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RESUMO 
 

Diversidade e caracterização genética de comunidades microbianas 
endofíticas associadas à cana-de-açúcar 

 
A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do Brasil e nos últimos anos está 

recebendo especial atenção devido ao crescente aumento da área cultivada e produção de etanol 
para uso como biocombustível. Considerando-se sua importância econômica e a possibilidade do 
uso de plantas geneticamente modificadas, essa cultura tem se tornado foco de pesquisas 
relacionadas à produtividade e sustentabilidade. Neste contexto, o estudo de comunidades 
microbianas associadas à cana-de-açúcar é de fundamental importância, pois além dessas 
comunidades desempenharem importante papel funcional na interação com a planta, os estudos 
realizados nas condições tropicais são limitados. Comunidades de fungos e bactérias associadas à 
cana-de-açúcar geneticamente modificada IMI-1 e sua isolinha convencional SP80-1842 foram 
sistematicamente isoladas de plantas cultivadas em área experimental em Piracicaba, SP, Brasil. 
Por meio de isolamento e PCR-denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE) foi 
verificado que a transgenia não afeta a diversidade da comunidade fúngica associada à cana-de-
açúcar. A diversidade dessas comunidades foi descrita e caracterizada molecularmente. O fungo 
Fusarium moniliforme apresentou alta freqüência de isolamento e também foi observado que o 
gene da endopoligalacturonase, pgIII, desempenha um importante papel no tipo de associação, 
endofítica ou patogênica, do F. moniliforme e a planta. O complexo Burkholderia cepacia 
constitui uma importante fração da comunidade de bactérias associada à cana-de-açúcar no Brasil 
e isolados deste complexo são capazes de inibir o crescimento do patógeno F. moniliforme. 
Análises filogenéticas indicaram que os isolados de bactérias endofíticas de Burkholderia são 
proximamente relacionados com linhagens-tipo do complexo B. cepacia isoladas de pacientes de 
fibrose cística. 

 
Palavras-chave: Cana-de-açúcar; Comunidades microbianas; Fusarium moniliforme; Complexo 
Burkholderia cepacia 
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ABSTRACT 
 

Diversity and genetic characterization of endophytic microbial 
communities associated with sugarcane 

 
In Brazil, the sugarcane is one of the most important cultivated crops. The sugarcane has 

received increased interest in the last years because of increase of the cultivated area and ethanol 
production to be used as biofuel. Considering its economical importance and the possibility of the 
use of the genetically modified plants; this crop has become the aim of current research for 
productivity and sustainability. In this context, the work on microbial communities associated 
with sugarcane is remarkable, because both, these communities play important functional role in 
the interaction with the plant, and studies performed in tropical conditions are limited as well. 
Fungal and bacterial communities associated with genetically modified sugarcane IMI-1 and its 
conventional isoline SP80-1842 were systematically isolated from plants cultivated in an 
experimental area in Piracicaba, SP, Brazil. The fungal communities associated with sugarcane 
were accessed by means of cultivation approach and PCR-denaturing gradient gel 
electrophoresis; the results revealed that these communities are not affected by transgeny. The 
microbial communities’ diversity was characterized and identified by using molecular tools. The 
fungus Fusarium moniliforme showed high frequency in association with the plant and it was 
observed that the endopolygalacturonase gene, pgIII, plays important role in order to determine 
the sort of association, either endophytic or pathogenic, between F. moniliforme and the host. The 
Burkholderia cepacia complex is an integral part of the endophytic bacterial community of 
sugarcane in Brazil and isolates of this complex are able to control F. moniliforme growth. 
Phylogenetic analyses indicated that the endophytic Burkholderia are closely related to clinical 
isolates of the B. cepacia complex isolated from cystic fibrosis patients. 
 
Keywords: Sugarcane; Microbial communities; Fusarium moniliforme; Burkholderia cepacia 
complex 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“There are more things in heaven and earth, Horatio, 

Than are dreamt of in your philosophy.” 

(Hamlet, ato I, cena 1 | Shakespeare) 

 

O estudo sobre a diversidade e caracterização genotípica de comunidades microbianas 

endofíticas associadas à cana-de-açúcar apresenta aspectos científicos básicos e aplicados no 

contexto do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Primeiramente, este trabalho abrange 

comunidades de fungos e bactérias associadas de diferentes formas à cultura, sendo que além de 

endófitos de folha, colmo e raiz, são avaliadas comunidades associadas à rizosfera do hospedeiro. 

Do ponto de vista da ciência básica são exploradas as questões que envolvem a determinação do 

comportamento endofítico ou patogênico de fungos e o mecanismo molecular utilizado na 

inibição de patógenos por bactérias endofíticas. Do ponto de vista aplicado são descritas bactérias 

endofíticas capazes de controlar o crescimento de patógenos da cultura da cana-de-açúcar, 

podendo, conseqüentemente, ser usadas como agentes no controle biológico de doenças. Com a 

utilização de ferramentas moleculares é apresentada uma descrição dos principais gêneros que 

constituem as comunidades fúngicas e bacterianas cultivadas e associadas ao hospedeiro. 

