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RESUMO 

 

 Bactérias endofíticas são aquelas que habitam o interior de tecidos 

vegetais, sem causar dano aparente aos mesmos, além de desempenhar 

funções importantes no processo de adaptação das plantas. Especial interesse 

tem sido dado a tais bactérias devido ao seu potencial no controle biológico. Por 

isso, é muito importante estudar a diversidade genética de endófitos, além de 

avaliar o impacto da introdução de endófitos geneticamente modificados no 

ambiente. Estudos vêm sendo feitos nesse sentido, mas não com bactérias 

endofíticas da família Enterobacteriaceae. Desta forma, o presente trabalho 

teve como objetivos estudar a diversidade genética de bactérias endofíticas da 

família Enterobacteriaceae isoladas de plantas de cacau, cana-de-açúcar,  
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citros, eucalipto e soja, utilizando diferentes técnicas moleculares. Análises por 

ARDRA e seqüenciamento do rDNA 16S identificaram 20 haplótipos e 

revelaram que os isolados pertenceram aos gêneros Enterobacter, Erwinia e 

Pantoea, sendo este último o mais freqüente. Tais estudos revelaram ainda que 

a diversidade dos isolados variou de acordo com a planta hospedeira. A técnica 

de BOX-PCR foi também utilizada para avaliar a diversidade dos isolados. Um 

total de 23 diferentes OTUs (operational taxonimic units) obtidas indicaram que 

o total de isolados avaliados compreenderam pelo menos 23 espécies 

diferentes. Dois isolados foram transformados com pPAgfp, um plasmídio 

contendo os genes de resistência ao antibiótico ampicilina e o gene gfp, que 

codifica a proteína verde fluorescente. Tais isolados foram inoculados em 

plântulas de Catharantus roseus (vinca) e foi feito reisolamento de bactérias 

endofíticas em dois períodos diferentes após a inoculação. O impacto desta 

inoculação na diversidade da comunidade microbiana natural de vinca foi 

avaliado utilizando-se a técnica de ARDRA, a qual mostrou que os endófitos 

expressando gfp colonizaram as raízes e caules das plantas inoculadas, sem 

causar qualquer sintoma de doença. Além disso, os colonizadores endofíticos 

não levaram à diminuição da diversidade da população microbiana natural de 

vinca. Os resultados obtidos poderão contribuir para a compreensão sobre a 

interação entre Enterobacteriaceae endofítica e planta hospedeira, além de 

ajudar a responder questões sobre o papel ecológico dos endofíticos e seu 

potencial biotecnológico. 

 



 

xiv

 

 

 

GENETIC DIVERSITY OF ENDOPHYTIC ENTEROBACTERIA FROM 
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SUMMARY 

 

Endophytic bacteria have been defined as those that reside within living 

plant tissues, or extracted from inner plant parts without causing apparent damage 

to them. They also are able to play an important role in the process of plant 

adaptation. There is an increasing interest to endophytic bacteria and its potential in 

the biological control and many studies has been done in order to evaluate the 

diversity and the impact of endophytes and genetically modified endophytes (GME) 

released into environment. In this way, information about the diversity of endophytic 

bacteria has been obtained, except for bacteria exclusively from Enterobacteriaceae 

family belonged to different host plants. Thus, the aim of the present work was study 

the diversity of Enterobacteriaceae bacteria isolated from citrus, cocoa, eucalypti, 

soybean and sugar cane by different molecular approaches. The 16S rDNA of each 
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isolate was amplified by PCR and the isolates were grouped into 20 clusters by 

analysis of restriction patterns of the PCR-amplified 16S rDNA (ARDRA). These 

analysis showed a variety of organisms, with 5 different genera encountered: 

Pantoea was most frequently encountered followed by Enterobacter and Erwinia, 

which isolates presented the great bacterial diversity according to host plants. 

Through cluster analysis of the BOX-PCR technique profiles, 23 different OTUs 

(Operational Taxonomic Units) were distinguished, the presence of 23 OTUs could 

indicate that isolates comprised at least 23 different species. Two isolates were 

transformed with pPAgfp, a plasmid harboring the ampicillim resistance gene and 

the gfp gene, which encodes for the green fluorescent protein. These two isolates 

were inoculated in seedlings of Catharantus roseus (vinca) and re-isolation of 

endophytic was performed in two times after inoculation. The impact of endophytes 

inoculation was evaluated by using the ARDRA technique. It showed that 

endophytes expressing gfp colonized roots and shoots of inoculated plants without 

causing any symptom of disease. Besides, the endophytes colonizers do not 

decreased the diversity of the vinca’s natural microbiota. The results obtained here 

provided important insights into the endophytic Enterobacteriaceae-host relationship 

that will be useful for further answer basic questions about the ecological role of the 

endophytes and its biotechnological potential. 

 



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Bactérias endofíticas são aquelas que habitam o interior de tecidos de 

plantas sem causar dano aparente às mesmas (Azevedo et al., 2000). Tais 

bactérias promovem o crescimento vegetal, conferem ao seu hospedeiro 

resistência ao estresse e a alterações fisiológicas, além de os protegerem 

contra herbivoria e organismos patogênicos (Neto et al., 2004). As bactérias 

endofíticas ocupam o mesmo ambiente de muitos fitopatógenos, favorecendo 

seu uso como agentes no controle biológico de patógenos (Hallmann et al., 

1997). Tais bactérias podem também ser modificadas geneticamente e 

reintroduzidas no hospedeiro, conferindo características desejáveis ao mesmo 

(Andreote et al., 2004). Além disso, a manipulação genética de bactérias 

endofíticas é muito mais fácil que a manipulação de plantas (Newman & 

Reynolds, 2005). Para tanto, é importante conhecer a diversidade genética das 

bactérias endofíticas, não somente para compreender seu papel na interação 

com a planta hospedeira, como também para sua aplicação biotecnológica (di 

Cello et al., 1997). Inúmeras técnicas têm sido utilizadas para avaliar 

diversidade genética, dentre as quais destacam-se a análise de restrição do 

rDNA 16S amplificado (ARDRA), seqüenciamento do rDNA 16S e fingerprinting 
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do DNA genômico por BOX-PCR (Schloter et al., 2000). A compreensão desta 

diversidade genética pode representar a base para a utilização de endófitos 

geneticamente modificados (EGMs) como ferramenta biotecnológica, uma vez 

que seu sucesso depende de sua capacidade de competir com a microbiota 

natural e colonizar a planta (Germaine et al., 2004). Nesse contexto, é de suma 

importância avaliar o impacto da introdução destes EGMs no ambiente 

(Andreote et al, 2004). Algumas ferramentas têm sido utilizadas com êxito para 

monitorar tais organismos no ambiente, entre as quais a marcação de bactérias 

com o gene gfp, que codifica uma proteína verde fluorescente facilmente 

detectável (Li et al., 1999; Germaine et al., 2004). Vários estudos descrevem a 

análise da diversidade genética de bactérias endofíticas (Araújo et al., 2000; 

Araújo et al., 2001; Araújo et al., 2002; Boddey et al., 2003; Conn & Franco, 

2004; Estrada, 2002; Fisher & Petrini, 1992; Jiménes et al., 2003; Kuklinsky-

Sobral et al., 2004; Procópio, 2004), mas nenhum deles abordou a relação entre 

diversos hospedeiros vegetais e bactérias endofíticas pertencentes à família 

Enterobacteriaceae. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivos 

(i) selecionar amostras de bactérias cultiváveis pertencentes à família 

Enterobacteriaceae, obtidas de plantas de cacau, cana-de-açúcar, citros, 

eucalipto e soja; (ii) amplificar por PCR o rDNA 16S de cada isolado; (iii) 

agrupar os isolados em haplótipos pela análise dos padrões de restrição obtidos 

após a digestão do rDNA 16S amplificado; (iv) identificar e caracterizar os 

isolados pertencentes aos principais haplótipos de ARDRA pela seqüência do 
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rDNA 16S; (v) avaliar a produção de celulase e a sensibilidade destas bactérias 

aos antibióticos ampicilina e canamicina; (vi) analisar a diversidade destes 

endófitos pela técnica de fingerprinting do DNA genômico por BOX-PCR; (vii) 

transformar dois isolados de enterobactérias endofíticas com o plasmídio 

pPAgfp; (viii) avaliar a estabilidade in vitro de pPAgfp nestes EGMs; (ix) inocular 

enterobactérias endofíticas do tipo selvagem e respectivos EGMs em plântulas 

de Catharantus roseus (vinca); (x) reisolar estes EGMs e analisar o impacto dos 

mesmos sobre a população natural de vinca, usando a técnica de. ARDRA. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Microrganismos endofíticos 

 

Microrganismos endofíticos, ou endófitos, uma palavra derivado do grego 

endon-dentro e phyton-planta, tem causado controvérsia desde a sua criação 

em 1866 por De Bary (Baldani et al., 2002; Saikkonen et al., 2004). Contudo, 

nos últimos 10 anos, este termo vem sendo bem aceito pela literatura (Wilson, 

1995, Saikkonen et al., 2004). Assim, o conceito mais recente e corrente é de 

que os microrganismos endofíticos são aqueles que habitam o interior dos 

tecidos vegetais da planta hospedeira sem causar danos à mesma, nem 

tampouco formam estruturas externas visíveis (Azevedo, et al.,2000).  

Microrganismos endofíticos vêm sendo isolados de uma extensa 

variedade de plantas, incluindo muitas de interesse econômico, como algodão 

(Quadt-Hallmann, et al., 1997a); arroz (Stolzfus et al., 1997), banana (Pereira et 

al., 1999), batata, (Long et al., 2003; Berg et al., 2005), cacau (Lana, 2004; 

Rubini et al., 2005), cana-de-açúcar (Döbereiner, 1992, Oliveira et al., 2002, 

Boddey et al., 2003), cenoura (Surette et al., 2003), citros (Araújo et al, 2001, 

Araújo et al., 2002, Marcon, 2002), ervilha (Elvira-Recuenco & Van Vuurde, 
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2000); inhame (Tor et al., 1992), leguminosa Stylosanthes (Pereira et al., 1993); 

milho (Araújo et al., 2000; Estrada et al., 2002), soja (Kuklinsky-Sobral et al., 

2004) tomate (Pillay & Nowak, 1997), trigo e sorgo (Zinniel et al., 2002) e videira 

(Bell et al., 1995). A existência de endófitos em plantas medicinais tem sido 

constatada em inúmeras espécies, estando muitas vezes envolvidos em 

complexas relações de síntese, acúmulo e degradação de metabólitos 

secundários de interesse econômico (Neto et al., 2004). 

A origem, forma de penetração, colonização e transmissão de bactérias 

endofíticas são muito discutidas. Elas podem ser provenientes de sementes, da 

rizosfera, do filoplano e de material propagado vegetativamente (McInroy & 

Kloepper, 1995; Hallmann et al., 1997; Reinhold-Hurek & Hurek, 1998). Sua 

penetração pode ocorrer pelos estômatos, ferimentos, áreas de emergências 

laterais das raízes, e podem produzir enzimas hidrolíticas capazes de degradar 

a parede celular dos vegetais, sendo este um possível mecanismo de 

penetração (Quadt-Hallmann et al., 1997a; Shishido et al., 1999, McCully, 

2001).  

O fato dessas bactérias serem capazes de colonizar os tecidos internos 

das plantas confere vantagens sobre outros microrganismos, pois podem 

sobreviver em um ambiente mais uniforme, além de serem menos afetadas pela 

temperatura, potencial osmótico e radiação ultravioleta (Lodewyckx et al., 

2002). As bactérias endofíticas podem conferir ao seu hospedeiro 

características como maior resistência a condições de estresse, alterações nas 
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condições fisiológicas, suprimento de nitrogênio, produção de reguladores de 

crescimento vegetal e outros componentes de interesse biotecnológico (como 

enzimas e drogas de interesse farmacêutico). Além disso, há relatos de 

bactérias endofíticas capazes de degradar poluentes em ambientes 

contaminados (Newman & Reynolds, 2005). Já que bactérias endofíticas 

ocupam nicho ecológico semelhante ao de fitopatógenos, elas também 

apresentam grande potencial para o controle biológico destes patógenos 

(Hallmann et al., 1997; Kunoh, 2002; Coombs et al., 2004). 

 

2.1.1 A família Enterobacteriaceae 

 

A família Enterobacteriacea, do domínio Gamma - Proteobacteria, 

consiste de um grande grupo que engloba bactérias Gram-negativa geralmente 

associadas a infecções intestinais, mas podem ser encontradas em quase 

todos os ambientes naturais. Tal família engloba espécies intimamente 

relacionadas (Hoffmann & Roggenkamp, 2003), pertencentes a vários gêneros: 

Arizona, Citrobacter, Edwardsiella, Enterobacter, Erwinia, Hafnia, Klebsiella, 

Morganella, Pantoea, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, 

Yersinia, Escherichia, no qual E. coli é a espécie mais estudada (Bergey, et al., 

1994). 

Vários gêneros da família Enterobacteriaceae selecionados a partir de 

solo incluem bactérias diazotróficas (capazes de fixar nitrogênio atmosférico), 
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particularmente aquelas da rizosfera de arroz. Estas enterobactérias 

diazotróficas incluem os gêneros Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter e 

provavelmente vários outros ainda não identificados (Kennedy et al., 2004). 

Enterobactérias, particularmente Klebsiella, são comumente endófitos de 

plantas. A colonização endofítica por Klebsiella pode ser benéfica, uma vez que 

bactérias deste gênero são capazes de fornecer nitrogênio fixado ou hormônios 

de crescimento para a planta hospedeira (Dong et al., 2003). Recentemente, foi 

demonstrado que K. pneumoniae fixa nitrogênio em trigo (Iniguez et al., 2004) e 

em variedades de batata doce africanas (Reiter et al., 2003). 

Os gêneros Pantoea e Enterobacter também têm sido mencionados 

como bactérias diazotróficas. Asis & Adachi (2004) relataram o isolamento de P. 

agglomerans e E. asburiae diazotróficas endofíticas de batata doce. Araújo et 

al. (2001) isolaram inúmeras bactérias endofíticas de porta-enxertos de citros, 

dentre as quais predominou a espécie P. agglomerans; e E. cloacae foi isolado 

da maioria das plantas. Da mesma forma, Lacava et al. (2004) também isolaram 

P. agglomerans e E. cloacae endofíticas de citros. Kuklinsky-Sobral et al. (2004) 

isolaram Pantoea sp., assim como E. agglomerans e E. sakasakii endofíticas de 

soja no Brasil. Procópio (2004) isolou P. agglomerans, P. ananas, P. stewartii, 

assim como E. agglomerans, E. pyrinus endofíticos de variedades de eucalipto 

cultivadas no Brasil.  

Outro gênero de enterobactéria encontrado como endófito é Erwinia. 

Convém ressaltar que a espécie E. amylovora é patogênica, causadora da 
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podridão mole em batata, maçã e pêra, tendo nestas últimas culturas um 

impacto econômico significativo (Burse et al., 2004). Foi relatado recentemente 

o isolamento de E. carotovora e E. chrysanthemi endofítica de variedades de 

eucalipto (Procópio, 2004), bem como o isolamento de Erwinia sp. de plantas 

de soja (Kuklinsky-Sobral et al., 2004). 

 

 

2.1.2 Bactérias endofíticas e o controle de patógenos 

 

Com o acúmulo de informações a respeito da interação planta/endófitos 

e os resultados promissores observados, tem sido verificada uma atenção 

especial ao estudo de bactérias endofíticas como promotoras de crescimento 

vegetal (Hallmann et al., 1997; Bent & Chanway, 1998) e como agentes de 

controle biológico de doenças (Hallmann et al., 1997; M’Piga et al., 1997).  

 As bactérias endofíticas, da mesma forma que fitopatógenos, 

apresentam a capacidade de penetrar na planta e se disseminar de forma 

sistêmica no hospedeiro, habitando de forma ativa o apoplasto (Mahaffee et al., 

1997; Quadt-Hallmann et al., 1997b), vasos condutores (Mahaffee et al., 1997; 

Hallmann et al., 1997) e, ocasionalmente, pode haver colonização intracelular 

(Quadt-Hallmann & Kloepper, 1996; Quadt-Hallmann et al., 1997a).  

 Bactérias endofíticas colonizam um nicho ecológico semelhante àquele 

ocupado por fitopatógenos, favorecendo-as como agentes de controle biológico 
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de doenças (Hallmann et al., 1997, Kunoh, 2002; Coombs et al., 2004). Este 

controle biológico pode ocorrer principalmente devido à atuação direta sobre o 

patógeno no interior da planta hospedeira (Pan et al., 1997), por produção de 

compostos antimicrobianos (Pleban et al., 1997; Marcon, 2002; Kunoh, 2002; 

Taechowisan et al., 2003), indução de resistência sistêmica (Krishnamurthy & 

Gnanamanickam, 1997; Lodewyckx et al., 2002), competição por nutrientes 

(Mari et al., 1996) ou produzindo enzimas (quitinases ou celulases) que 

degradam a parede celular de fungos patogênicos (Pleban et al., 1997; 

Downing & Thomson, 2000; El-Tarabily, 2003).  

O controle biológico de doenças e pragas de culturas de interesse, 

utilizando bactérias endofíticas, pode ser realizado de forma indireta. Neste 

caso, o endófito não atua diretamente sobre o patógeno, mas induz uma 

resposta na planta, ativando a resistência ao patógeno. O principal componente 

bacteriano sugerido como indutor deste processo é um lipopolissacarídeo 

(LPS), presente na parede celular de bactérias Gram-negativa. Além do LPS, 

outras moléculas como sideróforos e ácido salicílico produzidas por bactérias 

são também consideradas candidatas (van Loon et al., 1998). Em plantas de 

tabaco foi demonstrado que LPS da bactéria endofítica Burkholderia cepacia 

estimulou resposta sistêmica ao ataque do patógeno Phytophthora nicotianae 

(Coventry & Dobery, 2001). 

