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RESUMO 

O controle biológico utilizando bactérias como antagonistas é uma maneira eficiente 

para o controle de pragas causadas por fungos. Neste cenário, o objetivo geral deste 

trabalho foi prospectar o potencial antifúngico de isolados bacterianos cultiváveis 

obtidos a partir da pele de quatro espécies de anuros coletados na EET. A Estação 

Ecológica do Tripuí (EET) está localizada no Quadrilátero Ferrífero, Ouro Preto, MG. 

Esta área possui alta biodiversidade, com destaque para a anurofauna. Assim, 192 

isolados bacterianos obtidos a partir da pele das espécies Boana albopunctata, Boana 

faber, Rhinella crucifer e Ischnocnema izecksohni foram investigadas quanto à 

capacidade de atuarem como biocontroladores de Fusarium oxysporum e 

Colletotrichum lindemuthianum, respectivos agentes causais da fusariose e da 

antracnose, que acometem várias culturas agrícolas, acarretando diversos prejuízos 

econômicos e sociais. Para o ensaio inicial, os 192 isolados foram avaliados contra F. 

oxysporum, por meio de ensaio de inibição direta. Dentre os isolados analisados, 15 

foram capazes de inibir em até 60% do crescimento do fungo. Estes 15 isolados foram 

então selecionados para o ensaio de inibição direta contra o C. lindemuthianum, 

seguindo o mesmo protocolo. Oito apresentaram taxa de inibição superior a 80%, dentre 

eles, dois com inibição de 100% do crescimento. Esses 8 isolados foram então avaliados 

quanto a capacidade de inibição indireta por compostos difusíveis e termoestáveis, os 

quais apresentaram resultados equivalentes aos testes anteriores. Porém, nenhum foi 

capaz de inibir por meio da produção de compostos voláteis. Além disso, foram 

realizados ensaios de produção de amilase, protease e celulase para estes 8 isolados, dos 

quais 6 apresentaram resultado positivo para todas as enzimas avaliadas. Os isolados 

também apresentaram resultados positivos para a produção de biofilme, auto-agregação, 

fixação de nitrogênio e solubilização de fosfato. Finalmente, os 8 isolados foram 

identificados por sequenciamento da subunidade 16S do gene ribossomal. Desta forma, 

conclui-se que estes isolados bacterianos apresentam potencial antagônico até então 

desconhecido com características fisiológicas que os apontam como potenciais agentes 

biocontroladores  contra fungos de importância agrícola. 

 

Palavras-chave: antagonismo; anurofauna; controle biológico; microrganismos; 

prospecção. 
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ABSTRACT 
Biological control using bacteria as antagonists is an efficient way to control pests 

caused by fungi. In this scenario, the general objective of this work was to explore the 

antifungal potential of cultivable bacterial isolates obtained from the skin of four species 

of anurans collected in the TSE. The Tripuí Ecological Station (TSE) is located in the 

Quadrilátero Ferrífero, Ouro Preto, MG. This area has high biodiversity, with emphasis 

on anurofauna. Like this, 192 bacterial isolates obtained from the skin of the species 

Boana albopunctata, Boana faber, Rhinella crucifer, and Ischnocnema izecksohni were 

investigated for their ability to act as biocontrollers of Fusarium oxysporum and 

Colletotrichum lindemuthianum, the respective causative agents of fusariosis and 

anthracnose, which affect various agricultural crops, causing several economic and 

social losses. For the initial test, the 192 isolates were evaluated against F. oxysporum, 

using a direct inhibition test. Among the analyzed isolates, 15 were able to inhibit up to 

60% of fungal growth. These 15 isolates were then selected for the direct inhibition 

assay against C. lindemuthianum, following the same protocol. Eight isolates showed an 

inhibition rate greater than 80%, of which two had 100% growth inhibition. These 8 

isolates were then evaluated for their capacity for indirect inhibition by diffusible and 

thermostable compounds, which showed results equivalent to previous tests. However, 

none were able to inhibit fungal growth by the production of volatile compounds. In 

addition, tests were carried out for the production of  amylase, protease and cellulase for 

these 8 isolates, and 6 of  them showed positive results for all evaluated enzymes. The 

isolates also showed positive results for the production of biofilm, self-aggregation, 

nitrogen fixation and phosphate solubilization. Finally, the 8 isolates were identified by 

sequencing the 16S subunit of the ribosomal gene. Thus, it is concluded that these 

bacterial isolates have antagonistic potential hitherto unknown with physiological 

characteristics that point them as potential biocontrol agents against fungi of agricultural 

importance. 

 

Keywords: antagonism; anuran fauna; biological control; microorganisms; prospection. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Quadrilátero Ferrífero e Estação Ecológica do Tripuí 

O Quadrilátero Ferrífero (QF) está localizado no estado de Minas Gerais e possui 

uma área de aproximadamente 7000 km2, na região centro-sul do estado (Figura 1). O 

termo “Quadrilátero” se dá devido ao seu arranjo geométrico e foi utilizado pela 

primeira vez em 1933, pelo geólogo Luiz Flores de Moraes Rego, para definir a área 

onde estão concentradas “As jazidas de ferro do centro de Minas Gerais”, em artigo 

assim intitulado (MACHADO, 2009). 

 

Figura 1: Localização geográfica do Quadrilátero Ferrífero. 

 
Fonte: PEREIRA (2005, p. 71) 

 

Esta região se destaca por sua riqueza mineralógica, porém a intensa exploração 

desses recursos tornou-se um problema que norteia o QF. Um extrativismo desenfreado 

vem trazendo impactos físicos, ambientais e sociais, tornando-se necessária a 

recuperação das áreas degradadas. Outro impacto, este de natureza química, tem relação 

com a drenagem ácida, que leva a mobilização de metais pesados, que por sua vez 

podem atingir os sistemas hídricos (ROESTER et. al., 2010). Tudo isso tem colocado o 

QF em evidência mundial o que torna necessária a criação de estratégias de preservação 

desta região para o bem estar da população mineira e de outros estados circunvizinhos. 

Na extremidade sudeste do QF está localizada a Estação Ecológica 

do Tripuí (EET), uma Unidade de Conservação (UC) que situa-se no município de Ouro 
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Preto (Figura 2). A EET apresenta uma área de aproximadamente 337 ha, sendo 

delineada ao sul e a sudeste por cristas elevadas, ao norte e ao leste pela rodovia dos 

Inconfidentes, e a oeste pela linha de interflúvios que apresentam a mesma direção rumo 

à calha de drenagem do córrego Tripuí (MOREIRA-NETO et. al., 2017).  

 

Figura 2: Localização geográfica da Estação Ecológica do Tripuí.  

 

Fonte: Modificado de Gatti (2015). 

 

A EET foi criada em 1978, com o objetivo principal de proteger o habitat do 

Peripatus acacioi, e é a primeira Estação Ecológica (EE) e a vigésima segunda UC 

instituída pelo Governo do Estado. Além disso, recebeu também uma importante 

nomeação de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, pela UNESCO (FEAM, 1995). 

A área da EET apresenta características muito específicas, tanto físicas e vegetais, 

quanto pelas espécies de fauna que sofrem ameaças de extinção. Isso faz com que a 

EET seja inserida na categoria de manejo de EE, segundo a Lei Federal nº 6902 de 

27.04.81. Segundo esta lei, as Estações Ecológicas devem ser áreas que representem os 

ecossistemas do Brasil e devem ser destinadas a pesquisas e aplicadas a ecologia, a 

proteção do ambiente e a educação conservacionista. Diante deste cenário, a EET visa 

seguir suas funções como Estação Ecológica e inter-relacionar os elementos e seus 

ecossistemas (FEAM, 1995). 

A EET se encontra na sub-bacia do córrego Tripuí, e apresenta um gradiente 

altitudinal entre 1.280 e 1.450 m. Segundo a classificação de Köppen, seu clima é Cwb, 
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ou seja, possui verão temperado e inverno seco, com índice pluviométrico anual 

próximo de 1.600 mm, e temperatura média anual de 18ºC (GATTI, 2015). 

A palavra Tripuí, que nomeia o principal Córrego da Unidade, é de origem Tupi e 

quer dizer: Água de fundo sujo, por seu leito apresentar rochas e areias escuras devido 

aos xistos e filitos existentes (FEAM, 1995).  

A EET apresenta florestas estacionais semideciduais, campo limpo e sujo de 

cerrado, córregos, lagoa artificial e áreas em sucessões secundárias (PEDRALLI et. al., 

2000). Além disso, encontra-se em uma região de transição entre dois biomas, a Mata 

Atlântica e o Cerrado, considerados “hotspots” mundiais para a conservação da 

biodiversidade e, portanto, destaca-se por sua elevada biodiversidade (MYERS et al., 

2000).  

 

1.2. Anurofauna 

Os anuros, que compreendem os sapos, pererecas, rãs e jias compreendem 5966 

espécies no mundo (FROST, 2011), sendo que, 946 espécies foram catalogadas no 

Brasil, o qual apresenta a maior riqueza de anfíbios de todo o mundo (SAGALLA et. 

al., 2012). Números estes que se modificam ano a ano em detrimento da descoberta de 

novas espécies ou extinção de outras já catalogadas. 