A hipótese inicial do estudo considerou a possibilidade do cultivo de cana-de-açúcar 

geneticamente modificada para a resistência ao herbicida imazapir afetar a diversidade da 

comunidade microbiana associada. Ao longo do desenvolvimento do trabalho, com o surgimento 

dos resultados preliminares o estudo foi conduzido a diferentes aspectos relacionados à interação 

entre as comunidades microbianas e a cana-de-açúcar. O estudo referente às comunidades 

fúngicas focou na caracterização molecular do gênero Fusarium e na possibilidade de genes da 

endo-poligalacturonase desempenharem importante papel na determinação do comportamento 

endofítico ou patogênico de Fusarium moniliforme, agente causal de Pokkah boeng em cana-de-

açúcar. O estudo referente às comunidades bacterianas focou na caracterização do gênero 

Burkholderia e seu potencial como agente de controle biológico e promoção de crescimento, 

além de elucidar a relação filogenética entre isolados de cana-de-açúcar e aqueles capazes de 

infectar pacientes com fibrose cística e levá-los à morte. 
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Dessa forma, com a finalidade de contextualizar o trabalho e os resultados apresentados 

nos capítulos subseqüentes, neste capítulo introdutório será apresentada uma revisão de literatura 

sobre a cana-de-açúcar, microrganismos endofíticos, incluindo fungos e bactérias, e de forma 

geral, diferentes abordagens moleculares para o estudo de microrganismos associados às plantas. 

 

1.1 Revisão de literatura 

 

1.1.1 A cana-de-açúcar e a utilização de plantas geneticamente modificadas 

 

A cana-de-açúcar é classificada taxonomicamente como pertencendo à classe Liliopsida; 

família Poaceae; tribo Andropogoneae; e gênero Saccharum de acordo com o NCBI 

(NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION). O cenário da evolução e 

domesticação da cana-de-açúcar descrito por Brandes em 1958 é muito semelhante ao correto, o 

qual foi estabelecido com evidências genéticas moleculares por Grivet et al. em 2004. Estes 

estudos afirmam que os cultivares nobres (Saccharum officinarum) surgiram a partir de S. 

robustum na Nova Guiné e foram espalhados por longas distâncias pelo homem. Assim, 

ocorreram hibridizações naturais com S. spontaneum na Ásia, dando origem aos cultivares Norte 

da Índia (S. barberi) e Chinês (S. sinense) (BRANDES, 1958; GRIVET et al., 2004). Uma 

importante contribuição nesse sentido foi a de Daniels e Roach, que em 1987, (DANIELS; 

ROACH, 1987) publicaram uma extensiva revisão multidisciplinar que permitiu traçar o início da 

evolução e a domesticação da cana-de-açúcar. As cultivares modernas são híbridos oriundos de 

cruzamentos usando S. officinarum com elevado nível de ploidia, complexo comportamento 

meiótico e que podem possuir até 5 a 10% do genoma das espécies parentais doadoras (LU et al., 

1994). 

Os primeiros relatos da cana-de-açúcar no Brasil datam de 1522 na cidade de São Vicente 

quando a cultura foi trazida da Ilha da Madeira por Martin Afonso de Souza e, posteriormente, 

introduzida no Pernambuco por Duarte Coelho Pereira em 1533 (BASTOS, 1987). No período 

colonial a cultura era destinada exclusivamente à produção de açúcar e a partir de 1970, com o 

incentivo do governo brasileiro, a agroindústria canavieira explorou a potencialidade e uso da 

cana-de-açúcar como fonte de energia renovável (SZMRECSÁNYI; MOREIRA, 1991) e 

atualmente o Brasil é modelo no uso do etanol como biocombustível atraindo o interesse 
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internacional (CARVALHO, 2002). Atualmente, a cana-de-açúcar é uma das culturas mais 

importantes no Brasil, com uma produção de mais de 440 milhões de toneladas em uma área de 6 

037 341 ha na safra 2005/06 de acordo com o IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA). Porém, doenças fúngicas como o Carvão (Ustilago 

scitaminea), Ferrugem (Puccinia melanocephala), Mancha ocular (Bipolaris sacchari), Podridão 

vermelha (Fusarium spp.) e Pokkah boeng (Fusarium moniliforme) podem afetar os campos 

canavieiros causando perdas de produção. Devido à limitada disponibilidade de ferramentas 

genômicas para Saccharum spp. poucos estudos têm sido conduzidos com a finalidade de prover 

conhecimento molecular para a resistência a patógenos. Mesmo em doenças de grande 

importância econômica para a cultura, como no caso de Ustilago scitaminea e Bipolaris sacchari, 

pouco é conhecido sobre a interação no nível molecular desses pato-sistemas (BORRAS-

HIDALGO et al., 2005). 

