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 RESUMO 

 

Interação entre bactérias endofíticas e do rizoplano com Eucalyptus 

 
Os microrganismos endofíticos são aqueles, cultiváveis ou não, que habitam o interior da planta 
hospedeira sem causar danos aparentes ou estruturas externas visíveis. Essa interação 
microrganismos-planta é intrínseca a determinadas espécies de plantas e/ou bactérias. Nas 
últimas décadas os estudos de microrganismos endofíticos têm sido realizados em diversas 
plantas hospedeiras, sendo esses estudos direcionados principalmente para a diversidade e 
características benéficas induzidas, inclusive o controle biológico de doenças. A doença causada 
pelo fungo Ceratocystis fimbriata é considerada emergente no setor florestal. O Brasil está entre 
os maiores produtores mundiais de eucalipto e a expansão do setor juntamente com o cultivo 
clonal tem acarretado o aumento da incidência de patógenos. O surgimento de novas doenças 
exige estudos relacionados tanto a interação do agente patogênico com hospedeiro quanto de 
todos os componentes do patossistema. Neste contexto, os microrganismos endofíticos têm sido 
descritos como potenciais controladores biológicos de doenças. Dessa forma, o presente trabalho 
teve por objetivos avaliar a interação de C. fimbriata com a comunidade bacteriana associada à 
Eucalyptus sp. Adicionalmente, foi estudada a possível transferência desses endófitos via 
sementes e o padrão de colonização de Pantoea agglomerans em plântulas. Foi observado que 
plantas não infestadas por C. fimbriata apresentaram maior densidade bacteriana no rizoplano 
(20,66 x 104 UFC.cm2 -1 de raiz), enquanto que para a comunidade endofítica, a maior densidade 
foi observada em plantas infectadas pelo fungo (25,13 x 104 UFC.g-1 de raiz). As análises por 
ARDRA possibilitaram a obtenção de 8 e 13 ribotipos nas comunidades endofítica de raiz e do 
rizoplano, respectivamente. Os ribotipos mais freqüentes foram identificados como Bacillus 
cereus. As análises de diversidade por meio de DGGE das comunidades do rizoplano e endofítica 
de raiz mostraram que a infestação pelo fungo interfere na colonização de Eucalyptus. Foi 
observado também que bactérias endofíticas estão presentes no interior de sementes de 
Eucalyptus spp. em uma densidade de 0,33 a 1,83 X 102 UFC.g-1, para as espécies E. 
camandulensis e E. urophylla, respectivamente. A densidade bacteriana endofítica de plântulas 
obtidas de sementes desinfectadas superficialmente variaram entre 0,27 X 102 a 0,87 X 102 
UFC.g-1, para E. citriodora e o híbrido E. robusta x E. grandis, respectivamente. Em algumas 
espécies de Eucalyptus não foram isoladas bactérias endofíticas das sementes e plântulas. Os 
resultados mostraram que algumas espécies de bactérias endofíticas podem ser transmitidas 
verticalmente por sementes. P. agglomerans inoculada nas sementes foi capaz de colonizar as 
plântulas após a germinação da semente, indicando que esta pode ser uma das formas utilizadas 
pelos microrganismos para colonizar e se estabelecer na planta hospedeira. Assim, os resultados 
obtidos neste trabalho mostram ainda que possa existir interação entre a presença de C. fimbriata 
e a comunidade bacteriana endofítica e do rizoplano de Eucalyptus. Foi possível observar 
também que estas bactérias endofíticas que são transmitidas por meio de sementes, permitindo 
que plântulas previamente inoculadas com bactérias benéficas possam ser produzidas antes de 
serem levadas a campo. 
 
Palavras-chave: Ecologia microbiana; 16S rDNA; Interações planta-bactéria; DGGE; 
Microscopia de fluorescência. 
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ABSTRACT 

 

Interaction between endophytic and rhizoplane bacteria with Eucalyptus 

 
The endophytic microorganisms are those, cultivated or not, that inhabit the interior of the plant 
host without causing apparent damages or visible external structures. This interaction 
microorganisms-plant is specific to certain species of plants and/or bacteria. In the last few years 
studies of endophytic microorganisms have been carried out in several plant hosts, being these 
studies focused mainly to diversity and biotechnological potential, such as biological control of 
disease. The disease caused by the phytopathogenic fungi Ceratocystis fimbriata is considered 
emerging by the reforestation companies. Brazil is one of the largest world eucalyptus producers 
and the increasing of the eucalyptus production associated to clonal reproduction has allowed the 
increase in pathogen incidence. Studies that evaluate the interaction between pathogens and the 
microbial community associated to the host plant may allow understanding how disease 
symptoms come up. Endophytic microorganisms have been described as potential biological 
control of diseases and therefore, the aims of the present work were to i) study the interaction 
between C. fimbriata and the bacterial community associated to the Eucalyptus sp.; ii) evaluate 
the bacterial dissemination by seeds; iii) evaluate the colonization profile of Pantoea 
agglomerans in seedlings after seed inoculation. It was observed that the highest bacterial density 
on the rhizoplane (20.66 x 104 CFU.cm2 -1 of root) was observed in C. fimbriata uninfected-
plants, while for endophytic community the highest density was observed in C. fimbriata infected 
plants (25.13 x 104 CFU.g-1 of root). The ARDRA analyses showed that the bacterial community 
of eucalyptus is composed by 8 and 13 ribotypes on rhizoplane and inside the roots (endophytic), 
respectively. The most frequent ribotypes were identified as Bacillus cereus. The DGGE analyses 
of diversity of endophytic and rhizoplane community showed that fungi infection shift the 
colonization of Eucalyptus associated bacteria. The bacterial community inside Eucalyptus spp. 
seeds ranged from 0.33 to 1.83 X 102 CFU.g-1, for E. camandulensis and E. urophylla, 
respectively. After seed germination the endophytic bacterial density in seedlings ranged from 
0,27 X 102 to 0,87 X 102 CFU.g-1, for E. citriodora and the hybrid E. robusta x E. grandis, 
respectively. Although, endophytic bacteria have been isolated from seeds, for some plant 
species, bacteria were not isolated from seedlings. Also, some bacteria may be vertically 
transmitted from seed to seedlings, but some is specific for seeds. Seed inoculation of P. 
agglomerans resulted in seedlings colonized by these bacteria, suggesting that these bacteria 
could be seed transmitted. The results obtained in the present study show that the fungi C. 
fimbriata inside the Eucalyptus host can shift the endophytic and rhizoplane bacterial diversity. 
Also, these endophytic bacteria could be transmitted vertically by seeds, allowing that seeds 
previously inoculated with beneficial bacteria may result in protected plants before planting in the 
field. 
 
Keywords: Microbial ecology; 16S rDNA; Plant microbe interctions; DGGE; Fluorescence 
microscopy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O plantio de Eucalyptus vem crescendo nas últimas décadas e ocupando posição de 

destaque na economia mundial. O Brasil possui mais de 3 milhões de hectares plantados, 

representando aproximadamente 50% da área coberta por florestas exóticas no país. O setor 

florestal, no qual se inclui o eucalipto, foi responsável por 4,5% do PIB nacional no ano de 2005. 

No entanto, juntamente com o crescimento da área plantada e conseqüente expansão do cultivo 

para novas regiões, pode ocorrer a incidência de novos patógenos, a qual pode ser favorecida pela 

implantação de monoculturas, como por exemplo, o reflorestamento com Eucalyptus sp. Dessa 

forma, à medida que aumenta a incidência de fitopatógenos aumenta também a preocupação 

acerca dessas doenças, dos agentes causadores, das formas de dispersão e também de estratégias 

de controle das mesmas. 

Dentre as doenças consideradas emergentes na área florestal, alguns autores consideram o 

cancro e/ou murcha uma das mais graves ameaças às florestas plantadas no mundo. Esta doença é 

causada pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata, sendo que os primeiros relatos de 

ataque a Eucalyptus foram publicados no ano de 1988. Desde então, as áreas de ocorrência vêm 

aumentando e estudos recentes alertam para as dificuldades do controle químico da doença 

devido à plasticidade do fungo e também, às formas de dispersão do mesmo no ambiente. 

Dentre as ferramentas alternativas ao controle químico, pode ser citado o controle 

biológico realizado com uso de microrganismos capazes de combater um determinado 

fitopatógeno por meio de competição ou produção de compostos antagônicos. Nesse contexto, 

microrganismos de comunidades do rizoplano e endofítica estão sendo descritos na literatura 

como benéficos às plantas hospedeiras, inclusive como potenciais controladores biológicos de 

fitopatógenos. Dentre esses microrganismos destacam-se os endófitos, que são aqueles que 

habitam o interior da planta hospedeira sem causar danos aparentes ou estruturas externas 

visíveis. Da mesma forma que fitopatógenos, os endófitos apresentam a capacidade de penetrar 

na planta e colonizar o hospedeiro de forma sistêmica ou localizada, ocupando o mesmo nicho 

ecológico dentro do hospedeiro. Essa interação microrganismo-planta é intrínseca a determinadas 

espécies de plantas e/ou bactérias. 

Nas últimas décadas os estudos de microrganismos endofíticos têm aumentado de forma 

consistente, focando principalmente no controle biológico, promoção de crescimento vegetal, 
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bem como a investigação de padrões de colonização e forma de penetração e transferência desses 

microrganismos nas plantas. 

Para realização de estudos de ecologia microbiana têm sido utilizadas técnicas 

dependentes e independentes do cultivo bacteriano permitindo um melhor conhecimento sobre a 

diversidade microbiana. Essas técnicas, embasadas na biologia molecular, tem possibilitado 

acessar com maior critério e acuracidade a diversidade microbiana, e dessa forma avaliar o efeito 

de diferentes variáveis nesta diversidade. 

Atualmente há pouca informação sobre a interação entre bactérias endofíticas, 

Eucalyptus e fitopatógenos. Muitos estudos têm avaliado bactérias ou plantas individualmente 

e não a interação entre eles. Porém, quando se está em busca de alternativas de controle 

biológico de uma doença emergente, como a causada por C. fimbriata, há a necessidade de se 

entender melhor o funcionamento de algumas dinâmicas como: interação planta-patógeno e a 

interação do patógeno com a comunidade microbiana associada. 

Dessa forma, com intuito de entender a interação da comunidade bacteriana endofítica e 

do rizoplano com Eucalyptus e avaliar o seu papel sobre o desenvolvimento da planta e controle 

do fungo fitopatogênico C. fimbriata, o presente trabalho teve como objetivos i) estudar a 

interação entre as comunidades bacterianas associadas às raízes de Eucalyptus e o fitopatógeno 

C. fimbriata; ii) estudar o padrão de colonização de diferentes espécies de Eucalyptus sp. por um 

isolado endofítico de Pantoea agglomerans geneticamente modificado; iii) estudar a diversidade 

de bactérias endofíticas em sementes e plântulas de espécies e híbridos de Eucalyptus e a possível 

transmissão vertical desses microrganismos. 
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1.1 Revisão de literatura 

 

“Faça o necessário, depois o possível e 

se ainda der tempo, faça o impossível” 

Autor desconhecido 

 

1.1.1 Microrganismos endofíticos 

 

São denominados de endófitos, todos os microrganismos capazes de colonizar, em alguma 

fase do seu ciclo vida, tecidos vegetais da parte aérea, sem causar danos à planta (CARROLL, 

1986), excluindo dessa forma microrganismos micorrízicos. De outra forma, segundo Hallmann 

et al. (1997), bactérias endofíticas são aquelas isoladas de tecidos vegetais superficialmente 

desinfetados ou extraídas do interior da planta e que não causam danos aparentes ao hospedeiro. 

Atualmente, uma definição mais abrangente foi proposta por Azevedo e Araújo (2007), os quais 

definem endófitos como sendo todo microrganismo, cultivado ou não, que coloniza o interior da 

planta hospedeira e que não causa danos aparentes e nem forma estruturas externas visíveis. 

Esses microrganismos podem penetrar e colonizar a planta hospedeira de formas diferentes, tais 

como: por estômatos, ferimentos e pelas raízes. Em plantas cultivadas no campo, tem sido 

observado que há tendência de ocorrer maior colonização nas áreas basais dos hospedeiros e 

menor nos ramos e folhas (FISHER et al., 1992; ELVIRA-RECUENCO e van VUURDE, 2000; 

KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004; MENDES et al., 2007). 

Embora fungos e bactérias endofíticas colonizem preferencialmente as raízes e caule da 

planta hospedeira, alguns autores tem relatado a sua presença em sementes, desinfestadas 

superficialmente, de diversas espécies vegetais (RUDGERS et al., 2004; MAJEWSKA-SAWKA; 

NAKASHIMA, 2004; JORDAAN et al., 2006; RUDGERS;  CLAY, 2007). As espécies 

normalmente relatadas em sementes já foram descritas como endófitos em outros estudos, como é 

o caso dos gêneros Bacillus e Methylobacterium (HOLLAND, 1997; FREYERMUTH et al., 

1996; RYU et al., 2006; SENTHILKUMAR et al., 2007), sugerindo que isolados endofíticos 

possam colonizar o sistema reprodutor da planta hospedeira e serem transmitidos verticalmente 

via sementes. O melhor entendimento dos mecanismos de penetração, aliado ao conhecimento 
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dos perfis de colonização das plantas hospedeiras podem ser decisivos na ampliação do uso dos 

endófitos na agricultura. 