Para garantia da sobrevivência das espécies, os anfíbios desempenham estratégias 

de reprodução, além de se adaptarem morfologicamente e fisiologicamente. O ciclo de 

vida bifásico é considerado o modo reprodutivo mais comum dentre os anfíbios, 

caracterizado pela deposição de ovos, desenvolvimento e metamorfose do girino, em 

ambiente aquático (DUELLMAN & TRUEB, 1986).  

Atualmente, os anuros são um dos grupos de animais com maior risco de extinção 

em todo mundo e, desde a década de 80, vêm sofrendo uma crise. Desde o início da 

crise, 35 espécies já foram totalmente extintas e 30% de todas as espécies correm o risco 

de se extinguirem completamente. Além disso, cerca de 25% são tão desconhecidas que 

não há como dizer se estão ou não ameaçadas (IUCN, 2009).  

A pele dos anuros exerce funções importantes tais como proteção, respiração, 

secreção de biomoléculas, osmorregulação e termorregulação e, por ser altamente 

permeável, sofre intensamente com a presença de contaminantes ambientais. 

(DUELLMAN & TRUEB, 1986). Adicionalmente, este tecido é colonizado por 

comunidades microbianas, fundamentais para a sobrevivência desses animais e são 

moduladas por fatores bióticos e abióticos. Já os fatores que modulam os perfis dessas 
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comunidades microbianas têm sido pouco investigados (HARRIS et al., 2009; JANI & 

BRIGGS, 2014). 

A destruição dos habitats como consequência do desmatamento, da mineração, da 

urbanização, da agricultura, e outros fatores é a maior ameaça à conservação dos anuros 

no país (SBH, 2009). Diante disso, estudos cerca da ecologia e história dos anuros é 

fundamental quando se trata de conservação (ETEROVICK et. al., 2005). 

Os anuros são muito vulneráveis à alteração dos habitats por possuírem baixa 

mobilidade, os limitando de dispersarem para outras áreas (BOWNE; BOWERS, 1994). 

A maioria das espécies é dependente de dois ambientes, por possuírem um ciclo de vida 

envolvendo uma larva aquática e um adulto terrestre (DUELLMAN; TRUEB, 1994). 

Estudar as causas de extinção dos anuros é essencial para criar estratégias de 

conservação, onde o entendimento acerca dos aspectos ecológicos contribui para o 

monitoramento das consequências de alterações nos ambientes, tornando-se possível 

criar ações de manejo e conservação para as espécies e meio ambiente (SÃO PEDRO; 

FEIO, 2018).  

Finalmente, os anfíbios são bioindicadores da qualidade ambiental, têm papel 

fundamental em redes tróficas, controle de pragas e são potenciais fonte de fármacos 

(CARVALHO, 2016). Sendo assim, diante do exposto, sabe-se da importância da 

conservação dessas espécies. 

As espécies de anuros utilizadas neste trabalho podem ser observadas na figura 3. 

 

Figura 3: Espécies de anuros utilizadas no presente estudo: 

Boana albopunctata, Boana faber, Rhinella crucifer e Ischnocnema izecksohni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de AmphibiaWeb, 2019. 
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A escolha da utilização de anfíbios como fonte de bactérias a serem utilizadas como 

controladores biológicos gera significado a importância da conservação destas espécies, 

além de agregar serviços ecossistêmicos e destacar uma área pouco estudada. 

 

1.3. Fungos Fitopatogênicos 

Os fungos estão presentes em toda a Terra e ocupam diversos habitats, incluindo 

plantas, animais, e outros locais que contenham matéria orgânica passível de 

colonização. Podem ser encontrados em diversos ambientes e, em geral, as condições 

mais favoráveis para seu desenvolvimento são temperaturas e umidade elevadas 

(BONONI, 1998). 

 A maioria dos fungos habitam ambientes terrestres, mas existem também muitos 

que habitam ambientes aquáticos, podendo atuar, nesse ambiente, como simbiontes, 

sapróbios e parasitas. A estimativa é que existam 1,5 milhões de espécies de fungos, 

sendo que 60 mil já foram descritas, em sua maioria espécies terrestres, números esses 

que vêm crescendo ao longo dos anos. Isso sugere que existem muitas espécies 

desconhecidas (MARGULIS, SCHWARTZ, 2009).  

 Atualmente, o país com maior diversidade de fungos é a Inglaterra. No Brasil, a 

diversidade dos fungos é pouco conhecida. Existem 2.770 espécies, de 1.050 gêneros, 

de 160 famílias. Dentre essas espécies, uma grande parte é encontrada em conjunto na 

natureza, interagindo com outras espécies ou com seres de outros reinos 

(TERÇARIOLI, PALEARI & BAGAGLI, 2010).  

Existem vários fatores que impossibilitam o aumento dos registros de novas 

espécies de fungos, como por exemplo, espécies coletadas e não identificadas, 

dificuldade para descrever novas espécies, surgimento de sinonímias após revisão 

genérica, dentre outros fatores (HAWKSWORTH, 1997).  

Os fungos possuem características ecológicas e econômicas que os tornam 

essenciais para os ecossistemas (ESPÓSITO & AZEVEDO, 2004). Eles podem atuar de 

várias formas nesses ecossistemas, como por exemplo, decompositores, simbiontes, 

controladores de pragas, fixadores de nitrogênio, dentre outras maneiras (SOTÃO, 

CAMPOS & COSTA, 2004). 

Além disso, os fungos são o maior grupo de organismos fitopatogênicos. Todos 

os tipos de plantas podem ser atacados por esses patógenos fúngicos, podendo causar 

diversos tipos de doenças (MORANDI, et. al., 2009). Os fungos do gênero Fusarium, 

agente causal da fusariose em plantas, são patógenos bem conhecidos pelos danos 
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provocados a diversas culturas. Além disso, tem sido reconhecido como o maior 

fitopatógeno oportunista (HENNEQUIM et. al., 1999).  

Especialmente, F. oxysporum é uma espécie que apresenta uma grande variação 

morfológica e fisiológica e possui habilidade de causar fitopatologias de importância 

econômica em plantas. É um saprófito ativo e abundante no solo e matéria orgânica. 

Essa característica torna possível que ele sobreviva nos solos durante a colheita, em 

restos de plantas infectadas (ARMSTRONG & ARMSTRONG, 1981). 

O fungo Colletotrichum lindemuthianum é uma espécie que também se destaca 

por ser causador da antracnose, uma das doenças mais graves que acometem a cultura 

do feijão (DALLA PRIA; SILVA, 2010). Trata-se de uma fitopatologia muito grave, 

que pode causar perdas significativas tanto pelo número de plantas afetadas, quanto na 

perda da qualidade de algumas culturas, podendo provocar perdas de até 100% na 

produção (BIDDLE; CATTLIN, 2007). 

Além disso, este fungo é capaz de sobreviver entre uma estação e outra e pode se 

disseminar por longas distâncias por meio de sementes, e a curtas distâncias por meio da 

água da chuva. O homem também é capaz de espalhar este patógeno ao caminhar em 

meio às plantas atingidas, espalhando seus esporos (RAVA; SARTORATO, 1994; 

DALLA PRIA; SILVA, 2010). 

Os fungos F. oxysporum e C. lindemuthianum, crescidos em placas de Petri, 

podem ser observados na figura 4. 

 

Figura 4: F. oxysporum e C. lindemuthianum, crescidos em placas de Petri, contendo meio ágar batata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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1.4. Controle Biológico 

Na natureza, todas as espécies possuem organismos que delas se alimentam em 

algum estágio de desenvolvimento. Eles são chamados de inimigos naturais e atuam 

como agentes de controle populacional. Essa prática ocorre naturalmente nos 

ecossistemas e pode ser denominado como controle biológico (THOMAZINI, 2007). 

Num conceito abrangente, apresentado por Cook e Baker (1983), o controle 

biológico pode ser definido como: “a redução da soma de inóculo ou das atividades 

determinantes da doença, provocada por um patógeno, realizada por um ou mais 

organismos que não o homem”. Assim, o controle biológico pode ser entendido de três 

formas diferentes: para campo de estudo em diferentes áreas, tais como ecologia, 

biosistemática, comportamento, fisiologia e genética; como um fenômeno natural; e 

como estratégia de controle de pragas (BUENO et. al., 2017). 

Além disso, o controle biológico pode ocorrer de forma natural ou aplicada pelo 

homem. A forma natural envolve os fatorem bióticos e abióticos do meio ambiente no 

equilíbrio natural. Já a forma aplicada consiste na interferência do homem a incrementar 

as interações antagônicas que ocorrem entre os seres vivos na natureza (BUENO et. al., 

2017). 

O termo antagonista se refere aos agentes biológicos com potencial para atuar nos 

processos vitais dos patógenos, estando adaptados aos mesmos nichos que os mesmos. 

De forma mais pragmática, o controle biológico pode ser definido como o controle de 

um microrganismo por meio de outro microrganismo (MORANDI, et. al., 2009). 