Uma das possibilidades para o aumento da produção de cana-de-açúcar no Brasil e no 

mundo é a utilização de plantas geneticamente modificadas (PGMs), porém, até o momento no 

Brasil, seu uso é restrito à pesquisa. Estudos têm sido conduzidos pelo Centro de Tecnologia 

Canavieira (CTC) em Piracicaba, SP, incluindo o desenvolvimento da variedade IMI-1 resistente 

ao herbicida imazapir. A resistência ao herbicida foi conferida à essa planta devido a presença de 

uma construção plasmidial contendo um variante do gene AHAS de trigo (ANDERSON; 

MATTHIESEN; HEGSTAD, 2004), no qual a serina da posição 653 foi substituída por uma 

asparagina, e um promotor da ubiquinona de cana-de-açúcar. Os herbicidas derivados de 

imidazolinonas possuem a capacidade de inibir a enzima acetolactato sintase (ALS), a qual é a 

primeira enzima na via da biossíntese dos aminoácidos, valina, leucina e isoleucina, (SHANER; 

ANDERSON; STIDHAM, 1984; TAN et al., 2005). A utilização de PGMs expressando 

características de interesse tem sido amplamente considerada para o aumento da produtividade 

agrícola. Neste contexto, alguns países têm cultivado PGMs resistentes ao herbicida glifosato 

(gene cp4 epsps) (PADGETTE et al., 1995; NIDA et al., 1996), resistentes às pragas (gene 

cry1Ac) (LEROY et al., 2000), resistentes aos patógenos (gene da lisozima) (LOTTMANN et al., 

1999), entre outras características de importância. Entretanto, a liberação do consumo e plantio 

destas PGMs deve ser o resultado de um intenso trabalho de avaliação dos riscos ao ambiente e 

dos benefícios que ocorrerão com a utilização desta tecnologia. 
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Poucos estudos foram realizados para se avaliar o efeito de PGMs sobre a comunidade 

microbiana associada. Entretanto, pode ser aventada a hipótese de que as plantas transgênicas 

possam deixar os produtos dos genes nelas introduzidos no solo, afetando a microbiota do 

mesmo. Neste aspecto, foi observado que plantas de tabaco geneticamente modificadas, 

expressando β-1,3-glicanase, se mostraram resistentes a Peronospora tabacina e Phytophthora 

parasitica var. nicotiana (LUSSO; KUC, 1996), mostrando o efeito da transgenia sobre fungos 

patogênicos. A população fúngica de solo de plantas de algodão, alteradas geneticamente 

expressando a endotoxina de Bacillus thuringiensis var. kurstaki, apresentou um aumento 

transiente em sua contagem total em relação à isolinha convencional (DONEGAN et al., 1995). O 

estudo realizado na comunidade fúngica associada à raiz de milho transgênico, contendo o gene 

de Bacillus thuringienses para resistência às pragas, revelou que a diversidade de fungos é menor 

na linha transgênica que na convencional, além do patógeno Fusarium moniliforme apresentar 

maiores índices de infecção na linha transgênica (TATLI; GULLU; OZDEMIR, 2004). Estudos 

realizados em vários países têm avaliado os efeitos de PGMs sobre a diversidade microbiana 

(HEUER; SMALLA, 1999; HEUER et al., 2002), mas estudos em países tropicais, onde a 

diversidade microbiana é maior, ainda são limitados, dificultando conclusões sobre os possíveis 

efeitos de PGMs sobre estas comunidades em condições tropicais. 

De maneira geral, a preocupação maior em relação às PGMs é seu efeito sobre a saúde 

humana e dos animais, e transferência gênica para outras plantas em detrimento do possível efeito 

sobre a comunidade microbiana. Se considerarmos que a interação entre a planta e 

microrganismos epifíticos, endofíticos e da rizosfera deve permanecer em equilíbrio, um aspecto 

importante na avaliação dos riscos das PGMs ao ambiente é o efeito sobre a comunidade 

microbiana associada às plantas, pois a expressão desses transgenes ou a demanda de um novo 

manejo cultural, em decorrência da transgenia, pode estimular ou inibir o desenvolvimento de 

diferentes espécies microbianas (DUNFIELD; GERMIDA, 2004), alterando dessa forma o 

equilíbrio microbiológico daquele ambiente. 

 

1.1.2 Microrganismos endofíticos 

 

Um grande número de microrganismos pode viver associado aos vegetais, tanto em sua 

superfície como em seu interior. Entre eles, estão os que podem ser classificados como 
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microrganismos epifíticos ou simplesmente epífitos, os quais habitam a superfície dos órgãos e 

tecidos vegetais e os microrganismos endofíticos ou simplesmente endófitos, os quais habitam o 

interior das plantas hospedeiras e que se distinguem de outro grupo, os patógenos que são 

capazes de causar doenças em plantas (MENDES; AZEVEDO, 2007). Praticamente todos os 

principais grupos de microrganismos convivem com vegetais, mas os fungos e bactérias são os 

mais comumente encontrados em interações microrganismos-plantas. Estima-se que o número de 

células microbianas que vivem em contato com vegetais é bastante superior ao número de células 

que formam o próprio hospedeiro. São várias as razões para que investigações na área de 

endófitos sejam continuadas e ampliadas, como por exemplo: a) os microrganismos compõem 

uma das maiores fontes de diversidade genética disponível entres os seres vivos (PROSSER et 

al., 2007); b) faltam informações nos aspectos ecológicos, genéticos e fisiológicos para elucidar a 

interação microrganismo-planta; c) vários endófitos apresentam produção de antibióticos e outros 

metabólitos de interesse farmacológico (ZHANG; SONG; TAN, 2006); d) eles podem ser 

utilizados como bioindicadores de alterações ecológicas (HELANDER; RANTIO-LEHTIMÄKI, 

1990); e) atuam como agentes no controle biológico de pragas e de doenças (WHITE JR; COLE, 

1985; BUCHENAUER, 1998)); f) produzem micoherbicidas para controle de ervas daninhas 

(CERKAUSKAS, 1988); g) podem funcionar como vetores para a expressão de genes em plantas 

hospedeiras (HAAPALAINEN et al., 1998); e h) vários endófitos são indicadores de deficiências 

nutricionais de plantas (BLODGETT et al., 2007). A grande maioria dos estudos com endófitos 

tem sido realizada em plantas de clima temperado, entretanto, recentemente, plantas de clima 

tropical têm sido pesquisadas quanto à presença, quantidade e qualidade de fungos endofíticos 

encontrados (AZEVEDO; ARAÚJO, 2007). 