Dentre as aplicações desses microrganismos na agricultura podem ser destacadas 

características benéficas ao hospedeiro tais como maior resistência em condições de estresse; 

alterações nas condições fisiológicas; produção de fitohormônios e outros componentes de 

interesse biotecnológico (como enzimas e fármacos). Porém, a maioria dos estudos realizados até 

o momento tem suas implicações práticas concentradas no potencial dos microrganismos 

endofíticos para atuar no controle biológico de doenças e insetos-praga, além da promoção de 

crescimento vegetal (CHANWAY, 1998; AZEVEDO et al., 2000). 

Endófitos e fitopatógenos apresentam a capacidade de penetrar na planta e colonizar o 

hospedeiro de forma sistêmica ou localizada, habitando ativamente o apoplasto (QUADT-

HALLMANN et al., 1997), vasos condutores (HALLMANN et al., 1997) e ocasionalmente, pode 

ocorrer colonização intracelular (QUADT-HALLMANN; KLOEPPER, 1996). Dessa forma, os 

endófitos por estarem habitando o mesmo nicho ecológico dos fitopatógenos, podem ser 

favorecidos como agentes de controle biológico de doenças (HALLMANN et al., 1997). Este 

controle biológico pode ocorrer, principalmente, devido à atuação direta sobre o patógeno (PAN 

et al., 1997), por antagonismo (ALTINDAG et al., 2006; KOZDRÓJ et al., 2004), por indução de 

resistência sistêmica (VISWANATHAN; SAMIYAPPAN, 2002; KAVINO et al., 2007) e/ou por 

competição (MARI et al., 1996). O estudo e uso de microrganismos endofíticos no controle 

biológico é promissor e o aumento das pesquisas sobre o assunto pode permitir a utilização 

prática dos conhecimentos gerados. Os microrganismos utilizados podem ser selvagens, ou seja, 

já possuem em seu genoma os genes que codificam para ações de controle biológico ou serem 

geneticamente modificados para introdução de genes exógenos. Neste contexto, Kavino et al. 

(2007) avaliaram a indução de resistência sistêmica em plantas de banana (Musa spp.) após 

inoculação de isolados bacterianos. Segundo os autores, as bactérias foram pré-selecionadas 

como potenciais biocontroladoras de um vírus que ataca essa cultura. 

Estudos utilizando a tecnologia do DNA recombinante estão sendo amplamente utilizados 

e focados para a transformação genética de microrganismos. Uma das estratégias utilizadas é a 

introdução de genes exógenos com funções de sinalização, como, por exemplo, para produção de 

GFP (Proteína verde fluorescente) (KOZDRÓJ et al., 2004). Outra é a introdução de genes que 

proporcionam ao endófito a capacidade de controlar um determinado patógeno ou induzir 
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resistência sistêmica na planta hospedeira (DOWNING; THOMSOM, 2000, EASTWEL et al., 

2006). Um exemplo de aplicação comercial desses biocontroladores geneticamente modificados é 

a bactéria endofítica Clavibacter xyli subsp. cynodontis, na qual foi introduzido o gene da 

endotoxina de B. thuringiensis (FAHEY et al., 1991; TOMASINO et al., 1995). Esta bactéria 

engenheirada foi comercializada com o nome de “Incide”, a qual foi utilizada para o controle da 

broca do milho (Ostrinia nubilalis). Foi verificado que a presença deste gene de B. thuringiensis 

em C. xyli subsp. cynodontis não alterou a capacidade desta bactéria endofítica em colonizar 

colmos de milho.  

Os estudos com microrganismos geneticamente modificados também estão sendo 

monitorados quanto a possíveis impactos negativos em comunidades bacterianas selvagens 

(ANDREOTE et al., 2004). O melhor entendimento dessa relação ambiental é importante para 

manutenção do equilíbrio nos vários nichos ecológicos envolvidos quando do uso da tecnologia 

do DNA recombinante.  

 

1.1.2 Ceratocystis fimbriata 

 

Ceratocystis fimbriata Ellis e Halsted é um fungo ascomiceto peritecial. Esse fungo foi 

descrito pela primeira vez como agente fitopatogênico, por HALSTED em 1890, atacando 

tubérculos de batata-doce, mas posteriormente foi observado que este fungo poderia causar 

injúrias em outras espécies de interesse agrícola e florestais (ENGELBRECHT; HARRINGTON, 

2005). Nas décadas de 1940 foram observados os primeiros relatos de ataque a espécies arbóreas 

como murcha do Carvalho (HENRY et al., 1944); o cancro do café (PONTIS, 1951); cancro de 

Platanus sp. (WALTER et al., 1952); e doenças em fruteiras (de VAY et al., 1963). Já, a 

ocorrência de C. fimbriata em espécies arbóreas exóticas cultivadas tem seus primeiros relatos 

publicados na década de 1980, quando foi observado o cancro e a morte de Acacia decurrens no 

Brasil (RIBEIRO et al., 1988). 

Em Eucalyptus a ocorrência desse fungo foi relatada a partir de 1998, quando os primeiros 

casos foram observados no Brasil e na República do Congo (FERREIRA et al., 1999; ROUX et 

al., 1999). Posteriormente outros trabalhos foram publicados para E. grandis em Uganda (ROUX 

et al., 2001), e no Uruguai (BARNES et al., 2003). Os sintomas freqüentemente observados em 

plantas atacadas por C. fimbriata incluem i) cancros; ii) murcha generalizada; iii) apodrecimento 
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de raiz e/ou fruto; iv) obstrução e descoloração vascular (ROUX et al., 2004; ZAUZA et al., 

2004; BAKER; HARRINGTON, 2004). 

Segundo Ferreira e Milane (2002), o sintoma principal causado por C. fimbriata é 

observado em cortes transversais de ramos e raízes lenhosas, na forma de estrias radiais escuras. 

Essas estrias aparecem da medula para o exterior do lenho, ou da periferia do lenho para a 

medula. Outro sintoma característico é a presença de manchas escuras (descoloração) em forma 

de cunha, geralmente da periferia do lenho para a medula. No entanto, é preciso alguns cuidados, 

já que, sintomas semelhantes à descoloração podem ser causados também por Botryosphaeria 

(BAKER; HARRINGTON, 2004). 

A plasticidade de C. fimbriata parece ser grande, visto que a quantidade de espécies 

vegetais que pode servir de hospedeira, formas de dispersão e as dificuldades de controle químico 

são os principais problemas observados. O setor de reflorestamento com Eucalyptus, está 

preocupado com a rápida disseminação de C. fimbriata, pois de acordo com Zauza et al. (2004), 

na África e América do Sul, a mortalidade de plantas já ganhou dimensões significativas em 

algumas plantações. 

Dessa forma tem sido observado um aumento em estudos genético-moleculares com C. 

fimbriata, os quais estão sendo realizados com objetivo de entender melhor os aspectos da 

biologia, comportamento e genética do fungo, bem como da interação deste fungo com seu 

hospedeiro. Neste contexto, tem sido avaliada a diversidade genética entre isolados de diferentes 

regiões do mundo (WITTHUHN et al., 1999; BAKER et al., 2003; ENGELBRECHT et al., 2004; 

BARNES et al., 2005); o impacto da ocorrência do fungo em florestas naturais de Eucalyptus 

(BURGESS; WINGFIELD, 2002); a virulência de C. fimbriata e plantas resistentes (ZAUZA et 

al., 2004) e o desenvolvimento de metodologias para detecção de C. fimbriata em lenho de 

Eucalyptus infectado (FERREIRA et al., 2005). 

Porém, não estão sendo realizados estudos de interação C. fimbriata com outros 

microrganismos, e principalmente de que forma esta interação pode resultar no controle ou 

diminuição dos sintomas causados por esse fungo. Esses estudos investigatórios e de ecologia 

microbiana podem ser de grande valia na busca por inimigos naturais do fungo e até na busca 

direta por potenciais agentes de controle biológico do mesmo. 
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1.1.3 Biologia molecular no estudo de ecologia microbiana 

 

As técnicas normalmente utilizadas para avaliar a comunidade endofítica de plantas são 

baseadas em isolamentos em meios de cultivo. Essa forma de estudo dificulta a obtenção e 

acesso aos microrganismos que não crescem nas condições utilizadas, dificultando uma análise 

global da comunidade bacteriana. Devido a isso, estudos têm mostrado que apenas uma pequena 

porção da diversidade microbiana total é acessada por meio das técnicas baseadas em cultivo 

(TYSON; BANFIELD, 2005), restringindo, dessa forma, os estudos a grupos microbianos já 

conhecidos.  

Com intuito de reduzir as dificuldades decorrentes de métodos dependentes do cultivo o 

interesse tem sido focalizado no desenvolvimento de técnicas de biologia molecular. Essas 

técnicas podem permitir o estudo de endófitos em seu habitat natural, ou ainda, o estudo de 

diferentes populações endofíticas presentes na planta hospedeira. Neste contexto, as análises do 

16S rDNA tem sido largamente utilizadas, principalmente em bactérias, para o estudo de 

microrganismos no ambiente (LOUWS et al, 1999; ANDREOTE et al., 2006; LACAVA et al., 

2006; KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004; KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2005; ANDREOTE, 

2007). 

A amplificação do 16S rDNA por PCR permite realizar análise de restrição do DNA 

ribossômico amplificado (ARDRA), a qual consiste na digestão do rDNA com enzimas de 

restrição e posterior separação dos mesmos por eletroforese em géis de agarose. O polimorfismo 

dos perfis de bandas (ribotipos) observados nos géis pode ser utilizado para estudos de filogenia 

ou agrupamento genotipico de isolados bacterianos (KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004). 

Adicionalmente, o 16S rDNA depois de amplificado e seqüenciado, pode ser analisado em 

diferentes bases de dados, permitindo a identificação dos isolados. 

Das metodologias baseadas no 16S rDNA para o estudo de populações microbianas, o 

DGGE (Gradiente Desnaturante em Gel de Eletroforese), possibilita realização de análises 

independentes do cultivo dos isolados em meios de cultura. Essa técnica permite identificar 

diferenças baseadas na desnaturação da dupla fita de DNA em um ambiente desnaturante 

crescente, onde se separam fragmentos chamados de domínios de desnaturação (MUYZER et al., 

1993). A Tm (temperatura de desnaturação) de domínios individuais é específica para cada 

seqüência. Quando a Tm de um domínio menor é alcançado, o DNA se torna parcialmente 
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desnaturado criando moléculas ramificadas, com menor mobilidade em géis de poliacrilamida. 

No DGGE, o ambiente desnaturante é criado pela combinação uniforme de temperatura de 

corrida variando entre 50 e 65°C e um gradiente desnaturante linear de uréia e formamida 

(ANDREOTE, 2007). 

O DGGE pode ser utilizado tanto para estudos de diversidade bacteriana total, utilizando 

conjuntos de iniciadores chamados “universais” para o 16S rDNA (HEUER, 1997), quanto para 

estudar grupos bacterianos específicos como alfa e beta proteobacteria e actinomicetos (HEUER 

et al., 1997; GOMES et al., 2001).  

A plasticidade dessa técnica e amplitude de aplicações tem difundido cada vez mais a sua 

utilização em estudos de ecologia microbiana. Essa técnica também tem sido largamente 

difundida por permitir a avaliação dessa diversidade em diferentes habitats naturais, permitindo 

detectar variações na comunidade microbiana em ambientes contaminados com agroquímicos 

(FANTROUSSI et al., 1999), poluídos (BRIM et al., 1999), com restrição nutricional e 

fisiológica da planta hospedeira (HENCKEL et al., 1999; YANG; CROWLEY, 2000), para 

estudar a comunidade microbiana associada a plantas (KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2005) e 

para estudar a interação entre comunidades bacterianas endofíticas e fitopatógenos (ARAÚJO et 

al., 2002; ANDREOTE et al., 2006). Outro ponto a ser destacado é a alta reprodutibilidade dos 

dados obtidos, o que permite o processamento de um grande número de amostras em um tempo 

reduzido, aspectos ideais para estudos ambientais e de ecologia microbiana (MUYZER; 

SMALLA, 1998). 

O uso dessas ferramentas moleculares possibilita avaliar tanto as comunidades bacterianas 

cultivadas, quanto as não cultivadas nos meios de cultura normalmente utilizados para estudá-los. 

Dessa forma, a biologia molecular pode auxiliar no estudo de microrganismos e permitir avaliar 

as interações de bactérias endofíticas, geneticamente modificadas ou não, com as plantas 

hospedeiras sob diferentes condições ambientais.  
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2 COMUNIDADE BACTERIANA ASSOCIADA AS RAÍZES DE Eucalyptus 

INFECTADO POR Ceratocystis fimbriata, AGENTE CAUSAL DO CANCRO 

 

Resumo 

O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de eucalipto e com o crescimento de 
área plantada no país e conseqüente expansão do cultivo para novas regiões, pode ocorrer um 
aumento na incidência de novos patógenos, entre estes o fungo Ceratocystis fimbriata, o qual tem 
sido considerado um fitopatógeno emergente na área florestal. Os microrganismos endofíticos 
colonizam o interior de plantas sem causar danos aparentes e têm sido estudados em muitos 
hospedeiros devido à capacidade destes microrganismos em promover o crescimento vegetal e 
proteger a planta hospedeira de pragas e doenças. Os endófitos e os fitopatógenos são capazes de 
penetrar na planta e colonizar o hospedeiro de forma sistêmica ou localizada e isso pode estar 
relacionado com a diversidade ou possibilitar ações de controle bi lógico. Dessa forma, o 
presente trabalho teve com objetivo avaliar a interação entre o fungo C. fimbriata e bactérias 
associadas às raízes de eucalipto. Para isso, foram estudadas comunidades do rizoplano e 
endofítica de quatro tratamentos com diferentes níveis de infestação pelo fungo patogênico. A 
diversidade bacteriana associada às plantas foi acessada por métodos dependentes de cultivo 
seguido da caracterização genotípica por ARDRA e identificação dos ribotipos por meio do 
sequenciamento do gene 16S rRNA. Adicionalmente, diversidade bacteriana foi caracterizada por 
DGGE. Foi observado que plantas não infestadas por C. fimbriata apresentaram maior densidade 
bacteriana no rizoplano (20,66 x 104 UFC.cm2 -1 de raiz) enquanto a comunidade bacteriana 
endofítica apresenta uma maior densidade em plantas infectadas pelo fungo (25,13 x 104 UFC.g-1 
de raiz). As análises por ARDRA possibilitaram a obtenção de 8 e 13 ribotipos nas comunidades 
endofítica de raiz e do rizoplano, respectivamente. Foi observado que Bacillus cereus é a bactéria 
mais freqüente na comunidade amostrada, mas não apresentou interação com C. fimbriata, o qual 
parece apresentar uma correlação negativa com Pseudomonas fluorescens, P. veronii e Rahnella 
aquatilis. As análises de diversidade por meio de DGGE das comunidades do rizoplano e 
endofítica de raiz mostraram que a infestação pelo fungo interfere na diversidade bacteriana 
associada à Eucalyptus. Os resultados obtidos neste trabalho, além de comprovar a interação 
entre os fatores patógeno e endófitos, são de grande importância no direcionamento de futuros 
estudos relacionados ao uso de microrganismos endofíticos ou do rizoplano no controle de C. 
fimbriata. 