A preocupação da sociedade com os impactos gerados pelo uso dos agrotóxicos 

vem alterando o cenário da agricultura no que diz respeito ao controle de pragas, o que 

resulta no surgimento de produtos diferenciados. Além disso, os custos com o controle 

químico, a ineficiência de alguns controladores, a resistência criada pelos organismos-

alvo e os problemas ambientais revelam a necessidade da criação de estratégias mais 

eficientes e sustentáveis para o controle de fitopatógenos (MORANDI, et. al., 2009).  

O mercado de controle biológico no Brasil ainda se encontra em desenvolvimento, 

e a estimativa é de que este mercado cresça em ritmo acelerado. O clima tropical do 

Brasil contribui com a biodiversidade e a produção de variadas culturas agrícolas, 

entretanto favorece o aparecimento de pragas e doenças características deste clima 

(ABCBio, 2019).  

Apesar de o controle químico ser indispensável para produções em larga escala, o 

controle biológico tem aumentado as opções de produtos utilizados para o controle de 
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pragas. A escolha adequada das tecnologias disponíveis, o uso consciente as práticas 

com o plantio permitem maior equilíbrio dos agentes biológicos e trazem mais 

sustentabilidade para os processos produtivos (ABCBio, 2019). 

 

1.5. Bactérias com potencial biotecnológico 

 Os microrganismos são considerados parte fundamental em cadeias alimentares 

e ciclos biogeoquímicos, devido a sua capacidade de desempenhar funções singulares e 

essenciais para manutenção dos ecossistemas (MYERS, 1996). Contudo, a diversidade 

conhecida é muito pequena frente à diversidade existente na natureza (AZEVEDO, 

1998). 

Em especial, as bactérias são microrganismos unicelulares, procariontes e 

algumas delas podem ser patogênicas. São abundantes em todos os ambientes e em sua 

maioria, são seres inofensivos, podendo ser benéficas. Como são microrganismos 

procariontes, seu material genético encontra-se disperso no citoplasma, por não 

apresentarem um núcleo definido (LENZI & NETO, 2012).  

 Apresentam uma membrana plasmática recoberta por uma parede celular a qual 

possui uma estrutura de invaginação, denominada mesossomo, o qual desenvolve um 

papel importante durante sua duplicação e divisão binária. O tamanho desses 

microrganismos pode variar entre 0,2 e 5,0 micrômetros (LENZI & NETO, 2012).  

 As bactérias podem se reproduzir por divisão celular ou fissão binária, onde 

ocorre a duplicação do DNA, seguido da divisão da célula em duas células filhas. Essa 

divisão ocorre devido à formação de um septo que se forma para dentro da célula a 

partir da parede celular (LENZI & NETO, 2012). 

 As bactérias desenvolvem um papel primordial como fonte de vários produtos 

biotecnológicos com aplicações em quase todos os setores industriais. Esses produtos, 

desenvolvidos através de bactérias, podem ser utilizados, por exemplo, como 

antibióticos, biopesticidas, imunossupressores, dentre outros. Além disso, são altamente 

aplicáveis no controle biológico em plantas (DEMAIN & ADRIO, 2008).  

 Várias bactérias já foram descritas como potenciais controladores biológicos, 

dentre essas, aproximadamente 24 gêneros estão relacionadas com o crescimento de 

plantas (GNANIMANICAKAM, S, 2007), número este, que vem crescendo com o 

passar do tempo.  

Muitas bactérias e metabólitos bacterianos distintos já foram descritos como 

agentes no controle biológico de fitopatologias (KIM et al., 2011). Esta ação 
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controladora exercida pelas bactérias pode ocorrer por vários mecanismos, como por 

exemplo, parasitismo, competição por espaço, produção de ácido cianídrico, 

bacteriocinas e antibióticos, dentre outros (MARIANO et al., 2004). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Prospectar o potencial antifúngico de isolados bacterianos obtidos a partir da 

pele de quatro espécies de anuros, Boana albopunctata, Boana faber, 

Rhinella crucifer e Ischnocnema izecksohni, coletados na Estação Ecológica do Tripuí 

no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. 

2.2 Objetivos Específicos 

Avaliar a capacidade dos isolados em atuarem como bioncontroladores dos 

fungos Colletotrichum lindemuthianum e Fusarium oxysporum; 

i) Investigar se as possíveis inibições são decorrentes de produtos difusíveis ou 

voláteis; 

ii) Investigar características microbiológicas fundamentais, como capacidade de 

formação de biofilme e autoagregação dos isolados bacterianos; 

iii) Identificar por sequenciamento da subunidade 16S do gene ribossomal, os 

isolados com maior potencial biotecnológico. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Coleta e cultivo da microbiota  

A coleta e cultivo da microbiota foi previamente estabelecida por Cordeiro e 

colaboradores (CORDEIRO et. al., 2019). A captura dos anuros ocorreu entre fevereiro 

e setembro de 2016 na Estação Ecológica do Tripuí (EET), Ouro Preto, Minas Gerais, e 

foi realizada por meio de busca noturna. A coleta da microbiota cutânea foi realizada 

com o auxílio de um swab estéril, onde o mesmo foi passado em toda a região do 

animal, exceto cabeça e região gular, e acondicionado em um recipiente estéril e 

exclusivo. 

Para o cultivo das bactérias, cada swab impregnado com material biológico dos 

animais foi inserido em um tubo Falcon contendo meio LB (Luria-Bertani) líquido e 

feito diluições de até 10-8. Essas diluições foram aplicadas em placas de Petri contendo 

meio LB sólido e mantidas em 28ºC por 4 dias. Passado esse período, foi possível 

realizar o isolamento de bactérias observando-se diferentes morfotipos. As colônias 

foram coletadas com a ponta de palitos estéreis e semeadas por esgotamento em placas 

de Petri contendo meio LB sólido e incubadas por 48 h a 28ºC, para o crescimento dos 

isolados bacterianos. Com o intuito de preservá-los, os isolados foram transferidos para 

microtubos de 1,5mL e cultivados novamente em meio líquido para, posteriormente, 

acrescentar glicerol 50% e preservar as amostras. 

 

3.2. Cultivo dos patógenos alvos 

Dois fungos fitopatogênicos foram selecionados como alvo: Colletotrichum 

lindemuthianum, agente causal da antracnose em feijoeiros cedido pela Prof. Marisa V. 

de Queiroz, a partir de uma Coleção de Fitopatógenos do Laboratório de Genética 

Molecular de Fungos (LGMF) da Universidade Federal de Viçosa e Fusarium 

oxysporum, agente causal da fusariose, cedido por parceiros do Laboratório de Biologia 

Celular e Molecular (LBCM) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Os fitopatógenos foram reativados e crescidos em placas de Petri contendo meio 

ágar batata, mantidos a temperaturas entre 26 e 28°C por um período de 7 a 14 dias. 

Discos miceliais foram coletados com auxílio de canudos de plástico estéreis, de 6mm 

de diâmetro, os quais foram transferidos, com auxílio de um palito estéril, para placas 

de Petri contendo o mesmo meio. As placas foram acondicionadas em estufa 

bacteriológica a 28ºC por 7 dias para o Fusarium oxysporum e a 26ºC por 14 dias para o 
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Colletotrichum lindemuthianum. A partir daí foi possível replicar esses fungos para 

ensaios posteriores. 

 

3.3. Avaliação da atividade antagonista por inibição direta contra os fitopatógenos 

Este modelo foi adaptado de Zhao et al. (2014). Para caracterização inicial de 

ação antagônica, os 192 isolados foram avaliados contra o F. oxysporum, por meio de 

ensaio de inibição direta. Para isso, as bactérias crescidas em meio LB a temperatura de 

28°C tiveram sua densidade óptica (OD600nm) ajustada em 0,1, e a partir daí foram 

estricadas na forma de um quadrado de aresta de 30 mm, no centro de placas de Petri de 

90x15 mm, contendo meio Batata Dextrose Ágar (BDA). Posteriormente, um disco 

micelial de 6 mm de diâmetro, de uma cultura de fungo em meio BDA, previamente 

cultivado por 14 dias, à 28ºC, foi inserido na porção central do quadrado e incubado a 

28°C, até que o crescimento do fungo na placa controle (sem bactéria) atingisse 30 mm 

de diâmetro, medida esta averiguada com uso de um paquímetro digital.  

Os isolados que apresentaram um melhor desempenho foram avaliados contra o 

C. lindemuthianum, nos mesmos modelos metodológicos estabelecidos para F. 

oxysporum, alterando-se apenas a temperatura de cultivo de 28 para 26°C. Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata. Os ensaios descritos a seguir foram realizados 

para os isolados bacterianos com melhor desempenho no teste de inibição direta. 

Optou-se por não realizar os ensaios simultaneamente para os dois patógenos, 

com o objetivo de reduzir o tamanho amostral dos isolados. Desta forma, optou-se em 

testar inicialmente contra F. oxysporum, visto que os resultados para C. lindemuthianum 

apresentam melhores taxas de inibição, como é mostrado na literatura. 