Estudos têm mostrado que a aplicação de rizobactérias (as quais 

também colonizam endofiticamente o hospedeiro) em sementes ou na raiz pode 
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induzir resistência a múltiplos patógenos dos tecidos foliares como vírus, fungos 

e bactérias (Kloepper et al., 1999). Em outro caso, foram utilizadas 

rizobactérias, em combinação ou em aplicações simples de cada bactéria, e 

verificou-se que estas bactérias, além de promover o crescimento vegetal, 

induziram a resistência sistêmica do hospedeiro às bactérias Pseudomonas 

syringae pv. lachrymans, Erwinia tracheiphila e ao fungo Colletotrichum 

orbiculare (Raupach & Kloepper, 1998). Em tomate, a aplicação da rizobactéria 

promotora de crescimento Pseudomonas sp. (linhagem PsJN) induziu 

resistência sistêmica a Verticilium dahliae. Os resultados deste estudo 

mostraram que a colonização endofítica da planta pela rizobactéria foi 

necessária para a indução de resposta contra o patógeno (Sharma & Nowak, 

1998).  

Os fatores que levam à indução de resistência sistêmica contra 

patógenos ainda não estão bem estabelecidos. Sabe-se que ela está associada 

a alterações bioquímicas e estruturais na planta hospedeira, as quais afetam 

adversamente o crescimento e desenvolvimento do patógeno (Duijff et al., 

1997; M’piga et al., 1997; Sharma & Nowak, 1998). A penetração ativa de 

Pseudomonas sp. (linhagem PsJN), com hidrólise de celulose sugere que 

alguns endófitos podem causar reação de hipersensibilidade, ativando a 

resistência sistêmica contra patógenos (Quadt-Hallmann et al., 1997a). Tem 

sido observado que esta resistência induzida em tomate está relacionada à 

colonização dos tecidos internos do hospedeiro e à presença de um 
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lipopolissacarídeo da membrana externa (Cadeia O-antigênica) da bactéria 

endofítica (Duijff et al., 1997). 

A comunidade endofítica é muito dinâmica, havendo interações entre as 

espécies bacterianas e entre estas com o hospedeiro. Araújo et al. (2001) 

isolaram inúmeras bactérias endofíticas de porta-enxertos de citros, entre elas 

Alcaligenes sp, Bacillus megaterium, B. pumilus, B. subtilis, B. cepacia e P. 

agglomerans. Foram realizados testes in vitro de interação entre tais bactérias e 

Guignardia citricarpa, a qual pode influenciar a composição da população 

endofítica nas folhas deste hospedeiro. Neste estudo foi verificado que o fungo 

G. citricarpa, isolado endofiticamente de folhas, inibiu inúmeras bactérias do 

gênero Bacillus, e estimulou o crescimento de Erwinia herbicola (sin. P. 

agglomerans) (Araújo et al., 2001; Azevedo et al., 2000). De acordo com os 

autores, este resultado aliado à alta similaridade por marcadores de RAPD, 

mostrou que E. herbicola deve ser um endófito plenamente adaptado ao 

hospedeiro e a outros endófitos como G. citricarpa, enquanto que B. pumilus e 

B. subtilis devem ser bactérias epifíticas que eventualmente, na ausência de 

competição com G. citricarpa, colonizam a planta endofiticamente. 

A utilização prática destas bactérias endofíticas no controle biológico de 

patógenos depende de inúmeros fatores relacionados à interação patógenos – 

bactérias endofíticas - planta, pois a competição existente entre os 

microrganismos neste habitat pode reduzir a eficiência do controle, 

inviabilizando a sua utilização. Segundo Raupach & Kloepper (1998), na maioria 
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dos casos, o controle biológico que ocorre naturalmente é devido a uma mistura 

de microrganismos antagônicos sendo portanto, muito importante avaliar a 

interação de diferentes bactérias para o controle de patógenos.  

 

2.1.3 Variabilidade genética em microrganismos endofíticos e técnicas 

utilizadas para seu estudo 

 

Os microrganismos existem há aproximadamente 4 bilhões de anos e 

muito pouco deles (menos de 5%) é conhecido, mesmo com o emprego das 

técnicas modernas da biologia molecular As suas funções são menos 

conhecidas ainda (Melo et al., 2002). Em virtude da sua longa história evolutiva 

e da necessidade de adaptação aos mais distintos ambientes, os 

microrganismos acumularam uma impressionante variabilidade genética, tão 

vasta quanto desconhecida.  

Os estudos da variabilidade genética em microrganismos endofíticos, ao 

contrário daqueles em fitopatogênicos, são ainda escassos. Estes estudos são 

de fundamental importância para o entendimento da interação endófito-planta e 

no desenvolvimento de uma agricultura sustentável baseada no controle 

biológico de pragas e doenças. Neste aspecto, muitas questões ainda estão em 

aberto em relação à especificidade das diferentes interações e das relações 

existentes entre endófito-patógenos-planta e o meio-ambiente (Azevedo et al., 

2000). Em termos aplicados, um dos aspectos mais importantes do estudo da 
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variabilidade genética diz respeito à identificação de agentes patogênicos que 

ora são confundidos com endófitos e vice-versa. Outro ponto é o 

desenvolvimento de candidatos ao controle de doenças e pragas com a 

identificação de grupos ou genótipos específicos, conferindo resistência às 

plantas. A relação específica de um genótipo ou grupo de genótipos de um 

determinado endófito com um hospedeiro, uma condição ambiental, um tecido 

ou tecidos específicos, época do ano ou estado fisiológico também são 

aspectos importantes que podem ser elucidados com os estudos de 

variabilidade genética (Azevedo et al., 2002).  

Para tanto, têm-se desenvolvido ao longo dos anos ferramentas técnicas 

que podem ser utilizadas nos estudos da variabilidade genética em endófitos. 

Algumas utilizam o número e o tamanho de plasmídios e de cromossomos ou 

comparam a produção de proteínas ou enzimas específicas (isoenzimas) para 

diferenciar indivíduos e populações. Dentre as mais modernas, estão aquelas 

envolvendo diretamente o DNA (Azevedo et al., 2002).  

A aplicação de técnicas baseadas em ácidos nucléicos tem auxiliado 

muitos estudos de variabilidade genética microbiana, por não depender do 

estado fisiológico do microrganismo, sendo possível estudar microrganismos 

não cultiváveis. As técnicas mais utilizadas para estes estudos estão listadas na 

Tabela 1. 

Uma metodologia muito aplicada no estudo da diversidade microbiana é 

a técnica de RAPD, que utiliza iniciadores curtos e de seqüência aleatória que 
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se anelam a diferentes locais no DNA genômico, gerando por reação em cadeia 

pela polimerase –PCR, produtos de diferentes tamanhos que podem ser 

separados por eletroforese em gel de agarose. Williams et al., (1990) e Welsh & 

McClelland (1990) descreveram esta classe de marcadores moleculares, que 

tem sido extremamente útil para estudos de filogenia e caracterização de 

indivíduos (Louws et al., 1999); estudo da comunidade microbiana de 

ambientes aquáticos (Franklin et al., 1999, Hazem & Manar, 2003); bactérias e 

fungos associados a plantas (Araújo et al., 2001, Latha et al., 2004; Tigano et 

al., 2003) e a insetos (Rivera & Priest, 2003; Dalzoto et al., 2003). Dentre as 

várias técnicas citadas, os genes rDNA ribossomais têm sido muito utilizados 

por estarem presentes em todos os organismos, derivarem de um ancestral 

comum, além de serem geneticamente estáveis e apresentarem um tamanho 

suficiente para análises filogenéticas. Além disso, as seqüências de rDNA são 

extremamente conservadas entre todos os organismos que compartilham 

aquela espécie de rRNA, e possuem algumas regiões variáveis,  
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Tabela 1. Abreviações e significado das técnicas de biologia molecular (Schloter 

et al., 2000) 
Abreviações Significado Referência 

AFLP  Polimorfismo de tamanho de fragmento de DNA 

amplificado  

Vandamme et al., 1996; 

Vaneechoutte, 1996 

AP-PCR  Reação em cadeia da polimerase com primers arbitrários Vaneechoutte, 1996 

ARDRA Análise de restrição do DNA ribossômico amplificado Vaneechoutte, 1996 

BOX-PCR  Reação em cadeia da polimerase de seqüências de DNA 

entre os elementos BOX  

Louws et al., 1996; 

Rademaker et al., 1998 

DGGE  Eletroforese em gel gradiente desnaturante  Muyzer, 1999 

ERIC-PCR  Reação em cadeia da polimerase de seqüências de DNA 

entre seqüências intergênicas consensuais repetitivas de 

enterobactérias 

Louws et al., 1996; 

Rademaker et al., 1998 

FAME  Análise de metil éster ácidos graxos Vandamme et al., 1996 

IGS  Análise de espaçadores intergênicos (=ITS e =RISA 

quando usado com espaçadores ribossômicos) 

Gürtler et al., 1996 

Inter-LINE-PCR  Reação em cadeia da polimerase de seqüências de DNA 

entre elementos longos dispersos no genoma  

Smida et al., 1996 

ITS  Análise de espaçadores internos transcritos (=RISA) Gürtler et al., 1996 

MLEE  Eletroforese de enzimas usando múltiplos loci Selander et al., 1986 

PFG E  Eletroforese em gel de campo pulsado  Vandamme et al., 1996; 

Vaneechoutte, 1996 

PCR-RFLP  Polimorfismo de tamanho de fragmento de restrição de 

DNA gerado por reação em cadeia da polimerase 

Vandamme et al., 1996; 

Vaneechoutte, 1996 

RAPD-PCR  Amplificação aleatória de DNA polimórfico por reação em 

cadeia da polimerase  

Vaneechoutte, 1996 

RC-PFGE  Eletroforese em gel de campo pulsado do DNA digerido 

por endonucleases de corte raro  

Vaneechoutte, 1996 

REP-PCR  Reação em cadeia da polimerase de seqüências 

palindrômicas extragênicas repetitivas  

Louws et al., 1996; 

Rademaker et al., 1998 

rep-PCR  Reação em cadeia da polimerase de seqüências 

palindrômicas extragênicas repetitivas de elementos do 

tipo REP, ERIC ou BOX 

Louws et al., 1996; 

Rademaker et al., 1998 

RISA  Análise de espaçadores intergênicos ribossômicos  Gürtler et al., 1996 

SCAR  Amplificação de seqüências caracterizadas do DNA  Paran & Michelmore, 

1993 

TGGE  Eletroforese em gel gradiente de temperatura Muyzer, 1999. 

 



 

16

sendo que o grau de variação nessas regiões especificas pode variar de um 

táxon a outro (Procópio, 2004). 

Outra técnica aplicada ao estudo da diversidade microbiana é o ARDRA, 

que consiste na amplificação e posterior digestão do rDNA com enzimas de 

restrição. Este método é baseado no princípio de que os sítios de restrição no 

rDNA são conservados de acordo com padrões filogenéticos. Desta forma, 

pode ser utilizado o rDNA 16S para o estudo de grupos heterogêneos, ou a 

região espaçadora entre o 16S e o 23S rDNA para o estudo de grupos muito 

similares (Heyndrickx et al., 1996; Van Elsas et al., 1998; Ranjard et al., 2000). 

Esta técnica tem sido aplicada para o estudo da diversidade microbiana 

associada a vegetais ou a diferentes solos (Ovreas & Torsvik, 1998; Kuklinsky-

Sobral et al., 2004; Mocali et al., 2003; Chelius & Triplett, 2001; Aquilante et al., 

2004); análise da diversidade genética de bactérias degradadoras de pesticidas 

(Desaint et al., 2000); caracterização de bactérias diazotróficas (Cruz et al., 

2001) entre outras. A análise do ARDRA pode identificar linhagens em nível de 

gênero ou espécie, sendo dessa forma muito usado para estudo taxonômico e 

filogenético (Ventura et al., 2001; Fromin et al., 2001; Rodas et al., 2003). Além 

disso, o ARDRA é mais rápido do que o seqüenciamento do 16S rDNA e menos 

oneroso. A maioria das caracterizações é realizada usando um pequeno 

número de enzimas, amplamente utilizadas e uma interpretação visual do 

padrão de restrição (Heyndryckx et al., 1996). 
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O ARDRA também pode ser utilizado para análise filogenética de 

organismos relacionados, sendo este caso, mais laborioso e complexo, por 

necessitar de um número maior de enzimas de restrição combinadas, para 

gerar polimorfismo que serão analisados em programas de computador 

(Koeleman et al., 1998; Fromin et al., 2001).  

 Análise de genes rDNA 16S ou 23S por seqüenciamento ou por ARDRA 

é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada para o estudo de diversidade 

filogenética e taxonômica de isolados bacterianos. O poder de resolução de tais 

técnicas baseadas no rDNA é valioso para identificar bactérias em nível de 

reino ou gênero, mas não de espécie ou subespécie (Stackebrandt & Goebel, 

1994; Hauben et al., 1999). Por isso, foram propostos métodos rápidos de 

fingerprinting genômico de alta resolução para classificar bactérias em nível de 

espécies, subespécies ou linhagem. Dentre estes métodos destaca-se o rep-

PCR, também conhecido por fingerprinting genômico, uma técnica descrita por 

Rademaker & Bruijn em 1997, que consiste na amplificação de seqüências 

repetitivas altamente conservadas no genoma. Rep-PCR inclui BOX-PCR 

(utiliza primers que se anelam a seqüências de DNA altamente repetitivas e 

conservadas), ERIC-PCR (utiliza primers que se anelam a seqüências 

intergênicas consensuais altamente repetitivas de enterobactérias) e REP-PCR 

(utiliza primers que se anelam a seqüências palindrômicas extragênicas 

repetitivas). 



 

18

BOX-PCR reúne várias vantagens, uma vez que é uma técnica rápida, de 

execução fácil e altamente discriminatória para espécies, produzindo resultados 

que representam bem as análises baseadas na homologia DNA-DNA (Figura 

1). Esta técnica vem sendo muito utilizada para avaliar diversidade genética de 

populações microbianas. BOX-PCR foi utilizada por Rademaker et al. (2000) 

para estudar diversidade genética em população de Xanthomonas. 

Vanbroekhoven et al. (2004) utilizaram tal técnica para classificar linhagens 

clonais de Sphingomonas, um organismo que participa da degradação de 

contaminantes orgânicos em solo e outros ambientes. Goris et al., 2003 

utilizaram BOX-PCR para avaliar diversidade genética entre linhagens 

bacterianas que receberam o gene gfp. BOX-PCR também foi utilizado por 

Yang et al. (2004) para avaliar a diversidade genética em linhagens de E. coli 

isolada de ração bovina.  

Muitas destas técnicas utilizam definições de agrupamento taxonômico 

que são a princípio, arbitrárias. No entanto, tem se desenvolvido uma nova 

forma que hoje é pré-requisito nos estudos de diversidade microbiana chamada 

operational taxonomic units (OTUs). Tal definição é clara, assim como 

cientificamente possível de validar universalmente os grupos taxonômicos. De 

acordo com Yang et al. (2004), quando a diversidade microbiana é inferida a 

partir de fingerprints moleculares ou de informações baseadas em seqüências, 

as OTUs individuais devem ser definidas como espécies em potencial.  
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Figura 1 – Esquema ilustrativo da comparação direta e indireta entre as 

análises de fingerprinting genômico e estudos de homologia DNA 

– DNA (modificado de Schloter et al., 2000) 

 

2.2 Manipulação genética de microrganismos endofíticos 

 

O estudo e uso de microrganismos endofíticos no controle biológico é 

extremamente promissor, e o aumento das pesquisas a respeito do assunto 

pode facilitar o entendimento de interações, permitindo a utilização conjunta dos 

conhecimentos gerados e da tecnologia do DNA recombinante.  

 

 

DNA 
Bacteriano 

Análise de 
Similaridade 

de Fingerprint
Genômico 

Matriz de Similaridade 

COMPARAÇÃO 
DIRETA 

COMPARAÇÃO 
INDIRETA 

Determinação 
da Homologia 

DNA-DNA 

Agrupamentos 
por Homologia 

DNA-DNA 

Agrupamentos 
por Fingerprint

88

22     13

11      2      87

3        -1     27     94

21     31     51     20     62

1        7      64     29     96     92

1        9      16     83     32     29     94

66

22     13

11      2      33

3        -1     27     91

21     17     51     20     22

1        7      15     29     31     24

1        9      16     30     32     29     64
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2.2.1 Genes repórteres  

 

Os genes repórteres são genes que codificam uma proteína, geralmente 

de atividade enzimática, cujo produto é facilmente detectável. São úteis na 

avaliação in situ de atividades de transcrição de promotores em células 

bacterianas, contudo estes têm sido amplamente utilizados em fungos, 

nematóides e plantas (Valadares-Inglis et al., 2002). 

Os principais genes repórteres utilizados em microrganismos endofíticos 

são os genes lacZ, gus A e gfp. O gene LacZ codifica a enzima bacteriana β-

galactosidase, que atua hidrolizando o éster galactosídeo. O substrato mais 

comum para esta enzima é o X-GAL (5-bromo-4-cloro-3-indol-β-D-

galactosídeo), e em geral atua sob a indução de IPTG (isopropil β-D-

tiogalactosídeo). A expressão da enzima β-galactosidase via um pigmento 

amarelo ou azul pode ser facilmente detectada por métodos 

espectrofotométricos e através de ensaios em placa de Petri, respectivamente 

(Melo et al., 2002). A utilização deste gene apresenta limitações, uma vez que 

bactérias, especialmente as pertencentes à família Enterobacteriaceae, são 

capazes de produzir naturalmente esta enzima.   

