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A doença da murchidão do pinheiro causada pelo nemátode da madeira do pinheiro (NMP), 
Bursaphelenchus xylophilus, é uma das principais doenças que afeta várias espécies de pinheiro. 
Foi proposto o envolvimento de outros atores, como as bactérias presentes nos tecidos das 
plantas, no desenvolvimento da doença. No entanto, algumas estirpes podem ter ação contrária, 
já que alguns isolados associados ao NMP demonstraram in vitro e a nível genómico capacidade 
de matar nemátodes. Assim, na tríade pinheiro, vetor e doença, o papel das bactérias não é ainda 
bem compreendido. 

  
 
 
 
Origem e impacto do nemátode 
Durante algum tempo, a espécie de 
Bursaphelenchus xylophilus, o nemátode da 
madeira do pinheiro (NMP), foi considerado o 
único agente causador da doença da 
murchidão do pinheiro (DMP). A DMP é uma 
das principais doenças que afeta várias 
espécies de Pinus em todo o mundo 
(EPPO/OEPP, 2009). 
 
Originária da América do Norte (EUA e 
Canadá), a doença foi introduzida 
primeiramente no Japão no início do século 
XX e espalhou-se posteriormente para a 
China, Coreia e Tailândia entre o fim dos 
anos 70 e início dos anos 80 (Jones et al., 
2008). Na Europa, a DMP está identificada 
na Península Ibérica, mas há muita 
preocupação para que não se propague aos 
restantes países membros da União 
Europeia. 
 
Em Portugal o primeiro registo da doença 
data de 1999, na zona de Setúbal (Mota et 
al., 1999). A partir de 2008 encontram-se 
registos desta doença também no Centro e 
no Norte do país (Rodrigues, 2008). 
 
A floresta portuguesa é maioritariamente 
composta por espécies de pinheiro, 
eucaliptos e carvalhos. A abundância das 
diferentes espécies de pinheiro difere de 
acordo com a floresta de cada país. O 
pinheiro marítimo (Pinus pinaster), que 
representa cerca de 62,5 % do total do pinhal 

português, é suscetível à DMP (Rodrigues, 
2008). 
A DMP tem causado uma destruição massiva 
dos pinheiros e é responsável por perdas 
quer económicas quer ambientais, estimadas 
em dezenas de milhões de euros (Tóth, 
2011). 
Foi também proposto que a DMP é uma 
doença complexa induzida pelo conjunto de 
NMP e bactérias a ele associadas, sugerindo 
uma simbiose entre ambos (Zhao & Lin, 
2005). 
 
Até há poucos anos, no nosso país não havia 
nenhum estudo sobre bactérias endófitas dos 
pinheiros nem sobre bactérias relacionadas 
com o nemátode B. xylophilus, uma relevante 
lacuna no conhecimento dada a importância 
atribuída à comunidade bacteriana. Assim, 
em 2009, iniciou-se um projeto com a 
participação da Associação Florestal 
Nacional cujo objetivo consistia na 
identificação da comunidade microbiana dos 
tecidos internos do tronco e copa de 
pinheiros da espécie P. pinaster bem como a 
diversidade das bactérias associadas aos 
nemátodes presentes nos pinheiros com a 
DMP.  
 
Comunidade microbiana endófita de P. 
pinaster 
As plantas possuem uma comunidade 
microbiana que habita o seu interior sem 
aparentemente lhe causar alterações que é a 
comunidade endófita. A estrutura da 
comunidade microbiana endófita foi estudada 
a partir de pinheiros marítimos, infetados e 
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não-infetados com NMP, das áreas de Avô 
(Oliveira do Hospital) e Malhada (Arganil). 
Para o efeito, recorreu-se a métodos de 
cultivo e de análise molecular (electroforese 
em gel de gradiente desnaturante - DGGE) 
(Proença, 2014). Um total de 313 isolados 
endófitos foram recuperados em meio R2A 
agar e identificados com base na análise 
comparativa da sequência do gene rRNA 
16S com as disponíveis em bases de dados 
públicas (GenBank/EMBL). 
 
As estirpes bacterianas foram identificadas 
como membros das classes Acidobacteria, 
Actinobacteria, Alphaproteobacteria, Bacilli, 
Betaproteobacteria, Flavobacteria, 
Sphingobacteriia e Gammaproteobacteria, a 
qual apresentou o maior número de isolados. 
A análise por DGGE revelou uma 
comunidade microbiana endófita diversa e 
distinta em diferentes pinheiros com DMP, 
incluindo representantes de classes 
bacterianas das quais não se tinham obtido 
isolados: Bacteroidia, Deinococci, 
Fusobacteriia, Spirochaetes, Planctomycea e 
Verrucomicrobiae. Além disso, como parte da 
comunidade endófita foram encontrados 
microrganismos pertencentes ao domínio 
Archaea. 
 