 

3.4. Avaliação da atividade antagonista por inibição indireta por compostos 

difusíveis contra fitopatógenos 

Este ensaio foi adaptado de Bomfim et. al., 2010. Inicialmente, acondicionou-se 

o papel celofane P45 estéril sobre o meio BDA previamente vertido em placas de Petri 

de 90x15mm. Sobre a superfície deste papel celofane 200µl da cultura de bactérias com 

densidade óptica (OD600nm) ajustada em 0,1, foram pipetadas, e a suspensão 

homogeneamente distribuída por toda a superfície com auxílio de uma alça de 

Drigalsky, evitando o contato da suspensão diretamente com o meio de cultura. Em 

seguida, as placas foram incubadas por 24 h, a 26°C para C. lindemuthianum e 28ºC 

para F. oxysporum. Após esse período, retirou-se o papel celofane contendo colônia de 
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bactéria, e sobre a superfície do meio BDA foi inserido no centro da placa um disco 

micelial de 6 mm de diâmetro, derivado de uma cultura de fungo em meio BDA 

previamente cultivado. As placas foram novamente incubadas até que o crescimento do 

fungo na placa controle (sem bactéria) atingisse 30 mm de diâmetro, diâmetro este 

verificado com auxílio de um paquímetro digital. 

 

3.5. Avaliação de termoestabilidade dos isolados e compostos difusíveis 

  Inicialmente, 200 µL dos isolados bacterianos foram acondicionados em 

termobloco à 80ºC por 5 min. Em seguida todos os passos metodológicos estabelecidos 

com uso de papel celofane, anteriormente descritos, foram realizados. A temperatura de 

80ºC foi escolhida de forma empírica, devido ao QF ser um ambiente extremófilo, com 

variações de temperatura entre 4 a 72ºC. 

 

3.6. Avaliação da atividade antagônica indireta mediada por compostos voláteis 

 Este ensaio foi adaptado de Bomfim et. al., 2010. O método se baseia na 

confrontação indireta dos microrganismos contra os patógenos. Para isso, foram 

utilizadas placas de Petri de 90x15mm septadas de 3 câmaras contendo meio BDA. Um 

disco de micelial foi inserido em uma das câmaras, 10 µL de uma cultura com OD600= 

0,1 da potencial bactéria controladora em outra câmara, ficando a terceira câmara vazia. 

As placas foram incubadas até que o crescimento do fungo na placa controle (sem 

bactéria) atingisse 30 mm de diâmetro.  

 
3.7. Avaliação dos ensaios de Inibição 

Foi realizada a análise dos ensaios de inibição dos quatro testes citados 

anteriormente. Após o período de incubação, a taxa de inibição foi calculada medindo-

se o diâmetro de crescimento do fungo, seguido da exclusão da medida de 6 mm 

referente ao disco micelial previamente inoculado. Em seguida, foi calculado o desvio 

padrão, levando em consideração a média de cada amostra, realizada em triplicata (em 

relação ao experimento controle) e o valor obtido foi multiplicado por 100, obtendo 

assim o resultado em porcentagem. 

 

3.8. Ensaios de produção de amilase 

Utilizou-se um ágar-amido (3,0 g/L de extrato de carne, 10 g/L de amido e 

15g/L de ágar bacteriológico) autoclavado por 15 min a 120°C. Os isolados foram 
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crescidos em meio LB por 24 h a 28°C, e tiveram a OD ajustada para 0,1. Em seguida, 

2µl da suspensão de bactérias foi aplicado no centro da placa, que por sua vez foi 

incubada por 48 h a 28ºC. Para revelar o ensaio, cobriu-se o meio de cultura com uma   

de lugol a 5% por 5 min. Após esse tempo, o lugol foi descartado e as bactérias 

produtoras de amilase foram as que apresentaram um halo transparente no entorno de 

suas colônias, enquanto todo o resto da placa fica corado de marrom (STRAUSS et al., 

2001).  

 

3.9. Ensaios de produção de celulase  

Utilizou-se um meio contendo ágar carboximetilcelulose (CMC) composto 10 

g/L de CMC, 0,6 g/L de estrato de levedura, 20 g/L de KH2PO4 (fosfato 

de monopotássico), 2,0 g/L de K2HPO4 (fosfato de dipotássico), 0,1 g/L MgSO4. 7 H2O 

(sulfato de magnésio heptahidratado), 1,0 g/L de (NH4)2SO4 (sulfato de amônio) e 15 

g/L de ágar. Os isolados foram crescidos em meio LB por 24 h a 28°C, e tiveram a OD 

ajustada para 0,1. Em seguida, 2µl da suspensão de bactérias foi aplicado no centro da 

placa. As placas foram incubadas por 48h. Em seguida, os resultados foram revelados 

adicionando solução de vermelho congo (2,5g/L) em tampão Tris-HCl 0,1 M, pH=8,0, 

até cobrir toda a superfície do ágar por 15 min. O corante foi descartado e as placas 

lavadas com solução NaCl 1M por mais 15 min.  A produção de celulase foi 

caracterizada pelo aparecimento de um halo laranja, circundando a colônia, indicando a 

área de hidrólise de carboximetilcelulose. O resultado negativo foi observado apenas 

pelo crescimento da colônia sem a formação do halo (MENEGATTO, 2019). 

 

3.10. Ensaios de produção de protease  

Utilizou-se um meio composto por 20g/L de leite em pó desnatado, 5g/L de 

peptona, 3g/L de extrato de levedura, 10g/L de glicose e 20g/L de ágar, pH 5,0. Os 

isolados foram crescidos em meio LB por 24 h a 28°C, e tiveram a OD ajustada para 

0,1. Em seguida, 2µl da suspensão de bactérias foi aplicado no centro da placa.  As 

bactérias positivas para produção de protease foram capazes de formar um halo mais 

claro que o meio (STRAUSS et al., 2001). 

 

3.11. Avaliação dos ensaios de produção de enzimas  

A avaliação desses ensaios consistiu na medição do diâmetro da colônia e o 

diâmetro do halo transparente formado após incubação, o que indica resultados 
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positivos. Foi realizado o cálculo de Índice Enzimático (Hankin e Anagnostakis et. 

al.,1975) para determinar a atividade enzimática dos isolados, utilizando relação entre o 

diâmetro médio do halo de degradação e o diâmetro médio da colônia e expressa como 

índice enzimático (Diâmetro do halo/ diâmetro da colônia). Sendo que, quanto maior o 

índice maior é a atividade enzimática no meio. Os ensaios foram realizados em 

duplicata, e o índice enzimático final foi calculado por meio da média dos resultados. 

Utilizou-se bactérias produtoras das três enzimas como controle positivo, a fim de 

confirmar os resultados (STRAUSS et al., 2001). 

 

3.12. Ensaios de produção de biofilme 

Este ensaio foi adaptado de Muzzolón (2010). A cultura dos isolados bacterianos 

em meio LB previamente mantidos a 28°C tiveram suas OD600nm ajustadas a 0,1. Em 

seguida, 200 µL desta suspensão foram rearranjados em placa estéreil de 96 poços e 

armazenadas em BOD a 28ºC. Após esse período, a placa foi enxaguada em água por 

duas vezes e deixada secar por uma hora invertida na bancada e sobre papel absorvente. 

Em seguida, acrescentou-se 125 µl de cristal violeta, deixando agir por 45 min. 

Posteriormente, as placas foram lavadas e deixadas para secar por uma hora em 

temperatura ambiente. Por fim, Adicionou-se 125 µl de álcool a 95%, deixando agir por 

45 min. Foi realizada a leitura no espectrofotômetro das soluções a 550 nm e, com os 

dados obtidos foram gerados os gráficos. Este ensaio foi realizado em duplicata, e o 

valor final foi calculado por meio da média entre os dois resultados. 

 

3.13. Ensaios de auto-agregação 

Este ensaio foi adaptado de Muzzolón (2010). Os isolados bacterianos foram 

cultivados em meio LB durante 24 h, após esse período, centrifugou-se a cultura a 

15000 xg, por 5 min. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 5 

mL de PBS. As culturas foram padronizados com densidade óptica (OD600nm) em 0,1, 

diluindo-as com PBS e deixadas em repouso por duas h, a 37ºC. O sobrenadante foi 

utilizado para medição da OD. Para determinar a porcentagem de auto-agregação de 

cada isolado, aplicou-se a seguinte fórmula:  

Auto agregação % = 1 - (ODFINAL /ODINICIAL) x 100  

Este ensaio foi realizado em duplicata, e o valor final foi calculado por meio da 

média entre os dois resultados. 
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3.14. Ensaio de solubilização de fosfato 

Este ensaio foi adaptado de Katznelson & Bose (1959). Os isolados bacterianos 

foram padronizados com densidade óptica (OD600nm) em 0,1 meio LB, previamente 

mantidos a 28ºC. Em seguida, foram inoculados 2 µl das culturas no centro das placas 

de Petri de 90x15 mm de diâmetro contendo meio sólido fosfato (Glicose 10 gL-1; 

Ca3PO4 5 gL-1; MgCl2.6H2O 5 gL-1; MgS04.7H20 0,25 g L-1; KCl 0,2 gL-1; (NH4)2SO4 

0,1 gL-1; Ágar 15 g L-1). As placas foram acondicionadas em BOD a 28ºC por 10 dias. 