 
Palavras-chave: Interações planta-bactéria; 16S rDNA; DGGE. 
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BACTERIAL COMMUNITY ASSOCIATED TO Eucalyptus ROOTS INFECTED BY 

Ceratocystis fimbriata, CAUSAL AGENT OF CANKER 

 

Abstract 
 
Brazil is one of the largest world eucalyptus producers and the cultivation area is increasing, 
resulting the industry expansion and cultivation in new regions. Also, the incidence of new 
pathogens is expected, and among these Ceratocystis fimbriata, which is considered an emerging 
phytopatogen. The endophytic microorganisms colonize the plants interior without causing 
apparent damages and have been studied in many hosts by ability of these microorganisms to 
promote plant growth and to protect the plant host against pest and diseases. Endophytes and 
phytopatogens are able to penetrate into the host plant and than colonize the host systemically or 
localized. This related behavior may allow the application of endophytic bacteria to control 
phytopathogens. Therefore, the aims of the present study were to study the diversity of bacterial 
communities of rhizoplane and root interior (endophytic) of C. fimbriata infected and uninfected-
plants. For this, rhizoplane and endophytic communities of four plant categories with different C. 
fimbriata infection levels were studied. The plant associated bacterial diversity was accessed by 
isolation method followed by genotypic characterization by ARDRA and 16S rDNA sequencing. 
Additionally, the bacterial diversity was studied by DGGE. It was observed that uninfected-plants 
presented the highest bacterial density on rhizoplane (20.66 x 104 CFU.cm2 -1 of root), while the 
endophytic bacterial community showed the highest density inside infected-plants (25.13 x 104 
CFU.g-1 of root). Eight and 13 ARDRA ribotypes were observed in endophytic and rhizoplane 
communities, respectively, being Bacillus cereus the most frequent bacterium. The frequency of 
this bacterium was not dependent of the presence of C. fimbriata, which may be related with 
Pseudomonas fluorescens, P. veronii and Rahnella aquatilis. The DGGE analyses of the 
endophytic and rhizoplane communities showed that the fungus infectation interferes in the 
Eucalyptus associated bacterial diversity. The results obtained in the present work provide some 
new information about the microbial interaction associated to Eucalyptus plants, and more studies 
should be focused in the application of endophytic and rhizoplane communities for biological 
control of C. fimbriata. 
 
Keywords: Plant-bacteria-phytopathogen interaction; 16S rDNA; DGGE. 
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2.1 Introdução 

 

O gênero Eucalyptus pertence à família Myrtaceae e é composto por mais de 700 espécies 

distribuídas predominantemente em áreas tropicais e subtropicais. As áreas de cultivo de 

Eucalyptus vêm crescendo nas últimas décadas e ocupando posição de destaque na economia 

mundial. Os maiores produtores mundiais de eucalipto são Brasil, Índia, África do Sul, Portugal, 

Angola, Espanha e China (BRACELPA, 2006). O Brasil possui mais de 3 milhões de hectares 

cultivados, os quais representam aproximadamente 50% da área plantada com florestas exóticas 

no país (EMBRAPA, 2006).  

Juntamente com o aumento da área plantada e conseqüente expansão do cultivo para 

novas regiões, pode ocorrer a incidência de novos patógenos. Muitas vezes a ocorrência de 

fitopatógenos é favorecida pela implantação de monoculturas, como por exemplo, o 

reflorestamento de grandes áreas apenas com Eucayptus sp. Dentre as doenças consideradas 

emergentes na área florestal, o cancro ou murcha é uma das mais graves ameaças às florestas 

plantadas no mundo. Esta doença é causada pelo fungo ascomiceto peritecial Ceratocystis 

fimbriata Ellis; Halsted, o qual causa sintomas tais como cancros, murcha generalizada, 

apodrecimento de raízes e frutos e a obstrução e a descoloração vascular (ROUX et al., 2004; 

ZAUZA et al., 2004). 

Esse fungo foi descrito pela primeira vez como agente fitopatogênico por Halsted em 

1890, atacando tubérculos de batata-doce. Já a ocorrência em espécies arbóreas exóticas 

cultivadas tem seus primeiros relatos publicados na década de 1980, quando foi observado o 

cancro e a morte de Acacia decurrens no Brasil (RIBEIRO et al., 1988). Em Eucalyptus spp., a 

ocorrência de C. fimbriata foi relatada a partir de 1998, quando os primeiros casos foram 

observados no Brasil e na República do Congo (FERREIRA et al., 1999; ROUX et al., 1999). A 

partir desta data outros trabalhos foram publicados relatando ataques deste fungo na espécie E. 

grandis em Uganda (ROUX et al., 2001) e no Uruguai (BARNES et al., 2003). Desde então, as 

áreas de ocorrência vêm aumentando e estudos recentes estão sendo realizados com objetivo de 

melhor entender os aspectos da biologia, comportamento e genética do fungo, bem como da 

interação com o hospedeiro (WITTHUHN et al., 1999; BURGESS; WINGFIELD, 2002; 

BAKER et al., 2003; ENGELBRECHT et al., 2004; ZAUZA et al., 2004; BARNES et al., 2005; 

FERREIRA et al., 2005). De maneira adicional, pode ser sugerida uma interação deste patógeno 
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com outros fatores componentes deste ecossistema, onde pode ser destacada a possível interação 

entre patógenos e microrganismos endofíticos.  

Microrganismos endofíticos são aqueles fungos ou bactérias, cultiváveis ou não, que 

colonizam o interior de plantas hospedeiras sem causar danos aparentes e nem formar estruturas 

externas visíveis (AZEVEDO; ARAÚJO, 2007). Atualmente os estudos realizados com esses 

microrganismos estão focados no potencial para o controle de insetos e doenças, além de 

promoção de crescimento vegetal (AZEVEDO, 2000; KOZDRÓJ; VAN ELSAS, 2000; 

KAVINO et al 2007). 

Os endófitos e os fitopatógenos são capazes de penetrar e colonizar a planta hospedeira de 

forma sistêmica ou localizada, habitando ativamente o apoplasto (QUADT-HALLMANN et al., 

1997), vasos condutores (HALLMANN et al., 1997; GERMAINE et al., 2004), e ocasionalmente, 

pode ocorrer colonização intracelular (QUADT-HALLMANN; KLOEPPER, 1996; 

MAJEWSKA-SAWKA; NAKASHIMA, 2004). Dessa forma, por ocuparem o mesmo nicho que 

os fitopatógenos, estes microrganismos apresentam potencial como agentes de controle biológico 

de doenças (HALLMANN et al., 1997; RYU et al., 2006; SENTHILKUMAR et al., 2007). Este 

controle biológico pode ocorrer devido a atuação direta sobre o patógeno (PAN et al., 1997), por 

antagonismo (ALTINDAG et al., 2006; KOZDRÓJ et al., 2004), por meio de indução de 

resistência sistêmica na planta hospedeira (VISWANATHAN; SAMIYAPPAN, 2002; KAVINO 

et al., 2007) ou por competição (MARI et al., 1996). 

As técnicas normalmente utilizadas de isolamento, quando aplicadas para estudar 

comunidades endofíticas não permitem o acesso de grande parte das espécies microbianas 

componentes deste nicho, uma vez que nem todas são facilmente cultivadas. Os estudos ficam, 

desta forma, restritos a grupos bacterianos já previamente isolados e conhecidos. As técnicas de 

análise de maneira independente de cultivo, dentre elas a análise de eletroforese em gradiente 

desnaturante (DGGE) têm sido utilizadas para estudar as comunidades microbianas presentes em 

diferentes ambientes. Análises baseadas no DGGE são descritas na literatura permitindo estudar 

variações na comunidade microbiana em ambientes contaminados (FANTROUSSI et al., 1999; 

BRIM et al., 1999), com restrição nutricional e fisiológica da planta hospedeira (HENCKEL et 

al., 1999; YANG; CROWLEY, 2000), associada às plantas transgênicas (ANDREOTE, 2007), 

além de interação entre bactérias endofíticas e fitopatógenos (ARAÚJO et al., 2002) e mudança 

no trato cultural (KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2005). 



 

 

32

Atualmente há pouca informação na literatura sobre as interações presentes no 

patossitema microrganismos endofíticos-eucalipto-fitopatógenos. Procópio (2004) estudou a 

diversidade de bactérias endofíticas presentes em espécies de Eucalyptus, bem como, a possível 

aplicação biotecnológica dos mesmos. Neste estudo foi observado que Pantoea sp. apresenta 

especificidade ao local de origem mas não à espécie de Eucalyptus, bem como em algumas 

condições, genótipos desta bactéria podem estar associados aos sintomas da seca-do-ponteiro em 

Eucalyptus. Entretanto, outras espécies bacterianas mostraram a capacidade de aumentar o 

crescimento de plântulas de Eucalyptus, bem como controlar patógenos. 

No presente trabalho métodos dependentes de cultivo como isolamento, seguido de 

ARDRA e sequenciamento foram aplicados conjuntamente com a análise independente de 

cultivo, realizada por meio de DGGE. Esta análise combinada de métodos foi utilizada para 

melhor entender as comunidades bacterianas associadas às raízes de Eucalyptus sp. e a sua 

interação com o fitopatógeno C. fimbriata. Dessa forma, os objetivos desse estudo foram: i) 

estudar os microrganismos cultiváveis das comunidades bacterianas do rizoplano e endofítica de 

raiz de Eucalyptus sp. sob diferentes níveis de infestação pelo fungo fitopatogênico C. fimbriata; 

ii) identificar esses microrganismos por amplificação e sequenciamento do gene 16S rRNA; iii) 

estudar o efeito da presença do patógeno na diversidade de microrganismos endofíticos nessas 

comunidades utilizando a técnica de DGGE. 

 

2.2 Desenvolvimento 

 

2.2.1 Material e Métodos 

 

2.2.1.1 Material vegetal  

 

O estudo de interação entre bactérias associadas às raízes de eucalipto foi realizado 

utilizando plantas do híbrido espontâneo Eucalyptus grandis x E. urophylla, gentilmente cedidas 

pela Cia. Suzano de Papel e Celulose. As plantas foram cultivadas em campo localizado em área 

experimental localizada no município de Mucuri, região sul do estado da Bahia, e coletadas em 

junho de 2006. A coleta foi realizada em local com intensa infestação de Ceratocystis sp., onde se 
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observava a existência de plantas com e sem sintomas de ataque por este fitopatógeno. Foram 

realizadas amostragens de cinco plantas de cada um dos tratamentos apresentados a seguir: 

i) Plantas sadias, sem sintomas externos da presença de C. fimbriata; sem manchas 

escuras (fungo) no interior do caule e sem manchas escuras nas raízes. 

ii) Plantas sadias, sem sintomas externos da presença de C. fimbriata; sem manchas 

escuras no interior do caule; porém com manchas escuras nas raízes. 

iii) Plantas doentes, com sintomas externos da presença de C. fimbriata; com manchas 

escuras interior do caule; porém sem manchas escuras nas raízes. 

iv) Plantas doentes, com sintomas externos da presença de C. fimbriata; manchas escuras 

interior do caule e com raízes com manchas escuras. 

Para todas as amostras, fragmentos das raízes de plantas cultivadas no campo foram 

removidos e transportados em embalagem térmica (10ºC) para o Laboratório de Genética de 

Microrganismos (Departamento de Genética, ESALQ/USP). 