São encontradas na literatura, várias definições para os microrganismos endofíticos. 

Petrini (1991) estudou principalmente os fungos e definiu endófitos como aqueles 

microrganismos que habitam o interior das plantas, sem aparentemente causar qualquer efeito 

negativo aos seus hospedeiros. Uma outra definição mais simplista apresentada mais tarde por 

Hallmann et al. (1997), define endófitos como todos aqueles microrganismos que podem ser 

recuperados do interior de plantas sadias, após uma cuidadosa desinfecção externa, eliminando 

desta maneira os microrganismos epifíticos. Uma definição mais recente, proposta por Azevedo e 

Araújo (2007) é aquela que chama de microrganismos endofíticos todos aqueles que podem ou 

não crescer em meios de cultura, ou seja, cultivados ou não, e que habitam o interior de tecidos e 
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órgãos vegetais sem causar prejuízos ao seu hospedeiro e sem produzir estruturas externas 

emergindo dos vegetais. Porém, esta última definição exclui os que produzem nódulos em raízes, 

e.g., bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio atmosférico, bem como fungos micorrízicos. 

Isto não significa que bactérias do tipo Rhizobium e fungos micorrízicos não sejam endófitos, 

mas essa separação é importante, pois os endófitos que não produzem estruturas externas foram 

até pouco tempo muito menos estudados que os fixadores simbióticos de nitrogênio e fungos 

micorrízicos. Desta forma, a revisão de Mendes e Azevedo (2007) propôs a redefinição do termo 

‘microrganismo endofítico’, considerando a definição anterior, e adicionalmente, dividindo 

endófitos em dois tipos, sendo: Tipo I, os que não produzem estruturas externas à planta; e Tipo 

II, os que produzem estruturas externas à planta. É importante ressaltar que a classificação em 

microrganismos endofíticos dos Tipos I e II, microrganismos epifíticos ou patógenos tem uma 

função meramente didática. É evidente que entre endófitos, epífitos e patógenos existe um 

gradiente que é intrínseco à Biologia de forma geral. Para penetrar nos seus hospedeiros os 

endófitos podem viver como epífitos uma parte do tempo; bem como, um microrganismo 

endofítico, pode se tornar patógeno em uma planta em condições de estresse; e ainda, um epífito, 

eventualmente pode penetrar em uma planta. 

Os microrganismos endofíticos representam uma fonte de diversidade de inestimável 

valor para ser explorada quanto ao uso aplicado em culturas de importância econômica. Os 

diversos tipos de interação com o hospedeiro e a relativa fácil obtenção por meio de isolamento 

em meio de cultura fazem desse grupo de organismos uma promissora fonte de novos produtos 

biotecnológicos. Adicionalmente, o emprego de técnicas moleculares capazes de acessar a 

comunidade não cultivada, como por exemplo, a abordagem metagenômica, amplia o espectro de 

exploração neste nicho biológico. Não obstante, a conservação de microrganismos endofíticos 

está diretamente relacionada à conservação de espécies vegetais, especialmente aquelas presentes 

em florestas tropicais (STROBEL; DAISY, 2003), as quais embora sejam imensos reservatórios 

de endófitos estão diminuindo gradativamente devido à ação antrópica. 

 

1.1.2.1 Fungos endofíticos 

 

O número estimado de espécies de fungos em nosso planeta é de 1,5 milhão, mas o 

número de espécies descritas até hoje é de aproximadamente 70 mil (HAWKSWORTH; 
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ROSSMAN, 1997). Esses números refletem o grande potencial de exploração da biodiversidade 

fúngica conhecida e desconhecida. A existência de fungos endofíticos já foi comprovada em 

todas as espécies vegetais estudadas até o momento (REDLIN; CARRIS, 1996). Os fungos 

desempenham um importante papel no ciclo de nutrientes e no desenvolvimento e saúde da 

planta hospedeira (THORN, 1997; BRIDGE; SPOONER, 2001; MARTIN; CLIQUET; 

STEWART, 2001). Enquanto alguns fungos são muito bem conhecidos por causarem diversas 

doenças em plantas e em alguns casos devastar grandes culturas (JAROSZ; DAVELOS, 1995; 

THORN, 1997), outros são conhecidos como antagonistas de patógenos de plantas ou 

decompositores de restos de plantas provendo nutrientes para as plantas e estimulando o 

crescimento vegetal. Alguns fungos podem ainda afetar a comunidade bacteriana, diretamente 

pela mudança da fisiologia da planta hospedeira ou indiretamente pela mudança dos padrões de 

exudatos pela raiz (VAN DER HEIJDEN et al., 1998; MARSCHNER; CROWLEY; LIEBEREI, 

2001; SODERBERG; OLSSON; BAATH, 2002). 