O gene gusA (udi A) codifica a enzima bacteriana β-glicuronidase e foi 

descrito por Jefferson et al. (1987). Esta enzima catalisa a hidrólise de uma 

variedade de glicuronídeos. Os pigmentos resultantes desta hidrólise são então 

facilmente detectáveis. O substrato empregado para tal enzima é o X-GLUC (5-
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bromo-4-cloro-3-indol-β-D-glicuronídeo) e a sua hidrólise produz um pigmento 

azul. Os ensaios quantitativos de microrganismos endofíticos carregando o 

gene gus podem ser conduzidos em placas de Petri, usando substratos que 

liberam produtos coloridos como o pNPG (p-nitrofenol glicuronídeo) ou produtos 

fluorescentes como o MUG (umbeliferil glicuronídeo). Assim como lacZ, a 

detecção do gene gus necessita de um indutor IPTG associado ao X-GLUC . 

Da mesma forma, seu uso é limitado em bactérias pois algumas delas 

produzem naturalmente a enzima.  

O gene gfp (green fluorescent protein) codifica uma proteína de cor verde 

fluorescente (GFP), encontrada na água-viva (Aequorea victoria) e de outros 

cnidários como Renilla reniformis e Obelia sp. (Gorokhovatsky et al., 2004). Na 

água-viva, a GFP é produzida em cromóforos (Figura 2). Essa proteína absorve 

luz ultravioleta (UV) a uma absorbância de 395 nm e emite luz verde a 509 nm. 

Colônias bacterianas expressando a proteína GFP podem ser visualizadas por 

meio de transiluminador de UV e de microscopia de fluorescência. A produção 

de GFP em células bacterianas pode assim ser quantificada por fluorescência 

(Melo et al., 2002).  

O gene gfp pode ser facilmente inserido em vetores de expressão e 

apresenta inúmeras vantagens. Sua expressão não depende de co-fatores e 

não requer a adição de nenhum substrato além do oxigênio, facilitando o estudo 

do gene in situ e em tempo real. Desde o primeiro relato do uso de gfp como 
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um gene repórter citológico por Chalfie et al. (1994), o interesse pela proteína 

GFP vem aumentando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Estrutura do cromóforo da proteína GFP de Aequorea victoria. Esta é 

a fonte de fluorescência visualizada. As linhas pontilhadas separam 

os aminoácidos do cromóforo (Melo et al., 2002) 

 

2.2.2 Genes repórteres em vetores de expressão em bactérias endofíticas  

 

A idéia de utilizar a interação simbiótica entre bactéria e plantas, aliada à 

engenharia genética, foi avaliada na 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 modificada 

geneticamente foi comercializada com o nome comercial de “Incide”, o qual foi 
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utilizado para o controle da broca do milho (Ostrinia nubilalis). Estratégia 

semelhante foi utilizada para o controle da broca da cana. Entretanto, foi 

verificado que o controle dessa broca foi mais eficiente quando duas espécies 

de bactérias endofíticas foram introduzidas na planta hospedeira, uma espécie 

com o gene da endotoxina de B. thuringiensis e outra bactéria com o gene que 

expressa uma enzima que degrada o exoesqueleto da lagarta, composto de 

quitina (Downing et al., 2000). 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. Em relação ao hospedeiro, 

observou-se que a presença deste endófito levava a um aumento na 

quantidade de nitrogênio na planta, independente da presença do gene 

exógeno. Não foi observada alteração na composição de nitrogênio dos 

resíduos das plantas no solo após inoculação. Entretanto, a bactéria alterada 

geneticamente induziu um acúmulo maior de água na planta hospedeira. Foi 

constatado também, que este endófito geneticamente manipulado não era 

capaz de sobreviver no solo, aumentando a possibilidade de sua utilização, 

visto que reduz riscos ambientais (Tester, 1992).  

Foi também descrita a construção de um vetor integrativo que pode 

carregar genes exógenos para a utilização em C. xyli subsp. cynodontis. Neste 

trabalho, foi utilizado o gene que codifica a enzima endoglicanase, e verificou-

se que os transformantes foram estáveis in vitro e no xilema de milho, 

mostrando a possibilidade da utilização desta bactéria e deste vetor para o 
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controle biológico de doenças e/ou outras pragas do milho (Haapalainen et al., 

1998). Esta estratégia tem sido também utilizada para uma maior compreensão 

da interação bactéria-planta e o controle de doenças. Neste contexto, foi 

introduzido o gene repórter lacZY em linhagens de P. fluorescens e P. putida, 

as quais induzem resistência a R. solani em arroz. Utilizando este sistema, os 

autores monitoraram a migração e sobrevivência destas bactérias no interior 

dos tecidos do hospedeiro e, embora nenhuma bactéria tenha sido observada 

epifiticamente, foi constatada a redução dos sintomas causados por R. solani 

em até 18 vezes (Krishnamurthy & Gnanamanickam, 1997).  

 Araújo et al. (2001) isolaram várias bactérias endofíticas de Citrus 

sinensis (laranja doce), e observaram que P. agglomerans representava uma 

das espécies mais freqüentes Esta bactéria endofítica tem uma ampla 

distribuição em citros e, uma vez reintroduzida na planta hospedeira por 

inoculação artificial, ela pode colonizar vários tecidos da planta. Tais 

características fazem de P. agglomerans um candidato para carregar genes que 

poderão ser úteis para o desenvolvimento de agentes de controle biológico. 

Posteriormente, um plasmídio críptico desta bactéria endofítica foi isolado, 

seqüenciado e utilizado para o desenvolvimento de um vetor de expressão para 

esta bactéria contendo a proteína GFP (Souza et al., 2000). Este gene repórter 

foi também utilizado em Azoarcus sp., no qual foi obtido um isolado com uma 

fusão dos genes repórteres gusA e gfp ao gene nifH, o qual após inoculação em 

plântulas de arroz, mostrou em condições de laboratório alta expressão de nifH 
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em microcolônias localizadas no aerênquima do hospedeiro (Egener et al., 

1999).  

A continuidade do desenvolvimento de endófitos como agentes de 

controle biológico, e a utilização da biologia molecular com a ajuda de genes 

repórteres, poderão fornecer respostas para inúmeras perguntas a respeito do 

impacto destes microrganismos alterados geneticamente no ambiente, e nas 

culturas onde serão utilizados (Hallmann et al., 1997). 
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3 IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS ENDOFÍTICAS DE 

DIFERENTES PLANTAS HOSPEDEIRAS PELO USO DA ANÁLISE DE 

RESTRIÇÃO DO DNA RIBOSSÔMICO (rDNA) AMPLIFICADO E POR 

SEQÜENCIAMENTO DO rDNA  

 

Resumo 

 

Bactérias endofíticas pertencentes à família Enterobacteriaceae foram 

caracterizadas por análise molecular de isolados de plantas de cacau, cana-de-

açúcar, citros, eucalipto e soja. Dentre 68 isolados bacterianos, 20 haplótipos 

foram encontrados de acordo com a similaridade entre os perfis eletroforéticos 

obtidos por análise de restrição do 16S rRNA (ARDRA). A maioria dos isolados 

mostrou especificidade com o hospedeiro. Representantes dos principais 

haplótipos obtidos por ARDRA foram identificados por seqüenciamento do 

fragmento do rRNA 16S. Os resultados revelaram uma variedade de 

organismos e 5 gêneros diferentes foram obtidos. Pantoea foi o mais freqüente, 

seguido por Enterobacter e Erwinia, cujos isolados apresentaram grande 

diversidade bacteriana de acordo com as plantas hospedeiras. Tais resultados 

proporcionaram uma maior compreensão quanto à interação entre 
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enterobactérias endofíticas e suas plantas hospedeiras, a qual será útil para 

futuramente responder questões básicas sobre o papel ecológico dos endófitos 

e seu potencial biotecnológico. 

 

Summary 

 

Endophytic bacteria belonging to Enterobacteriacea family were 

characterized by molecular analysis of isolates obtained from citrus, cocoa, 

eucalypti, soybean and sugar cane. Among the 68 bacterial isolates, 20 

haplotypes were found according to the similarity of the banding profile obtained 

by amplified ribosomal DNA restriction analysis (ARDRA). Most haplotypes were 

restricted to the host plant. A subset of representative isolates for the main 

ARDRA haplotype was identified by 16S rRNA gene fragment sequencing. 

Results showed a variety of organisms, with 5 different genera encountered: 

Pantoea was most frequently encountered followed by Enterobacter and 

Erwinia, which isolates presented the great bacterial diversity according to host 

plants. These results provided important insights in to the endophytic 

nterobacteria-host relationship that will be useful for further answer basic 

questions about the ecological role of the endophytes and its biotechnological 

potential. 
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3.1 Introdução 

 

 Endófitos são todos aqueles microrganismos cultiváveis ou não que 

habitam o interior de tecidos de plantas sem causar doença às mesmas, nem 

formam estruturas externas, excluindo dessa forma bactérias noduladoras e 

fungos micorrízicos (Azevedo et al., 2000). Os endófitos incluem 

microrganismos comensais, que não exercem nenhum efeito direto sobre a 

planta hospedeira e simbiontes mutualistas, que poderão ser usados no 

controle biológico de pragas e patógenos ou promover crescimento da planta. O 

papel da comunidade endofítica nas associações endófito/planta tem sido 

extensivamente discutido (Sturz et al. 2000; Saikkonen et al., 2004). Bactérias 

endofíticas colonizam nicho ecológico similar àquele ocupado por fitopatógenos, 

especialmente patógenos vasculares. Este fato pode favorecer endófitos como 

candidatos para agentes de controle biológico (Hallmann et al. 1997). Uma alta 

diversidade de endófitos tem sido encontrada em diferentes plantas de 

importância econômica como arroz (Jiménes et al., 2003), cacau (Lana et al., 

2004; Rubini et al., 2005); cana-de-açúcar (Boddey et al., 2003); citros (Araújo 

et al., 2001; Araújo et al., 2002); eucalipto (Procópio, 2004); milho (Araújo et al., 

2000; Fisher & Petrini, 1992; Estrada, 2002); soja (Kuklinsky-Sobral et al., 

2004); trigo (Conn & Franco, 2004), entre outros. No entanto, pouco é sabido 

sobre a diversidade de bactérias endofíticas da família Enterobacteriaceae ou 

sobre sua associação com a planta hospedeira. 
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 Historicamente, tem sido muito difícil determinar a diversidade de 

microrganismos que constituem ecossistemas naturais. Técnicas de DNA 

recombinante vêm sendo desenvolvidas e têm sido muito úteis para a 

identificação de bactérias, independente de métodos de cultivo (Theron & 

Cloete, 2000). Algumas estratégias baseadas na identificação de 

microrganismos via seqüenciamento do gene do rDNA 16S têm sido 

extensivamente utilizadas, especialmente para estudar diversidade de 

comunidades, pois o rDNA 16S é altamente conservado entre as espécies de 

procariotos (Woo et al., 2003). 

A amplificação do rDNA 16S por PCR, seguida da análise de restrição do 

rDNA 16S amplificado (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis - 

ARDRA), é capaz de identificar linhagens em nível de gênero ou espécie. Por 

isso, ARDRA é uma técnica muito utilizada em estudos filogenéticos e 

taxonômicos (Rodas et al., 2003). Além disso, ARDRA é mais rápido que 

seqüenciamento do rDNA 16S e menos oneroso (Gish et al., 2000, Procópio, 

2004). 

No presente estudo, uma estratégia molecular (análise por ARDRA e por 

seqüenciamento do rDNA 16S) foi utilizada para avaliar a diversidade genética 

de bactérias endofíticas pertencentes ao grupo de Enterobacteriaceae 

endofíticas de cinco diferentes plantas hospedeiras. De acordo com a estratégia 

adotada, o presente trabalho teve como objetivos: (i) selecionar amostras de 

bactérias cultiváveis pertencentes à família Enterobacteriaceae, obtidas de 
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plantas de cacau, cana-de-açúcar, citros, eucalipto e soja; (ii) amplificar por 

PCR o gene do rDNA 16S de cada isolado; (iii) agrupar os isolados em 

haplótipos pela análise dos padrões de restrição, obtidos após a digestão do 

rDNA 16S amplificado com as enzimas de restrição AluI, HaeIII, MboI, as quais 

freqüentemente geram padrões espécie-específicos; (iv) identificar isolados 

pertencentes aos principais haplótipos de ARDRA pela seqüência do rDNA 16S 

e caraterizar tais haplótipos de acordo com as espécies/gêneros identificados.  

 

3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Seleção de bactérias endofíticas fermentadoras de glicose 

 

 Inicialmente, um total de 153 isolados de bactérias endofíticas foram 

analisados quanto à capacidade de fermentar glicose, sendo 23 isolados de 

cacau, 38 de cana-de-açúcar, 25 de citros, 16 de eucalipto e 51 de soja. Eles 

foram submetidos ao teste de oxidação e fermentação da glicose (O/F glicose), 

utilizado para identificar bactérias do grupo Enterobacteriaceae, as quais são 

fermentadoras de glicose. Os isolados foram inoculados com picada profunda 

em tubos de ensaio contendo o meio para teste de O/F [(2,2 g/l de peptona 

(Difco); 5,6 g/l de NaCl (Merck); 0,33 g/l de KH2PO4 (USB); 0,03 g/l de azul de 

bromotimol (Merck); 10 g/l de glicose (USB); 3,3 g/l de ágar (Merck); pH 6,8 -

7,2)]. 
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Para a observação de fermentação, foram colocados 3 ml de óleo 

mineral (Merk) esterilizado sobre a superfície do meio. A mudança de coloração 

do meio de verde para amarelo, após 72 horas de incubação a 28°C, indicou a 

fermentação da glicose (F). Entretanto, quando esta mudança ocorreu apenas 

na superfície do tubo sem óleo, houve oxidação da glicose (O). 

 

3.2.2 Isolados bacterianos selecionados e condições de cultivo 

 

As linhagens endofíticas de bactérias da família Enterobacteriaceae 

utilizadas no presente trabalho fazem parte da coleção do Laboratório de 

Genética de Microrganismos “Professor João Lúcio de Azevedo” - ESALQ/USP, 

e estão descritas na Tabela 1, de acordo com sua planta hospedeira. Araújo et 

al., 2002 (citros), Procópio, 2003 (eucalipto) e Kuklinsky-Sobral et al., 2004 

(soja) obtiveram previamente a maioria dos isolados. 

Os isolados bacterianos foram estocados em meio LB líquido [(Lúria 

Bertani - 10 g/l de triptona (Difco); 5 g/l de extrato de levedura (USB); 10 g/l de 

NaCl (Merck); pH 7,0)], suplementado com 10% de glicerol (Merck) a –70°C e 

em frascos com meio LB sólido (ágar 1,5%) a 4°C. Para a produção de culturas 

novas, os isolados foram repicados em LB durante os experimentos. 
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Tabela 1. Isolados de Enterobacteriaceae endofíticas utilizadas neste estudo e 

número de acesso dos isolados seqüenciados  

 
 

Isolados de Enterobacteriaceae endofíticas 
 

Isolados seqüenciados* 
 

No. de 
acesso

 
Plantas Hospedeiras 

 

  

 
Citros 

 
Cacau 

 
Eucalipto

 
Soja 

 
Cana-de-

açúcar 

  
 

ARB18*     Pantoea agglomerans - 
PR1.5/2*     Pantoea sp. 681813 
PR1.5/5*     Enterobacter sp. 681815 
PR1.5/7*     Erwinia mallotivora 681811 
TO45*     Pantoea agglomerans 681829 
SR4/13*     Klebsiella pneumoniae 694886 
PR2/7*     Enterobacter cloacae - 
ARB18/10 C33.1*    Enterobacter agglomerans 684892 
CL12 C33.2*    Enterobacter sp. 681801 
CTO2 C36.1*    Klebsiella oxytoca 694888 
CTO5 C47.2*    Enterobacter cloacae 694890 
ER2/3 C32.2 EGE1*   Pantoea agglomerans 681827 
LCO6 C35.1 EUE3*   Erwinia carotovora subsp. 

atroseptica 
681835 

LD32 C39.1 EUE5*   Erwinia sp. 694902 
LT37 C40.1 EUE7*   Pantoea ananatis 694910 
LV23 C41.1 EPE8*   Pantoea sp. 694904 
LV24 C45.1 EPE2*   Pantoea agglomerans 694908 
PR1/4 C49.1 ETE7*   Hafnia alvei 694906 
PR1.5/4 C55.1 EIE3 EN80*  Pantoea ananatis 682277 
PR1.5/9 C56.1 EIE6 EN192*  Pantoea stewartii  682289 
TC41  EGE6 ENB64*  Hafnia alvei 681819 
TO47  EGE8 EN103 65 R1* Pantoea agglomerans - 
TS49  EGS2 EN179 64 R1   
TS51  ECE5 EN306 66 R1   
  ECE6 ENB20 2B9   
  EPE2 ENB73 7B10   
  ETE8  10B13   
  EUE6     

 

     Número de acesso provisório ao GeneBank 
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3.2.3 Extração de DNA genômico  

 

As linhagens foram cultivadas em 5 ml de LB líquido por 24 horas a 28°C 

sob agitação (150 rpm). Um volume de 2 - 4 ml da cultura foi centrifugado por 5 

min a 14.000 g e as células ressuspendidas em 500 µl de TE (10 Mm de Tris-

HCl; pH 8,0), centrifugadas e ressuspendidas novamente em 500 µl de TE com 

o acréscimo de 0,5 g de pérolas de vidro de 0,1 mm de diâmetro (Sigma) e 15 

µl de SDS 20%. As células foram agitadas em um homogeneizador (Mine-

BeadbeaterTM, Biospec Products) por 30 s a 3.500 bpm. Ao lisado celular foram 

adicionados 500 µl de fenol, homogeneizados por inversão e centrifugados por 

5 min a 14.000 g. A fase aquosa foi extraída uma vez com fenol-clorofórmio 

(1:1) e uma vez com clorofórmio (Sigma); então, o DNA foi precipitado com 1/10 

volume de NaCl (Merck) 5 M e 0,6 volume de isopropanol (Merck) 3 min à 

temperatura ambiente e coletado por centrifugação (10 min a 14.000 g). O 

precipitado de DNA foi lavado com etanol (Merck) 70%, seco a 37°C e 

ressuspendido em 50 µl de água milli-Q esterilizada. O DNA total foi analisado 

por eletroforese em gel de agarose (Invitrogen) (0,8% p/v) em tampão 1x TAE 

[(40 mM de Tris-acetato (Sigma); 1 mM de EDTA (Sigma)] e corado com 

brometo de etídio (Sigma) (0,5 µg/ml), segundo Sambrook et al. (1989). 
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3.2.4 Amplificação do rDNA 16S 

 

A amplificação do rDNA 16S foi realizada por meio da técnica de PCR 

utilizando-se os primers universais para bactérias P027F (5’-

GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) e 1378R (5’-

CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3’), que são específicos para o gene do 

rRNA 16S. As reações apresentaram um volume final de 50 µl contendo 0,5 a 

10 ng de DNA molde; 0,2 µM de cada primer; 0,2 mM de cada dNTPs; 3,75 mM 

de MgCl2 e 0,5 U da enzima Taq DNA polimerase em 20 mM de Tris-HCl pH 8,4 

e 50 mM KCl, todos pertencentes à marca Invitrogen. Em todas as reações foi 

utilizado um controle negativo sem o DNA molde. 