Pelos mesmos métodos moleculares, foi 
possível o estudo da diversidade dos genes 
nifH, nifJ, nirS e nirK na comunidade 
bacteriana endófita. Estes suportam a 
hipótese desta comunidade contribuir para a 
fixação de azoto no interior das plantas, 
como referido nos estudos sobre bactérias 
endófitas em plantas, mas também para 
processos de desnitrificação, contribuindo 
para a produção de óxido nítrico (NO). O NO 
é um intermediário metabólico relevante para 
a planta. 
 
A presença dos domínios de Bacteria e 
Archaea como parte da comunidade endófita 
em P. pinaster poderá vir a revelar um papel 
na capacidade de adaptação dos pinheiros 
às mudanças no habitat. 
 
A comparação das sequências do gene rRNA 
16S revelou que alguns dos isolados 
endófitos não pertenciam a espécies 
previamente descritas. Uma das estirpes 

endófitas foi caracterizada por uma 
abordagem polifásica e descrita como nova 
espécie Chitinophaga costaii A37T2T do 
género Chitinophaga, família 
Chitinophagaceae, do filo Bacteroidetes 
(Proença et al., 2014a). 
 
Comunidade bacteriana isolada associada 
a B. xylophilus 
O estudo da diversidade de bactérias 
associadas ao NMP foi feito em Portugal em 
2010 (Figura 1) e nos EUA em 2014 
(Proença et al., 2010, 2014b). O isolamento 
das bactérias associadas aos nemátodes do 
pinheiro, foi feito a partir de pequenos 
cilindros de madeira do interior do tronco do 
pinheiro, obtidos em condições asséticas. Os 
cilindros foram colocados sobre meio de 
cultivo permitindo a saída dos nemátodes 
presentes na madeira para o meio de cultivo. 
O trilho dos nemátodes no agar podia ser 
observado após três dias de incubação a 
25°C (Proença et al., 2010, 2014b). As 
bactérias que formaram colónias a partir do 
trilho deixado pelos nemátodes ao 
abandonarem a madeira foram isoladas. A 
identificação de cada nemátode foi realizada 
de modo a confirmar a presença de NMP 
(Castagnone et al., 2005). 
 
As sequências do gene que codifica o rRNA 
16S das bactérias isoladas foram 
comparadas com as disponíveis em bases de 
dados públicas para identificação e 
comparadas com sequências de estirpes 
isoladas associadas a NMP de outros países. 
Esta análise comparativa visou verificar: a) 
quais as espécies bacterianas associadas 
aos nemátodes isolados nos diferentes 
pontos do globo e b) avaliar se algumas 
poderão ter um papel na DMP. De Portugal, 
foram estudadas as bactérias associadas a 
nemátodes das duas áreas de amostragem 
mencionadas anteriormente (Proença et al., 
2010). Foi também incluído neste estudo a 
primeira área portuguesa onde o NMP foi 
identificado, Setúbal. À exceção de uma 
estirpe, todos os isolados eram bactérias 
Gram-negativas das classes Beta- e 
Gammaproteobacteria (Figura 1). A maioria 
dos isolados pertencia aos géneros 
Pseudomonas e Burkholderia ou à família 
Enterobacteriaceae. 
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Fig. 1. Diversidade estrutural da comunidade microbiana associada a nemátodes da espécie 
Bursaphelenchus xylophilus, provenientes de três áreas florestais em Portugal (Oliveira do 
Hospital - Avô, Arganil – Malhada, Grândola – Setúbal). (Adaptado de Proença et al., 2010). 

Dependendo das áreas de amostragem em 
que foram isoladas, as estirpes produziam 
sideróforos (60-100 %), tinham atividade 
proteolítica (0-30 %) e atividade lipídica (10-
100 %) (Figura 2). Estas características, 
observadas na maioria dos isolados, pode 
permitir a estas bactérias desempenharem 
um papel na resposta fisiológica da planta a 
fatores externos (Proença et al., 2010). 
 
Por outro lado, alguns dos isolados 
bacterianos associados a nemátodes 
encontrados nestas amostras provenientes 
dos EUA pertenciam à classe 
Gammaproteobacteria (Proença et al., 
2014b). Além disso, os géneros 

Chryseobacterium (classe Flavobacteriia) e 
Pigmentiphaga (classe Betaproteobacteria) 
foram encontrados, nos EUA, pela primeira 
vez associados a nemátodes (Proença et al., 
2014b). Analisando os dados obtidos e os 
disponíveis nas bases de dados relativos a 
bactérias associadas a nemátodes 
selvagens, observa-se que a população 
bacteriana maioritária associada a NMP 
difere com a área florestal/país. Nenhuma 
espécie bacteriana foi encontrada em todas 
as áreas florestais. Apenas estirpes do 
género Pseudomonas foram encontradas 
associadas aos nemátodes de todos os 
países (Portugal, EUA e China) (Proença et 
al., 2014b). 
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Fig. 2. Produção de sideróforos e atividade proteolítica e lipolítica de estirpes de bactérias 
associadas a B. xylophilus. Estirpes isoladas das áreas Setúbal, Malhada e Avô. (Adaptado de 
Proença et al., 2010). 
  