Alguns fungos que vivem no interior de vegetais os protegem contra insetos. Os 

mecanismos podem ser diversos, entre eles a produção de substâncias, como alcalóides com 

atividade inseticida que repelem insetos e tornam as plantas menos atrativas. Há também casos 

nos quais fungos entomopatogênicos habitam o interior de plantas e atuam em um controle 

natural de insetos. Muitos fungos entomopatogênicos foram isolados a partir de plantas tropicais, 

inclusive no Brasil (AZEVEDO et al., 2000). Também, certos fungos produzem substâncias que 

retardam o desenvolvimento de insetos. A revisão de Azevedo et al. (2000) apresenta uma série 

de exemplos em que fungos endofíticos foram descritos como protetores de seus hospedeiros 

promovendo resistência aos insetos. Existem numerosos relatos de fungos endofíticos que 

conferem resistência ao hospedeiro contra moléstias de plantas causadas por outros fungos, 

nematóides e bactérias. A antibiose e a indução de resistência sistêmica são dois dos mecanismos 

que podem ser desencadeados por endófitos que atuam promovendo maior resistência dos 

hospedeiros a patógenos. O endófito Muscodor albus controlou in vitro uma série de patógenos 

pertencentes aos gêneros Botrytis, Colletotrichum, Geotrichum, Monilinia, Penicillium e 

Rhizopus por meio da produção de um composto volátil, o que o torna um atrativo fumegante 

biológico para o controle de doenças pós-colheita (MERCIER; JIMENEZ, 2004). A revisão de 

Azevedo e Araújo (2007) apresenta vários exemplos dessa resistência a patógenos vegetais 

promovidos por fungos endofíticos. 
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Os fungos endofíticos podem afetar favoravelmente o crescimento de plantas, tanto direta 

como indiretamente. Uma forma direta de promoção de crescimento vegetal é pela produção de 

compostos pelos endofíticos que facilitem a entrada e utilização de certos nutrientes que existem 

no ambiente. Atividades indiretas de microrganismos endofíticos causando melhoria no 

crescimento de seus hospedeiros é feita, por exemplo, pela proteção contra insetos-pragas ou 

fitopatógenos. Recentes estudos revelam que microrganismos obtidos de vegetais crescidos em 

condições de estresse, como alta umidade ou estresse hídrico, podem promover o crescimento 

vegetal quando inoculados em hortaliças (RODRIGUEZ; REDMAN; KIM, 2007). Os endófitos 

alteram o crescimento e desenvolvimento vegetal pela produção de reguladores vegetais, etileno 

ou citoquinonas. Outros casos de interação, em geral simbiótica, entre fungos endofíticos e 

plantas, têm sido descritos. É também interessante citar que certos produtos de interesse 

biotecnológico, como antibióticos e outros fármacos ou enzimas, têm sido obtidos a partir de 

endófitos, o que os tornam excelente material de trabalho do ponto de vista aplicado. Enzimas 

como amilases, celulases, proteases, lipases, quitinases e muitas outras têm sido encontradas em 

fungos endofíticos (STROBEL; DAISY, 2003). Também certos compostos de interesse 

medicinal foram obtidos de fungos endofíticos, por exemplo, o taxol produzido por Taxomyces 

andreanae, endófito de Taxus brevifolia, é atualmente alvo de estudos para sua produção em 

escala industrial (YUAN et al., 2006). Muitas outras plantas medicinais têm sido pesquisadas 

nesse sentido fazendo supor que algumas das propriedades dessas plantas provêm de seus 

microrganismos endofíticos ou pelo menos de um sinergismo entre endófito e hospedeiro. 

Nos últimos anos vários metabólitos conhecidos, bem como, novas moléculas, têm sido 

identificadas em endófitos. Dentre as principais atividades biológicas de interesse estão os 

metabólitos com efeito antibiótico, antitumoral, antiinflamatório, antioxidante, anticâncer, e 

inseticida (revisado por FIRAKOVA; STURDIKOVA; MUCKOVA, 2007). Esse fato revela a 

potencialidade da exploração dos endófitos como fonte inesgotável de metabólitos secundários de 

interesse aplicado. Diante deste cenário, autores consideram que os endófitos ainda constituem 

um grupo de microrganismos pobremente estudado e que representa uma fonte abundante de 

compostos químicos e bioativos com potencial para a aplicação nas áreas agronômica, médica e 

industrial (STROBEL; DAISY, 2003). 
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1.1.2.2 Bactérias endofíticas 

 

A exemplo dos fungos endofíticos, as bactérias endofíticas também são consideradas uma 

inesgotável fonte para a descoberta de isolados com novas características antimicrobianas e de 

promoção de crescimento (STURZ; CHRISTIE; NOWAK, 2000; LODEWYCKX et al., 2002; 

STROBEL, 2003; ROSENBLUETH; MARTÍNEZ-ROMERO, 2006). Bactérias endofíticas têm 

mostrado efeitos benéficos na promoção do crescimento vegetal e saúde em diversas culturas, 

sendo que os principais modos de ação descritos são: fixação de nitrogênio, produção de 

fitormônios e compostos antifúngicos, ou ainda, indução de resistência sistêmica 

(LODEWYCKX et al., 2002; SESSITSCH et al., 2002; INIGUEZ; DONG; TRIPLETT, 2004; 

KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004; COMPANT et al., 2005; MEHNAZ; LAZAROVITS, 

2006; ROSENBLUETH; MARTÍNEZ-ROMERO, 2006). 