 

2.2.1.2 Isolamento das comunidades bacterianas associadas às raízes  

 

2.2.1.2.1 Isolamento de bactérias do rizoplano 

Foram cortados cinco fragmentos com 25,12 cm2 de cada uma das amostras para cada 

isolamento. As amostras foram lavadas para retirar solo aderido e as extremidades foram 

fechadas com parafina para evitar eventual saída de microrganismos endofíticos. Os fragmentos 

foram então submersos em 50 ml de tampão fosfato (PBS - 1,44g ml-1 de Na2HPO4, 0,24 g ml-1 

de KH2PO4, 0,20 g ml-1 de KCl, 8,00 g ml-1 de NaCl e pH 7,4) acrescido de pérolas de vidro (0,1 

cm de diâmetro) e mantidos sob agitação por uma hora a temperatura constante de 28ºC. Para 

cada amostra foram realizadas diluições em PBS e semeadas sobre meio de cultura TSA 10% 

(Triptona Soja Agar – Merk, pH 7,3 suplementado com benomil (50 µg.ml-1) para evitar o 

crescimento de fungos. As placas foram incubadas a 28ºC por 72 horas. Posteriormente, as 

unidades formadoras de colônia (UFCs) foram quantificadas, e uma amostragem aleatória de 

aproximadamente 160 colônias representantes da diversidade bacteriana foi coletada, purificada e 

armazenada em solução de glicerol a -80°C. 
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2.2.1.2.2 Isolamento de bactérias endofíticas de raiz 

 

O material vegetal utilizado para isolamento de bactérias endofíticas foi o mesmo 

utilizado para isolamentos de rizoplano. Após a retirada das bactérias da superfície da raiz, os 

fragmentos de raiz de cada amostra foram submetidos à desinfestação superficial conforme 

descrito por Araújo et al. (2001), seguindo os seguintes passos: lavagem com álcool 70 % por um 

minuto (min); lavagem com hipoclorito de sódio com 2% de cloro ativo (v/v) por dois min; 

lavagem com álcool 70% por um min; duas lavagens com água destilada autoclavada. A eficácia 

do processo de desinfestação superficial foi avaliada por meio da semeadura de alíquotas da água 

da última lavagem em meio de cultura TSA 10% suplementado com benomil (50 µg.ml-1). Após 

a desinfestação superficial, os 1 gr de fragmentos radiculares foi macerado em 10 ml de PBS. 

Posteriormente, o macerado foi passado para tubos de 50 ml e incubados sob agitação por uma 

hora a 28 ºC. Para cada amostra foram realizadas diluições em tampão PBS, semeadas sobre meio 

de cultura TSA 10% suplementado com benomil (50 µg.ml-1) e incubadas a 28ºC por 72 horas. 

Posteriormente, as colônias foram contadas e uma amostra aleatória de aproximadamente 20% 

dos isolados representantes da diversidade bacteriana foi purificada e armazenada em solução de 

glicerol 30% a -80°C. 

Para os dados de isolamentos, os números de UFCs obtidos, tanto para o isolamento de 

bactérias endofíticas de raiz quanto para bactérias do rizoplano, foram transformados (log10 de 

X+1) e analisados com auxílio do programa SAS (Proc GLM no SAS Copyright © 1989-1996; 

SAS institute, Cary, NC, USA). O teste de Tukey foi utilizado para avaliar as diferenças entre as 

médias ao nível de 5% de significância. 

 

2.2.1.3 Amplificação do gene 16S rRNA de colônias bacterianas 

 

A amplificação do 16S rDNA foi realizada por PCR direto de colônias bacterianas sem 

extração de DNA. As colônias de interesse foram crescidas em meio de cultura TSA 10% e 

transferidas para um tubo contendo 200 µl de água deionizada ultra-pura esterilizada. A 

quantidade de 1 µL dessa suspensão bacteriana foi utilizada como fonte de DNA para realização 

da PCR. Os iniciadores ou primers utilizados foram o PO27F (5’-

GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ e 1387R (5’-CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-
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3’). As reações foram realizadas em um volume final de 50 µL contendo 1 µL da suspensão 

bacteriana, 10mM de Tris-HCl (pH 8,3), 3,75 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada 

deoxiribonucleotídeos trifosfato, 0,2 µM de cada iniciador e 2,5 U de Taq DNA polimerase. Um 

controle negativo (reação de PCR sem suspensão bacteriana) foi incluído em todos os eventos de 

amplificação. A PCR foi realizada em um termociclador PTC – 200 (MJ Research, USA), 

programado para realizar uma desnaturação inicial a 94oC por 4 min, seguido de 35 ciclos de 94 
oC por 30 seg, 62,5 oC por 1 min e 72 oC por 1 min. Uma extensão final de 72 oC por 7 min. A 

confirmação da amplificação do fragmento de DNA alvo foi realizada por eletroforese em gel de 

agarose 1,2% (p/v), coloração com brometo de etídio e observação do fragmento de tamanho 

esperado (1400 pb) sobre luz ultravileta. 

 

2.2.1.4 Caracterização dos isolados por ARDRA (Análise de restrição do rDNA 

amplificado) 

 

A análise de restrição dos fragmentos amplificados a partir dos isolados foi realizada por 

digestão de 1 µg dos produtos de PCR utilizando 2 U da enzima de restrição HhaI (Fermentas 

Life Sciences, Brasil), de acordo com as recomendações do fabricante. A avaliação dos perfis de 

restrição foi realizada por eletroforese em géis de agarose 2,5% (p/v) corados com brometo de 

etídio e observados sobre luz ultravioleta. Os perfis de clivagem foram comparados e a 

ocorrência de cada um dos ribotipos determinada dentro de cada amostra. 

 

2.2.1.5 Sequenciamento e análise do gene 16S rRNA 

 

Os isolados representativos de cada ribotipo foram seqüenciados no Setor de 

Sequenciamento de DNA do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São 

Paulo para identificar as espécies bacterianas mais freqüentes em cada tratamento. Para tanto, os 

produtos de PCR gerados pelos iniciadores P027F e 1387R foram purificados com 

polietilenoglicol (PEG 8000 20%; NaCl 2,5 mM) e submetidos ao seqüenciamento parcial do 16S 

rDNA. As seqüências obtidas foram comparadas por BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool) (ALTSCHUL et al., 1997) contra a base de dados do NCBI (National Center for 

Biotechnology information website). 
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2.2.1.6 Extração de DNA total a partir de amostras do rizoplano e das raízes  

 

O DNA presente nas amostras do rizoplano e das raízes foram extraídos a partir das 

mesmas suspensões bacterianas obtidas quando do processamento das amostras para isolamento 

das respectivas comunidades bacterianas. Dessa forma, 0,5 ml de cada suspensão bacteriana 

foram utilizadas para extração de DNA, realizada com o MoBio UltraCleanTM Soil DNA kit 

(MoBio Laboratories, EUA) seguindo o protocolo fornecido pelo fabricante. Após a execução do 

protocolo a qualidade do DNA foi avaliada por eletroforese em géis de agarose 1% (p/v) corados 

com brometo de etídio e observados sobre luz ultravioleta. 

 

2.2.1.7 Amplificação e análise por DGGE 

 

Inicialmente foi realizada uma PCR específica para o gene 16S rRNA de bactérias 

utilizando iniciadores seletivos para evitar a amplificação de DNA de cloroplastos. Os iniciadores 

utilizados foram o 799F (5’-AACMGGATTAGATACCCKG-3’) (CHELIUS; TRIPLETT, 2001) 

e 1492R (5’-TACGGYTACCTTGTTACGACT-3’). As reações foram realizadas em um volume 

final de 25 µL contendo 1 µL do DNA total extraído (5-10 ng), 3,75 mM de MgCl2, 0,2 mM de 

cada deoxiribonucleotídeo trifosfato, 0,4 µM de cada iniciador, 2,5 U de Taq DNA polimerase, 

tampão 1X, 0.2mg de BSA. A PCR foi realizada em um termociclador PTC – 200 (MJ Research, 

USA), programado para realizar uma desnaturação inicial a 95oC por 3 min, seguido de 35 ciclos 

de 94 oC por 20 seg, 53 oC por 40 seg e 72 oC por 40 seg. Uma extensão final de 72 oC por 7 min. 

Posteriormente, foram realizadas as reações de amplificação do gene 16S rRNA para 

análise de DGGE. Os iniciadores utilizados foram o U968GC (5’-Grampo de CG-

AACGCGAAGAACCTTAC–3’) e R1387 (5’–CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3’). As 

reações foram realizadas em um volume final de 50 µL contendo 1 µL do produto de 

amplificação da reação acima mencionada (20 ng), 3,75 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada 

deoxiribonucleotídeo trifosfato, 0,4 µM de cada iniciador, 2,5 U de Taq DNA polimerase, tampão 

1X, 1% de formamida. A PCR foi realizada em um termociclador PTC – 200 (MJ Research, 

USA), programado para realizar uma desnaturação inicial a 94oC por 4 min, seguido de 35 ciclos 

de 94oC por 1 min, 56oC por 1 min, e 72oC por 1 min. Uma extensão final de 72oC por 10 min. 
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Após a execução do protocolo a verificação de eficiência de amplificação foi realizada por 

eletroforese em géis de agarose 1,2% (p/v) corados com brometo de etídio e observados sobre luz 

ultravioleta. 

O DGGE foi realizado como descrito anteriormente (HEUER et al., 1997) com 

equipamento phorU2 system (Ingeny, Goes, Holanda). Os produtos de PCR foram aplicados em 

gel de poliacrilamida 6% (p/v) com um gradiente desnaturante de uréia/formamida (45-65%), 

onde 100% de desnaturação contém 7 M de uréia e 40% de formamida. A corrente elétrica 

aplicada foi de 100 volts por 16 horas à temperatura constante de 60ºC. Após a eletroforese, o gel 

foi corado com SYBR Green (Invitrogen®) e fotodocumentado sobre luz ultravioleta. 

Para análise dos dados gerados foi feita a normalização das imagens no programa 

GelCompar II, onde os perfis foram também convertidos em matrizes de presença/ausência de 

bandas. A seleção das bandas foi feita pelo programa e posteriormente avaliada manualmente, 

onde bandas provenientes de dímeros de primers foram removidas das análises. Uma tabela 

contendo a posição das bandas foi exportada para análise. Nesse mesmo programa também foi 

gerado um dendrograma baseado nas curvas densitométricas de cada perfil, agrupadas pelo 

método de UPGMA. As análises de componentes principais (PCA) a partir dos perfis de DGGE 

foram realizadas no programa Canoco 4.5 (ter BRAAK; SMILAUER, 2002), usando as matrizes 

de bandas como o perfil de espécies componentes de cada uma das comunidades avaliadas 

 

 

2.2.2 Resultados  

 

2.2.2.1 Isolamento e caracterização molecular da comunidade bacteriana do rizoplano  

 

Foi avaliada a densidade de bactérias presentes na comunidade do rizoplano de raízes de 

Eucalyptus com diferentes níveis de ataque pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata. A 

metodologia utilizada possibilitou a obtenção de isolados bacterianos de diferentes grupos 

morfológicos, dos quatro tratamentos estudados (i, ii, iii e iv). A densidade de colonização 

bacteriana nos tratamentos variou de 12,78 a 20,66 x 104 UFC.cm2 -1 de raiz. Foi observada 

diferença significativa (F=47,62 e p<0,0001) entre os diferentes tratamentos (Tabela 2.1). O 

número médio de UFCs isoladas foi significativamente maior no tratamento i do que nos 
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tratamentos ii, iii e iv, sendo que estes três últimos tratamentos não diferiram estatisticamente 

(Tabela 2.1). 

 
Tabela 2.1 - Densidade bacteriana (média de n= 5) no rizoplano de Eucalyptus sp. com diferentes níveis de 

infestação pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata. Médias seguidas da mesma letra na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância 

Tratamentos* Média de Bactérias do Rizoplano 
(104 UFC.cm2 -1 de raiz)** 

i*** 20,66 a 
ii 14,19 b 
iii 12,78 b 
iv 17,00 b 

* Amostras de 40 π cm2 de raiz de Eucalyptus. ** Médias obtidas de cinco isolamentos. *** i) Plantas sadias, sem 
sintomas externos da presença de C. fimbriata; sem manchas escuras (fungo) no interior do caule e sem 
manchas escuras nas raízes; ii) Plantas sadias, sem sintomas externos da presença de C. fimbriata; sem manchas 
escuras no interior do caule; porém com manchas escuras nas raízes; iii) Plantas doentes, com sintomas externos 
da presença de C. fimbriata; com manchas escuras interior do caule; porém sem manchas escuras nas raízes; iv) 
Plantas doentes, com sintomas externos da presença de C. fimbriata; manchas escuras interior do caule e com 
raízes com manchas escuras. 

 

A amplificação do 16S rDNA direto de colônias bacterianas sem extração prévia do DNA 

foi eficiente para todos os isolados bacterianos estudados (rizoplano e endofíticos de raiz). A 

análise da diversidade bacteriana do rizoplano por meio da técnica de ARDRA foi realizada com 

aproximadamente 160 isolados, sendo aproximadamente 40 de cada tratamento (i, ii, iii e iv), 

permitindo agrupar os isolados em 13 ribotipos os quais foram, após identificação, distribuídos 

em pelo menos 12 famílias de 3 filos. Os ribotipos A, B, E e T foram observados nos quatro 

tratamentos avaliados enquanto que os demais ribotipos foram observados de maneira diferencial 

entre os tratamentos (Tabela 2.2). 