A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Perkin-Elmer 

GeneAmp® PCR System 9700) programado para realizar uma desnaturação 

inicial a 94°C por 4 min, 25 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 s, anelamento 

a 63°C por 1 min e extensão de primers a 72°C por 1 min, seguida de extensão 

final a 72°C por 7 min. Após a amplificação, 5 µl da reação de PCR foram 

avaliados por eletroforese em gel de agarose (Invitrogen) (1,2% p/v) em tampão 

1x TAE. Em seguida, o gel foi corado com brometo de etídio (Sigma) (0,5 

µg/ml), para visualização de um fragmento de aproximadamente 1.350 pb. 
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3.2.5 Procedimentos de ARDRA 

 

A variabilidade genética das bactérias endofíticas foi analisada utilizando-

se a técnica de ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis). Três 

enzimas de restrição foram selecionadas, AluI, HaeIII e MboI, segundo estudos 

prévios realizados em nosso laboratório com população bacteriana de soja 

(Kuklinsky-Sobral et al., 2004). Para o procedimento de ARDRA, 1 µg do 

fragmento de 16S rDNA amplificado foi digerido com as enzimas AluI, HaeIII e 

MboI separadamente, de acordo com as recomendações do fabricante 

(Invitrogen). Após a digestão, toda a reação foi analisada por eletroforese em 

gel de agarose (Invitrogen) (2,5% p/v) em tampão 1x TAE por 4 h a 80 V, 

juntamente com o marcador de peso molecular DNA Ladder 100 pb (IBM 

Fermentas). Em seguida, o gel foi corado com brometo de etídio (Sigma) (0,5 

µg/ml) por 15 min, observado sobre luz ultravioleta e fotografado utilizando-se o 

sistema Gel Doc 2000 (Bio-Rad). As imagens foram capturadas e salvas 

diretamente como documentos do tipo TIFF e processadas pelo programa 

BioNumerics 3.0 (Applied Maths). Matrizes de similaridade de curvas 

densiométricas foram calculadas utilizando-se o coeficiente de correlação de 

Jaccard. Os perfis eletroforéticos obtidos com cada enzima foram combinados 

para a obtenção de um perfil único para cada isolado. Os perfis foram usados 

para a construção de um dendrograma, utilizando o algoritmo UPGMA 
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(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean). Os isolados que 

apresentaram o mesmo perfil foram agrupados para formarem haplótipos. Após 

a distribuição dos isolados de acordo com seus haplótipos e planta hospedeira 

(Tabela 2), a diversidade bacteriana foi calculada para cada planta hospedeira 

pelo índice de diversidade de Shannon (H). Para o cálculo do índice de 

diversidade (ver Figura 3), a seguinte equação foi utilizada: H = 1/NΣ - (logNi – 

logN) Ni, onde N corresponde ao número total de isolados em uma planta 

hospedeira e Ni corresponde ao número de isolados de um único haplótipo, de 

acordo com Lagacé et al. (2004), com modificações. 

 

3.2.6 Seqüenciamento do rDNA 16S e análise das seqüências 

 

Os produtos de PCR do rDNA 16S de um a três isolados representantes 

dos quinze principais haplótipos foram purificados usando o kit GFX PCR DNA 

(Amersham Biosciences) e enviados para seqüenciamento parcial do 16S rDNA 

com o primer 1378R, no laboratório do Dr. Ricardo Harakava (Instituto 

Biológico-SP) e no laboratório da Dra. Helaine Carrer (CBTEC/ESALQ/USP). As 

seqüências foram analisadas pelo algoritmo BLASTn contra a base de dados do 

NCBI (National Center for Biotechnology Information -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov). As seqüências obtidas foram depositadas no 

banco de dados do NCBI, e os números de acesso estão mostrados na Tabela 

1. O alinhamento das seqüências foi feito utilizando o programa ClustalW, do 



 

37

EMBL (European Bioinformatics Institute - http://www.ebi.ac.uk/clustalw/). As 

matrizes de similaridade das árvores filogenéticas foram calculadas de acordo 

com Jukes & Cantor (1969). Os algoritmos de neighbour-joining (Saitou & Nei, 

1987), e as análises de bootstrap com 1000 repetições foram feitas usando o 

programa PAUP (Swofford, 2002). 

 

3.3 Resultados 

 

3.3.1 Análise de ARDRA  

 

Um total de 68 isolados de enterobactérias endofíticas foram analisados 

(Tabela1), os quais foram submetidos à análise de ARDRA pela digestão do 

rDNA 16S com as enzimas AluI, HaeIII e MboI. Para isso, cada perfil 

eletroforético encontrado foi comparado com todos os outros, permitindo assim 

o reconhecimento de 20 diferentes perfis, ou haplótipos de ARDRA. Dessa 

forma, padrões semelhantes obtidos após a combinação de três digestões 

independentes foram agrupados para finalmente obter um total de 20 haplótipos 

(Figura 1). Como mostrado na Tabela 2, cada haplótipo apresentou um padrão 

de bandas específico. A relação por ARDRA entre os isolados endofíticos de 

enterobactérias está demostrada na Figura 1, na qual os isolados foram 

agrupados em seis diferentes grupos de acordo com seu hospedeiro vegetal. O 

primeiro grupo (I) foi predominantemente formado por isolados de cacau, exceto  
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Figura 1 – Dendrograma gerado a partir de ARDRA em gel de agarose 

ilustrando a relação (% de similaridade) entre isolados de 

enterobactérias endofíticas. As bandas de ARDRA foram 

obtidas por digestão independente do produto amplificado do 

gene do rRNA 16S com as endonucleases AluI, HaeIII e 

MboI. O dendrograma foi construído utilizando-se o pacote 

de programas BioNumerics e agrupado por UPGMA. Em 

algarismo romano estão representados os grupos de acordo 

com a planta hospedeira 
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Cacau
Cacau
Cacau
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Cacau
Cacau
Cacau
Cacau

Cana-de-açúcar 
Eucalipto

Cana-de-açúcar 
Eucalipto

Cacau
Citros
Cacau
Cacau

Cana-de-açúcar 
Soja

Eucalipto
Soja

Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

Cacau
Citros
Citros
Citros
Citros

Eucalipto
Eucalipto

Cana-de-açúcar
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Eucalipto
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Soja
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Citros
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IV
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III
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pela presença de um isolado de citros (CTO2) e um de cana-de-açúcar (64R1). 

O segundo grupo (II) foi o mais heterogêneo, incluindo isolados de todos os 

cinco hospedeiros estudados. O terceiro grupo (III) foi predominantemente 

constituído por isolados de citros, eucalipto, e cana-de-açúcar, exceto pela 

presença de um isolado de cacau (C56.1). Já o quarto grupo (IV) foi constituído 

em sua maioria por isolados de eucalipto, mas incluiu também um isolado de 

soja (ENB73) e outro de cana-de-açúcar. O quinto grupo (V) foi exclusivamente 

formado por isolados de citros. O sexto e último grupo (VI) foi constituído por 

isolados de soja e citros, formando dois subgrupos distintos. Representantes de 

15 haplótipos foram selecionados para o seqüenciamento de seu gene de rRNA 

16S e posterior comparação de suas seqüências com àquelas presente em 

banco de dados (Tabela1). 

 

3.3.2 Distribuição e diversidade de isolados de enterobatérias endofíticas 

 

A distribuição dos endofíticos de acordo com haplótipos e planta 

hospedeira (Tabela 2) revelou que os haplótipos A e B tiveram o maior número 

de isolados, os quais pertenceram aos gêneros Enterobacter e Pantoea, 

respectivamente. Conforme mostrado na Tabela 2, estes dois haplótipos 

compreendem 49% (33) do total de isolados analisados. Os haplótipos C e D 

também foram freqüentes, compreendendo um total de 22% (15) dos isolados. 
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Os outros 16 haplótipos não contaram com mais de 3% (2) isolados, quando 

avaliados separadamente.  

 

Tabela 2. Distribuição de isolados de enterobactérias endofíticas de 

acordo com o haplótipo de ARDRA e padrão de restrição 

 

 
Haplótipos 

Perfis de ARDRA de 
acordo com a 

enzima de restrição 
utilizada 

 

 
 No.de isolados de enterobactérias endofíticas por haplótipo e 

sua freqüência por planta hospedeira (%) 

 Alu I Hae III Mbo I Citros Cacau Eucalipto Soja Cana-de-
açúcar 

A 1 1 1 16 (66,63) - - - - 

B 2 2 2 1 (4,16) 11 (84,62) 1 (5,89) 1 (12,50) 3 (50,00) 

C 1 2 2 3 (12,53) - - 5 (62,50) - 

D 1 6 1  - 7 (41,10) - - 

E 1 5 1 2 (8,36) - - - - 

F 2 3 6 - - 1 (5,89) - 1 (16,67) 

G 1 3 5 1 (4,16) - 1 (5,89) - - 

H 2 2 6 - - 1 (5,89) - - 

I 3 6 3 - - 1 (5,89) - - 

J 2 2 1 - - 1 (5,89) - - 

L 4 1 6 - - 1 (5,89) - - 

M 5 4 4 - - 1 (5,89) - - 

N 2 3 10 1 (4,16) - - - - 

O 2 1 8 - - - 1 (12,50) - 

P 6 1 10 - - 1 (5,89) - - 

Q 2 2 1 - - 1 (5,89) - - 

R 8 5 6 - - - - 1 (16,67) 

S 1 7 1 - 1 (7,69) - - - 

T 1 6 2 - 1 (7,69) - - - 

U 5 1 10 -   1 (12,50) 1 (16,67) 

Total    24 (100,0) 13 (100,0) 17 (100,0) 8 (100,0) 6 (100,0) 
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No entanto, em conjunto, compreenderam 29% (20) de todos os isolados 

analisados. Considerando a freqüência dos haplótipos de acordo com a planta 

hospedeira, o haplótipo A foi constituído exclusivamente de isolados de citros, e 

tal haplótipo foi representado por 67% de todos os isolados de citros. Por outro 

lado, o haplótipo B contou com representantes das cinco plantas hospedeiras 

em diferentes proporções, uma vez que os isolados de cacau compreenderam 

65% (11) do total de isolados neste haplótipo, e 85% do total de isolados de 

cacau analisados. Cada um dos haplótipos E, G e U foi representado por 

apenas dois isolados. O haplótipo E foi representado por dois isolados de citros, 

constituindo 8% do total de isolados de citros. O haplótipo G foi representado 

por um isolado de citros e um isolado de eucalipto, enquanto que o haplótipo U 

foi representado por um isolado de cana-da-açúcar e um de soja. Os haplótipos 

remanescentes incluíram isolados de todas as cinco plantas hospedeiras 

estudadas; embora eucalipto tenha exibido uma maior diversidade destes 

haplótipos remanescentes (6) e tenha sido a planta hospedeira com a maior 

diversidade de haplótipos como um todo. 

A diversidade dos haplótipos de acordo com a planta hospedeira foi 

então organizada da seguinte forma: maior diversidade para eucalipto (11 

haplótipos diferentes); seguida de citros (6); soja (4) e cana-de-açúcar (4) e 

cacau (3). Eucalipto foi representado por oito haplótipos exclusivos (D, H, I, J, L, 

M, P e Q). 
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As demais plantas hospedeiras também tiveram seus haplótipos exclusivos, 

como citros (E e N); cacau (S e T); soja (O e U) e cana-de-açúcar (R). De 

acordo com os dados apresentados na Figura 2, a diversidade foi maior para 

isolados de cacau e menor para isolados de soja, conforme indicado pelo índice 

de diversidade de Shannon. 

 

3.3.3 Seqüenciamento parcial do rDNA 16S dos isolados de 

enterobactérias endofíticas  

 

Após o seqüenciamento do rDNA 16S dos isolados representantes dos 

quinze principais haplótipos, foram obtidas quinze seqüências; as quais foram 

alinhadas e analisadas pelo algoritmo BLASTn e programa ClustalW, sendo 

construída uma árvore filogenética (Figura 2). A árvore filogenética revelou que 

os quinze principais haplótipos foram representados por cinco gêneros 

bacterianos: Enterobacter, Erwinia, Hafnia, Klebsiella e Pantoea, os quais 

incluíram nove espécies diferentes (Tabela 1). 
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Figura 2 – Diversidade de isolados de enterobactérias endofíticas de cacau, 

cana-de-açúcar, citros, eucalipto e soja usando o índice de 

diversidade de Shannon (H)  
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De acordo com a Figura 3, os isolados foram agrupados em sete 

diferentes grupos. O primeiro deles (grupo 1) foi constituído por isolados cujas 

seqüências mostraram similaridade com grupo de Enterobacter e Pantoea, com 

maior similaridade com Enterobacter sp. (98%), (acesso no AB114268). O 

segundo grupo (2) mostrou grande similaridade com o grupo de Klebsiella, com 

maior similaridade (97%) com K. oxytoca (acesso no KOY17655). O grupo 3 

apresentou grande similaridade com a espécie Hafnia alvei (98%), (acesso no 

AY253922). O quarto grupo (4) revelou maior similaridade de seqüências com 

Erwinia (97%). Os grupos 5 e 6 revelaram grande similaridade com o grupo de 

Enterobacter-Pantoea, com maior similaridade (97%) com P. agglomerans 

(acesso no AB004961) do banco de dados. O grupo 7 foi formado por apenas 2 

isolados de citros (PR1.5/2 e PR1.5/5), com maior similaridade com 

Enterobacter sp (97%) e Pantoea sp. (97%) números de acesso do banco de 

dados AF364846 e AY395009, respectivamente (dados não mostrados). 

Segundo a Figura 3, isolados pertencentes aos haplótipos B, N e T foram 

agrupados com o grupo das Enterobacter. O isolado C33.1 mostrou-se muito 

similar (98%) a Enterobacter sp. (acesso no AB114268). Os isolados 

pertencentes aos haplótipos A e G foram agrupados de acordo com a similaridade 

mostrada pela análise de ARDRA, porém suas seqüências alinharam com 

Pantoea agglomerans, com 97% de similaridade (acesso no AB004961) e Erwinia 

sp., com 97% de similaridade) (acesso no AY660693), respectivamente.  
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Figura 3 – Árvore filogenética baseada nas seqüências parciais do rDNA 16S obtidas de isolados de 

enterobactérias endofíticas e seqüências intimamente relacionadas. O bootstrap da árvore 

consenso foi construído utilizando-se UPGMA. Bacillus pumilus linhagem S9 (acesso nº 

AY548955) foi usada como outgroup. Os números arábicos representam os grupos de 

bactérias, enquanto que as letras representam os haplótipos. A escala significa 0,1 

substituição de nucleotídeos por sítio 
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Representantes dos haplótipos C, D, J, L e P foram colocados no grupo das 

Enterobacter, os quais apresentaram similaridade de 97-99%.  

Isolados dos haplótipos O e Q agruparam com H. alvei, com 96% de 

similaridade. Por outro lado, o representante do haplótipo M (Erwinia 

carotovora) foi colocado no mesmo grupo de Hafnia, com 100% de similaridade. 

Os representantes dos haplótipos E e S agruparam com Klebsiella.  

 

3.4 Discussão 

 

O estudo das estruturas genéticas de bactérias endofíticas que 

desempenham um  papel benéfico na fisiologia das plantas hospedeiras tem 

sido extensamente revisado (Selosse et al., 2004; Azevedo et al., 2003; Long et 

al., 2003; Surette et al., 2003; Elbeltagy et al., 2001; Elvira-Recuendo & Van 

Vurde, 2000). Pouco ainda é sabido sobre o papel da interação entre bactérias 

endofíticas da família Enterobacteriaceae e seus hospedeiros.  