As bactérias endofíticas podem colonizar sistematicamente o hospedeiro e viver em 

associação com o apoplasto, vasos condutores e, ocasionalmente, com o meio intracelular 

(QUADTHALLMANN; KLOEPPER, 1996; QUADTHALLMANN; HALLMANN; 

KLOEPPER, 1997). Vivendo em íntima associação com a planta, as bactérias endofíticas podem 

alterar as condições fisiológicas e morfológicas do hospedeiro, além de atuar sobre as populações 

de outros microrganismos presentes no interior da planta (ANDREOTE et al., 2006). O endófito 

de arroz Pantoea agglomerans YS19 apresentou atividade de fixação de nitrogênio in vitro e 

produziu quatro diferentes fitormônios, incluindo ácido indol acético, e promoveu o crescimento 

da planta (FENG; SHEN; SONG, 2006). Recentemente, uma nova Pantoea sp. endofítica e 

fixadora de nitrogênio foi isolada de cana-de-açúcar em Cuba (LOIRET et al., 2004), porém seu 

papel na promoção do crescimento vegetal ainda não foi estabelecido. As linhagens endofíticas, 

Pseudomonas fluorescens Endo2 e Endo35 induziram proteção sistêmica contra Macrophomina 

phaseolina, agente causal de podridão seca da raiz em Vigna mungo (KARTHIKEYAN et al., 

2005). Nos últimos anos, isolados endofíticos de espécies de Burkholderia estão recebendo maior 

interesse devido à sua capacidade de fixar nitrogênio e seu potencial de promover crescimento 

vegetal. Diferentes espécies de Burkholderia têm sido isoladas de diversas culturas 

(TABACCHIONI et al., 2002; BERG; EBERL; HARTMANN, 2005), incluindo cana-de-açúcar 

(OLIVEIRA et al., 2002), arroz (DIVAN BALDANI; BALDANI; DÖBEREINER, 2000), uva 

(COMPANT et al., 2004), cebola (SESSITSCH et al., 2005), milho e café (ESTRADA-DE LOS 
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SANTOS; BUSTILLOS-CRISTALES; CABALLERO-MELLADO, 2001; ESTRADA-DE LOS 

SANTOS et al., 2002). Uma linhagem de Burkholderia cepacia, isolada de aspargo colonizou os 

espaços intercelulares de raízes de banana e controlou o crescimento de Fusarium oxysporum f. 

sp. cubense; e foi observado in vitro que esta bactéria colonizou a superfície da hifa do patógeno 

resultando na deformação do micélio e redução da patogenicidade do fungo (PAN et al., 1997). 

O controle biológico promovido por bactérias endofíticas pode ser resultado de vários 

fatores, incluindo a produção de antibióticos, promoção de crescimento e indução de resistência 

sistêmica (MADHAIYAN et al., 2004). A produção de antibióticos é considerada um importante 

fator de antagonismo nas raízes (BUCHENAUER, 1998), e também desempenha um importante 

papel na supressão de doenças que ocorrem em determinados solos (GARBEVA; VOESENEK; 

ELSAS, 2004). A presença de bactérias endofíticas do gênero Pseudomonas com atividade sobre 

os patógenos Achlya klebsiana e Pythium spinosum foi estudada em arroz (ADHIKARI et al., 

2001). Um estudo da comunidade bacteriana endofítica de batata revelou a alta incidência de 

isolados que apresentam antibiose ao fungo patogênico Rhizoctonia solani (STURZ; CHRISTIE; 

MATHESON, 1998). A capacidade de uma bactéria endofítica ativar o sistema de resistência do 

hospedeiro foi demonstrada em tomate, no qual a aplicação da linhagem Pseudomonas sp. PsJN 

induziu resistência sistêmica e controlou o patógeno Verticillium dahliae (SHARMA; NOWAK, 

1998; KAVINO et al., 2007). 

Considerando todo o potencial a ser explorado em fungos e bactérias endofíticas e o 

conhecimento relativamente limitado, principalmente, em condições tropicais, o uso de técnicas 

moleculares é fundamental para acessar e estudar as comunidades microbianas associadas à cana-

de-açúcar no Brasil. 

 

1.1.3 Técnicas de estudo de microrganismos associados às plantas 

 

Tradicionalmente o estudo de microrganismos associados às plantas foi baseado em 

técnicas de isolamento e cultivo em meio de cultura. Nos últimos anos, com o surgimento e 

desenvolvimento de técnicas moleculares aumentaram as possibilidades de estudo e exploração 

desse grupo de organismos, além de tornar possível o acesso a microrganismos não cultivados. 

Deve-se considerar que os microrganismos compõem uma das maiores fontes de diversidade 



 25

genética disponível entre os seres vivos, no entanto, esta diversidade ainda encontra-se pouco 

descrita e explorada (PROSSER et al., 2007). 

