 (356) nos Nitric oxide synthase, oxygenase domain K00491 COG4362 

      

Fosfato3 OGY06705.1 (314) ldh L-lactate dehydrogenase K00016 COG0039 

Fosfato3 OGY03481.1 (314) ldh L-lactate dehydrogenase K00016 COG0039 

Fosfato3 OGY02946.1 (316) ldh L-lactate dehydrogenase K00016 COG0039 

Fosfato3 OGY06437.1 (430) Idh Isocitrate dehydrogenase COG0538 
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Fosfato3 OGY06362.1 (208) sdhC Succinate dehydrogenase K00241 COG2009 

Fosfato3 OGY06360.1 (253) sdhB Succinate dehydrogenase K00240 COG0479 

Fosfato3 OGY06361.1 (597) sdhA Succinate dehydrogenase K00239 COG1053 

Fosfato3 OGY06555.1 (261) gdh Glucose 1-dehydrogenase K00034 COG1028 

Fosfato3 OGY03892.1 (332) pit Inorganic phosphate transporter, PiT family K03306 COG0306 

Fosfato3 OGY06136.1 (288) pstA ABC-type phosphate transport system, permease component K02038 COG0581 

Fosfato3 OGY06137.1 (316) pstC ABC-type phosphate transport system, permease component K02037 COG0573 

Fosfato3 OGY01672.1 (306) pstA ABC-type phosphate transport system, permease component K02038 COG0581 

Fosfato3 OGY01840.1 (296) pstC ABC-type phosphate transport system, permease component K02037 COG0573 

Fosfato3 OGY06138.1 (305) pstS ABC-type phosphate transport system, periplasmic component K02040 COG0226 

Fosfato3 OGY01673.1 (300) pstS ABC-type phosphate transport system, periplasmic component K02040 COG0226 

Fosfato3 OGY06135.1 (271) pstB ABC-type phosphate transport system, ATPase component K02036 COG1117 

Fosfato3 OGY05543.1 (267) phnE ABC-type phosphate/phosphonate transport system, permease component K02042 COG3639 

Fosfato3 OGY05544.1 (264) phnE ABC-type phosphate/phosphonate transport system, permease component K02042 COG3639 

Fosfato3 OGY05545.1 (257) phnC ABC-type phosphate/phosphonate transport system, ATPase component K02041 COG3638 

Fosfato3 OGY05546.1 (312) phnD ABC-type phosphate/phosphonate transport system, periplasmic component K02044 COG3221 

Fosfato3 OGY06210.1 (461) alk Alkaline phosphatase K01077 COG1785 

Fosfato3 OGY02594.1 (557) alk Alkaline phosphatase K01077 COG1785 

Fosfato3 OGY06134.1 (218) phr Phosphate uptake regulator K02039 COG0704 

Fosfato3 OGY06169.1 (319) phoH Phosphate starvation-inducible protein PhoH and related proteins K06217 COG1702 

      

Sideróforo4 OGY05960.1 (151) fur Ferric uptake regulator K03711 COG0735 

Sideróforo4 OGY03430.1 (612) sid Siderophore synthetase componente COG4264 

Sideróforo4 OGY03431.1 (602) sid Siderophore synthetase componente COG4264 

Sideróforo4 OGY05615.1 (273) fevA ABC-type Fe3+-siderophores transport system, ATPase component K02013 COG1120 

Sideróforo4 OGY05617.1 (335) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY06388.1 (327) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY06389.1 (293) fevS ABC-type Fe3+-hydroxamate transport system, periplasmic component K02016 COG0614 

Sideróforo4 OGY01563.1 (351) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY01766.1 (273) fevA ABC-type Fe3+-siderophores transport system, ATPase component K02013 COG1120 