Um total de 41 isolados com perfis de ARDRA representativos dos ribotipos observados 

foi identificado por meio do sequenciamento parcial do 16S rDNA (Tabela 2.3). Essa 

identificação permitiu acessar a diversidade de bactérias cultiváveis do rizoplano de Eucalyptus 

nas diferentes condições avaliadas. Os ribotipos obtidos com maior freqüência nos quatro 

tratamentos, B e E, foram identificados como pertencentes ao Filo Firmicutes (B - Bacillaceae e 

E - Bacillaceae e Paenibacillaceae). Os demais ribotipos foram identificados como pertencentes 

aos Filos Actinobacteria (G - Micrococcaceae, O - Microbacteriaceae, T - Microbacteriaceae e Z  
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Tabela 2.2 - Distribuição e freqüência dos ribotipos obtidos por ARDRA, dentro de cada um dos tratamentos (i, ii, iii 

e iv) para amostras da comunidade do rizoplano de raízes de Eucalyptus sp. com diferentes níveis de 

infestação pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata  

Porcentagem dentro de cada 
tratamento Ribotipos 

Identificação 
Família 

i ii iii iv 

Porcentagem 
Total 

A Xanthomonadaceae 2,3 3,8 4,5 8,7 4,7 
B Bacillaceae 36,5 23,2 52,3 40,0 39,6 
C Microbacteriaceae 4,5 NO* 2,3 5,8 3,4 

E Bacillaceae e 
Paenibacillaceae 22,8 34,7 36,3 31,5 30,8 

F Rhizobiaceae 9,0 11,5 NO 2,8 5,4 
G Micrococcaceae 9,0 3,8 NO 2.8 4,0 
H Pseudomonadaceae NO 3,8 NO 2.8 1,3 

J Comamonadaceae 
e Burkholderiaceae 6,9 NO 2,3 NO 2,7 

O Microbacteriaceae 4,5 NO NO 2.8 2,0 
R Enterobacteriaceae NO 7,7 NO NO 1,3 
T Microbacteriaceae 2,3 7,7 2,3 2,8 3,4 
Z Nocardiaceae 2,3 NO NO NO 0,7 
W Pseudomonadaceae NO 3,8 NO NO 0,7 

*Não observado. 

 

- Nocardiaceae) e Proteobacteria, o qual foi representado pelas Classes Alphaproteobacteria (F - 

Rhizobiaceae), Betaproteobacteria (J - Comamonadaceae e Burkholderiaceae) e 

Gamaproteobacteria (A - Xanthomonadaceae, C - Microbacteriaceae, H e W, - 

Pseudomonadaceae R - Enterobacteriaceae) (Tabela 2.3). Os ribotipos H, W e R foram 

observados somente nos tratamentos ii e iv, onde o fungo estava presente nas raízes. O ribotipo J, 

identificado como pertencentes aos gêneros Burkholderia e Variovorax foram observados 

somente nos tratamentos i e iii, onde o fungo estava ausente nas raízes. 

Foi possível observar que a comunidade bacteriana associada ao rizoplano de Eucalyptus 

é constituída por Arthrobacter; Bacillus; Brevibacillus, Burkholderia, Curtobacterium; Dyella; 

Leifsonia, Luteibacter, Lysinibacillus, Microbacterium; Nocardia, Pseudomonas; Rahnella, 

Rhizobium, Rhodanobacter, Stenotrophomonas e Variovorax (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3 – Identificação de bactérias do rizoplano, representativas dos ribotipos de ARDRA, isoladas de raízes de 

Eucalyptus com diferentes níveis de infestação pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata. A 

identificação molecular das espécies foi realizada por sequenciamento parcial do 16S rDNA e análises 

de comparação no BLASTn (National Center for Biotechnology information website)  

Ribotipo Classe Espécie (Blast-NCBI) %* Referência 
no GenBank 

B Bacillus cereus 100% EU104731.1 
E Bacillus fusiformis  96% AB271743.1 
E Brevibacillus brevis  98% EF173465.1 
E 

Firmicutes 

Lysinibacillus sphaericus 96% EF690426.1 
G Arthrobacter sp. 100% EU034524.1 
O Leifsonia xyli 97% DQ232616.2 
T Microbacterium phyllosphaerae 100% DQ365561.1 
T Microbacterium oxydans 98% EU249583.1 
C Curtobacterium flaccumfaciens 81% EU102272.1 
Z 

Actinobacteria 

Nocardia terpenica  92% AB201298.2 
F Alphaproteobacteria Rhizobium tropici 99% EU074181.1 
J Burkholderia kururiensis 99% AJ300686.1 
J Betaproteobacteria Variovorax paradoxus  95% EU169184.1 
A Dyella koreensis  91% AB272381.1 
A Luteibacter rhizovicinus  97% EU022023.1 
A Rhodanobacter thiooxydans 98% AB286179.1 
A Stenotrophomonas maltophilia 99% EU221397.1 
H Pseudomonas fluorescens 98% EF552157.1 
W Pseudomonas veronii 99% AB334768.1 
R 

Gamaproteobacteria 
 

Rahnella aquatilis  86% X79939.1 
*Similaridade com a linhagem de referência. 

 

2.2.2.2 Isolamento e caracterização molecular da comunidade bacteriana endofítica de raiz 

 

Foi avaliada a densidade de bactérias presentes na comunidade endofítica de raiz de 

Eucalyptus com diferentes níveis de ataque pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata. A 

metodologia utilizada foi eficiente para obtenção de uma amostragem da diversidade bacteriana 

no interior das plantas dos 4 tratamentos estudados (i, ii, iii e iv). Não foram observadas colônias 

bacterianas nas placas controle da desinfestação superficial. A densidade total de bactérias nas 

plantas amostradas variou de 9,20 a 25,13 x 104 UFC.g-1 de raiz. A análise de variância 

(ANOVA) mostrou que houve diferença significativa entre as médias (F=44,44 e p<0,0001). O 

número médio de UFCs isoladas foi significativamente maior no tratamento iv do que nos 



 

 

41

tratamentos i, ii e iii, sendo que estes três últimos tratamentos não diferiram estatisticamente 

(Tabela 2.4). 

 
Tabela 2.4 - Densidade bacteriana (média de n= 5) endofíticas em raízes de Eucalyptus sp. com diferentes níveis de 

infestação pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata. Médias seguidas da mesma letra na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Tratamentos* Média de Bactérias do Endofíticas 
(104 UFC.g-1 de raiz)** 

i*** 19,60 b 
ii 9,20 b 
iii 15,73 b 
iv 25,13 a 

* Amostras de 1 g de raiz de Eucalyptus. ** Médias obtidas de cinco isolamentos. *** i) Plantas sadias, sem 
sintomas externos da presença de C. fimbriata; sem manchas escuras (fungo) no interior do caule e sem manchas 
escuras nas raízes; ii) Plantas sadias, sem sintomas externos da presença de C. fimbriata; sem manchas escuras no 
interior do caule; porém com manchas escuras nas raízes; iii) Plantas doentes, com sintomas externos da presença 
de C. fimbriata; com manchas escuras interior do caule; porém sem manchas escuras nas raízes; iv) Plantas 
doentes, com sintomas externos da presença de C. fimbriata; manchas escuras interior do caule e com raízes com 
manchas escuras. 

 
 

A análise de ARDRA das amostras da comunidade endofítica de raiz também foi 

realizada para 40 isolados de cada um dos tratamentos (i, ii, iii e iv), permitindo agrupar os 

isolados em diferentes ribotipos os quais estavam distribuídos nas plantas provenientes dos 4 

tratamentos avaliados (Tabela 2.5). Foram observados 8 ribotipos, os quais após identificação de 

isolados representativos por meio do sequenciamento parcial do 16S rDNA, mostrou que esta 

comunidade endofítica das raízes de Eucalyptus é constituída por Psychrobacter sp., Bacillus 

cereus, Bacillus pumilus, Lysinibacillus sphaericus, Rhizobium tropici, Rahnella aquatilis , 

Erwinia persicina, Stenotrophomonas maltophilia (Tabela 2.6).  

Os ribotipos B (Bacillus cereus), E (Lysinobacilus sphaericus) e F (Rhizobium tropici) 

foram observados em todos os tratamentos avaliados, enquanto o ribotipo R (Rahnella aquatilis) 

foi observado apenas no tratamento ii (Tabela 2.6). Os ribotipos D (B. pumilus) e P 

(Psychrobacter sp.) foram observados apenas nos tratamentos ii e iii e o ribotipo X (Erwinia 

persicina) foi observado nos tratamentos ii, iii e iv. (Tabela 2.6). 
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Tabela 2.5 - Distribuição e freqüência dos ribotipos obtidos por ARDRA, dentro de cada um dos tratamentos (i, ii, iii 

e iv) para amostras da comunidade endofítica de raízes de Eucalyptus sp. com diferentes níveis de 

infestação pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata 

Porcentagem dentro de cada 
tratamento Ribotipos Identificação 

Família 
i ii iii iv 

Porcentagem 
total 

A Xanthomonadaceae NO** 3,1 2,2 2,4 2,2 
B Bacillaceae 60,0 43,8 39,0 71,0 52,9 
D Bacillaceae NO 18,7 15,2 NO 9,4 
E Bacillaceae 15,0 3,1 8,8 14,5 10,1 
F Rhizobiaceae 20,0 3,1 6,5 4,8 7,3 
P Moraxellaceae NO* 9,4 24,0 NO 10,1 
R Enterobacteriaceae NO 12,5 NO NO 2,9 
X Enterobacteriaceae NO 6,3 4,4 7,3 5,1 

*Não observado. 

 
Tabela 2.6 – Identificação de bactérias endofíticas, representativas dos ribotipos de ARDRA, isoladas de raízes de 

Eucalyptus sp. com diferentes níveis de infestação pelo fungo fitopatogênico Ceratocystis fimbriata. A 

identificação molecular das espécies foi realizada por sequenciamento parcial do 16S rDNA e análises 

de comparação no BLASTn (National Center for Biotechnology Information website)  

Ribotipo Classe Espécie (Blast-NCBI) %* Linhagem de 
referência 

P Psychrobacter sp. 97% EU075122.1 
B Bacillus cereus 100% EU104731.1 
D Bacillus pumilus 94% AB244297.1 
E 

Firmicutes 

Lysinibacillus sphaericus 96% EF563985.1 
F Alphaproteobacteria Rhizobium tropici 99% EU074181.1 
R Rahnella aquatilis  97% DQ862543.1 
X Erwinia persicina 97% AM294946.1 

A 
Gamaproteobacteria Stenotrophomonas 

maltophilia 99% AJ293467.1 
*Similaridade com a linhagem de referência. 

 

 

2.2.2.3 Análise da diversidade bacteriana por DGGE 

 

A diversidade bacteriana presente no rizoplano e endofiticamente em raízes de Eucalyptus 

sp., nos quatro tratamentos (i, ii, iii e iv) foi acessada de maneira independente de cultivo, por 

meio do uso da técnica de DGGE (Figuras 2.1 e 2.2). Os perfis de DGGE com primers universais 
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foram bastante complexos, formados por um grande número de bandas, as quais permitiram a 

análise por PCA (Figuras 2.3 e 2.4). Nas amostras da comunidade do rizoplano os tratamentos 

mostraram-se distintos e agruparam-se em diferentes quadrantes no gráfico (Figura 2.3). No eixo 

x, que explica 16,9% da variância, as amostras dos tratamentos i e iv foram separadas das 

amostras dos tratamentos ii e iii. Já, no eixo y do gráfico onde 13,5 % da variância são 

explicadas, os tratamentos i e iii foram separados dos tratamentos ii e iv (Figura 2.3). Embora 

variações tenham ocorrido, nesse eixo é possível sugerir a separação de amostras pela presença 

do fungo Ceratocystis fimbriata nas raízes (manchas escuras), daquelas que não apresentam este 

sintoma. 

Considerando as amostras da comunidade endofítica de raiz, as amostras mostraram-se 

bastante semelhantes entre os tratamentos, exceto para o tratamento iv, com presença do fungo 

em toda planta, que foi separado dos demais no eixo y do gráfico, onde 11,8 % da variância são 

explicadas (Figura 2.4). No eixo x do gráfico, onde 20,3 % da variância são explicadas, não 

ocorreu separação dos tratamentos (Figura 2.4). 
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Figura 2.1 -  Gel de DGGE obtido com uso de primers universais para o 16S rDNA a partir de cinco amostras da 

comunidade do rizoplano de raízes de Eucalyptus para cada um dos tratamentos. Coloração com Syber 

Green® (Invitrogen) e fotodocumentado sobre luz ultravioleta. (M) – Marcador; (i, ii, iii e iv) – 

Tratamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 -  Gel de DGGE obtido com uso de primers universais para o 16S rDNA a partir de cinco amostras da 

comunidade endofítica de raízes de Eucalyptus para cada um dos tratamentos. Coloração realizada com 

Syber Green® (Invitrogen) e fotodocumentado sobre luz ultravioleta. (M) – Marcador; (i, ii, iii e iv) – 

Tratamentos 

M M M
i iiiv iii

M M M
i iiiv iii

M M M
i iiiv iii

M M M
i iiiv iii

M M M
i iiiv iii

M M M
i iiiv iii
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Figura 2.3 - Gráfico da análise de PCA (Análise de componentes principais) baseada nos perfis de PCR-DGGE. Os 

perfis foram obtidos com primers universais para o 16S rDNA a partir de cinco amostras da 

comunidade do rizoplano de raízes de Eucalyptus para cada um dos quatro tratamentos. Os valores nos 

eixos mostram a porcentagem da variância explicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 - Gráfico da análise de PCA (Análise de Componentes Principais) baseada nos perfis de PCR-DGGE. Os 

perfis foram obtidos com primers universais para o 16S rDNA a partir de cinco amostras da 

comunidade endofítica de raízes de Eucalyptus para cada um dos quatro tratamentos. Os valores nos 

eixos mostram a porcentagem da variância explicada 
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2.2.3 Discussão 

 

A colonização das plantas por microrganismos ocorre de forma piramidal, ou seja, maior 

diversidade e densidade no rizoplano seguido pelas raízes, caule e folhas (ELVIRA-

RECUENCO; van VUURDE, 2000; KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004; MENDES et al., 

2007). Resultado semelhante foi observado no presente trabalho, visto que uma maior 

diversidade e densidade bacterianas foram observadas no rizoplano do que no interior das raízes 

de Eucalyptus. As amostras avaliadas foram coletadas de plantas cultivadas em uma área da Cia 