O isolamento dos endófitos do interior dos tecidos vegetais é feito a partir de plantas 

sadias para que patógenos não sejam preferencialmente isolados. Para o isolamento, é efetuada 

uma desinfecção da superfície dos órgãos e tecidos do hospedeiro a fim de se eliminar os 

microrganismos epifíticos. De forma geral, fragmentos de folhas, caule, flores ou raízes, são 

superficialmente desinfectados por uma seqüência de lavagem utilizando água, etanol, hipoclorito 

de sódio ou outros agentes de desinfecção. Não existe uma regra geral para o isolamento de 

endófitos, uma vez que ocorre uma imensa variação nas características das plantas hospedeiras. 

Plantas com folhas espessas necessitam uma desinfecção superficial mais rigorosa do que uma 

planta que possui folhas delicadas, nas quais um maior tempo de exposição aos agentes 

desinfetantes poderia também eliminar os microrganismos endofíticos. Após a desinfecção 

superficial, fragmentos menores são inoculados em placas de Petri contendo meios de cultura 

apropriados, por exemplo, meio de Batata Dextrose Agar, Triptona Soja Agar, Sabouraud e 

outros, aos quais são adicionados um ou mais inibidores bacterianos (no caso de isolamento de 

fungos) ou fúngicos (no caso de isolamento de bactérias), por exemplo, antibióticos. Após 

incubação e crescimento, os microrganismos que emergem dos fragmentos são então isolados, 

purificados e analisados. As etapas de isolamento, purificação e caracterização podem ser 

detalhadamente encontradas em um manual prático de isolamento (ARAUJO et al., 2005). 

Durante várias décadas o cultivo em meio de cultura tem sido usado para acessar a 

diversidade microbiana, mas um problema é a natureza fastidiosa de muitas espécies. Por 

exemplo, fungos de ferrugem, fungos micorrízicos arbusculares ou microrganismos de ambientes 

sujos são difíceis ou impossíveis de serem cultivados em laboratório. Portanto, as várias técnicas 

de cultivo necessárias para esse tipo de estudo consomem muito tempo e são laboriosas, 

limitando seu uso para descrever a dinâmica, composição e diversidade de comunidades no 

ambiente. Com as limitações para a identificação adequada de microrganismos, a análise de 

genes do rDNA a partir do DNA obtido diretamente de amostras ambientais tem expandido o 

conhecimento da diversidade microbiana nos últimos anos, sendo esta técnica uma poderosa 

ferramenta para investigar, com um largo alcance, a diversidade microbiana de amostras 

ambientais (AMANN; LUDWIG; SCHLEIFER, 1995; HEUER; SMALLA, 1997; PACE, 1997). 
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Um aumento no conhecimento da diversidade e estrutura de comunidades microbianas pode 

conduzir a um melhor entendimento de seu papel no ecossistema. 

Dados moleculares têm sido muito úteis em sistemas agrícolas nos quais patógenos já 

estão bem caracterizados e, de maneira geral, um dos objetivos é o desenvolvimento de um 

sistema de detecção rápido e eficiente de uma doença em particular (HENSON; FRENCH, 1993). 

No caso de fungos, regiões de alta variabilidade do DNA, como por exemplo, as regiões do 

internal transcribed spacer 1 e 2 (ITS1 e ITS2) do rDNA têm sido utilizadas como alvo de 

análises moleculares e têm permitido um refinado discernimento entre patógenos e não-patógenos 

por meio da técnica de restriction fragment length polymorphism (RFLP) (ERLAND et al., 1994; 

JOHNSTON; AUST, 1994; GARDES; BRUNS, 1996) ou do uso de primers específicos 

(NAZAR et al., 1991; XUE; GOODWIN; ANNIS, 1992). Várias análises moleculares também 

têm usado a técnica de random amplified polymorphic DNA (RAPD) (WILLIAMS et al., 1990; 

CROWHURST et al., 1991) para o mesmo propósito. Sondas construídas a partir de bandas 

geradas das técnicas de RFLP (KELLY et al., 1994) e RAPD (FANI et al., 1993) possibilitam a 

detecção e a distinção entre fungos relacionados geneticamente. Embora os métodos citados 

sejam aplicáveis na discriminação de espécies conhecidas e na comparação de linhagens, ainda 

são limitados para análises de comunidades fúngicas de amostras ambientais, onde se tem 

simultaneamente uma grande diversidade de fungos de identidade desconhecida. Dessa forma se 

faz necessário o uso de uma região alvo do DNA que permita o acesso a toda diversidade do 

taxon e apresente informação filogenética suficientemente relevante, como o gene 18S do rDNA 

(WOESE, 1987; JORGENSEN; CLUSTER, 1988; WOESE; KANDLER; WHEELIS, 1990; 

WILMOTTE et al., 1993). Assim, a natureza monofilética de fungos verdadeiros como, 

Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota, Zygomycota (BOWMAN; TAYLOR; WHITE, 

1992) permite a síntese de primers específicos para fungos (WHITE et al., 1990) e o uso da 

técnica PCR-denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE) para acessar a comunidade 

fúngica (VAN ELSAS et al., 2000) associada à cana-de-açúcar. 