Neste trabalho, reportou-se a caracterização molecular de 68 bactérias 

Enterobacteriaceae endofíticas isoladas de plantas de cacau, cana- de- açúcar, 

citros, eucalipto e soja, pelo uso da combinação de técnicas baseadas em 

amplificação e restrição do rDNA 16S. 

Análises do padrão de restrição do rDNA 16S com as enzimas AluI, 

HaeIII e MboI permitiram agrupar os 68 isolados em 20 haplótipos diferentes, os 

quais corresponderam a nove espécies, pertencentes a cinco diferentes 
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gêneros. Ainda que os haplótipos A e B tenham compreendido mais de dez 

isolados cada, a grande maioria dos haplótipos foi composta por somente um 

ou dois isolados. De forma semelhante, Michaud et al., (2004), trabalhando com 

bactérias marinhas psicrófilas, também encontraram poucos isolados na maioria 

de seus haplótipos obtidos por ARDRA. Baseado nas análises de ARDRA, 

observou-se uma alta especificidade entre o isolado e seu hospedeiro, 

extremamente evidente para citros, cacau e eucalipto. Estes isolados parecem 

ser estritamente associados aos seus hospedeiros. Os resultados de ARDRA 

para isolados de soja mostraram que os isolados do tipo EN e ENB se 

separaram em diferentes grupos (VI e II-IV, respectivamente). Isto pode ser 

devido à forma como tais isolados foram obtidos por Kuklinsky-Sobral et al 

(2004). De fato, os isolados do tipo EN foram obtidos em meio contendo o 

fungicida Imazalil, enquanto que os isolados do tipo ENB foram isolados em 

meio contendo o fungicida Benomil. Na verdade poder-se-ia ter selecionado 

tipos diferentes de isolados de acordo com o fungida utilizado. 

Sabe-se que cana-de-açúcar e eucalipto são cultivados por propagação 

de clones (Jackson et al., 1995; Coutinho et al., 2002; Almeida et al., 2004). 

Ambos, cana-de-açúcar e eucalipto, exibiram alta diversidade de haplótipos de 

acordo com a planta hospedeira. Isto sugere que as enterobactérias endofíticas 

isoladas destes hospedeiros, ao contrário do que se poderia imaginar, não são 

clonais. É possível que rearranjos genéticos em diferentes linhagens da mesma 

espécie possam ter ocorrido. Resultados semelhantes a estes foram 
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encontrados por Mocali et al., (2003) em trabalho realizado com bactérias 

endofíticas de Ulmus spp., uma planta também de propagação clonal. Essa 

observação poderia indicar que uma diversidade genética mais alta nestes 

isolados permitiria aos mesmos um maior potencial para interagir com 

diferentes plantas hospedeiras. 

Estudos posteriores poderiam ser realizados com um número maior de isolados 

de cana-de-açúcar a fim de suportar esta afirmativa. Mocali et al., (2003) 

também observaram um alto grau de variabilidade genética inter-específica em 

vários isolados pertencentes aos seus principais haplótipos de ARDRA. Este 

grau de divergência nas seqüências do rDNA 16S sugere que bactérias 

pertencentes a alguns haplótipos, tais como A, C, D (Pantoea) e B 

(Enterobacter), constituem diferentes espécies. No entanto, a classificação de 

isolados bacterianos em nível de espécie requer posterior caracterização, a 

qual esta além do escopo deste trabalho.  

Baseado na análise do seqüenciamento do rDNA 16S, os gêneros 

Enterobacter e Erwinia foram relativamente freqüentes. Contudo o gênero que 

predominou foi Pantoea. Araujo et al. (2001) também encontraram Pantoea 

como o gênero prevalecente em isolados de citros, enquanto que Kuklisnky-

Sobral et al (2004) e Procópio (2004) observaram Enterobacter e Erwinia como 

endófitos em soja e eucalipto, respectivamente. Da mesma forma, Lacava et al. 

(2004) também encontraram Enterobacter e Pantoea como isolados endofíticos 

de citros. 
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A análise por seqüenciamento do rDNA 16S foi capaz de diferenciar os 

gêneros Klebsiella e Erwinia de outros, além de discriminar outros gêneros e 

espécies de bactérias das plantas hospedeiras estudadas. Os resultados 

revelaram também a presença de Hafnia em eucalipto e soja, um gênero até 

então não descrito como endofítico.  

No presente estudo, a combinação das técnicas de ARDRA e 

seqüenciamento do rRNA 16S permitiu análise mais acurada dos resultados. 

Embora não tenha sido possível discriminar os isolados de Pantoea e 

Enterobacter, eles foram reunidos nos grupos 1, 5 e 7. Outros autores também 

tiveram dificuldades para discriminar estes gêneros, uma vez que 

Enterobacteriaceae engloba espécies intimamente relacionadas (Hoffmann & 

Roggenkamp, 2003). 

Segundo di Cello et al. (1997), existe uma grande diversidade genética 

entre os microrganismos capazes de colonizar diferentes habitats. Portanto, a 

habilidade de tais bactérias colonizarem diferentes hospedeiros provavelmente 

é conferida por uma grande diversidade genética. Este fato revela que existe 

alto grau de diversidade genética interespecífica, sugerindo que várias espécies 

bacterianas são capazes de se adaptarem a diferentes condições, de acordo 

com a planta hospedeira. Dessa forma, os resultados obtidos nesse trabalho 

demonstraram grande diversidade entre os isolados de Enterobacteriaceae 

endofíticas, obtidas a partir de diferentes plantas hospedeiras de grande valor 

econômico. O presente estudo revelou grande diversidade genética desta 
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comunidade microbiana por meio de perfis de ARDRA observados em relação à 

planta hospedeira. Após seqüenciamento de parte do rDNA 16S, foi revelada a 

identidade dos representantes dos principais grupos de ARDRA. Embora as 

plantas hospedeiras tenham apresentado haplótipos diferentes, membros do 

gênero Pantoea foram dominantes nas mesmas. Foi observada também 

presença de Hafnia endofítica, a qual não tinha sido relatada anteriormente. 

Além disso, uma alta diversidade genética entre os isolados de citros foi 

encontrada. 

Finalmente, os resultados obtidos neste trabalho são de grande valor 

para o conhecimento da interação entre Enterobacteriaceae endofíticas e 

respectivas plantas hospedeiras. Tal conhecimento poderá ser útil para 

futuramente responder questões básicas sobre o papel dos endófitos e seu 

potencial biotecnológico. 

 

3.5 Conclusões 

 

Os resultados apresentados permitiram concluir que: 

 

a)  os isolados de enterobactérias endofíticas de cacau, cana-de-açúcar, 

eucalipto, citros e soja foram identificados como pertencentes aos gêneros 

Enterobacter, Erwinia e Pantoea, sendo este último o mais freqüente; 
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b)  os isolados de cacau, citros e eucalipto apresentaram alta especificidade 

com a planta hospedeira;  

c)  os isolados de cana-de-açúcar e eucalipto não são clonais, pois exibiram 

grande diversidade de acordo com a planta hospedeira; 

d)  foi observada também presença de Hafnia endofítica, a qual não tinha sido 

relatada anteriormente. 
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4 DIVERSIDADE DE ENTEROBACTÉRIAS ENDOFÍTICAS DE PLANTAS 

BRASILEIRAS DE GRANDE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA  

 

Resumo 

 

Um total de 53 isolados de enterobactérias endofíticas de cacau, cana-

de-açúcar, citros, eucalipto e soja foram caracterizados quanto à sensibilidade 

aos antibióticos ampicilina e canamicina e quanto à produção de celulase. Foi 

detectada sensibilidade a ambos os antibióticos testados, a qual variou segundo 

a planta hospedeira somente para ampicilina, uma vez que todos os isolados 

foram sensíveis à canamicina. A produção de celulase também variou de 

acordo com a planta hospedeira. A diversidade destes isolados foi estimada 

usando a técnica de fingerprint genômico por BOX-PCR. Um total de 23 

diferentes OTUs (operational taxonimic units) foi identificado, usando o nível de 

60% de similaridade para definir uma OTU. A presença de 23 OTUs poderia 

indicar que os 53 isolados compreendiam pelo menos 23 espécies diferentes 

pois, de acordo com análise por BOX-PCR, OTUs é uma definição alternativa 

para espécies. Neste trabalho, isolados previamente identificados, 

representantes de sete diferentes OTUs, pertenceram à espécie Pantoea 
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agglomerans, exceto P. ananatis e Hafnia alvei. Isto sugere que a maioria das 

OTUs observadas no presente trabalho são subspécies P. agglomerans. 

 

Summary 

 

Fifty-three endophytic enterobacteria isolates from Citros, cocoa, 

Eucalipto, Soja and sugar cane were evaluated to susceptibility to the antibiotics 

ampicillin and kanamycin, and cellulase production. Susceptibility to both 

antibiotics tested was found, which changed according to the host plant only for 

ampicillin, since all isolates were susceptible to kanamycin. The cellulase 

production also changed according to the host plant. The diversity of these 

isolates was estimated by employing BOX-PCR genomic fingerprints. A total of 

23 distinct operational taxonimic units (OTUs) were identified by employing a 

criterion of 60% fingerprint similarity as a surrogate for an OTU. The presence of 

23 OTUs could indicate that the 53 isolates comprised at least 23 different 

species, since when microbial diversity is inferred from BOX-PCR, individual 

OTUs must be defined as species surrogates. Herein isolates representatives 

seven different OTUs previously identified, belonged to Pantoea agglomerans 

specie, except P. ananatis and Hafnia alvei. It suggests that most OTUs 

observed in our work are actually subspecies of to P. agglomerans. 
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4.1 Introdução 

 

 O estudo da diversidade genética de microrganismos endofíticos não só 

é importante para entender seu papel ecológico em ambientes naturais, mas 

também sua aplicação biotecnológica (Wise et al., 1996). O destino e 

distribuição das espécies em um ambiente natural podem, em parte, ser 

governados por meio da diversidade dentro das espécies; consequentemente, é 

necessário avaliar esta diversidade. Várias técnicas moleculares de 

fingerprinting de alta-resolução têm sido usadas para analisar diversidade de 

espécies e de subespécies (Rademaker et al., 2000; Schloter et al., 2000; 

Vaneechoutee et al., 1996). Técnicas de ribotipagem, seqüências repetitivas de 

DNA e PCR (Carson et al., 2003; Dombek et al., 2000) têm sido aplicadas com 

sucesso para agrupar bactérias das famílias Enterobacteriacea, Rhizobiaceae e 

Actinobacteridae,de acordo com tipo de planta hospedeira (Yang et al., 2004; 

Terasawa et al., 2003; Davelos et al., 2004). BOX-PCR é uma técnica baseada 

em primers que se anelam a seqüências de DNA repetitivas altamente 

conservadas, da subunidade BOX A do elemento BOX de bactérias 

(Rademaker et al., 2000). Além disso, a técnica de BOX-PCR baseia-se no fato 

de que primers de oligonucleotídeos complementares a seqüências repetitivas 

intercaladas, são capazes de amplificar fragmentos de DNA de diferentes 

tamanhos, que se anelam a tais elementos (Lanoot et al., 2004). BOX-PCR foi 

aplicado em alguns estudos taxonômicos de bactérias associadas à planta 
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(Berg et al., 2002; Rademaker et al., 2000), porém somente dois estudos foram 

realizados com bactérias endofíticas (Verma et al., 2001, Krechel et al., 2002) e 

nenhum foi feito para analisar exclusivamente bactérias endofíticas da família 

Enterobacteriacea. 

O presente trabalho teve como objetivos (i) avaliar a produção de 

celulase (endoglicanase) e a sensibilidade a antibiótico de enterobactérias 

endofíticas de plantas de cacau, cana-de-açúcar, citros, eucalipto e soja; (ii) 

analisar a diversidade destes isolados endofíticos pela técnica de fingerprinting 

do DNA genômico por BOX-PCR.  

 

4.2 Material e Métodos  

 

4.2.1 Isolados bacterianos e condições de cultivo  

 

Os isolados bacterianos utilizados neste trabalho estão descritos na 

Tabela 1. Todos os isolados indicados como pertencentes à ESALQ/USP fazem 

parte da coleção de bactérias endofíticas do Laboratório de Genética de 

Microrganismos “Prof. João Lúcio de Azevedo” ESALQ/USP. Os isolados foram 

crescidos em meio LB [Luria Bertani - 10 g/l de triptona (Difco); 5 g/l extrato de 

levedura (USB); 10 g/l de NaCl (Merck); pH 7,0] por 18 h a 28°C sob agitação 

(200 rpm). 

 



 

56

4.2.2 Teste de sensibilidade a antibiótico 

 

A sensibilidade dos 53 isolados de enterobactérias endofíticas a 

antibióticos foi determinada da seguinte forma: bactérias foram crescidas em 

meio LB até atingirem 5x105 CFU/ml, de acordo com as diretrizes do National 

Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2004). A cultura foi então 

inoculada em placas de Petri contendo meio LB sólido (ágar 1,5%) 

suplementado com antibióticos, utilizando replicador manual de 16 pinos. Foram 

utilizadas soluções aquosas de ampicilina (USB) e canamicina (USB), nas 

concentrações seletivas de 50 e 100 µg/ml. 

 

4.2.3 Teste de produção de endoglicanase  

 

Foram executados ensaios em placa de Petri de acordo com o método 

descrito por Teather e Wood (1982). Com auxílio de palito, colônias isoladas 

das 53 culturas bacterianas foram inoculadas em LB suplementado com 1,5% 

p/v de carboxi-metil-celulose (CMC) (Sigma). As placas foram então incubadas 

por 24 h a 28°C. Após a incubação, as placas foram tratadas com uma solução 

de Vermelho Congo (1 mg/ml - Merck) e incubadas à temperatura ambiente por 

15 min. Em seguida, as placas foram lavadas várias vezes com solução 

esterilizada de NaCl (Merck) 1 M durante 10-15 min para remover excesso do 

corante. A formação de um halo de coloração clara na superfície vermelha do  
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Tabela 1. Isolados bacterianos utilizados no presente trabalho 

 
Isolados Fonte 

  
ARB18 Araújo et al. 2002 
PR1.5/2 ESALQ/USP* 
TO45 Araújo et al. 2001 
PR2/7 Araújo et al. 2002 

ARB18/10 ESALQ/USP 
CL12 Araújo et al. 2001 
CTO2 Araújo et al. 2001 
CTO5 Araújo et al. 2001 
LCO6 Araújo et al. 2001 
LC32 Araújo et al. 2001 
LT37 Araújo et al. 2001 
LV23 Araújo et al. 2001 
LV24 Araújo et al. 2001 
PR1/4 ESALQ/USP 

PR1.5/4 ESALQ/USP 
PR1.5/9 ESALQ/USP 

TC41 Araújo et al. 2001 
TO47 Araújo et al. 2001 
TS49 Araújo et al. 2001 
TS51 Araújo et al. 2001 
C33.2 ESALQ/USP 
C32.2 ESALQ/USP 
C35.1 ESALQ/USP 
C39.1 ESALQ/USP 
C40.1 ESALQ/USP 
C41.1 ESALQ/USP 
C45.1 ESALQ/USP 
C49.1 ESALQ/USP 
C55.1 ESALQ/USP 
C56.1 ESALQ/USP 
EGE1 Procópio, 2004 
EUE7 Procópio, 2004 
ETE7 Procópio, 2004 
EIE3 Procópio, 2004 
EIE6 Procópio, 2004 
EGE6 Procópio, 2004 
EGE8 Procópio, 2004 
EGS2 Procópio, 2004 
ECE5 Procópio, 2004 
ECE6 Procópio, 2004 
ECE7 Procópio, 2004 
ETE8 Procópio, 2004 
EUE6 Procópio, 2004 
EN80 Kuklinsky-Sobral et al. 2004 
EN192 Kuklinsky-Sobral et al. 2004 
EN103 Kuklinsky-Sobral et al. 2004 
EN179 Kuklinsky-Sobral et al. 2004 
EN306 ESALQ/USP 
ENB73 ESALQ/USP 
65 R1 ESALQ/USP 
64 R1 ESALQ/USP 
66 R1 ESALQ/USP 
2B9 ESALQ/USP 

 
 

*Bactérias da coleção do Laboratório de Genética de Microrganismos “Prof. João Lúcio de 

Azevedo”, ESALQ/USP 
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meio indicou a hidrólise de CMC. O índice de atividade de endoglicanase (IA) 

foi determinado pela relação entre o diâmetro do halo de degradação de CMC e 

o diâmetro da colônia bacteriana. 

 

4.2.4 Extração de DNA genômico 

 

 As linhagens foram cultivadas em 5 ml de LB líquido por 24 horas a 28°C 

sob agitação (150 rpm). Um volume de 2 - 4 ml da cultura foi centrifugado por 5 

min a 14.000 g e as células ressuspendidas em 500 µl de TE [(10 mM de Tris-

HCl (Sigma); pH 8,0), centrifugadas e ressuspendidas novamente em 500 µl de 

TE com o acréscimo de 0,5 g de pérolas de vidro de 0,1 mm de diâmetro 

(Sigma)] e 15 µl de SDS (Sigma) 20%. As células foram agitadas em um 

homogeneizador (Mine-BeadbeaterTM, Biospec) por 30 s a 3.500 bpm. Ao lisado 

celular foram adicionados 500 µl de fenol, homogeneizados por inversão e 

centrifugados por 5 min a 14.000 g. A fase aquosa foi extraída uma vez com 

fenol-clorofórmio (1:1) e uma vez com clorofórmio. O DNA foi precipitado com 

1/10 volume de NaCl (Merck) 5M e 0,6 volume de isopropanol (Merck) 3 min à 

temperatura ambiente e coletado por centrifugação (10 min a 14.000 g). O 

precipitado de DNA foi lavado com etanol (Merck) 70%, seco a 37°C e 

ressuspendido em 50 µl de água milli-Q esterilizada. O DNA total foi analisado 

por eletroforese em gel de agarose (Invitrogen) (0,8% p/v) em tampão 1x TAE 
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[(40 mM de Tris-acetato (Sigma); 1mM de EDTA (Sigma)] e corado com 

brometo de etídio (Sigma) (0,5 µg/ml), segundo Sambrook et al. (1989). 