Este ensaio visou a observação de um halo translúcido ao redor do crescimento das 

colônias, indicando resultado positivo na solubilização de fosfato inorgânico. Este 

ensaio foi realizado em duplicata. 

 

3.15. Ensaio de fixação de nitrogênio  

Este ensaio foi adaptado de Rennie, 1981. Os isolados bacterianos previamente 

crescidos em meio LB a 28°C foram padronizados com densidade óptica (OD600nm) em 

0,1 e adicionados em microtubos contendo meio específico, incubando por 5 dias a 

28ºC. O meio foi composto por: 5g de manitol, 5g de sacarose, 0,4g/L de K2HPO4, 

0,4g/L de KH2PO4, 0,2g/L de MgSO4.7H2O, 0,02g/L de CaCl2, 0,002g/L de 

NaMoO4.H2O, 0,01 FeCl3, 0,075 de bromotimol. O pH foi ajustado para 5,7 e depois 

de autoclavado a 120°C por 15 minutos. Os microrganismos capazes de fixar nitrogênio 

foram detectados observando a formação de película na superfície do meio. 

 

3.16. Extração do DNA genômico 

A metodologia usada para a extração do DNA dos isolados bacterianos foi 

previamente descrita por Queipo-Ortuño et al. (2008) e Diana et al. (2012). Um volume 

de 1,5 mL de meio líquido contendo células bacterianas, crescidas por 24 h, a 26ºC em 

meio LB, foram centrifugadas a 15000 xg por 15 min. O sobrenadante foi retirado e o 

pellet foi ressuspendido em 1 mL de água ultra pura, e centrifugado em 15000 x g por 

10 min. O sobrenadante foi retirado e o pellet ressuspendido em 40 µL de água ultra 

pura, e assim as amostras foram colocadas em banho-maria a 100°C por 10 min e logo 

depois foram colocadas no freezer a -20°C por 10 min. Depois foram centrifugadas a 

15000 x g por 20s, e retirado o sobrenadante contendo o DNA genômico.  
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3.17. Amplificação da região 16S 

Os isolados foram submetidos a reações de PCR, foram utilizados 

oligonucleotídeos complexos compostos por: sequência senso (forward) 5’ 

GTGCCAGCMGCCGCGGTAA 3’ e antisenso (reverse) 5’ 

CCGTCAATTYYTTTRAGTTT 3’ para amplificar a região V4 – V5 (FOUHY et al., 

2016). Para cada amostra foi usado 3 µL do Buffer +MgCl² (10 x), 1,13 µL de dNTP 

(10 mM), 4,5 µL dos primers foward (10 pM) e reverse (10 pM), 0,48 µL de Taq 

(5U/µl), 1 µL do DNA genômico em uma concentração de 20 ng/µL e 15,36 µL de água 

ultrapura. A amplificação foi submetida à um ciclo inicial de 5 min por 94 ºC, seguido 

de 35 ciclos de 30 s. a 94 ºC, 1 minuto a 57 ºC, 1 minuto a 72ºC, e um ciclo final de 5 

min a 72ºC. As reações foram realizadas em termociclador Biocycler® e as regiões de 

DNA amplificadas foram analisadas em gel de agarose 0,8%, utilizando 5 µl do produto 

de PCR para verificação da qualidade. A integridade das amostras foi verificada em gel 

de agarose 0,8% e as amostras foram quantificadas utilizando NanoDrop Lite 

Spectrophotometer da Thermo Fisher Scientific™.  

A reação de sequenciamento foi realizada com o sequenciador automático de 

primeira geração (Método de Sanger) com 96 capilares, ABI 3730 XL DNA Analyzer 

(Applied Biosystems, Foster City, California (CA)), no Centro de Recursos Biológicos 

e Biologia Genômica, UNESP Jaboticabal. As sequências de DNA foram analisadas 

utilizando-se o programa BLASTn (Basic Local Alignment Serch Tool) (Altschul, 

1990). 

 

3.18. Análise das sequências obtidas 

 Este método foi adaptado de Modificado de Altschul, 1990. As sequências de 

DNA foram analisadas utilizando-se o programa BLASTn, no banco de dados 16 S, 

disponível no portal NCBI desenvolvido pelo National Center For Biotechnology 

Information.  Para isso, a sequência Fasta sendo fornecida pelo centro de 

sequenciamento, passaram por uma avaliação de qualidade e os nucleotídeos 

indefinidos (N) foram eliminados de ambas as extremidades, e a partir daí analisadas 

pela ferramenta Blast contra o banco de sequências de RNAs ribossomais. Os melhores 

valores de cobertura, identidade, e-value e score foram considerados para fins de 

comparação, e os melhores valores a partir destas análises foram consideradas para 

representar cada uma das cepas com os respectivos gêneros associados. 
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O perfil filogenético, baseado na sequência do gene ribossomal 16S foi 

determinado pelo programa Phylogeny-Fr, disponível no domínio 

http://www.phylogeny.fr/, usando os parâmetros padrão para análises a partir de um 

único clique (one click). Para isso, uma sequência ultifasta contendo todas as sequências 

das cepas identificadas neste trabalho, e outras de referência, foram carregadas no 

programa, que usou a seguinte sequência de ferramentas para apresentar os resultados: 

alinhamento múltiplo usando MUSCLE (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/), 

curadoria mediada por GBLOCKS 

(http://phylogeny.lirmm.fr/phylo_cgi/one_task.cgi?task_type=gblocks), filogenia 

definida por PhyML (http://www.atgc-montpellier.fr/phyml/) e árvore estabelecida com 

TreeDyn (http://www.treedyn.org/). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Seleção da microbiota cultivável 

A coleta e cultivo da microbiota foi previamente estabelecida por Cordeiro e 

colaboradores (CORDEIRO et. al., 2019). Dentre as espécies avaliadas previamente, 

foram selecionados isolados bacterianos provenientes das espécies Boana albopunctata, 

Boana faber, Rhinella crucifer e Ischnocnema izecksohni, todos eles provenientes da 

Estação Ecológica do Tripuí. Do total de isolados bacterianos obtidos, 192 foram 

selecionados para serem avaliados neste estudo. A escolha se deu por aleatoriedade, 

dentre aqueles que foram coletados em ambientes úmidos. 

 

4.2. Ensaios de atividade antagonista por meio de inibição direta e indireta por 

compostos difusíveis e termoestáveis contra os fitopatógenos 

 Dos 192 isolados bacterianos avaliados inicialmente contra F. oxysporum, 15 

apresentaram resultado positivo de antagonismo por inibição direta, com taxas entre 24 

e 68% (gráfico 1). Dentre esses, 2 isolados se destacaram por apresentarem taxa de 

inibição acima de 50% (I e 8X), os quais foram selecionados para ensaios posteriores. 

  

Gráfico 1: Avaliação do potencial antagônico dos isolados bacterianos por inibição direta contra F. 

oxysporum. 

 
 

 Apenas os 15 isolados bacterianos com melhor desempenho contra F. 

oxysporum foram avaliados contra o C. lindemuthianum, a fim de diminuir o tamanho 
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amostral e otimizar a dinâmica dos ensaios. Dentre eles, 8 se destacaram por 

apresentarem taxas de inibição entre 80 e 100%, sendo eles 8X, I, 27K, 27F, 19S, 

27CD, 27L e 8A, os quais foram selecionados para os próximos ensaios (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Avaliação do potencial antagônico dos isolados bacterianos por inibição direta contra C. 

lindemuthianum.  

 

 

 A figura 3 mostra exemplos do resultado de antagonismo por inibição direta em 

placas de Petri, onde pode-se observar as taxas de variação no crescimento de ambos 

fitopatógenos, cuja taxa de inibição foi de 53 e 100% respectivamente para F. 

oxysporum e C. lindemuthianum. 
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Figura 5. Imagens dos ensaios de inibição direta contra os alvos investigados. (A) Placa 

controle contendo apenas o fungo F. oxysporum, sem bactéria controladora; (B) Placa controle contendo 

apenas o fungo C. lindemuthianum, sem bactéria controladora; (C) F. oxysporum com isolado bacteriano, 

8X; (D) C. lindemuthianum com isolado bacteriano, I. 

 

Os 8 isolados bacterianos com melhor desempenho no ensaio de inibição direta 

foram submetidos ao ensaio de inibição indireta por compostos difusíveis, sendo 2 deles 

para F. oxysporum e 7 deles para C. lindemuthianum.  

Neste ensaio, foram obtidos resultados passíveis de avaliação para 4 isolados 

bacterianos, dentre os 7 testados para C. lindemuthianum. Os demais isolados 

apresentaram resultados duvidosos, ou seja, placas possivelmente contaminadas após 

retirada do papel celofane. Isso foi observado, diante de várias repetições, para os 

isolados 19S, 27K e 27F, o que sugere que as células bacterianas possam ser muito 

pequenas e possam ter passado pela porosidade da membrana de nitrocelulose do papel 

celofane.  