Sideróforo4 OGY05319.1 (344) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY05318.1 (338) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY05616.1 (340) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY06229.1 (342) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY02093.1 (335) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY02094.1 (346) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY01767.1 (352) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY01768.1 (334) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY01562.1 (338) fevP ABC-type Fe3+-siderophore transport system, permease component K02015 COG0609 

Sideróforo4 OGY06228.1 (272) fevA ABC-type Fe3+-siderophores transport system, ATPase component K02013 COG1120 

Sideróforo4 OGY06387.1 (256) fevA ABC-type Fe3+-siderophores transport system, ATPase component K02013 COG1120 

Sideróforo4 OGY01561.1 (270) fevA ABC-type Fe3+-siderophores transport system, ATPase component K02013 COG1120 

Sideróforo4 OGY03668.1 (556) afuB ABC-type Fe3+ transport system, permease component K02011 COG1178 

Sideróforo4 OGY03669.1 (341) afuA ABC-type Fe3+ transport system, periplasmic component K02012 COG1840 
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Sideróforo4 OGY03670.1 (330) afuC ABC-type Fe3+ transport systems, ATPase component K02010 COG3842 

Sideróforo4 OGY04018.1 (585) afuB ABC-type Fe3+ transport system, permease component K02011 COG1178 

Sideróforo4 OGY04019.1 (333) afuC ABC-type Fe3+ transport systems, ATPase component K02010 COG3842 

Sideróforo4 OGY04020.1 (358) afuA ABC-type Fe3+ transport system, periplasmic component K02012 COG1840 

Sideróforo4 OGY02722.1 (344) afuA ABC-type Fe3+ transport system, periplasmic component K02012 COG1840 

Sideróforo4 OGY06643.1 (75) feoA Fe2+ transport system protein FeoA K04758 COG1918 

Sideróforo4 OGY01674.1 (85) feoA Fe2+ transport system protein FeoA K04758 COG1918 

Sideróforo4 OGY01676.1 (466) feoB Fe2+ transport system protein FeoB K04759 COG0370 

Sideróforo4 OGY06642.1 (662) feoB Fe2+ transport system protein FeoB K04759 COG0370 

Sideróforo4 OGY02857.1 (338) fevS ABC-type enterochelin transport system, periplasmic component K02016 COG4607 

Sideróforo4 OGY02858.1 (338) fevP ABC-type enterochelin transport system, permease component K02015 COG4606 

Sideróforo4 OGY02859.1 (354) fevP ABC-type enterochelin transport system, permease component K02015 COG4605 

Sideróforo4 OGY02860.1 (250) fevA ABC-type enterochelin transport system, ATPase component K02013 COG4604 

Sideróforo4 OGY05380.1 (146)  Outer membrane receptor for ferrienterochelin and colicins COG4771 

      