Suzano de Papel e Celulose intensamente atacada pelo fungo patogênico C. fimbriata. Foi 

observado que a comunidade bacteriana associada à Eucalyptus (rizoplano e endofítica) é 

composta por Arthrobacter sp., Bacillus cereus, Bacillus fusiformis, Bacillus pumilus, 

Brevibacillus brevis, Burkholderia kururiensis, Curtobacterium flaccumfaciens, Dyella koreensis, 

Erwinia persicina, Lysinibacillus sphaericus, Leifsonia xyli, Luteibacter rhizovicinus, 

Microbacterium phyllosphaerae, Microbacterium oxydans, Nocardia terpenica, Pseudomonas 

fluorescens, Pseudomonas veronii, Psychrobacter sp., Rahnella aquatilis, Rhizobium tropici, 

Rhizobium tropici, Rhodanobacter thiooxydans, Stenotrophomonas maltophilia e Variovorax 

paradoxus. Dentre estas pode ser observada a presença de gêneros importantes associados à 

proteção da planta hospedeira, como Pseudomonas responsáveis pela produção de compostos 

antagonistas e tem sido amplamente utilizada no controle biológico de fungos causadores de 

doenças, como por exemplo, Rhizoctonia solani (NAGARAJKUMAR et al, 2004), Botrytis mali 

(MIKANI et al, 2007) e Microdochium nivale (AMEIN et al, 2007). Rhanella também foi um 

gênero observado no presente trabalho e também tem sido utilizado no controle biológico de 

fungos fitopatogênicos, como por exemplo, Penicillium expansum e Botrytis cinerea (CALVO et 

al, 2007) e Fusarium oxysporum (HASSNI et al, 2007). Outros gêneros bacterianos observados 

são descritos na literatura como portadores de características benéficas como: Bacillus, e 

Stenotrophomonas produtores de ácido indol acético (AIA) (PARK et al, 2005); 

Stenotrophomonas como biodegradadores de contaminantes (QURESHI et al, 2007); 

Arthrobacter, Bacillus e Microbacterium promotores de crescimento (TSAVKELOVA et al., 

2007; KARLIDAG et al., 2007); Bacillus com potencial no controle biológico (RYU et al., 2006; 

SENTHILKUMAR et al., 2007). A ocorrência dessas espécies bacterianas com diferentes 
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características benéficas pode estar relacionada com a sobrevivência de plantas sob diferentes 

condições ambientais. 

Das 8 espécies bacterianas encontradas endofiticamente, 5 também foram observadas no 

rizoplano (Tabela 2.3 e 2.5), sugerindo que deve existir migração entre as comunidades do 

rizoplano e endofítica. Entretanto, tendo em vista que foram observadas 18 espécies no rizoplano 

e destas somente 5 estavam no interior da planta, parece que nem todas as bactérias desta região 

são capazes de penetrar no interior na raiz. Outro fato interessante é que B. pumilus e E. persicina 

foram observadas apenas no interior das raízes, sugerindo que ou são transmitidas por sementes 

ou penetram na planta por outra região, visto que não estão presentes no rizoplano. 

As bactérias associadas às plantas podem atuar como indicador de alterações no ambiente, 

uma vez que esta comunidade está presente durante todo o ciclo de desenvolvimento da planta, e 

responde diretamente às variações bióticas e abióticas deste ambiente. Dessa forma, variações 

decorrentes da introdução de microrganismos (ANDREOTE et al., 2004; ANDREOTE et al., 

2006) e presença de patógenos (ARAÚJO et al, 2002) podem resultar no efeito direto sobre esta 

comunidade. Pseudomonas veronii (W) e Rahnella aquatilis (R) foram observadas 

exclusivamente no rizoplano de raízes não infectadas por C. fimbriata (tabela 2.2), poderiam 

estar associadas à proteção da planta. Além disso, R. aquatilis (R) também foi isolada do interior 

do sistema radicular (endofítica) somente de plantas do tratamento ii (plantas sadias e sem 

sintomas externos). Trabalhos recentes mostraram que estas espécies podem atuar no controle 

biológico de fungos (CALVO et al, 2007; MIKANI et al, 2007). Por outro lado, parece que as 

plantas do tratamento ii estão protegidas da colonização por microrganismos, visto que somente 3 

espécies, B. cereus, L. sphaericus e R. tropici, foram observados nestas plantas. Enquanto que as 

plantas do tratamento ii parecem apresentar uma maior abundância de espécies no seu interior. 

Segundo Sturz et al. (1999), os microrganismos podem formar barreiras nas superfícies das 

raízes, diminuindo a possibilidade da infecção por patógeno. No presente trabalho, pode ser 

sugerido que P. veronii e R. aquatilis estão associados ao controle de C. fimbrata, atuando no 

rizoplano e endofiticamente (somente R. aquatilis), para a proteção da planta hospedeira. 

Entretanto, os mecanismos de atuação devem ser estudados para um melhor conhecimento e 

confirmação desta interação. 

Na análise independente de cultivo realizada neste capítulo, por meio da aplicação da 

técnica de PCR-DGGE algumas diferenças entre os tratamentos puderam ser observadas. A 



 

 

48

análise de componentes principais com base nos perfis de PCR-DGGE mostrou que a presença 

do fungo nas raízes de Eucalyptus interfere na diversidade bacteriana das comunidades do 

rizoplano e endofítica de raiz. Nas amostras de rizoplano pode ser sugerido que a diferenciação 

entre os tratamentos onde o fungo estava presente ou ausente nas raízes. Estes dados sugerem que 

quando a planta começa a ser infectada pelo patógeno, o sistema de defesa é ativado e pode 

alterar a comunidade bacteriana do rizoplano, por exemplo, secretando compostos com ação 

antibiótica. No entanto, quando a planta já está colonizada pelo patógeno, o ambiente 

caracterizado pelo rizoplano se comporta de maneira similar a uma planta sadia, ou seja, sem 

ativação do sistema de defesa da planta hospedeira. Outros estudos mostram o efeito dos 

compostos exsudados pelas raízes das plantas na seleção de comunidades bacterianas, como por 

exemplo, a função destes compostos na composição da comunidade de Pseudomonas em diversas 

plantas (COSTA et al., 2006).  

No entanto, quando os efeitos da infecção das plantas pelo patógeno sobre a diversidade 

da comunidade bacteriana endofítica é avaliado fica evidenciada a diferenças entre as plantas 

altamente afetadas pelo fungo das demais. Considerando a ecologia de endófitos, pode ser 

sugerido que a ativação do sistema de defesa das plantas não deve interferir nestas comunidades, 

que já apresentam colonização dos tecidos internos das plantas. Adicionalmente a isso, pode ser 

explorado o fato dos endófitos serem capazes de driblar os sistemas de defesa da planta para 

conseguir colonizar de maneira efetiva seus tecidos internos. Com isto a análise mostrou que não 

existe distinção entre a comunidade endofítica de raiz presentes em plantas sadias ou com nível 

médio de infestação pelo patógeno. No entanto quando a planta está altamente infectada, esta 

comunidade é diretamente afetada, sendo então possível que bactérias, que em condições de 

sanidade da planta, não seriam capazes de colonizar a planta, penetrem no interior das raízes 

infectadas por C. fimbriata. Resultado semelhante foi observado por Araújo et al. (2002), onde a 

comunidade bacteriana endofítica de plantas de citros infectado por Xylella fastidiosa é 

significativamente diferente daquela observada em plantas sadias. Em outro caso, Araújo et al. 

(2001) observaram que a presença do fungo Guignardia citricarpa pode apresentar um efeito 

sinergístico sobre a bactéria endofítica de citros Pantoea agglomerans e inibitório sobre B. 

pumilus. 

O presente trabalho mostrou que pode ocorrer interação entre C. fimbriata e a comunidade 

bacteriana do rizoplano e endofítica das raízes de Eucalyptus, sugerindo que a presença de P. 
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veronii e R. aquatilis poderia estar associada à limitação da presença deste fungo patogênico na 

planta hospedeira. Além disso, foi observado que após penetração na planta hospedeira, C. 

fimbriata está associado a uma mudança na comunidade endofítica das raízes, a qual poderia de 

forma direta ou indireta beneficiar o processo de patogênese causado por este fungo. Futuros 

estudos devem focar na seleção de espécies que inibem a ocorrência do patógeno e possibilitem a 

aplicação como indutores de resistência sistêmica na planta. Além disso, os mecanismos de 

interação devem ser mais bem entendidos para que possa de fato permitir a sua utilização. 
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3 DIVERSIDADE DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS EM SEMENTES E PLÂNTULAS DE 

Eucalyptus sp. E A COLONIZAÇÃO DE PLÂNTULAS POR Pantoea agglomerans 33.1:gfp 

 

Resumo 
 

Os microrganismos endofíticos têm sido estudados em diversas plantas hospedeiras, 
sendo esses estudos direcionados principalmente na diversidade e potencial aplicação na 
produção vegetal. Porém, são poucas as informações sobre a ocorrência natural de endófitos em 
sementes e sua possível transmissão vertical. Bactérias endofíticas foram isoladas de sementes e 
plântulas de dez espécies e híbridos de Eucalyptus. Além disso, a bactéria endofítica P. 
agglomerans contendo o gene da gfp foi inoculada em sementes de Eucalyptus e posteriormente 
avaliada quanto ao perfil de colonização nas plântulas. A densidade bacteriana endofítica de 
sementes variou de 0,33 a 1,83 X 102 UFC.g-1, para as espécies E. camandulensis e E. 
urophylla, respectivamente. Entretanto, para E. dunnii, E grandis, E. robusta e E. saligna, 
nenhuma bactéria foi isolada de sementes, mostrando que pode existir especificidade 
nesta interação. A densidade bacteriana endofítica nas plântulas variou de 0,27 X 102 a 
0,87 X 102 UFC.g-1, para E. citriodora e o híbrido E. robusta x E. grandis, 
respectivamente, enquanto que nenhuma bactéria foi isolada de E. camandulensis, E. 
dunnii, E grandis, E. robusta e E. saligna. A comunidade bacteriana endofíticas é composta 
por bactérias pertencentes às classes Firmicutes, Alphaproteobacteria e Actinobacteria. P. 
agglomerans inoculada nas sementes foi capaz de colonizar as plântulas após a germinação da 
semente, indicando que esta pode ser uma das formas de colonizar e se estabelecer na planta 
hospedeira. Os resultados mostraram que Bacillus megaterium, Bacillus sp., Enterococcus 
mundtii, Paenibacillus humicus, Paenibacillus sp., Methylobacterium gregens, 
Methylobacterium sp. e Methylobacterium variabile podem ser transmitidas por sementes, já 
que os mesmos foram observados endofiticamente em sementes e plântulas germinadas a partir 
das mesmas. Este foi o primeiro relato da presença de bactérias endofíticas em sementes de 
Eucalyptus e sua persistência nas plântulas após a germinação, sugerindo que esta deve ser uma 
estratégia da planta para manter espécies bacterianas que aumentem o fitness do hospedeiro. 
Além disso, esta estratégia poderia ser utilizada para a produção de mudas contendo bactérias de 
interesse previamente inoculadas em sementes.  
 
Palavras-chave: Ecologia microbiana; 16S rDNA; Microscopia de Fluorescência; Interações 
planta-bactéria.  
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DIVERSITY OF ENDOPHYTIC BACTERIA FROM Eucalyptus sp. SEEDS AND 

SEEDLINGS AND COLONIZATION OF SEEDLINGS BY Pantoea agglomerans 33.1:gfp 

 

Abstract 
 
The endophytic microorganisms have been studied in several host plants, being these studies 
focused mainly in the diversity and potential application for plant production. However, 
information about naturally seed associated endophytes and vertical transmission is limited. In 
the present study, endophytic bacteria were isolated from seeds and seedlings of ten Eucalyptus 
species and hybrids. Also, an endophytic bacterium P. agglomerans tagged with gfp gene was 
inoculated into Eucalyptus seeds and the presence of this bacterium inside seedlings was 
evaluated. The density of endophytic bacteria inside seeds ranged from 0.33 to 1.83 X 102 CFU.g-

1 for E. camandulensis and E. urophylla, respectively. However, bacteria were not isolated from 
E. dunnii, E grandis, E. robusta and E. saligna seeds and seedlings, showing that specificity may 
exist in this interaction. The bacterial density inside seedlings ranged from 0.27 X 102 to 0.87 X 
102 CFU.g-1 for E. citriodora and hybrids E. robusta x E. grandis, respectively. The endophytic 
bacterial community is composed by Firmicutes, Alphaproteobacteria and Actinobacteria class. 
P. agglomerans inoculated in seeds was able to endophytically colonize seedlings, indicating that 
this may be the way to microorganisms to establish in the plant population. The results showed 
that Bacillus megaterium, Bacillus sp., Enterococcus mundtii, Paenibacillus humicus, 
Paenibacillus sp., Methylobacterium gregens, Methylobacterium sp. and Methylobacterium 
variabile may be transmitted by seeds, since these was observed in surface disinfected seeds and 
seedlings. This was the first report that describes the endophytic bacterial community inside 
Eucalyptus seeds and father colonization of seedlings, suggesting that this strategy of the plant to 
maintain bacterial species could be a result of co-evolution process to keep inside the host plant 
the beneficial population. Besides, this strategy could be used for the production of seedlings 
containing interesting bacteria inoculated previously in seeds. 
 