Desta forma, os demais resultados corroboram com o ensaio anterior, visto que 

as taxas de inibição se mantêm praticamente iguais, o que confirma o potencial 

antifúngico destes isolados, como se pode observar no gráfico 3. 
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Gráfico 3: Avaliação do potencial antagônico dos isolados bacterianos por inibição indireta por 

compostos difusíveis contra F. oxysporum e C. lindemuthianum, representados como F. O. e C.89, 

respectivamente.  

 

 

 A figura 4 mostra exemplos do resultado de antagonismo por inibição indireta 

por compostos difusíves em placas de Petri, onde se podem observar as taxas de 

variação no crescimento dos fitopatógenos, cuja taxa de inibição foi de 73 e 100% 

(isolado I) para F. oxysporum e C. lindemuthianum, respectivamente.  
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Figura 6. Imagens dos ensaios de inibição indireta por compostos difusíveis contra os alvos investigados. 

(A) Placa controle contendo apenas o fungo F. oxysporum, sem bactéria controladora; (B) Placa contendo 

apenas o fungo C. lindemuthianum, sem bactéria controladora; (C) F. oxysporum com inibição por 

compostos difusíveis; (D) C. lindemuthianum com inibição por compostos difusíveis. 

 

 Ao submeter os isolados ao ensaio de termoestabilidade, seguido do ensaio de 

inibição indireta por compostos difusíveis, verificou-se que os isolados bacterianos I, 

8A, 27F, 27K e 27CD são termoestáveis.  

Além disso, 4 isolados (27L, 27CD, 8A e I) dentre os 7 testados contra o 

C. lindemuthianum foram passíveis de avaliação. Os demais apresentaram resultados 

duvidosos, sugerindo a hipótese de contaminação, descrita anteriormente. O que 

diferencia do teste anterior é a termoestabilidade dos isolados, podendo interferir na 

quantidade de células estáveis e na presença de moléculas inibitórias termoestáveis. 

Para os demais isolados, os resultados corroboram com os anteriores, visto que 

as taxas de inibição permanecem muito parecidas, reafirmando, mais uma vez o 

potencial inibitório, como se pode observar no gráfico 4.  
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Gráfico 4: Avaliação do potencial antagônico dos isolados bacterianos por inibição indireta por 

compostos difusíveis e termoestáveis contra F. oxysporum e C. lindemuthianum.  

 

 

A figura 5, mostra exemplos do resultado de antagonismo por inibição indireta 

por compostos difusíveis e termoestáveis em placas de Petri, onde se pode observar as 

taxas de variação no crescimento dos fitopatógenos, cuja taxa de inibição foi de 50 (8X) 

e 98% (27F) para F. oxysporum e C. lindemuthianum, respectivamente. 
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Figura 7: Imagens dos ensaios de inibição indireta por compostos difusíveis e termoestáveis contra os 

alvos investigados. (A) Placa controle contendo apenas o fungo F. oxysporum, sem bactéria controladora; 

(B) F. oxysporum com inibição por compostos termoestáveis difusíveis; (C) placa contendo apenas o 

fungo C. lindemuthianum, sem bactéria controladora; (D) C. lindemuthianum com inibição por compostos 

termoestáveis difusíveis. 

 

 

Dos 192 isolados bacterianos testados inicialmente, 15 apresentaram resultado 

positivo para antagonismo direto contra F. oxysporum, com taxas entre 24 e 60%. 

Destes, 8 isolados se destacaram por inibir C. lindemuthianum pelo mesmo ensaio, com 

taxas entre 80 e 100%. 

Diante disso, 2 destes isolados foram selecionados para testes posteriores contra 

F. oxysporum e 7 contra C. lindemuthianum.  Estes apresentaram resultado positivo 

para inibição indireta por compostos difusíveis com taxas entre 40 e 73% contra F. 

oxysporum e 96 a 100% contra C. lindemuthianum. Quanto ao teste de inibição indireta 

por compostos difusives e termoestáveis, os isolados apresentaram taxas de inibição 

entre 30 e 50% contra F. oxysporum e 72 e 100% contra C. lindemuthianum. 

Esses resultados evidenciam o potencial antifúngico dos isolados bacterianos, 

apresentando-se como potenciais controladores biológicos contra os fitopatógenos 

avaliados, se contrapondo a agroquímicos, por se tratar de uma maneira eficiente e 

sustentável para o manejo de doenças como a antracnose e a fusariose (SHIOMI et. al., 

2017). 

Os resultados sugerem também que a inibição dos fitopatógenos se dá por 

compostos que se difundem através do papel celofane. A inibição dos fitopatógenos por 
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processos difusíveis é gerada por compostos de baixo peso molecular (BENÍTEZ et. al, 

2004). A produção e liberação de compostos difusíveis pode se apresentar como uma 

característica vantajosa frente ao controle biológico de fitopatógenos, pois os compostos 

podem se difundir com facilidade nas plantações, evitando o contato direto da bactéria 

antagonista (GOUDJAL et al., 2014).  

Além disso, em relação ao terceiro teste, os resultados sugerem que além das 

substâncias responsáveis pela inibição serem difusíveis, também são termoestáveis, por 

apresentarem as mesmas taxas de inibição dos testes anteriores quando submetidas a 

alta temperatura, o que se torna ainda mais aplicável, devido a sua capacidade de tolerar 

calor.  

Os mecanismos empregados pelos agentes antagonistas são muito complexos e 

sua atuação varia de acordo com o agente antagonista, no fitopatógeno e da planta 

hospedeira (HOWELL, 2003). 

Estudos mostram que alguns fatores importantes para a supressão 

de fitopatógenos podem estar relacionados a metabólitos como antibióticos, enzimas e 

compostos voláteis produzidos por bactérias (HAAS; DEFAGO, 2005; FERNANDO et. 

al., 2005; LUGTENBERG; KAMILOVA, 2009; LI et. al., 2012; AL-MUGHRABI et. 

al., 2013). As bactérias desenvolvem mecanismos para afastar outros organismos e 

conseguir proliferar e se desenvolver. Elas podem produzir substâncias com diferentes 

níveis de atividade antifúngica específica ou de amplo espectro (RAAIJMAKERS; 

MAZZOLA, 2012).  

Segundo Vey et al. (2001), a inibição pode ocorrer devido ao antagonista 

apresentar um crescimento mais acelerado em relação ao patógeno, o que favorece o 

antagonista na disputa para colonização da área, dominando o patógeno na competição, 

que pode ser por espaço e/ou nutrientes. 

Nesse cenário, os metabólitos microbianos produzidos pelas bactérias possuem 

um papel primordial para adaptação das mesmas, permitindo-as de responder aos outros 

microrganismos presentes e alterações do meio em que estão inseridos. (BERLEMAN; 

KIRBY, 2009). Além disso, metabólitos biológicos são muito menos danosos ao meio 

ambiente, contrapondo o uso de compostos químicos, os quais são os mais utilizados 

para o tratamento da fusariose e actranose.  

Ainda não existem formas de manejo eficazes contra 

a fusariose e antracnose, desta forma, as bactérias identificadas no presente estudo se 
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apresentam como potenciais produtos biotecnológicos para serem utilizados como 

controladores biológicos de tais doenças. 

 

4.3. Atividade antagônica indireta mediada por compostos voláteis 

  Os 8 isolados previamente selecionados foram submetidos ao ensaio de inibição 

por compostos voláteis, todos os isolados bacterianos apresentaram resultado negativo 

para este teste, visto que os fungos cresceram tanto quanto o controle nas placas de 

Petri, como pode ser observado na figura 6.  

 

Figura 8: Imagens dos ensaios de inibição indireta por compostos voláteis contra os alvos investigados. 

(A) Placa controle contendo apenas o fungo F. oxysporum, sem bactéria controladora; (B) Placa contendo 

apenas o fungo C. lindemuthianum, sem bactéria controladora; (C) F. oxysporum com a presença da 

bactéria controladora; (D) C. lindemuthianum com a presença da bactéria controladora. 

 
 

 Compostos orgânicos voláteis são produtos do metabolismo que são, 

naturalmente, liberados pelas células e podem se apresentar como gases ou possuírem 

alta pressão de vapor (TARKKA, et. al., 2007). Esse tipo de composto possui como 

característica uma baixa massa molecular e podem se classificar como álcoois, aldeídos, 

cetonas, ésteres, lactonas, terpenos e compostos de enxofre (WHEATLEY, 2002). 
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A inibição do crescimento do patógeno por compostos voláteis pode ser 

evidenciada por alterações na morfologia das colônias, retardamento do crescimento do 

patógeno e/ou redução do crescimento do mesmo (ROMEIRO, 2007). 

A produção de compostos voláteis por bactérias, no cenário do controle 

biológico, seria importante por esses compostos serem capazes de se difundir e atingir o 

patógeno alvo em diferentes distâncias, levando a sua inibição (YUAN et al., 2012), o 

que não se aplica as bactérias aqui estudadas. Porém, o uso destes isolados bacterianos 

como controladores biológicos não é inviabilizado e seu potencial inibitório já foi 

descrito anteriormente. 