 

4.2.5 Análise por BOX-PCR  

 

As reações de BOX-PCR foram realizadas em um volume final de 25 µl, 

contendo 5 a 10 ng de DNA; 1x106 pM do primer BOX A1R (5´-

CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3´); 7,5 mM de MgCl2, 1 U da enzima Taq 

DNA polimerase (Invitrogen); 0,6 mM de cada dATP, dCTP,dGTP, e dTTP. A 

reação de amplificação foi realizada em termociclador (PTC-200, MJ Research), 

programado para realizar uma desnaturação inicial de 10 min a 95°C, 30 ciclos 

de 1 min a 95°C, 30 ciclos de 1 min a 72°C. A extensão final foi executada por 

10 min a 72°C. Após a amplificação, 5 µl da reação de PCR foram avaliados por 

eletroforese em gel de agarose (Invitrogen) (1,5% p/v) em tampão 1x TAE por 2 

h a 100 V. Em seguida, o gel foi corado com brometo de etídio (Sigma) (0,5 

µg/ml), observado sobre luz ultravioleta e fotografado com auxílio do programa 

Gel Doc 2000 (Bio-Rad). Um marcador de peso molecular DNA Ladder (IBM 

Fermentas) foi incluído em cada eletroforese. 
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4.2.6 Análise computadorizada de BOX-PCR 

 

Amostras de PCR foram submetidas à eletroforese em 1,5% de gel de 

agarose (Invitrogen) por 2 h a 100 V. Em seguida, o gel foi corado com (Sigma) 

de etídio (0,5 µg/ml) por 15 min, observado sobre luz ultravioleta e fotografado 

utilizando o sistema Gel Doc 2000 (Bio-Rad). As imagens foram capturadas e 

salvas diretamente como documentos do tipo TIFF e processadas pelo 

programa BioNumerics 3.0 (Applied Maths). Matrizes de similaridade de curvas 

densiométricas foram calculadas utilizando-se o coeficiente de correlação de 

Jaccard. Análises de agrupamentos de matrizes de similaridade foram 

realizadas utilizando o algoritmo UPGMA (Unweighted Pair Group Method with 

Arithmetic mean). A correlação foi expressa como porcentagem de similaridade. 

A semelhança mínima a um nível de 60% entre os isolados foi utilizada como o 

critério para definir uma OTU (Operational Taxonomic Unit), segundo Yang et 

al. (2004). 

 

4.2.7 Avaliação do índice de diversidade 

 

O índice de diversidade de Shannon (H = -Σ(xi/x0)ln(xi/x0) onde xi = 

número de isolados em uma OTU e x0 = número total de isolados) foi calculado 

para os isolados bacterianos submetidos aos experimentos de BOX-PCR, para 

cada planta hospedeira (Davelos-Baines et al., 2005). 
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4.2.8 Análise estatística  

 

A análise dos dados foi feita com auxílio do programa SAS versão 6.0 

(SAS, 1989). O teste T foi realizado de acordo com o método proposto por 

Magurran (1988) para detectar diferença entre os índices de diversidade, 

obtidos a partir dos experimentos de BOX-PCR. 

 

4.3 Resultados 

 

4.3.1 Produção de endoglicanase e sensibilidade a antibiótico 

 

Para avaliar o potencial de enterobactérias endofíticas como futuros 

vetores para secretar proteínas ou outras enzimas, a produção de 

endoglicanase e sensibilidade a antibiótico foram testadas. A mais baixa 

produção de endoglicanase foi observada entre os isolados de cacau, pois dois 

entre os dez isolados (20%) testados produziram esta enzima in vitro. Produção 

semelhante foi observada para isolados de citros, já que quatro entre os 20 

isolados (20%) analisados produziram endoglicanase. Para cana-de-açúcar, 

três entre os 4 isolados (75%) estudados produziram endoglicanase. A mais 

alta média de produção de endoglicanase foi observada em isolados de soja 

(cinco entre os seis testados) e eucalipto (dezesseis entre os dezessete 

estudados), mostrando 83 e 92% de produção, respectivamente. Da mesma 
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forma, o índice de atividade de endoglicanase (IA) foi mais baixo para os 

isolados de cacau, seguido por citros. Os isolados de eucalipto, soja e cana-de-

açúcar apresentaram os maiores valores de IA (Figura 1). Quanto à 

sensibilidade aos antibióticos, todos os isolados testados apresentaram 

sensibilidade à canamicina em ambas as concentrações usadas. Com relação à 

ampicilina, a sensibilidade foi heterogênea de acordo com a planta hospedeira 

(Tabela 2), sendo observada uma sensibilidade de 15% para isolados de citros, 

54% para eucalipto, 67% para soja e 75% para cana-de-açúcar (dados não 

mostrados). No entanto, nenhum isolado de cacau apresentou sensibilidade a 

este antibiótico (Tabela 2). 

 

4.3.2 BOX-PCR de enterobactérias endofíticas 

 

A análise de BOX-PCR foi realizada em 53 bactérias endofíticas da 

família Enterobacteriaceae isoladas de plantas de cacau, cana-de-açúcar, 

citros, eucalipto e soja. Curvas baseadas na correlação entre o coeficiente 

produto-momento foram usadas para a comparação pareada dos perfis 

observados. Além disso, o algoritmo UPGMA foi usado para realizar o 

agrupamento de todos os isolados (Figura 2). 
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Figura 1 - Índice de atividade de celulase (IA) de isolados de 

enterobactérias endofíticas de cinco plantas hospedeiras. Os 

valores de IA de cada hospedeiro representam a média dos 

isolados produtores 
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Tabela 2. Isolados bacterianos utilizados e características relevantes 

 

Isolados Perfil de sensibilidade e planta hospedeira 
  

ARB18 AmpS; Citros+ 
PR1.5/2 AmpS; Citros 
TO45 AmpR; Citros 
PR2/7 AmpS; Citros 

ARB18/10 AmpR; Citros 
CL12 AmpR; Citros 
CTO2 AmpR; Citros 
CTO5 AmpR; Citros 
LCO6 AmpR; Citros 
LC32 AmpR; Citros 
LT37 AmpR; Citros 
LV23 AmpR; Citros 
LV24 AmpR; Citros 
PR1/4 AmpR; Citros 

PR1.5/4 AmpR; Citros 
PR1.5/9 AmpR; Citros 

TC41 AmpR; Citros 
TO47 AmpR; Citros 
TS49 AmpR; Citros 
TS51 AmpR; Citros 
C33.2 AmpR; Cacau 
C32.2 AmpR; Cacau 
C35.1 AmpR; Cacau 
C39.1 AmpR; Cacau 
C40.1 AmpR; Cacau 
C41.1 AmpR; Cacau 
C45.1 AmpR; Cacau 
C49.1 AmpR; Cacau 
C55.1 AmpR; Cacau 
C56.1 AmpR; Cacau 
EGE1 AmpS; Eucalipto 
EUE7 AmpR; Eucalipto 
ETE7 AmpR; Eucalipto 
EIE3 AmpS; Eucalipto 
EIE6 AmpS; Eucalipto 
EGE6 AmpS; Eucalipto 
EGE8 AmpS; Eucalipto 
EGS2 AmpS; Eucalipto 
ECE5 AmpR; Eucalipto 
ECE6 AmpR; Eucalipto 
ECE7 AmpR; Eucalipto 
ETE8 AmpR; Eucalipto 
EUE6 AmpS; Eucalipto 
EN80 AmpS; Soja 
EN192 AmpS; Soja 
EN103 AmpR; Soja 
EN179 AmpS; Soja 
EN306 AmpS; Soja 
ENB73 AmpR; Soja 
65 R1 AmpS; Cana-de-açúcar 
64 R1 AmpS; Cana-de-açúcar 
66 R1 AmpS; Cana-de-açúcar 
2B9 AmpR; Cana-de-açúcar 

 
 
+ AmpS e AmpR significam sensibilidade e resistência ao antibiótico ampicilina, respectivamente 
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Figura 2 – Dendrograma de fingerprinting por BOX-PCR de 53 enterobactérias 

endofíticas isoladas de cacau, cana-de-açúcar, eucalipto e soja. Os 

agrupamentos foram feitos por UPGMA usando o coeficiente de Jaccard, e 

estão representados por porcentagem de similaridade 
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A partir da análise dos perfis de BOX-PCR, 23 OTUs (sendo nove 

agrupamentos e quatorze perfis únicos) puderam ser distinguidos utilizando 

nível de similaridade de 60%. A OTU1 foi formada por somente quatro isolados 

de cacau, enquanto que a OTU12 agrupou seis isolados de cacau e um de 

citros. Este isolado foi identificado por Araújo et al. (2002) como sendo a 

enterobactéria Enterobacter cloacae. A OTU9 foi formada pelo maior número de 

isolados (treze), sendo que todos são provenientes de plantas de citros. Estes 

isolados foram previamente identificados por Araújo et al. (2001) como Pantoea 

agglomerans.  

A OTU1, da mesma forma que a OTU10, foi formada por quatro isolados, 

consistindo de 50% de citros e 50 % de eucalipto. Referindo-se ainda à OTU10, 

esta foi representada por apenas dois isolados (ARB18 e EGE1) identificados 

como P. agglomerans por Araújo et al. (2002) e Procópio (2004), 

respectivamente.  

A OTU6 agrupou três isolados (um de cana-de-açúcar e dois de 

eucalipto). O isolado de eucalipto ETE pertencente a esta OTU, foi identificado 

por Procópio (2004) como Hafnia alvei. 

As OTUs representadas por apenas dois isolados foram: OTU4 

(eucalipto); OTU5 (citros); OTU8 (eucalipto e soja ) e OTU19 (cana-de-açúcar). 

As demais OTUs: 2, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23, foram 

representadas por um único isolado, pois exibiram perfis únicos de BOX-PCR.  
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Procópio (2004) identificou o representante da OTU7 como sendo P. 

ananatis, enquanto que os representantes das OTUs 2, 11, 16, 21 e 23 foram 

identificados por Kuklinsky-Sobral et al. (2004) como P. agglomerans. 

A maioria dos isolados de citros pertenceu à OTU9, porém outros 

isolados de citros também foram encontrados nas OTUs 3, 5, 10, 12, e 15. Mais 

restritamente, os isolados de cacau enquadraram-se apenas nas OTUs 1 e 12. 

Os Isolados de eucalipto, soja e cana-de-açúcar foram os que 

apresentaram maior diversidade genética de acordo com os perfis de BOX-

PCR. Tais perfis foram formados por poucos isolados agrupados em uma única 

OTU ou constituíram suas próprias OTUs. Esta observação está de acordo com 

a análise de diversidade genética, a qual mostrou-se superior para isolados de 

eucalipto (2,2), soja (1,8), citros e cana-de-açúcar (1,2 e 1,0, respectivamente), 

sendo que estes dois últimos índices não diferiram estatiscamente. Por sua vez, 

isolados de cacau apresentaram o menor índice de diversidade (0,7) (Figura 3). 
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Figura 3 - Diversidade de isolados de enterobactérias endofíticas de cacau, 

cana-de-açúcar, citros, eucalipto e soja, obtidos nas análises de 

BOX-PCR, usando o índice de diversidade de Shannon (H)  
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4.4 Discussão 

 

A compreensão da diversidade microbiana associada a técnicas de DNA 

recombinante podem representar a base para a utilização dos endófitos, 

ampliando seu potencial para uso como ferramenta na agricultura. Informações 

moleculares detalhadas sobre a diversidade podem nos ajudar a entender a 

evolução da funcionalidade dos microrganismos em seu ambiente natural, 

criando novas variantes genéticas em níveis inferiores a espécies. A seleção de 

funções recentemente adquiridas pode nos dar a chave para entender a 

diversidade funcional de comunidades microbianas, assim como sua função no 

ecossistema como um todo (Schloter et al. 2000). 

Este trabalho teve como objetivos caracterizar enterobactérias 

endofíticas isoladas de cinco culturas de grande importância econômica no 

Brasil (cacau, cana-de-açúcar, citros, eucalipto e soja), quanto à sensibilidade a 

antibióticos e produção celulase (endoglicanase), assim como avaliar a 

diversidade genética destes isolados utilizando BOX-PCR, uma técnica 

poderosa para discriminar diversidade bacteriana (Lanoot et al., 2004). 

Inicialmente, todos os isolados foram analisados quanto à sensibilidade a 

antibióticos e também quanto à produção de celulase. Todos os isolados 

apresentaram sensibilidade à canamicina. Ao contrário, com relação à 

ampicilina, foi verificada variação na sensibilidade de acordo com a planta 

hospedeira. A produção de celulase também mudou de acordo com a planta 
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hospedeira. Segundo Germaine et al. (2004), a produção de celulase é uma 

característica possivelmente requerida para que os endófitos colonizem a 

planta, uma vez que a colonização é um processo ativo e não simplesmente 

uma difusão passiva de bactérias no espaço intercelular das plantas (Dong et 

al., 2003). 

A técnica de BOX-PCR foi escolhida para avaliar a diversidade dos 

isolados de enterobactérias endofíticas por ser rápida, barata e de fácil 

execução, além de ser altamente discriminativa em nível de subespécie (Olive 

& Bean, 1999), produzindo resultados semelhantes àqueles obtidos pelas 

análise de pareamento de DNA-DNA (Rademaker et al., 2000).  

Os perfis de BOX-PCR foram analisados por um protocolo baseado em 

curvas, o qual retém mais informação do que somente o número e posição dos 

fragmentos no gel (Hane et al., 1993, Yang et al., 2004). 

No presente trabalho, a diversidade genética de 53 isolados analisada 

por BOX-PCR permitiu agrupá-los em 23 diferentes OTUs. Estas OTUs 

exibiram em sua maioria uma relação não-estrita com seu respectivo 

hospedeiro vegetal. Esse fato teve uma implicação direta no índices de 

diversidade de bactérias nos hospedeiros analisados, que foram mais altos para 

isolados de eucalipto e soja. De acordo com Yang et al. (2004), a presença de 

23 OTUs poderia indicar que os 53 isolados compreendem na verdade 23 

espécies diferentes, uma vez que, quando a técnica de BOX-PCR é utilizada 

para estudo da diversidade microbiana, OTUs individuais devem ser definidas 
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como espécies em potencial. Contudo, nenhuma definição consistente de OTU 

é empregada atualmente, levando a estimativas que não podem ser 

comparáveis entre si. Isolados representativos de sete diferentes OTUs foram 

previamente identificados por outros autores, usando diferentes técnicas de 

análise de diversidade (RAPD, ARDRA e seqüenciamento do rDNA 16S). Tais 

isolados foram identificados como pertencentes à espécie de P. agglomerans, 

com exceção de P. ananatis e H. alvei. Sugere-se então que a maioria dos 

OTUs observados neste trabalho consistiu de subespécies de P. agglomerans. 

Esta hipótese é endossada por Yang et al. (2004), os quais sustentam que 

BOX-PCR é uma técnica de alta resolução genômica para se estimar a 

diversidade dentro de espécies, o que significa que se trata de uma técnica 

poderosa para discriminar diversidade de subespécies. Em resumo, no 

presente estudo, tecnologia de BOX-PCR foi muito bem sucedida para 

discriminar diversidade genética de bactérias intimamente relacionadas da 

família Enterobacteriaceae. Finalmente, espera-se que esta pesquisa seja 

continuada e ampliada com a finalidade de se obter novas informações, 

melhorando cada vez mais a compreensão da comunidade de enterobactérias 

endofíticas das importantes culturas de cacau, cana-de-açúcar, citros, eucalipto 

e soja. 
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4.5 Conclusões 

 

Os resultados apresentados permitiram concluir que: 

 

a) todos os isolados bacterianos analisados apresentaram sensibilidade ao 

antibiótico canamicina, porém a sensibilidade à ampicilina variou de acordo 

com a planta hospedeira;  

b) a produção de celulase pelos isolados variou segundo a planta hospedeira; 

c) análise da diversidade genética por BOX-PCR agrupou a maioria dos 

isolados em subespécies de Pantoea agglomerans; 

d) os isolados endofíticos de eucalipto e soja apresentaram maior diversidade 

genética. 
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5 COLONIZAÇÃO DE Catharantus roseus (vinca) POR 

ENTEROBACTÉRIAS ENDOFÍTICAS EXPRESSANDO O GENE gfp 

 

Resumo 

 

Muito pouco é sabido sobre a colonização de bactérias endofíticas da 

família Enterobacteriaceae em plantas. O presente estudo descreve a 

introdução e reisolamento de dois isolados de enterobactérias endofíticas 

expressando os genes de resistência à ampicilina e o gene da proteína verde 

fluorescente (GFP) em Catharantus roseus (vinca). Além disso, decreve a 

avaliação do impacto desta introdução na diversidade genética da comunidade 

natural de vinca. Tal avaliação foi realizada por meio da técnica de análise de 

restrição do rDNA 16S amplificado (ARDRA), utilizando a enzima de restrição 

AluI. Este estudo mostrou que os endófitos expressando gfp colonizaram as 

raízes e caules das plantas inoculadas, sem causar qualquer sintoma de 

doença durante o período de estudo. Foi observado que a população endofítica 

expressando gfp caiu drasticamente 20 dias após a inoculação sob seleção por 

antibiótico. Seis perfis eletroforéticos obtidos por ARDRA foram denominados 

haplótipos A, B, C, D, E e F. Como conseqüência da introdução de bactérias 
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endofíticas, foram observados quatro differentes haplótipos C, D, E e F, os 

quais não foram observados nas plantas controle. Estes resultados mostraram 

que os colonizadores endofíticos não levaram à diminuição da diversidade 

(índice de diversidade de Shannon) da população microbiana natural de vinca. 