Papel nematotóxico das bactérias 
revelado por análise molecular 
A atividade tóxica para os nemátodes, das 
bactérias isoladas associadas ao NMP em 
Portugal, foi determinada para avaliar se as 
bactérias poderiam ter um papel benéfico no 
combate à DMP. Vinte e uma estirpes 
mostraram capacidade para produzir 
substâncias extracelulares com atividade 
nematicida, matando 100 % dos nemátodes 
do teste (Paiva et al., 2013). A estirpe com 
maior atividade nematicida pertencia ao 
género Serratia e produzia protéases 
extracelulares, entre as quais uma protéase 
serínica com 70 kDa (Figura 3). Esta enzima 
foi identificada como o principal fator 
responsável pela toxicidade contra o NMP, 

bem como contra outras espécies de 
Bursaphelenchus (Paiva et al., 2013). 
 
Com o intuito de aprofundar o conhecimento 
sobre o potencial das estirpes nematicidas 
Serratia sp. M24T3 e Pseudomonas sp. 
M47T1 para combater o NMP, os seus 
genomas foram sequenciados (Proença et 
al., 2012a, b). Em ambos os genomas 
encontraram-se genes que podem estar 
envolvidos na nematotoxicidade, 
nomeadamente o gene yafQ que codifica 
uma endorribonuclease (toxina YafQ). Além 
disso, detetaram-se também genes que 
poderão estar envolvidos na produção de 
fatores promotores de crescimento de 
plantas (Proença et al., 2012a, b).

 
 
Fig. 3. Purificação e caracterização de protéases do sobrenadante do crescimento de Serratia sp. 
A88copa13. (A) Cromatografia de troca aniónica em coluna Hitrap Q (1 mL). As frações F9 e F19 
foram eluídas usando um gradiente linear de 0-50% de 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0) com 1 M de 
NaCl durante 20 minutos a taxa de fluxo de 1 mL/min. Fração de proteína rica em F9 de FPLC 
metaloproteinase (1), FPLC fração rica em proteína F19 de metaloproteinase e protease serínica 
(2), sobrenadante A88copa13 (3), e o peso molecular (MW) avaliada por SDS-PAGE corado com 
prata (B) e por zimografia usando 12,5% de gel de poliacrilamida contendo 0,2% de gelatina 
copolimerizada (C). Microscopia eletrónica de varrimento da estirpe A88copa13 na cutícula de B. 
xylophilus com incubação de 24h (D) e de 48h (E) (Adaptado de Paiva et al., 2013). 
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Um modelo para estudos de interação 
bactéria nematicida - planta 
A bactéria Serratia sp. M24T3 apresentou 
capacidade nematicida e genes benéficos 
para o crescimento de plantas. A capacidade 
dessa estirpe como uma bactéria endófita foi 
observada quando, em condições 
laboratoriais, foi colocada em contacto com a 
planta Arabidopsis thaliana um dos modelos 
biológicos mais utilizados neste tipo de 
estudo (Proença, 2014). Nessas condições, a 
estirpe M24T3 marcada com o gene gfp foi 
detetada no interior da planta, nos espaços 
intercelulares, na região do córtex, bem como 
nos tecidos vasculares. Nesta mesma estirpe 
estão presentes fatores reconhecidos como 
promotores de crescimento de plantas, tais 
como a capacidade de produção sideróforos; 
a solubilização de fosfato e óxido de zinco e 
a presença de um gene que codifica para a 
enzima desaminase de 1-aminociclopropano-
1-carboxilato. 
 
Os resultados obtidos com A. thaliana 
indicam que Serratia sp. M24T3 é capaz de 
colonizar outras plantas para além de 
pinheiro. 
 
Conclusões finais 
Tudo o que foi referido anteriormente mostra 
a necessidade de uma avaliação ampla e 
abrangente da diversidade e funcionalidade 
microbiana associada à Doença da 
Murchidão do Pinheiro. As bactérias e as 
arqueias são parte da comunidade 
microbiana endófita de árvores de pinheiro 
marítimo, P. pinaster, e podem ter um papel 
na fisiologia destas plantas. Além disso, o 
tipo de bactérias transportadas pelo NMP 
pode variar, sendo curioso o facto de 
algumas destas bactérias demonstrarem 
atividade nematicida contra o NMP. A 

atividade nematicida e a capacidade de 
colonização de tecidos de plantas, suportada 
pela produção de enzimas com atividade 
tóxica para nemátodes, aliada à possível 
produção de fatores promotores de 
crescimento de plantas, são aspetos muito 
promissores destas populações bacterianas 
para atuarem como agentes biológicos de 
controlo. 
 
Considerando a diversidade de bactérias 
associadas aos nemátodes e às suas 
características fisiológicas, podemos referir 
que as bactérias podem interagir com as 
plantas e com os nemátodes, mas não 
sustentar um papel ativo das bactérias como 
agente de DMP.  
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