 

4.4. Produção das enzimas amilase, celulase e protease 

Dos 8 isolados testados, 7 produziram amilase, 8 produziram celulase e 6 

produziram protease, ou seja, 6 deles foram capazes de produzir as 3 enzimas. A 

procura por microrganismos produtores dessas enzimas citadas se justifica devido a sua 

importância para as plantas e possível aplicabilidade biotecnológica desses isolados 

bacterianos. Na figura 7 podem-se observar exemplos de resultados positivos para as 

três enzimas, produzidos pelos isolados 8X, 8A e 27CD. 

 

Figura 9: Placas contendo resultado positivo para produção de enzimas. (A) Isolado bacteriano 8X 

produtor de celulase; (B) Isolado bacteriano 8A produtor de amilase e (C) Isolado bacteriano 27CD 

produtor de protease. 

 

 

O índice enzimático é um dos parâmetros mais utilizados para avaliar a 

capacidade de produção de enzimas por microrganismos em meio sólido. Um valor de 

IE considerado ideal para um bom produtor de enzimas é IE > 2,0 (ALVES et al., 

2002). No gráfico 5 se pode observar a produção de cada enzima testada para cada 

isolado bacteriano, através do índice enzimático (IE).  
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Gráfico 5: Índice enzimático da produção das enzimas amilase, celulase e protease pelos isolados 

bacterianos.

 

 

 Os índices enzimáticos obtidos neste trabalho variaram de 1,17 a 2,77. Desta 

forma, os microrganismos aqui estudados são bons produtores de celulase, visto que 

todos os valores de IE obtidos são superiores a 2,0. O contrário ocorre para produção de 

amilase e celulase, já que os valores de IE são inferiores a 2,0, podendo-se dizer que são 

produtores intermediários.  

As celulases podem ser utilizadas em vários tipos de segmentos de indústrias. Na 

indústria alimentícia podem ser usadas em diversos processos, como produção do 

vinagre de laranja, na extração e clarificação de sucos de frutas cítricas, na extração de 

componentes do chá verde, dentre outras (ORBERG, 1981). Na indústria de papel 

podem ser utilizadas para fabricação de papel reciclado. Na indústria de detergente, 

substituindo produtos cáusticos. O uso diversificado desse tipo de enzima deve-se ao 

fato de que atuam como biocatalizadores especializados (GODFREY, 1996).  

 As enzimas são proteínas altamente aplicáveis na indústria biotecnológica por 

catalisarem reações bioquímicas com eficiência e especificidade, podendo aumentar 

diversos tipos de reações, dentre outros benefícios e aplicabilidade (GODFREY et. al, 

1996).  
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Além disso, as enzimas de origem microbiana possuem ampla diversidade 

bioquímica e susceptibilidade à manipulação genética. Além disso, são os produtos 

microbianos mais explorados na indústria biotecnológica por apresentarem um baixo 

custo, facilidade na produção e uma maior susceptibilidade de manipulação genética 

quando comparado com enzimas de origem animal e vegetal (KIRK et. al., 2002).  

Essas características agregam valor aos controladores biológicos, visto que as 

enzimas podem contribuir na ciclagem de nutrientes para as plantas. Os isolados 

bacterianos com índices enzimáticos inferiores a 2,0 não inviabilizariam o uso destes 

isolados bacterianos como controladores biológicos, visto que essa característica se 

apresenta apenas como um atrativo adicional. 

 

4.5. Produção de Biofilme 

 Os 8 isolados previamente selecionados foram submetidos ao teste de produção 

de biofilme e o resultado foi positivo para todos. Os resultados de absorbância obtidos 

variaram entre 0,5413 e 1,8143 nm, conforme mostra o gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Produção de biofilme pelos isolados bacterianos. 

 

 A capacidade de um microrganismo produzir biofilme é uma característica de 

virulência muito interessante (DONELLI et. al., 2004). O biofilme pode ser definido 

como um complexo multicelular formado por colônias aderidas por uma matriz de 

exopolissacarídeos, a qual protege as bactérias contra fagócitos e agentes 

antimicrobianos, o que permite sua sobrevivência em ambientes desfavoráveis e hostis 

(GEORGE et. al. 2005, CHAI et. al. 2007). 
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 A produção de biofilme ocorre por uma série de etapas. Primeiramente ocorre a 

adesão inicial das bactérias à superfície, seguida pela proliferação e acúmulo de 

camadas de células, dando origem assim, a comunidade microbiana, a qual produz uma 

matriz de exopolissacarídeos. Esse processo pode se limitar por características do 

microrganismo, do material em que ele se encontra, do meio em que está envolvido, e 

condições como, por exemplo, pH e temperatura (CAIXETA, 2008). 

As razões pelas quais um microrganismo produz biofilme podem se justificar 

em: defesa, colonização do ambiente e crescimento em comunidade. Assim, as 

condições normais de determinado hospedeiro e do ambiente são hostis o suficiente 

para induzir os microrganismos a se multiplicarem na forma de biofilme (JEFFERSON, 

2004). 

 O biofilme possui uma série de aplicações na indústria biotecnológica. Tais 

como nas estações de tratamento de água ou efluentes e em numerosos bioprocessos 

envolvendo biorreatores para produção de fermentados, produção de vinagres, vinhos, 

dentre outros (ESPER, 2011). Desta forma, os isolados bacterianos com resultado 

positivo para produção de biofilme aqui relatados, possuem potencial para serem 

aplicados em processos biotecnológicos industriais. Além disso, essa característica se 

apresenta de forma benéfica, agregando valor aos controladores biológicos.  

 

4.6. Capacidade de auto agregação 

Os 8 isolados previamente selecionados foram submetidos ao teste de auto 

agregação os quais obtiveram resultados de até 63,9%, conforme mostra o gráfico 7. 
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Gráfico 7: Capacidade de auto agregação dos isolados bacterianos. 

 

 A capacidade de auto agregação está relacionada com a capacidade de adesão de 

microrganismos a uma determinada superfície, formando um biofilme bacteriano. 

Inicialmente, os microrganismos com maior facilidade de agregação se aderem, assim, 

novos microrganismos podem se ligar aos receptores da superfície celular dos 

microrganismos ali presentes, formando matrizes, denominadas biofilme (GRANER et. 

al, 2005).  

 Desta forma, os resultados para os ensaios de produção de biofilme e auto 

agregação, são intimamente dependentes e relacionados, visto que, para um 

microrganismo ser capaz de produzir biofilme, ele precisa, obrigatoriamente, possuir 

capacidade de se auto agregar. No presente trabalho, pode-se observar que os resultados 

dos dois ensaios se relacionam, o que confirma a capacidade de auto agregação e, 

consequentemente, de produzir biofilme. 

 

4.7. Solubilização de Fosfato 

Os 8 isolados previamente selecionados foram submetidos ao teste de 

solubilização de fosfato e 6 deles apresentaram resultado positivo. Para os isolados 

27CD, 27K, 8X e I, o halo pode ser visualizado facilmente. Já para os isolados 8A e 

27L os halos são mais discretos, podendo sugerir uma menor capacidade de 

solubilização. Esses resultados podem ser observados na figura 8. 
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Figura 10: Placa de Petri contendo as culturas bacterianas e os halos que caracterizam a capacidade de 

solubilizar fosfato. 

 
 

 O fósforo é um elemento essencial para o crescimento das plantas. Quando sua 

disponibilidade está reduzida, o crescimento das plantas é limitado. Ele está presente no 

solo nas formas orgânicas e inorgânicas e é essencial no metabolismo de plantas e 

microrganismos (SMITH, 2002; MARTINAZZO et al., 2007; RHEINHEIMER et al., 

2008).  

 Diversos processos biogeoquímicos, que ocorrem no solo, podem alterar a 

disponibilidade do fósforo para as plantas (RICHARDSON, 2001; SOUCHIE et al., 

2007). Bactérias capazes de solubilizar fosfato podem auxiliar na disponibilização desse 

elemento (FELESTRINO, 2013). A estratégia de inocular bactérias que solubilizam 

fosfato no solo, tem sido uma alternativa viável para substituir o uso de fertilizantes 

fosfatados (IGUAL et al., 2001; VESSEY, 2003).  

 O uso de bactérias solubilizadoras de fosfato no solo pode contribuir com o 

aumento da disponibilidade de fósforo e favorecer o desenvolvimento de plantas 

(VESSEY, 2003). Desta forma, os isolados bacterianos com resultado positivo para 

solubilização de fosfato aqui relatados, possuem potencial biotecnológico para serem 

aplicados a esta técnica, a fim de promover a disponibilidade de fósforo e, 

consequentemente, contribuir para o desenvolvimento de plantas. 
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4.8. Fixação de nitrogênio  

Os 8 isolados previamente selecionados foram submetidos ao teste de fixação de 

nitrogênio e 4 deles apresentaram resultado positivo, sendo I, 8X, 27CD e 27F, com 

películas medindo 0,5, 0,4, 0,3 e 0,3cm, respectivamente. As películas indicam o 

resultado positivo deste ensaio que é indicativo e qualitativo. Esses resultados podem 

ser observados na figura 9.  

 

Figura 11: Microtubos contendo o meio específico e as culturas bacterianas fixadoras de N. 