AIA5 OGY04107.1 (204) trpF Phosphoribosylanthranilate isomerase K01817 COG0135 

AIA5 OGY04108.1 (253) trpC Indole-3-glycerol phosphate synthase K01609 COG0134 

AIA5 OGY04109.1 (341) trpD Anthranilate phosphoribosyltransferase K00766 COG0547 

AIA5 OGY04110.1 (195) trpG Anthranilate synthase component II K01658 COG0512 

AIA5 OGY04111.1 (472) trpE Anthranilate synthase component I K01657 COG0147 

AIA5 OGY04105.1 (258) trpA Tryptophan synthase alpha chain K01695 COG0159 

AIA5 OGY04106.1 (397) trpB Tryptophan synthase beta chain K01696 COG0133 

AIA5 OGY01885.1 (561) ipdC Indolepyruvate decarboxylase K04103 COG3961 

AIA5 OGY03397.1 (487) mao Monoamine oxidase K00274 COG1231 

AIA5 OGY03480.1 (478) mao Monoamine oxidase K00274 COG1231 

AIA5 OGY03040.1 (396) patA Aminotransferase K10907 COG0436 

AIA5 OGY05879.1 (387) patA Aminotransferase K00841 COG0436 

AIA5 OGY05905.1 (392) mtnE Aminotransferase K08969 COG0436 

AIA5 OGY02002.1 (304) Ami Amidase K01426 COG2421 

AIA5 OGY03497.1 (304)  Amidase K01426 COG2421 

1COVs: Compostos Orgânicos Voláteis 
2FBN: Fixação Biológica de Nitrogênio 
3Fosfato: Solubilização de fosfato 
4Sideróforo: Produção de sideróforos 
5AIA: Produção de ácido indol acético 
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ANEXO B. Linhagens do grupo Bacillus cereus utilizadas nos estudos filogenéticos e comparativos com seus 
respectivos números de acesso no NCBI 

 (Continua) 

Nome da linhagem Acesso NCBI 

Bacillus cereus ATCC 14579 NC_004722.1 
Bacillus cereus ATCC 10987 NC_003909.8 
Bacillus cereus E33L NC_006274.1 
Bacillus cereus Q1 NC_011969.1 
Bacillus cereus B4264 NC_011725.1 
Bacillus cereus AH187 NC_011658.1 
Bacillus cereus G9842 NC_011772.1 
Bacillus cereus AH820 NC_011773.1 
Bacillus cereus 03BB102 NC_012472.1 
Bacillus cereus biovar anthracis CI NC_014335.1 
Bacillus cereus F837/76 NC_016779.1 
Bacillus cereus NC7401 NC_016771.1 
Bacillus cereus FRI-35 NC_018491.1 
Bacillus cereus A1 NZ_CP015727.1 
Bacillus cereus 03BB87 NZ_CP009941.1 
Bacillus cereus D17 NZ_CP009300.1 
Bacillus cereus 03BB102 NZ_CP009318.1 
Bacillus cereus FM1 NZ_CP009369.1 
Bacillus cereus 3a NZ_CP009596.1 
Bacillus cereus G9241 NZ_CP009590.1 
Bacillus cereus ATCC 4342 NZ_CP009628.1 
Bacillus cereus 03BB108 NZ_CP009641.1 
Bacillus cereus E33L (2) NZ_CP009968.1 
Bacillus cereus S2-8 NZ_CP009605.1 
Bacillus cereus FORC_005 NZ_CP009686.1 
Bacillus cereus NJ-W NZ_CP012483.1 
Bacillus cereus FORC_013 NZ_CP011145.1 
Bacillus cereus CMCC P0021 NZ_CP011151.1 
Bacillus cereus GMCC0460.4 (CMCCP0011) NZ_CP011153.1 
Bacillus cereus HN001 NZ_CP011155.1 
Bacillus cereus FORC_024 NZ_CP012691.1 
Bacillus thuringiensis serovar konkukian 97-27 NC_005957.1 
Bacillus thuringiensis Al Hakam NC_008600.1 
Bacillus thuringiensis BMB171 NC_014171.1 
Bacillus thuringiensis serovar finitimus YBT-020 NC_017200.1 
Bacillus thuringiensis serovar chinensis CT-43 NC_017208.1 
Bacillus thuringiensis HD-771 NC_018500.1 
Bacillus thuringiensis HD-789 NC_018508.1 
Bacillus thuringiensis MC28 NC_018693.1 
Bacillus thuringiensis Bt407 NC_018877.1 
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki HD73 NC_020238.1 
Bacillus thuringiensis serovar thuringiensis IS5056 NC_020376.1 
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki YBT-1520 NZ_CP004858.1 
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki HD-1 NZ_CP004870.1 
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki YBT-1520 NZ_CP007607.1 
Bacillus thuringiensis serovar galleriae HD-29 NZ_CP010089.1 
Bacillus thuringiensis HD1011 NZ_CP009335.1 
Bacillus thuringiensis HD571 NZ_CP009600.1 
Bacillus thuringiensis HD682 NZ_CP009720.1 
Bacillus thuringiensis 97-27 NZ_CP010088.1 
Bacillus thuringiensis HD1002 NZ_CP009351.1 
Bacillus thuringiensis serovar morrisoni NZ_CP010577.1 
Bacillus thuringiensis YC-10 NZ_CP011349.1 
Bacillus thuringiensis HS18-1 NZ_CP012099.1 
Bacillus thuringiensis serovar indiana NZ_CP010106.1 
Bacillus thuringiensis YWC2-8 NZ_CP013055.1 
Bacillus thuringiensis CTC NZ_CP013274.1 
Bacillus thuringiensis serovar tolworthi NZ_AP014864.1 
Bacillus thuringiensis Bt185 NZ_CP014282.1 
Bacillus thuringiensis HD12 NZ_CP014847.1 
Bacillus thuringiensis Bc601 NZ_CP015150.1 
Bacillus thuringiensis serovar alesti NZ_CP015176.1 
Bacillus thuringiensis MYBT18246 NZ_CP015350.1 
Bacillus anthracis Ames NC_003997.3 
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 (Conclusão) 