Key-words: Microbial ecology; 16S rDNA; Fluorescence microscopy; Plant-bacteria interaction.  
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3.1 Introdução 

 

O gênero Eucalyptus pertence à família Myrtaceae e é composto por mais de 700 espécies 

distribuídas, predominantemente, em regiões tropicais e subtropicais. A área cultivada com 

Eucalyptus tem aumentado nas últimas décadas e possui importante posição na economia 

mundial. Os maiores produtores mundiais são Brasil, Índia, África do Sul, Portugal, Angola, 

Espanha e China (POKE et al., 2005). O Brasil ocupa a décima primeira posição mundial na 

produção de celulose e a sétima na produção de papel (BRACELPA, 2006). O país possui mais 

de 3 milhões de hectares cultivados, os quais representam aproximadamente 50% da área 

plantada com florestas exóticas (EMBRAPA, 2006). 

Bactérias endofíticas colonizam o interior de tecidos vegetais sem causar danos aparentes 

às plantas hospedeiras e podem ser isoladas após desinfestação superficial (HALLMANN et al., 

1997). Segundo Azevedo e Araújo (2007) endófitos é todo microrganismo, cultivado ou não, que 

coloniza o interior de plantas hospedeiras sem causar danos aparentes e sem formar estruturas 

externas visíveis. As implicações práticas do estudo de endófitos estão direcionadas 

principalmente no potencial uso dos mesmos no controle biológico de insetos e doenças, além da 

promoção de crescimento (AZEVEDO et al., 2000; KOZDRÓJ et al., 2004; KAVINO et al., 

2007). 

Diferentes microorganismos têm sido isolados de sementes após desinfestação superficial, 

inclusive endófitos e patógenos (GRANÉR et al., 2003; RUDGERS et al., 2004; MAJEWSKA-

SAWKA; NAKASHIMA, 2004; JORDAAN et al., 2006; RUDGERS; CLAY, 2007), no entanto, 

são poucas as informações sobre a ocorrência natural de bactérias endofíticas associadas a 

sementes de plantas arbóreas (MUNDT; HINKLE, 1976; CANKAR et al., 2005; VEGA et al., 

2005). O uso de sementes, juntamente com técnicas de micropropagação, é a principal estratégia 

utilizada para o plantio de Eucalyptus. Em algumas espécies o plantio de sementes pode permitir 

a transferência vertical de microrganismos endofíticos (MAJEWSKA-SAWKA; NAKASHIMA, 

2004; GAO; MENDGEN, 2006). Algumas bactérias endofíticas que possuem características 

benéficas podem ser inoculadas em sementes previamente à germinação destas. No entanto, o 

perfil e as estratégias naturais de colonização e permanência na interior da planta hospedeira são 

ainda pouco conhecidos (HALLMANN et al., 1997). 
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A bactéria endofítica Pantoea agglomerans tem sido descrita como sendo uma espécie 

efetiva no controle de doenças de plantas (COSTA et al., 2002; HSIEH et al., 2005), na produção 

de antibióticos (WRIGHT et al., 2001) e na promoção de crescimento (PROCÓPIO, 2004; FENG 

et al., 2006). Pantoea sp. também é descrita como fitopatógeno para algumas espécies de 

Eucalyptus na África do sul (COUTINHO et al., 2002; MEDRANO; BELL 2007). O isolado 33.1 

de P. agglomerans foi isolado endofiticamente em Eucalyptus sp. e após testes de patogenicidade 

foi observado que não apresenta patogênese à Eucalyptus (PROCÓPIO, 2004). Este autor 

também mostrou que o isolado 33.1 tem outras características benéficas como promoção de 

crescimento vegetal. 

Dessa forma, no presente trabalho foi avaliada a presença de bactérias endofíticas 

cultivadas presentes em sementes de Eucalyptus sp., bem como perfil de colonização e 

distribuição de P. agglomerans no interior de plântulas obtidas de sementes previamente 

inoculadas com esta bactéria endofítica. A inoculação de sementes com bactérias endofíticas 

benéficas ao desempenho e adaptação das plantas pode ser uma boa estratégia para proteção de 

plântulas. Assim, os objetivos deste estudo foram: (i) detectar e identificar bactérias endofíticas 

em sementes e plântulas de diferentes espécies de Eucalyptus utilizando análises de isolamento, 

ARDRA e sequenciamento do 16S rDNA; (ii) estudar a padrão de colonização de plântulas de 

Eucalyptus sp. pela bactéria endofítica geneticamente modificada Pantoea agglomerans 

utilizando análises de isolamento e microscopia de fluorescência. 

 

3.2 Desenvolvimento 

 

3.2.1 Material e Métodos 

 

3.2.1.1 Plantas e microrganismos utilizados 

 

As espécies de Eucalyptus utilizadas neste estudo foram E. grandis, E. dunni, E. robusta, 

E. camandulensis, E. citriodora, E. urophyla, E. brassiana e E. saligna, além dos híbridos E. 

grandis x E. globulosos e E. robusta x E. grandis. As sementes foram gentilmente cedidas pela 

Cia. Suzano de Papel e Celulose (Itapenininga, SP, Brasil). A linhagem endofítica 33.1 Pantoea. 

agglomerans utilizada nesse trabalho foi isolada de Eucalyptus sp. sem apresentar sintomas 
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fitopatogênicos em plantas de Eucalyptus (PROCÓPIO, 2004). Esta linhagem foi geneticamente 

modificada Enga. Agrônoma Maria Carolina Quecine que inseriu um gene repórter responsável 

pela produção de gfp (Proteína verde fluorescente), gerando o clone 33.1:gfp. 

 

3.2.1.2 Germinação das sementes e obtenção das plântulas 

 

A germinação das sementes foi realizada após a desinfestação superficial (etanol 70% por 

1 min, hipoclorito de sódio (2% Cl ativo) por 2 min, etanol 70% por 1 min e duas lavagens com 

água destilada esterilizada) em meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) a 25ºC com 12 h de 

fotoperíodo. Trinta dias após a germinação as plântulas foram usadas para o isolamento de 

bactérias endofíticas. 

 

3.2.1.3 Isolamento de bactérias endofíticas das sementes e das plântulas 

 

O isolamento de bactérias endofíticas foi realizado após a desinfestação superficial das 

sementes e das plântulas com os seguintes passos: lavagens em etanol 70% por 1 min, hipoclorito 

de sódio (2% Cl ativo) por 2 min, etanol 70% por 1 min e duas lavagens em água destilada 

esterilizada. Após a desinfestação superficial as sementes foram trituradas em tampão fosfato 

(PBS, contendo [g L-1] 1,44 Na2HPO4; 0,24 KH2PO4; 0,20 KCl; 8,00 NaCl; pH 7,4) esterilizado e 

incubadas sob agitação (150 r.p.m.) por uma 1 h. Após , foram realizadas e inoculadas diluições 

apropriadas em meio de cultura TSA 10% (Triptona Soja Agar – Merk, pH 7,3) suplementado 

com 50 µg mL-1 do fungicida benomyl para evitar o crescimento de fungos. As placas foram 

incubadas a 28°C por 20 dias e o número de UFCs (Unidades Formadoras de Colônias) foi 

quantificado para estimar as respectivas densidades populacionais. A eficiência do processo de 

desinfestação superficial foi testada com o plaqueamento de alíquotas da água esterilizada, 

utilizada na última lavagem do referido processo, em meio TSA 10%. A incubação foi realizada 

nas mesmas condições supra mencionada. Após a quantificação e purificação os isolados 

bacterianos foram dissolvidos em solução de glicerol 20% e estocados a -70°C. 
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3.2.1.4 Amplificação do gene 16S rRNA de colônias bacterianas 

 

A amplificação do 16S rDNA foi realizada por PCR direto de colônias bacterianas sem 

extração de DNA. As colônias de interesse foram crescidas em meio de cultura TSA 10% e 

transferidas para um tubo contendo 200 µl de água deionizada ultra-pura esterilizada. A 

quantidade de 1 µL dessa suspensão bacteriana foi utilizada como fonte de DNA para realização 

da PCR. Os iniciadores ou primers utilizados foram o PO27F (5’-

GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ e 1387R (5’-CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-

3’). As reações foram realizadas em um volume final de 50 µL contendo 1 µL da suspensão 

bacteriana, 10mM de Tris-HCl (pH 8,3), 3,75 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada 

deoxiribonucleotídeos trifosfato, 200 mM de cada iniciador e 2,5 U de Taq DNA polimerase. Um 

controle negativo (reação de PCR sem suspensão bacteriana) foi incluído em todos os eventos de 

amplificação. A PCR foi realizada em um termociclador PTC – 200 (MJ Research, USA), 

programado para realizar uma desnaturação inicial a 94oC por 4 min, seguido de 35 ciclos de 94 
oC por 30 seg, 62,5 oC por 1 min e 72 oC por 1 min. Uma extensão final de 72 oC por 7 min. A 

confirmação da amplificação do fragmento de DNA alvo foi realizada por eletroforese em gel de 

agarose 1,2% (p/v), coloração com brometo de etídio e observação do fragmento de tamanho 

esperado (1400 pb) sobre luz ultravileta. 

 

3.2.1.5 Análise da diversidade por ARDRA (Amplified rDNA restriction analysis) 

 

A análise de restrição dos fragmentos amplificados a partir dos isolados foi realizada por 

digestão de 1 µg dos produtos de PCR utilizando 2 U da enzima de restrição HhaI (Fermentas 

Life Sciences, Brasil), de acordo com as recomendações do fabricante. A avaliação dos perfis de 

restrição foi realizada por eletroforese em géis de agarose 2,5% (p/v) corados com brometo de 

etídio e observados sobre luz ultravioleta. Os perfis de clivagem foram comparados e a 

ocorrência de cada um dos ribotipos determinada dentro de cada amostra. 
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3.2.1.6 Sequenciamento e análise do gene 16S rRNA 

 

Os isolados representativos de cada ribotipo foram seqüenciados no Setor de 

Sequenciamento de DNA do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São 

Paulo para identificar as espécies bacterianas mais freqüentes. Para tanto, os produtos de PCR 

gerados pelos iniciadores P027F e 1387R foram purificados com polietilenoglicol 

(polietilenoglicol 8000 20%; NaCl 2,5 mM) e submetidos ao sequenciamento parcial do 16S 

rDNA. As seqüências obtidas foram comparadas por BLAST (Basic Local Alignment Search 

Tool) (ALTSCHUL et al., 1997) contra a base de dados do NCBI (National Center for 

Biotechnology information website). 

 

3.2.1.7 Inoculação das sementes e reisolamento de Pantoea agglomerans 33.1:gfp 

 

Inicialmente as sementes foram desinfestadas superficialmente seguindo o procedimento 

descrito anteriormente. Após isso, P. agglomerans foi inoculada nas sementes das espécies E. 

grandis e E. urophyla e do híbrido E. grandis x E. globulosos. As sementes foram mantidas por 

1h em uma suspensão bacteriana (108UFC. mL-1) do isolado 33.1:gfp de P. agglomerans e 

posteriormente plantadas em substrato PlantMax® (Eucatex). 

Os reisolametos de P. agglomerans 33.1:gfp foram realizados de plântulas com 15 e 30 

dias após a germinação. Cinco plântulas de cada espécie foram utilizadas em cada avaliação da 

colonização do rizoplano e do interior da planta (endófitos). Para os reisolamentos da linhagem 

33.1:gfp do rizoplano foram colocadas as raízes em frascos Erlenmeyer de 500 mL contendo 25 g 

de pérolas de vidro (0,1 cm de diâmetro) e 50 mL de PBS esterilizado. Os frascos foram mantidos 

sob agitação (150 r.p.m.) a 28ºC for 1 h. Após isso, foram realizadas e semeadas diluições 

apropriadas em meio LB (10g de triptona, 5g de extrato de levedura, 10g de NaCl, 1L H2O). Nos 

reisolametos de 33.1:gfp do interior de folhas, caules e raízes, os tecidos foram desinfestados 

superficialmente e macerados em tampão PBS esterilizado. Posteriormente, diluições apropriadas 

desta suspensão foram semeadas sobre meio LB. Nos reisolamentos do rizoplano e endofíticos o 

meio de cultura foi suplementado com 50 µg mL-1 do antibiótico canamicina e as placas foram 

incubadas a 28°C por até 72 horas, quando as respectivas densidades populacionais foram 

estimadas. 
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3.2.1.8 Microscopia de fluorescência 

 

As plântulas foram retiradas dos vasos 15 dias após a germinação das sementes e lavadas 

em água corrente. As folhas, caules e raízes foram cortados em pequenos pedaços (fatias) e 

montados sobre lâminas de microscópio contendo uma solução de glicerol 10 %. As análises no 

microscópio de fluorescência foram realizadas em um microscópio de epifluorescência (Zeiss 

Axiophot-2) com filtro apropriado. As células de 33.1:gfp foram excitadas com um filtro de 490 

nm. As imagens foram captadas com auxílio de uma câmera de vídeo e do programa ISIS (Meta 

Systems, Germany). 

 

3.2.1.9 Análises estatística 

 

As análises estatísticas dos dados foram realizadas usando o pacote do programa SAS 

[Copyright (c) 1989–96 by SAS Institute, Cary, NC USA]. Os valores de contagem bacteriana 

foram transformados usando log10 of X+1 antes das análises de variância (P<0.05). O teste de 

Tukey foi usado para comparação de médias.  

 

3.2.2 Resultados 

 

3.2.2.1 Isolamento e identificação das bactérias endofíticas nativas 

 

Foi possível isolar de forma consistente bactérias endofíticas de sementes de 6 das 10 

espécies e híbridos de Eucalyptus estudados (Tabela 3.1). Foi observada diferença significativa 

(P ≤ 0.05) entre as plantas avaliadas quanto à densidade de bactérias endofíticas de sementes, 

onde essas densidades variaram entre 0,33 a 1,83 X 102 UFC.g-1, para as espécies E. 

camandulensis e E. urophylla, respectivamente. Entretanto, para E. dunnii, E grandis, E. robusta 

e E. saligna, nenhuma bactéria foi isolada de sementes após desinfecção superficial (Tabela 3.1). 