 

 

O nitrogênio (N) está presente abundantemente, em sua forma mais estável, na 

atmosfera. A maioria dos organismos, tanto vegetais quanto animais, não são capazes de 

incorporar o N disponível, devido a essa forma estável possuir uma forte ligação tríplice 

difícil de ser quebrada (REIS, et. al., 2006).  

Algumas bactérias conseguem realizar essa quebra, reduzindo o N2 a NH4
+. Tal 

processo é denominado como Fixação biológica de nitrogênio (FBN). Esses tipos de 

microrganismos possuem a enzima nitrogenase, a qual é responsável pela quebra da 

ligação tríplice utilizando ATP como fonte de energia (REIS, et. al., 2006). 

Na agricultura, os insumos químicos vêm sendo substituídos, cada vez mais, por 

insumos biológicos. E a FBN vem se mostrando muito importante para a 

sustentabilidade na agricultura, devido a eficiência no fornecimento de nitrogênio aos 

cultivares, de forma sustentável e com baixo custo (HUNGRIA et. al., 2007). Desta 

forma, o uso de bactérias para esta finalidade, tem se mostrado uma estratégia eficaz 

para o aumento da produtividade de diversas culturas agrícolas (ZILLI et. al., 2008). 

Desta forma, os isolados bacterianos com resultado positivo para fixação de N 

aqui relatados, possuem potencial biotecnológico para serem aplicados a esta técnica, a 

fim de fornecer nitrogênio, elemento essencial para as plantas. 
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4.9. Qualidade do DNA total extraído 

 As amostras foram analisadas quanto à qualidade de extração e amplificação, 

como pode ser observado na figura 10, para posterior encaminhamento ao 

sequenciamento. 

 

Figura 12: Gel de agarose demonstrando a amplificação do gene 16S rDNA. 

 

  

Foi possível observar bandas bem definidas para todas as amostras, com o peso 

molecular esperado (~1400 bp). Desta forma, todas as oito amostras foram submetidas 

ao sequenciamento. 

 

4.10. Comparação das sequências obtidas pelo sequenciamento 

A tabela 1 apresenta o resultado do sequenciamento com a respectiva espécie do 

anuro utilizado para coleta, o local de captura e o gênero identificado. 

 

Tabela 1: Caracterização dos isolados com base no sequenciamento parcial do gene 16S ribossomal. 

Acesso em 27 de março de 2020. 

Isolado 

Bacteria

no 

Espécie do 

auro 

Local de 

Captura do 

anuro 

Identificação 
Cobertura 

(%) 

Identida

de (%) 

 

E value Referência 

8X 
Boana 

faber 

Interior da 

lagoa 
Não identificado - - - - 

8A 
Boana 

faber 

Interior da 

lagoa 
Bacillus sp. 55 98,94 0.0 NR_075005.2 

19S 
Rhinella 

crucifer 

Borda da 

lagoa 
Pseudomonas sp. 54 98,91 0.0 NR_113581.1 

27K 
Ischnocne

ma 

Vegetação 

no entorno 
Pantoea sp. 53 94,72 1e-158 NR_116751.1 
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izecksoni da lagoa 

27L 

Ischnocne

ma 

izecksohni 

Vegetação 

no entorno 

da lagoa 

Pantoea sp. 51 95,47 3e-160 NR_116115.1 

27F 

Ischnocne

ma 

izecksohni 

Vegetação 

no entorno 

da lagoa 

Staphylococcus 

sp. 
52 94,86 9e-155 NR_116627.1 

27CD 

Ischnocne

ma 

izecksohni 

Vegetação 

no entorno 

da lagoa 

Raoultella sp 38 90,20 3e-90 NR_125461.1 

I 

Boana 

albopuncta

ta 

Vegetação 

da borda da 

lagoa 

Bacillus sp. 59 95,95 0.0 NR_075005.2 

 

 A identificação do isolado 8X não foi obtida, por não encontrar similaridade no 

banco de dados, o que requer novas análises. Os demais foram identificados com base 

no gênero. A partir dessa identificação foi possível construir a árvore do perfil 

filogenético, como pode ser observado na figura 11. Apesar de as coberturas serem 

pequenas frente ao tamanho total da sequência (em torno de 420 nt), os valores de 

identidade são altos o que torna os e-values satisfatórios.  
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Figura 13: Perfil de distribuição filogenético dos isolados bacterianos. 

 
 
 

 A análise filogenética é empregada para mensurar a diversidade genética, 

entre diferentes isolados bacterianos. É uma técnica importante para identificar as 

diferenças entre os isolados (GARCIA-MARTINEZ et. al., 1996a). A árvore 

filogenética é uma representação gráfica de relações ancestral-descendente entre 

organismos ou sequências genéticas e deve ser considerada como uma hipótese de um 

relacionamento evolutivo entre um grupo de organismos (HOLDER & LEWIS, 2003). 

Pelos dados apresentados na figura 11, pode-se observar o padrão com que os 

ramos se ligam, mostrando uma relação proximal entre os isolados identificados neste 

trabalho (setas vermelhas), com os isolados usados como referências. Cada ponto de 

ramificação representa a separação de grupos únicos em grupos descendentes e mostra o 

ancestral comum mais recente de todos os grupos descendentes, com valores de 

bootstrap satisfatórios para a maioria dos nós (acima de 0.80). 
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5. CONCLUSÕES 

Ainda não existem formas de manejo eficazes contra 

a fusariose e actranose, sendo assim, torna-se necessário a criação de 

estratégias eficientes para o controle de tais doenças. O controle biológico, utilizando 

microrganismos, é uma maneira eficiente e sustentável para o manejo de fitopatologias. 

Os resultados do presente estudo revelaram a capacidade antifúngica dos 

isolados bacterianos, a qual se dá por difusividade no meio. Além disso, pôde-se 

observar as características microbiológicas fundamentais dos isolados bacterianos, 

como produção de enzimas, fixação de N, solubilização de fosfato, capacidade de 

formação de biofilme e autoagregação dos isolados bacterianos. 

A utilização de anfíbios como fonte de bactérias a serem utilizadas como 

controladores biológicos, gera significado econômico à importância da conservação, 

agregando não apenas valores a serviços ecossistêmicos, mas também destacando uma 

área até então não estudada sob esta perspectiva no território nacional e evidenciando a 

potencialidade dos microrganismos de um ambiente pouco estudado.  

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que os isolados 

bacterianos apresentados neste trabalho apresentam potencial antagônico contra fungos 

de importância agrícola até então desconhecido, apresentando-se como uma 

possibilidade promissora para o controle de doenças causadas pelos 

fungos F. oxysporum e C. lindemuthianum em plantas. 
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6. PERSPECTIVAS  

 A perspectiva é de publicarmos um artigo científico envolvendo os resultados 

obtidos, evidenciando a experiência obtida em equipe e, pela primeira vez, evidenciar a 

possibilidade do desenvolvimento de produtos oriundos de microrganismos da região do 

QF (anurofauna em especial) no cenário econômico, valorizando o regionalismo 

ambiental.  

 Além disso, pretende-se aprofundar os estudos envolvendo esta microbiota, em 

nível de doutoramento, identificando e caracterizando os metabólitos com potencial 

antifúngico secretados por estes isolados bacterianos, além de caracterizar a ação dos 

metabólitos em fungicida ou fungistática. 
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7. ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MESTRADO 

 

7.1. Resumos publicados em anais de congressos 

• Fernandes, C. H. P.; Cordeiro, I. F.; Sanchez, A.B; Matos, R. C.; Moreira, L. M. 

Potencial antifúngico de isolados bacterianos obtidos a partir da epiderme de 

anuros do Quadrilátero Ferrífero, MG. In: II Simpósio de Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia, 2019, Ouro Branco. Anais de Eventos Bianuais, 

2019. 

• Fernandes, C. H. P.; Cordeiro, I. F.; Sanchez, A.B; Matos, R. C.; Moreira, L. M. 

Potencial antifúngico de isolados bacterianos obtidos a partir da epiderme de 

anuros do Quadrilátero Ferrífero, MG. In: VI Simpósio de Microbiologia da 

UFMG, 2019, Belo Horizinte. Caderno de Resumos – UFMG, 2019. 

 

7.2. Participação em eventos 

• II Simpósio de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade 

Federal de São João del-Rei, Ouro Branco, 2019. 

• VI Simpósio de Microbiologia da UFMG, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2019. 

• V Curso de Verão em Biotecnologia – Biostartups, Universidade Federal de 

Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. 

• I Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. 

 

7.3. Participação em mini-cursos 

• DivulgaMicro, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. 

• Biotecnologias aplicadas à conservação da Biodiversidade, Universidade Federal 

de São João del-Rei, Ouro Branco, 2019. 
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7.4. Organização de eventos 

• Fernandes, C. H. P.; Cordeiro, I. F.; Sanchez, A.B; Matos, R. C.; Moreira, L. M.; 

Dias, B. P.; Lemes, C. G. C.; Murase, M. W.; Silva, R. G.; Silva, S. A.; 

Andrade, S. F. V. V Curso de Verão em Biotecnologia. Universidade Federal de 

Ouro Preto, 2018. 
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