Nome da linhagem Acesso NCBI 

Bacillus anthracis Sterne NC_005945.1 
Bacillus anthracis 'Ames Ancestor' NC_007530.2 
Bacillus anthracis CDC 684 NC_012581.1 
Bacillus anthracis A0248 NC_012659.1 
Bacillus anthracis H9401 NC_017729.1 
Bacillus anthracis A16R NZ_CP001974.1 
Bacillus anthracis A16 NZ_CP001970.2 
Bacillus anthracis SVA11 NZ_CP006742.1 
Bacillus anthracis HYU01 NZ_CP008846.1 
Bacillus anthracis 2000031021 NZ_CP007618.1 
Bacillus anthracis Vollum NZ_CP007666.1 
Bacillus anthracis Ames A0462 NZ_CP010792.1 
Bacillus anthracis PAK-1 NZ_CP009325.1 
Bacillus anthracis Vollum 1B NZ_CP009328.1 
Bacillus anthracis K3 NZ_CP009331.1 
Bacillus anthracis Ohio ACB NZ_CP009341.1 
Bacillus anthracis SK-102 NZ_CP009464.1 
Bacillus anthracis Pasteur NZ_CP009476.1 
Bacillus anthracis Sterne (2) NZ_CP009541.1 
Bacillus anthracis BA1015 NZ_CP009544.1 
Bacillus anthracis BA1035 NZ_CP009700.1 
Bacillus anthracis RA3 NZ_CP009697.1 
Bacillus anthracis V770-NP-1R NZ_CP009598.1 
Bacillus anthracis 2002013094 NZ_CP009902.1 
Bacillus anthracis Ames_BA1004 NZ_CP009981.1 
Bacillus anthracis Canadian_bison NZ_CP010322.1 
Bacillus anthracis Turkey32 NZ_CP009315.1 
Bacillus anthracis A1144 NZ_CP010852.1 
Bacillus anthracis Stendal NZ_CP014179.1 
Bacillus anthracis Tangail-1 NZ_CP015779.1 
Bacillus anthracis Parent2 NZ_CP012729.1 
Bacillus anthracis Parent1 NZ_CP012730.1 
Bacillus anthracis PR01 NZ_CP012720.1 
Bacillus anthracis PR02 NZ_CP012721.1 
Bacillus anthracis PR05 NZ_CP012722.1 
Bacillus anthracis PR06 NZ_CP012723.1 
Bacillus anthracis PR07 NZ_CP012724.1 
Bacillus anthracis PR08 NZ_CP012725.1 
Bacillus anthracis PR09-1 NZ_CP012726.1 
Bacillus anthracis PR09-4 NZ_CP012727.1 
Bacillus anthracis PR10-4 NZ_CP012728.1 
Bacillus subtilis subsp. subtilis 6051-HGW NC_020507.1 
Bacillus sp. RZ2MS9 NZ_MJBF00000000.1 

 