 

Summary 

 

Very little is known about the colonization of bacterial endophytes from 

Enterobacteriaceae family in plants. This study describes the introduction and 

re-isolation of two green fluorescent protein (gfp):ampicillinR labelled (pPAgfp) 

enterobacteria endophytes into Catharantus roseus (vinca) and the impact of the 

endophytes introduction under vinca microbial community diversity was 

assigned by na analysis of the restriction patterns produced by amplified DNA 

coding fo 16S rRNA (ARDRA) with the enzyme AluI. Throughout the study, the 

endophytes gfp expressing showed considerable colonization in the roots and 

stems of inoculated plants. No symptom of disease was noticied in any plant 

during the experimental period. The bacteria endophytic population expressing 

gfp gene decrease drastically 20 days after inoculation under antibiotic 

selection. We observed six different electrophoretic profiles by ARDRA 

fingerprint, that were called haplotypes A, B, C, D, E and F. As consequence of 

the endophyte bacteria introduction were observed four different haplotypes C, 

D, E and F, which were not present in the control plants. These results showed 



 

75

that the endophytic colonizers do not decreased the diversity (by Shannon 

diversity index) of the indigenous microbiota of vinca. 

 

5.1 Introdução 

 

 A colonização bacteriana de tecidos internos de plantas tem sido descrita 

em quase todas as espécies de vegetais examinadas até o momento. Ainda 

que muitas dessas bactérias sejam fitopatogênicas, um número considerável 

tem sido encontrado daquelas que colonizam a planta sem causar doença; tais 

bactérias são denominadas endofíticas (Sessitsch, et al., 2002). A colonização 

pode ocorrer em tecidos localizados ou por toda a planta, com colônias 

bacterianas e os biofilmes residindo de forma latente nos espaços intercelulares 

e no interior de tecidos vasculares (Sessitsch, et al., 2002; Hinton & Bacon, 

1995). Diversos gêneros bacterianos têm sido isolados do interior de tecidos 

vegetais (Sturz et al., 1999), embora nenhum estudo tenha sido feito para 

analisar somente bactérias endofíticas da família Enterobacteriacea.  

 Sturz et al. (2000) propuseram que os endofíticos se originam da 

microbiota da rizosfera ou do filoplano e observaram que várias bactérias da 

rizosfera penetraram e colonizaram o tecido da raiz, dirigindo-se para o xilema. 

Nesse tecido vascular, as bactérias podiam transportar-se pela planta e assim 

colonizá-la de forma sistêmica. Tem sido observado que, uma vez dentro da 
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planta, a população endofítica é capaz de crescer entre 2,0 e 7,0 log10 células 

por grama de tecido fresco (McInroy & Kloepper, 1994; Shishido et al., 1999).  

 Tem sido mostrado que certas bactérias endofíticas também promovem o 

crescimento de plantas, assim como aumentam a resistência das mesmas ao 

ataque de patógenos, contra seca e mesmo contra herbivoria. Devido a isso, o 

seu potencial comercial tem recebido grande atenção. Em particular, tem se 

observado um especial interesse na possível aplicação comercial de endófitos 

geneticamente modificados (EGMs). Isto requer um eficiente nível de 

recolonização de tais bactérias (Germaine et al., 2004). Além disso, é 

necessário prever o impacto da liberação de EGMs no ambiente natural 

(Andreote et al., 2004). 

Para se avaliar uma colonização eficiente e tamanho da população 

bacteriana, é necessário localizar e identificar a bactéria inoculada dentro da 

planta hospedeira. A introdução de genes de resistência a antibióticos em tais 

bactérias seria então um método simples de se avaliar a colonização. No 

entanto, as bactérias inoculadas em plantas podem temporariamente perder 

seu fenótipo de resistência aos antibióticos (Nairn & Chanway, 2002). Este 

problema pode ser resolvido ao se aclopar a resistência a antibióticos com 

genes que expressam a green fluorescent protein (GFP), cujo fenótipo visual é 

único, bem como um método simples e estável para o estudo da dinâmica da 

população de organismos no interior dos tecidos vegetais. A GFP é um 

polipeptídeo de 27 kDa que, quando irradiada com luz negra ou luz UV (A395), 



 

77

produz fluorescência verde (A508). Este é um marcador útil para estudar 

microrganismos em ambientes naturais, pois a maioria das bactérias Gram-

negativa é capaz de expressar GFP. Além disso, a proteína não requer 

qualquer substrato exógeno e é extremamente estável.  

Os EGMs, em geral, contêm plasmídios recombinantes, e o destino de 

um plasmídio no ecossistema pode ser monitorado com auxílio de um gene 

marcador adequado. Portanto, o gene gfp pode ser muito útil nestes casos. 

(Goris, 2003).  

Souza et al. (2000) construíram o plasmídio bifuncional (pPAgfp) de 2,9 

Kb contendo duas origens de replicação, uma de P. agglomerans e uma de E. 

coli, além dos genes de resistência à ampicilina e gfp.  

Os objetivos do presente trabalho foram (i) transformar dois isolados 

C33.1 (cacau) e PR2/7 (citros) de enterobactérias endofíticas com o plasmídio 

pPAgfp; (ii) avaliar a estabilidade in vitro de pPAgfp nestes EGMs; (iii) inocular 

enterobactérias endofíticas do tipo selvagem e respectivos EGMs em plântulas 

de Catharantus roseus (vinca); (iv) reisolar estes EGMs e analisar o impacto 

dos mesmos sobre a população natural de vinca, usando a técnica de. ARDRA.  

 

5.2 Material e Métodos 

 

5.2.1 Isolados bacterianos, plasmídio e condições de cultivo 
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Os isolados bacterianos, endófitos geneticamente modificados (EGMs) e 

plasmídio utilizados neste trabalho estão descritos na Tabela 1. Os isolados 

foram crescidos em meio LB [Luria Bertani - 10 g/l de triptona (Difco); 5 g/l 

extrato de levedura (USB); 10 g/l de NaCl (Merck); pH 7,0] por 18 h a 28°C sob 

agitação (200 rpm). O antibiótico ampicilina (USB) (100 µg/ml) foi adicionado ao 

meio para manutenção do plasmídio, após transformação com pPAgfp.  

 

Tabela 1. Plasmídio e isolados bacterianos utilizados, e suas 

características relevantes 

 

Isolado ou plasmídio Características Fonte 

   
Isolados   
C33.1 AmpS; isolado de cacau ESALQ/USP 

PR2/7 AmpS; isolado de citros Araújo et al. 2002 

C33.1(pPAgfp) (=EAgfp) AmpS; GFP Este estudo 

PR2/7 (pPAgfp) (=ECgfp) AmpS; GFP Este estudo 

Escherichia coli DH5α (pPAgfp) AmpR; GFP Souza et al., 2000 

   

Plasmídio   
pPAgfp AmpR; GFP Souza et al., 2000 

 

AmpS, AmpR: sensibilidade e resistência à ampicilina, respectivamente; GFP: denota a 

expressão da proteína fluorescente verde; ESALQ/USP: isolados da coleção de bactérias 

endofíticas do Laboratório de Genética de Microrganismos “Prof. João Lúcio de Azevedo” 

ESALQ/USP 
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5.2.2 Extração de DNA genômico  

 

As linhagens foram cultivadas em 5 ml de LB líquido por 24 horas a 28°C 

sob agitação (150 rpm). Um volume de 2 - 4 ml da cultura foi centrifugado por 5 

min a 14.000 g e as células ressuspendidas em 500 µl de TE [(10 mM de Tris-

HCl; Sigma pH 8,0), centrifugadas e ressuspendidas novamente em 500 µl de 

TE com o acréscimo de 0,5 g de pérolas de vidro de 0,1 mm de diâmetro 

(Sigma)] e 15 µl de SDS 20%. As células foram agitadas em um 

homogeneizador (Mine-BeadbeaterTM, Biospec) por 30 s a 3.500 bpm. Ao lisado 

celular foram adicionados 500 µl de fenol, homogeneizados por inversão e 

centrifugados por 5 min a 14.000 g. A fase aquosa foi extraída uma vez com 

fenol-clorofórmio (Sigma) (1:1) e uma vez com clorofórmio (Merck), então, o 

DNA foi precipitado com 1/10 volume de NaCl 5 M (Merck) e 0,6 volume de 

isopropanol (Merck) (3 min à temperatura ambiente) e coletado por 

centrifugação (10 min a 14.000 g). O precipitado de DNA foi lavado com etanol 

70%, seco a 37°C e ressuspendido em 50 µl de água milli-Q esterilizada. O 

DNA total foi analisado por eletroforese em gel de agarose (Invitrogen) (0,8% 

p/v) em tampão 1x TAE [(40 mM de Tris-acetato (Sigma); 1 mM de EDTA 

(Sigma)] e corado com brometo de etídio(Sigma) (0,5 µg/ml), segundo 

Sambrook et al. (1989). 
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5.2.3 Extração de DNA plasmidial 

 

 O DNA plasmidial foi extraído utilizando o Plasmid Midi kit (Qiagen) a 

partir de células cultivadas em 250 ml de meio LB por 24 h a 28°C, de acordo 

com recomendações do fabricante. 

 

5.2.4 Transformação de enterobactérias endofíticas  

 

 Células eletrocompetentes de Enterobacter agglomerans C33.1 e 

Enterobacter cloacae PR2/7 foram obtidas da seguinte forma: as células foram 

crescidas em meio LB por 18 h a 28°C, diluídas em meio LB (1:50) e 

monitoradas por espectrofotometria até que atingissem OD600 = 0,4 to 0,7. Tais 

células foram centrifugadas (10.000 g) por 10 min a 4°C e lavadas três vezes 

com água gelada esterilizada (mili Q). A suspensão de células foi concentrada 

50x em glicerol (Merk) 10% gelado e esterilizado. Em seguida, as células foram 

aliquotadas e mantidas a -80°C. Para transformação bacteriana, 60 µl de 

células eletrocompetentes foram misturados com solução de DNA (100 ng/µl) 

em uma cubeta de 0,1 cm (Bio-Rad). A eletroporação foi realizada usando o 

Gene Pulser (Bio-Rad) com os seguintes parâmetros: voltagem 2,5 kV; corrente 

25 mA; capacitância de 25 µF e resistência de 200 Ω, resultando em um tempo 

constante que variou entre 4 - 6 ms. Imediatamente após o pulso, 1 ml de meio 

LB foi adicionado à cubeta. A suspensão de células foi transferida para um tubo 
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de 1,5 ml, e mantido sob agitação (150 rpm) por 1 h a 28°C. Bactérias 

transformadas foram selecionadas em meio LB sólido suplementado com 

ampicilina (USB) (100 µg/ml). 

 

5.2.5 Teste da estabilidade do plasmídio in vitro 

 

A estabilidade do plasmídio pPAgfp nas linhagens transformadas (ECgfp 

e Eagfp) foi avaliada da seguinte forma: EGMs foram crescidos em meio LB 

suplementado com ampicilina (100 µg/ml) por 18 h e diluídos a 103 UFC/ml em 

50 ml de LB sem antibiótico. ECgfp e EAgfp foram crescidos por 

aproximadamente 36 gerações (duas vezes). Convém informar que, de acordo 

com experimentos prévios, 40 min foi o tempo médio de geração das 

enterobactérias em questão, ou seja o tempo necessário para que estas 

aumentem um ciclo log ou se dupliquem. As células (103 UFC/ml) da 36a 

geração foram crescidas por mais 36 gerações. Uma fração das culturas foi 

então usada para diluições seriadas. Alíquotas foram semeadas em placas 

contendo meio LB sem ampicilina, o antibiótico requerido para a seleção do 

plasmídio. Com auxílio de palito, 100 colônias escolhidas aleatoriamente foram 

inoculadas em LB ágar suplementado com ampicilina e incubadas por 24 h a 

28°C. As colônias foram então contadas e a porcentagem de EGMs contendo 

pPAgfp foi calculada. 
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5.2.6 Detecção da expressão do gene gfp em enterobactérias endofíticas 

 

A expressão heteróloga do gene gfp pelas bactérias contendo pPAgfp foi 

analisada após 24 h de incubação a 28°C, em meio LB suplementado com 

ampicilina (100 µg/ml). Os EGMs expressando gfp e resistentes a ampicilina 

(100 µg/ml) foram observados sobre transluminador de luz ultravioleta 

(Fotodyne). a 300 - 360 nm.  

 

5.2.7 Experimentos em casa de vegetação  

 

 Os testes em casa de vegetação foram realizados em plântulas de 

Catharantus roseus (vinca), uma planta modelo utilizada para experimentos in 

planta (Monteiro et al. 2001), 30 dias após sua semeadura. As plântulas foram 

acondicionadas em vasos, que permaneceram sob condições de casa de 

vegetação. O experimento usado consistiu de delineamento inteiramente ao 

acaso, com 14 repetições, com vasos individuais para cada tratamento e 

controle constituído de plantas não-inoculadas. Tratamentos consistiram de 

plantas inoculadas com E. agglomerans C33.1 (Tratamento I); E. cloacae PR2/7 

(II); EAgfp (III), ECgfp (IV). As raízes das plantas foram lavadas em água 

corrente para a retirada do solo agregado às mesmas. Em seguida, as plântulas 

foram colocadas em uma suspensão bacteriana (109 UFC/ml) em tampão PBS 
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(8 g/l de NaCl (Merck), 0,2 g/l de KCl (Merck), 1,4 g/l de Na2HPO4 (Merck) e 

0,24 g/l de KH2PO4 (Merck). Após serem colocadas na suspensão de bactérias, 

as raízes tiveram 1/4 de suas extremidades cortado com auxílio de lâmina de 

bisturi esterilizada. As plântulas foram deixadas por uma hora em contato com a 

suspensão bacteriana, para então serem transplantadas para vasos contendo 

substrato para o crescimento das mesmas. As plantas foram mantidas em casa 

de vegetação por 20 dias, a uma temperatura média de 28°C. 

 

5.2.8 Reisolamento de EGMs  

 

Os experimentos de reisolamento de enterobactérias endofíticas de caule 

e raiz de C. roseus (vinca) foram feitos 10 e 20 dias após a inoculação. As 

plantas de vinca foram removidas do solo, suas raízes foram lavadas em água 

corrente para retirada de solo agregado às mesmas. Em seguida, as plantas 

foram envoltas em papel toalha e transportadas imediatamente para o 

laboratório, onde foram e separadas em caule e raiz. Caules e raízes foram 

também separados por tamanho e aparência da superfície para excluir 

amostras com alguma injúria ou tamanho reduzido.  

As bactérias endofíticas foram isoladas por meio de desinfecção 

superficial dos tecidos, que consistiu nas seguintes etapas: lavagem por 1 min 

em etanol (Merck) 70%; 2 min em hipoclorito de sódio (NaOCl) (Trikem) a 2% 

de cloro ativo (v/v) e 30 seg em etanol 70%, seguido de duas lavagens em água 
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destilada esterilizada. Os tecidos foram cortados assepticamente, em pequenos 

fragmentos com o auxílio de bisturi. Em seguida, todo o material foi transferido 

para tubos de 15 ml, contendo 1 ml de tampão PBS (para fragmentos de caule) 

e 2 ml do mesmo tampão para fragmentos de raiz. Os tubos foram incubados 

sob agitação (100 rpm) a 28°C por 1 h e 30 min. Diluições apropriadas em 

tampão PBS foram semeadas em TSA (Merck) 5% suplementado com o 

fungicida Benlate (Du Pont) (100 µg/ml). 

 Foram utilizadas 3 plantas de cada tratamento e 4 placas de Petri por 

tecido vegetal. As placas foram incubadas a 28°C e avaliadas com 2, 8 e 15 

dias de crescimento. Alíquotas da água destilada utilizada na última lavagem 

foram semeadas em TSA 5% suplementado com o fungicida Benlate (100 

µg/ml), incubadas a 28°C por 4-15 dias para confirmar se o processo de 

desinfecção foi bem sucedido. Amostras também foram semeadas em meio 

TSA 5% suplementado com 100 µg/ml de ampicilina para selecionar bactérias 

expressando o gene gfp. 

 A população bacteriana por grama de tecido vegetal fresco (UFC/g TVF) 

foi estimada pela contagem de colônias cultivadas em meio TSA 5%. Colônias 

características de cada tipo morfológico foram repicadas e selecionadas para 

estocagem. 
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5.2.9 Amplificação do rDNA 16S 

 

 A amplificação do rDNA 16S foi realizada por meio da técnica de PCR 

direto de colônia, de acordo com Gussow & Clackson (1989), com 

modificações. Foram escolhidas aleatoriamente de uma a sete colônias de cada 

tratamento (expressando ou não o gene gfp) isoladas de vinca, para serem 

submetidas a PCR do rDNA 16S. Foram utilizados os primers universais para 

bactérias P027F (5’-GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’) e 1378R (5’-

CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3’), que são específicos para o gene do 

rRNA 16S. As reações apresentaram um volume final de 50 µl, contendo 5 a 10 

ng de DNA molde; 0,2 µM de cada primer; 0,2 mM de cada dNTPs; 3,75 mM de 

MgCl2 e 0,5 U da enzima Taq DNA polimerase em 20 mM de Tris-HCl pH 8,4 e 

50 mM KCl, todos pertencentes à marca Invitrogen. Em todas as reações foi 

utilizado um controle negativo sem o DNA molde. 