A densidade bacteriana de plântulas de Eucalyptus sp. foi significantemente (P ≤ 0.05) 

diferentes entre as espécies de Eucalyptus (Tabela 3.1), variando entre 0,27 X 102 a 0,87 X 102 

UFC.g-1, para E. citriodora e para o híbrido E. robusta x E. grandis, respectivamente. Entretanto, 

nenhuma bactéria foi isolada de plântulas obtidas de sementes após desinfecção superficial de E. 
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Tabela 3.1 – Densidade de bactérias endofíticas isoladas de sementes e plântulas das diferentes espécies de 

Eucalyptus estudadas. Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey (P ≤ 0.05)  

Densidade bacteriana  
(UFC.g-1 tecido) Espécies de Eucalyptus  

Sementes* Plântulas** 
E. robusta x E.grandis 0,66 x 102 a 0,87 x 102 a 

E. brassiana 1,33 x 102 a 0,83 x 102 a 
E. globulus x E. grandis 1,66 x 102 a 0,58 x 102 ab 

E. citriodora 1,00 x 102 a 0,27 x 102 ab 
E. urophylla 1,83 x 102 a 0,41 x 102 b 

E. camandulensis 0,33 x 102 b NO*** c 
E. dunnii NO c NO c 

E. grandis NO c NO c 
E. robusta NO c NO c 
E. saligna NO c NO c 

*Valores médios de três replicatas em dois isolamentos independentes a partir de 1g de 
sementes por espécie. ** Valores médios de três replicatas em dois isolamentos 
independentes a partir de dez plântulas por espécie. *** Não observado. 

 

camandulensis, E. dunnii, E grandis, E. robusta e E. saligna, (Tabela 3.1). Dessa forma, embora 

tenha sido isolado bactérias de sementes E. camandulensis, nenhuma bactéria foi obtida das 

plântulas germinadas a partir destas sementes.  

A análise por ARDRA de 50 isolados endofíticos de sementes e plântulas, mostrou a 

presença de pelo menos 8 ribotipos (A, B, C, D, E, F, G, H) (Tabela 3.2). Destes, 4 ribotipos (A, 

B, F, H) foram encontrados tanto em sementes quanto em plântulas de Eucalyptus. Enquanto os 

ribotipos G, E e D foram observados exclusivamente em plântulas e o ribotipo C exclusivamente 

em sementes (Tabela 3.2). O sequenciamento parcial do 16S rDNA permitiu verificar que a 

comunidade bacteriana associada às sementes de Eucalyptus é constituída por Bacillus sp., B. 

megaterium, Enterococcus mundtii, Methylobacterium sp., M. variabile, M. gregens, Paracoccus 

sp., Paenibacillus sp, P. humicus, Sphingomonas phyllosphaerae e bactérias da família 

Frankiaceae: Actinobacteria (Tabela 3.2). 

 

3.2.2.2 Colonização das plântulas por Pantoea agglomerans 33.1:gfp 

 

Após inoculação via sementes, as densidades totais da linhagem 33.1:gfp presentes no 

rizoplano e interior das plântulas foram estimadas para todos os tecidos vegetais das espécies e 

híbridos de Eucalyptus analisadas neste experimento. A linhagem 33.1:gfp foi isolado da  
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Tabela 3.2 - Identificação de bactérias representativas dos ribotipos de ARDRA, isoladas de sementes e plântulas 

Eucalyptus. A identificação molecular das espécies foi realizada por sequenciamento parcial do 16S 

rDNA e análises de comparação no BLASTn (National Center for Biotechnology information website) 

Ribotipos Tecido  Classe Espécie (Blast-NCBI) %* Linhagem 
referência 

A Bacillus megaterium 99% EU124555.1 
A Bacillus sp. 100% EU104731.1 
B Paenibacillus sp. 99% DQ288677.1 
B Paenibacillus humicus 98% AM411528.3 
H 

Sementes 
e plântulas Firmicutes 

Enterococcus mundtii 98% EF428252.2 
F Methylobacterium sp. 85% EF116592.1 
F 

Sementes 
e plântulas M. variabile 97% AJ851087.1 

G M. gregens 99% AB252209.1 

E Sphingomonas 
phyllosphaerae 97% AY563441.1 

D 

Plântulas 
Alfaproteobacteria 

Paracoccus sp. 97% EF070124.1 
C Sementes Actinobacteria Frankiaceae 97% DQ490442.1 

*Similaridade com a linhagem de referência. 

 

superfície de raízes (rizoplano) e do interior de raízes e caules (endofítico) de E. grandis e do 

híbrido E. grandis x E. globulosos. As maiores e menores densidades de colonização foram 

observadas nas amostras de rizoplano e caules, respectivamente. O número de UFCs isoladas a 

partir do rizoplano do híbrido E. grandis x E. globulosos foram significativamente (P ≤ 0.05) 

maiores do que as observadas para espécie E. grandis. Nas densidades bacterianas isoladas das 

raízes e caules (endofiticamente) não foram observadas diferenças significativas. Com auxílio da 

microscopia de fluorescência foi possível confirmar a colonização endofítica por 33.1:gfp nos 

espaços intercelulares das raízes (Figura 3.1A e 3.1B) e no caule a colonização foi observada nos 

vasos xilemáticos (Figura 3.1C e 3.1D). As plântulas de E. urophila e os tecidos foliares de todas 

as espécies analisadas não foram colonizados pelo isolado bacteriano inoculado, tanto nos ensaios 

de reisolamento quanto nas análises de microscopia de fluorescência. 

 

3.2.3 Discussão 

A presença de microrganismos em sementes tem sido estudada e relatada para várias 

espécies (GRANÉR et al., 2003; RUDGERS et al., 2004; MAJEWSKA-SAWKA; 

NAKASHIMA, 2004; JORDAAN et al., 2006; RUDGERS; CLAY, 2007). MAJEWSKA-

SAWKA e NAKASHIMA (2004) também estudaram a presença de microrganismos endofíticos
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A B

C D

A B

C D
 

Fig 3.1 – Visualização de Pantoea agglomerans 33.1:gfp endofiticamente em plântulas de Eucalyptus. A inoculação 

foi realizada nas sementes. (A, B) colônias de 33.1:gfp colonizando os espaços intercelulares das raízes. (C, 

D) colônias de 33.1:gfp colonizando interior dos vasos xilemáticos. Barra de escala = 10 µM 

 

em flores. A maioria dos estudos que visam entender a presença e perfil de colonização de 

microrganismos endofíticos em sementes está sendo realizada com as comunidades fungicas, e 

conseqüentemente poucos trabalhos tem investigado a colonização bacteriana (GAO; 

MENDGEN, 2006; JORDAAN et al., 2006; BENNETT; WHIPPS, 2007). Além disso, os estudos 

realizados não trazem informações sobre a presença ou persistência desses microrganismos nas 

plântulas ou plântulas após a germinação dessas sementes.  

Estudos realizados com sementes de outras espécies têm mostrado um decréscimo nas 

densidades de microrganismos proporcional ao tempo de estocagem das mesmas (MUNDT 

HINKLE, 1976; BACON; HINTON, 1996; CANKAR et al., 2005). No presente trabalho, foi 

observada a presença de pelo menos 6 gêneros bacterianos em sementes e plântulas de 
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Eucalyptus, sendo que 4, Bacillus, Paenibacillus, Enterococcus e Methylobacterium foram 

isolados de sementes e de plântulas, mostrando que podem ser disseminados via sementes. Já, M. 

gregens e S. phyllosphaerae, embora tenha sido isolada a partir de plântulas, não foram 

observadas em sementes, sugerindo que ou se encontram em densidade muito baixa nas 

sementes, impossibilitando o seu isolamento, ou está em estado de dormência nas sementes, fato 

este que poderia estar associado a estímulos da planta somente durante a germinação. 

Os gêneros bacterianos encontrados como endófitos de sementes de Eucalyptus já foram 

previamente descritas como endófitos em sementes de várias espécies vegetais (MUNDT; 

HINKLE, 1976; BACON; HINTON, 1996; PIRTTILA et al., 2000; GRANÉR et al., 2003; 

MANO et al., 2007), mas nunca foram observados em sementes de Eucalyptus, ou causando 

doenças na planta hospedeira, sugerindo que poderiam ser utilizados para promoção crescimento 

e proteção da planta hospedeira. Neste contexto, Bacillus spp. tem sido avaliado quanto ao seu 

potencial no controle biológico (RYU et al., 2006; SENTHILKUMAR et al., 2007); Paracocus e 

Frankia como fixadores de nitrogênio (STROH et al., 2004; GAULKE et al., 2006); Bacillus e 

Paracocus como produtores de hormônio de crescimento (TSAVKELOVA et al., 2007); e 

Methylobacterium como indutor de resistência sistêmica em plantas (MADHAIYAN et al., 

2004). Adicionalmente, Methylobacterium também pode estimular ou induzir o processo de 

germinação de sementes e promover o crescimento das raízes e alterar sua morfologia 

(HOLLAND, 1997; FREYERMUTH et al., 1996). 

Tendo em vista a colonização da plântula pela linhagem 33.1:gfp, pode ser sugerido que 

após germinação das sementes, a bactéria pode colonizar a raiz ou caule, ocupando os espaços 

intercelulares da planta hospedeira. O perfil de colonização da linhagem endofítica 33.1:gfp nas 

plântulas de Eucalyptus foi similar ao perfil observado para endófitos em outras espécies, tais 

como milho (FISHER et al., 1992) ervilha (ELVIRA-RECUENCO; van VUURDE, 2000) e soja 

(KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004; MENDES et al., 2007), onde a maior concentração 

bacteriana ocorre no rizoplano seguido de raízes e caules. Lacava et al (2007) e Germaine et al 

(2004) usaram microscopia de fluorescência para estudar o perfil de colonização de 

microrganismos geneticamente modificados em plantas de Citrus e Popullus, respectivamente. 

Esses autores descreveram que o método foi eficiente para visualizar a expressão de gfp por 

microrganismos colonizando no interior de raízes e caules.  
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A presença de bactéria no interior de sementes de Eucalyptus pode possibilitar a obtenção 

de plântulas que vão a campo já inoculadas com bactérias que podem aumentar o 

desenvolvimento da planta hospedeira, sendo dessa forma uma interessante estratégia de 

obtenção de plântulas com maior potencial de produção. Este é o primeiro relato da detecção e 

identificação de comunidades bacterianas em sementes e a persistência desses microrganismos 

nas plântulas em diferentes espécies de Eucalyptus. Os resultados sugerem ainda que possa 

ocorrer transmissão vertical desses microrganismos endofíticos via sementes, a qual poderia estar 

associada a processos coevolutivos entre a planta e a sua comunidade bacteriana endofítica, no 

qual a planta poderia ganhar proteção contra predação e patógenos. Dessa forma, uma planta que 

já possui uma comunidade microbiana endofítica poderia passar esses microrganismos e as 

possíveis características intrínsecas aos seus descendentes. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram utilizadas diferentes metodologias, dependentes e independentes do 

cultivo das bactérias em meio de cultura, com intuito de avaliar as interações entre as bactérias de 

Eucalyptus e o fitopatógeno Ceratocystis fimbriata. Adicionalmente, foi avaliado o padrão de 

colonização de diferentes espécies de Eucalyptus sp. e a diversidade de bactérias endofíticas, em 

sementes de espécies e híbridos desse gênero, bem como a possível transmissão vertical das 

mesmas. 

No capítulo 2, os resultados das análises, dependentes do cultivo, da diversidade das 

comunidades bacterianas acessada por isolamentos, ARDRA e sequenciamentos mostraram que a 

presença de C. fimbriata induz uma maior densidade e diversidade de bactérias em raízes de 

Eucalyptus. As análises de diversidade bacteriana por DGGE associada à análise por PCA 

confirmam está hipótese, mostrando que a comunidade bacteriana endofítica de raízes infectada 

por C. fimbriata é significativamente diferente das demais. Foi observado também que 

Pseudomonas veronii e Rahnella aquatilis estão presentes apenas em plantas sadias, sugerindo 

que podem estar associadas à sanidade da planta hospedeira. 

No capítulo 3, foi observado que bactérias endofíticas dos gêneros Bacillus, 

Enterococcus, Methylobacterium e Paenibacillus e podem ser transmitidas por sementes, já que 

os mesmos foram observados endofiticamente em sementes e plântulas de Eucalyptus germinadas 

a partir de sementes desinfetadas superficialmente. Foi observado também que a linhagem 

33.1:gfp de P. agglomerans após inoculação via sementes coloniza o rizoplano, e os espaços 

intercelulares de raízes e caules de Eucalyptus sp.  

Concluindo, o presente trabalho mostra que a comunidade bacteriana associada às raízes 

de Eucalyptus pode ser influenciada por C. fimbriata, bem como a presença desse fungo pode ser 

modulada pela presença de bactérias do rizoplano e endofíticas. Além disso, foi observado que 

embora a fonte principal de bactérias que colonizam endofiticamente a planta deve ser o solo, 

passando pela rizosfera e rizoplano, algumas bactérias podem ser transmitidas verticalmente via 

sementes, sugerindo uma forma eficiente de obtenção de plântulas previamente inoculadas com 

bactérias que aumentam o desenvolvimento da planta no campo. 

 