A reação de amplificação foi realizada em termociclador (Perkin-Elmer 

GeneAmp® PCR System 9700) programado para realizar uma desnaturação 

inicial a 94°C por 4 min, 25 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 s, anelamento 

a 63°C por 1 min e extensão de primers a 72°C por 1 min, seguida de extensão 

final a 72°C por 7 min. Após a amplificação, 5 µl da reação de PCR foram 

avaliados por eletroforese em gel de agarose (Invitrogen) (1,2% p/v) em tampão 
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1x TAE e corado com brometo de etídio (Sigma) (0,5 µg/ml), para visualização 

de um fragmento de aproximadamente 1.350 pb. 

 

5.2.10 Procedimentos de ARDRA 

 

O impacto da inoculação de enterobactérias endofíticas sobre a 

população de bactérias endofíticas de vinca foi avaliada usando a técnica de 

ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis). Para isso, 1 µg do 

fragmento de 16S rDNA amplificado foi digerido com a enzima de restrição AluI, 

de acordo com recomendações do fabricante (IBM Fermentas). Após a 

digestão, toda a reação foi analisada por eletroforese em gel de agarose (2,5% 

p/v) (Invitrogen) em tampão 1x TAE por 4 h a 80 V, juntamente com o marcador 

de peso molecular DNA Ladder 100 pb (IBM Fermentas). Em seguida, o gel foi 

corado com brometo de etídio (Sigma) (0,5 µg/ml) por 15 min, observado sobre 

luz ultravioleta e fotografado utilizando o sistema Gel Doc 2000 (Bio-Rad).  

 

5.2.11 Avaliação do índice de diversidade 

 

A diversidade bacteriana de vinca foi calculada usando o índice de 

diversidade de Shannon (H). Para a execução dos cálculos, a seguinte equação 

modificada de Magurran (1988) foi usada para cada tratamento: (H = -
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Σ(xi/x0)ln(xi/x0) onde xi = número de indivíduos em um grupo) e x0 = número total 

de indivíduos). 

 

5.2.12 Análise estatística  

 

A análise estatística foi feita com auxílio do programa SAS versão 6.0 

(SAS, 1989) A ANOVA foi analisada com delineamento experimental 

inteiramente casualizado, a qual testou hipóteses a 5% de significância (Steel & 

Torrie, 1980). Os valores de UFC/g TVF foram transformados usando log10 de 

X+1 antes da análise da variância. O teste de Tukey foi usado para comparação 

entre as médias. O teste T foi realizado de acordo com o método proposto por 

Magurran (1988) para detectar diferença entre os índices de diversidade, 

obtidos para cada tratamento, segundo os experimentos de ARDRA. 

 

5.3 Resultados 

 

5.3.1 Transformação de enterobactéria endofítica e estabilidade de pPAgfp 

in vitro   

 

Os experimentos de transformação utilizando linhagens de Enterobacter 

como recipiente foram feitos usando o plasmídio pPAgfp, conforme descrito em 

material e métodos. No primeiro passo dos experimentos de tranformação, o 
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DNA do plasmídio foi obtido da linhagem de E. coli DH5α e inserido por 

eletroporação no isolado selvagem C33.1 (E. agglomerans). Foram obtidos 

mais de 2 x 104 transformantes/µg de DNA (agora chamados de Eagfp), 

indicando que o plasmídio pPAgfp foi transferido para E. agglomerans C33.1 

com alta eficiência. Em seguida, no segundo passo dos experimentos de 

transformação, o DNA do plasmídio obtido de E. coli DH5α foi transferido para o 

isolado PR2/7 (E. cloacae), agora chamado ECgfp. Mais de 4 x 103 

transformantes/µg de DNA foram obtidos, indicando que pPAgfp foi transferido 

para E. cloacae PR2/7 também com eficiência considerável.  

As análises de um grupo de transformantes escolhidos ao acaso, revelou 

que o plasmídio pPAgfp foi mantido estável nas linhagens ECgfp e Eagfp após 

36 gerações, sem pressão de seleção por antibiótico. Foram obtidos valores de 

100% de estabilidade para ECgfp e 99,5% para Eagfp. Isto significa que 100% 

e 99,5% das colônias analisadas apresentaram resistência à ampicilina e 

expressaram o gene gfp. Da mesma forma, os transformantes EAgfp e ECgfp 

revelaram que o plasmídio pPAgfp também foi mantido estável mesmo após 

transcorridas 72 gerações, na ausência de pressão de seleção por antibiótico. 

Os valores obtidos foram 99,5% e 98,5% de estabilidade, respectivamente 
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5.3.2 Reisolamento de EGMs  

 

A colonização de enterobactérias endofíticas em plantas de vinca foi 

avaliada em dois períodos após inoculação dos isolados selvagens: C33.1 e 

PR2/7 e EGMs: ECgfp e Eagfp; e por comparação com as plantas não-

inoculadas. Nenhum sintoma de doença foi observado nas plantas durante o 

período experimental (Figura 1). Para garantir que o número de bactérias 

endofíticas isoladas representava somente as células do interior dos tecidos da 

planta, um procedimento controle foi efetuado para confirmar se a esterilização 

superficial dos tecidos foi bem sucedida. Sendo assim, durante os 

experimentos, nenhum crescimento bacteriano foi observado nas placas 

controle da desinfecção superficial, mostrando que a metodologia utilizada 

eliminou a comunidade epifítica cultivável dos tecidos vegetais. 

Foram observados poucos tipos morfológicos nos endófitos isolados de 

vinca (Figura 2A), isso sugere uma baixa diversidade da população cultivável 

isolada em placa. Esse observação foi confirmada pela análise da diversidade 

derivada dos experimentos de ARDRA.  

Foi possível isolar EGMs expressando o gene gfp in vitro (Figura 2B e 

2C). Além disso, foram observadas por microscopia de fluorescência, bactérias  
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Figura 1 – Plantas de vinca 30 dias após a inoculação de enterobactérias 

endofíticas. Nota-se ausência de qualquer sintoma de doença nas 

mesmas. A) Trat. I, B), Trat. II, C), Trat. III, D) Trat IV, E) Planta do 

controle 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Bactérias endofíticas isoladas de vinca 10 dias após a inoculação. A) 
Alguns tipos morfológicos observados; B) Bactérias expressando gfp, 

isoladas de plantas do Trat. III; C) Bactérias expressando gfp, 

isoladas de plantas do Trat. IV. Algumas colônias não expressaram 

gfp (setas) 

A B C

D E

A B C
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expressando o gene gfp no interior de tecidos de raiz de vinca, 10 dias após a 

inoculação (dados não mostrados).  

A densidade total da comunidade bacteriana endofítica variou em torno 

de 102 a 106 UFC/g TVF, na ausência de pressão de seleção por ampicilina. 

Porém, esta densidade variou com o tipo de tecido analisado, pois a densidade 

populacional foi maior em raiz do que em caule. Além disso, conforme 

observado na Figura 3A, a densidade bacteriana total foi maior na ausência de 

pressão de seleção, (tratamentos I a IV). A população bacteriana expresssando 

o gene gfp (Figura 3B) diminuiu drasticamente após 20 dias em ambos os 

tratamentos inoculados com Eagfp (trat. III) e ECgfp (trat. IV) sob pressão de 

seleção (Figura 3B). Tal população diferiu consideravelmente entre 10 e 20 dias 

após a inoculação, nos tratamentos com EAgfp e ECgfp, tanto em caule quanto 

em raiz (P< 0,05). 

 

5.3.3 Efeito da inoculação de EGMs endofíticos sobre a população 

endofítica natural de vinca  

 

O impacto da inoculação de enterobactéria endofítica sobre a população 

natural de vinca foi avaliado usando a técnica de ARDRA. Um total de uma a 

sete colônias de bactérias isoladas de vinca (expressando ou não o gene gfp) 

foram escolhidas aleatoriamente de cada tratamento para serem analisadas por 

ARDRA, usando a enzima AluI. Foram observados seis perfis eletroforéticos  
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Figura 3 – Número de bactérias (UFC/g de tecido fresco) reisoladas do interior de caule 

e raiz de plantas de vinca, 10 e 20 dias após a inoculação de 

enterobactérias endofíticas. (A) Colônias reisoladas em meio TSA na 

ausência de antibiótico. (B) Enumeração de colônias resistentes à 

ampicilina, expressando gfp. Os dados representam a média das 

repetições. As barras indicam o desvio padrão das médias resultantes da 

avaliação de 3 plantas 
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resultantes da digestão com AluI, que foram chamados de haplótipos A, B, C, 

D, E e F. O haplótipo A contou com o maior número de representantes (20), 

enquanto o haplótipo E compreendeu cinco representantes, e o haplotipo F 

contou com dois representantes. Os haplótipos B, C e D contaram com apenas 

um representante cada. Perfis idênticos ao do haplótipo A foram encontrados 

em todos os tratamentos. Ao contrário, o haplótipo B foi encontrado 

exclusivamente no controle, enquanto que os haplótipos C e D foram 

detectados somente no tratamento cujas plantas foram inoculadas com o 

isolado C33.1.  

Como conseqüência da introdução de enterobactérias endofíticas em 

vinca, foram observados quatro haplótipos diferentes (C, D, E e F), os quais não 

foram observados no controle. Tais dados estão de acordo com a diversidade 

genética observada nos experimentos de ARDRA. Segundo os cálculos de 

diversidade usando o índice de Shannon, foi observada maior diversidade entre 

os isolados do tratamento III e tratamento I seguidos do tratamento II, controle e  

tratamento IV (Figura 4). 
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Figura 4 – Índices de diversidade (H) de bactérias endofíticas isoladas de 

plantas de vinca, nos diferentes tratamentos, obtidos a partir 

dos experimentos de ARDRA. Barras com a mesma letra não 

são significativamente diferentes pelo teste t (P>0,05) 
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5.4 Discussão 

 

 A compreensão da diversidade microbiana pode representar a base para 

a utilização de microrganismos endofíticos geneticamente modificados (EGMs) 

como inoculantes, uma vez que seu estabelecimento na planta depende de sua 

habilidade em colonizar e competir com a comunidade microbiana natural 

(Kloepper & Beauchamp, 1992). Além disso, qualquer utilização de 

microrganismos na agricultura requer uma avaliação dos riscos ambientais 

associados com a introdução de microrganismos naturais ou não dentro da 

planta (Jackman et al. 1992). 

 A expressão do gene gfp pode ser uma ferramenta útil no 

monitoramento de endófitos (Newman & Reynolds, 2005). Este gene marcador 

tem sido muito útil em estudos de colonização e na visualização dos eventos de 

infecção e nodulação de raiz, tanto em Rhizobium spp. quanto em 

Agrobacterium tumefasciens (Gage et al., 1996; Li et al., 1999; Stuurman et al., 

2000). Elbeltagy et al. (2001) mostraram o sucesso da colonização de caule de 

plantas de arroz por uma versão marcada com gfp do fixador de nitrogênio 

Herbaspirillum, enquanto que Ramos et al. (2000) usaram gfp para avaliar o 

estado fisiológico de células de Pseudomonas putida na rizosfera de sementes 

de cevada. Dessa forma, no presente trabalho ambos os isolados E. cloacae 

PR2/7 e E. agglomerans C33.1 foram transformados eficientemente com o 

plasmídio pPAgfp, e passaram a ser chamados ECgfp e Eagfp, 
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respectivamente. A eficiência de transformação foi maior para E. agglomerans 

C33.1 do que para E. cloacae PR2/7. Resultados similares foram obtidos por 

Quecine (comunicação pessoal), que transformou estas mesmas linhagens com 

o plasmídio pNKBOR. O plasmídio pPAgfp foi mantido estável in vitro, tanto em 

EAgfp quanto em ECgfp, por pelo menos 72 gerações, sem seleção por 

antibiótico. Isto sugere que pPAgfp não apresentou qualquer problema que 

comprometesse sua herança e estabilidade. 

Foi constatado que EAgfp e ECgfp colonizaram vinca após sua 

inoculação. A densidade de bactérias endofíticas foi maior em raiz do que em 

caule, na ausência de seleção por antibiótico. Estes dados estão de acordo com 

trabalho feito por Kuklinsky-Sobral et al. (2004) com população bacteriana 

endofítica de soja, que diminuiu no sentido raiz>caule>folha. Além disso, 

linhagens de enterobactérias podem diferir muito em sua habilidade de invadir o 

interior da planta e colonizar as raízes (Dong et al., 2003).  

A densidade total de bactérias endofíticas foi maior na ausência de 

seleção por antibiótico, indicando que a maioria da população natural cultivável 

de vinca é sensível à ampicilina. A expressão do gene gfp pelas bactérias 

endofíticas caiu drasticamente após 720 gerações (20 dias). Tal observação foi 

mais evidente para o tratamento cujas plantas foram inoculadas com ECgfp, no 

qual nenhuma colônia foi observada expressando gfp, pelo menos em raiz. 

Convém ressaltar que foram observadas por microscopia eletrônica bactérias 

expressando o gene gfp em raiz de vinca, dez dias após a inoculação. Isto 
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sugere que o plasmídio pPAgfp foi mantido estável in planta por pelo menos 

360 gerações. A sobrevivência dos EGMs por até 20 dias após a inoculação 

sugere que eles são bons colonizadores, e sua rápida distribuição pela planta 

indica que eles utilizam o sistema vascular como rota para colonizar a planta. 

Foi usada a técnica de ARDRA com a enzima de restrição AluI para 

avaliar o impacto dos EGMs sobre a diversidade da população natural de vinca. 

Tal técnica tem sido muito utilizada para avaliar diversidade genética de 

populações naturais (di Cello et al., 1997; Mocali et al., 2003; Michaud et al., 

2004). Uma alteração na diversidade genética da população natural de vinca foi 

demonstrada após a introdução de enterobactérias endofíticas, uma vez que 

esta diversidade foi igual ou superior a observada nas plantas controle. Dessa 

forma, pôde-se demonstrar que a diversidade genética da população natural de 

vinca não decaiu após a introdução de enterobactérias endofíticas ou de EGMs  

Em resumo, os resultados mostraram que os EGMs (ECgfp e Eagfp) 

foram capazes de colonizar o interior de tecidos de vinca, estabelecendo-se em 

uma densidade alta dentro da planta, além de expressarem o gene gfp. Isto 

sugere que tais endófitos são bons colonizadores e bons competidores. Além 

disso, os resultados indicaram que tecidos de vinca proporcionaram um 

ambiente favorável à proliferação bacteriana e à expressão de gfp, sob 

condições controladas. Nenhum dos isolados endofíticos inoculados em vinca 

provocou qualquer sintoma de doença na planta. Assim, tais bactérias poderão 

ser utilizadas no futuro como vetores para secretar enzimas ou outras 
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proteínas, uma vez que a manipulação genética de bactérias endofíticas é mais 

fácil do que a manipulação genética de plantas. Segundo Newman & Reynolds 

(2005), se as bactérias selecionadas forem capazes de colonizar múltiplos 

hospedeiros, como parece ser o caso dos isolados Eagfp (cacau) e ECgfp 

(citros), somente poucos tipos de bactérias precisariam ser obtidos para sua 

utilização como vetor. Contudo, são necessários estudos em condições de 

campo para se adquirir mais conhecimento sobre o processo de colonização e 

dinâmica destes EGMs em outras plantas. 

 

5.5 Conclusões 

 

Os resultados apresentados permitiram concluir que, pelo menos com o 

material biológico e condições usadas: 

 

a) endófitos podem ser transformados eficientemente e os vetores se mantêm 

estáveis in vitro por muitas gerações; 

b) bactérias endofíticas geneticamente modificadas (EGMs) podem colonizar 

rapidamente plantas hospedeiras sem causar sintomas de doença; 

c) após introdução de EGMs, não há queda na diversidade genética da 

população natural do hospedeiro; 

d) EGMs potencialmente podem ser utilizados como vetores para secretar 

enzimas e outras proteínas em hospedeiros vegetais. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

 

a) os isolados de enterobactérias endofíticas de cacau, cana-de-açúcar, 

eucalipto, citros e soja foram identificados como pertencentes aos gêneros 

Enterobacter, Erwinia e Pantoea, sendo este último foi o mais freqüente; 

 

b) os isolados de cacau, citros e eucalipto apresentaram alta especificidade 

com a planta hospedeira;  

 

c) os isolados de cana-de-açúcar e eucalipto não são clonais, pois exibiram 

grande diversidade de acordo com a planta hospedeira; 

 

d) foi observada presença de Hafnia endofítica, a qual não tinha sido relatada 

anteriormente; 

 

e) todos os isolados apresentaram sensibilidade ao antibiótico canamicina, 

porém a sensibilidade à ampicilina variou de acordo com a planta 

hospedeira;  
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f) a produção de celulase pelos isolados variou segundo a planta hospedeira; 

 

g) análise da diversidade genética por seqüenciamento do rDNA 16S e BOX-

PCR agrupou a maioria dos isolados em subespécies de Pantoea 

agglomerans; 

 

h) os isolados endofíticos de eucalipto e soja apresentaram maior diversidade 

genética; 

 

i) dois isolados endofíticos, um de cacau e outro de citros, foram 

transformados eficientemente com o plasmídio pPAgfp, que se manteve 

estável nos dois isolados por 72 gerações in vitro; 

 

j) os dois isolados endofíticos geneticamente modificados (EGMs) foram 

capazes de colonizar plantas de vinca, e nenhum sintoma de doença foi 

observado; 

 

k) a diversidade genética da população microbiana natural de vinca não decaiu 

após a introdução de EGMs. 
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