A utilização do conjunto gênico ITS1, 5,8S e ITS2 do rDNA de fungos apresenta algumas 

vantagens, como a presença de regiões altamente conservadas e outras variáveis, o que permite a 

análise de variação de diferentes níveis taxonômicos por meio do uso de primers (LARENA et 

al., 1999). As regiões ITS evoluem rapidamente e, portanto, são apropriadas para discriminar 

espécies relacionadas ou até mesmo variedades de uma mesma espécie. Os motivos que tornam 
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as regiões ITS um bom alvo para a identificação molecular de fungos, são: o cluster gênico que 

codifica para o rDNA aparece repetido centenas de vezes permitindo fácil amplificação; as 

regiões ITS são relativamente curtas (600 a 800 pb); e as regiões ITS apresentam alta 

variabilidade para distinguir espécies fúngicas (LEE; TAYLOR, 1992), e ainda, isolados de 

algumas espécies (KUNINAGA et al., 1997). Conseqüentemente, é grande o número de 

seqüências ITS de diferentes fungos armazenadas nos bancos de dados de seqüências de 

nucleotídeos. Isso permite a utilização do basic local alignment search tool (BLAST), o qual 

compara a seqüência amplificada e seqüenciada com as seqüências armazenadas no banco de 

dados do NCBI (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION), 

resultando na identificação do organismo com o nível de identidade conhecido. 

As técnicas baseadas em DNA apresentam muitas facilidades, como por exemplo, a 

estabilidade dos resultados, os quais podem ser obtidos em qualquer idade ou condições 

fisiológicas do microrganismo ou mesmo a partir de resíduos orgânicos e requerendo apenas uma 

pequena quantidade de DNA (LOUWS; RADEMAKER; DE BRUIJN, 1999). Estas técnicas têm 

sido utilizadas prioritariamente para a análise da variabilidade genética de microrganismos. Neste 

contexto, as técnicas mais utilizadas para o estudo desta variabilidade são: mapas de restrição; 

hibridização DNA-DNA ou DNA-RNA; seqüências de subunidades do rRNA; RAPD; RFLP; e 

pulsed field gel electrophoresis (PFGE). 

Embora exista um grande número de técnicas que revelam polimorfismo de DNA, é 

importante considerar o tipo de organismo em estudo. Baseado na PCR a RAPD (WELSH; 

MCCLELLAND, 1990; WILLIAMS et al., 1990) é um tipo de marcador molecular que tem sido 

extremamente útil para estudos de filogenia e caracterização de indivíduos (LOUWS; 

RADEMAKER; DE BRUIJN, 1999), estudo da comunidade microbiana de ambientes aquáticos 

(FRANKLIN; TAYLOR; MILLS, 1999) e de bactérias associadas às plantas (ARAUJO et al., 

2001). A técnica foi utilizada para o estudo da diversidade genética de Rhizobium sp. associada à 

leguminosas (DE OLIVEIRA et al., 2000). A RAPD também foi empregada para avaliar a 

diversidade genética de Xanthomonas sp. associada ao maracujá; o estudo revelou que as 

linhagens foram agrupadas preferencialmente de acordo com os diferentes locais de origem 

(GONCALVES; ROSATO, 2000). Outra técnica empregada para a caracterização molecular de 

comunidades bacterianas é a BOX-PCR; nesta técnica é utilizado um primer que anela nas 

regiões dos elementos BOX do genoma (KOEUTH; VERSALOVIC; LUPSKI, 1995) resultando 
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em polimorfismo de bandas que permitem o estudo da diversidade de microrganismos 

ecologicamente importantes (RADEMAKER; LOUWS; DE BRUIJN, 1998). 

Uma técnica utilizada para acessar a comunidade microbiana independentemente de 

cultivo é a PCR-DGGE. Essa técnica separa produtos da PCR de tamanhos similares com base na 

diferença de composição em um gel com gradiente de desnaturação (MUYZER; DEWAAL; 

UITTERLINDEN, 1993). A PCR-DGGE é de alta resolução (MYERS et al., 1985; MYERS; 

MANIATIS; LERMAN, 1987), sendo que um grande número de amostras pode ser rapidamente 

comparado revelando a dinâmica de comunidades microbianas (MUYZER; SMALLA, 1998). A 

maioria dos estudos relacionados à diversidade fúngica utilizando PCR-DGGE tem como alvo 

porções do gene 18S (KOWALCHUK; GERARDS; WOLDENDORP, 1997; SMIT et al., 1999; 

VAN ELSAS et al., 2000) ou regiões ITS do rDNA (LANDEWEERT et al., 2003). No caso de 

bactérias a região alvo é a do 16S rDNA, e nessa região são desenhados primers universais ou 

específicos para determinados gêneros, como por exemplo, Pseudomonas (WIDMER et al., 1998; 

GARBEVA; VAN VEEN; VAN ELSAS, 2004; MILLING et al., 2004), Paenibacillus (DA 

SILVA et al., 2003) e Burkholderia (SALLES; DE SOUZA; VAN ELSAS, 2002). Esta técnica 

foi utilizada no estudo da diversidade de comunidades fúngicas em ambientes de decomposição 

de madeira, baseada na amplificação do gene 18S do rDNA (VAINIO; HANTULA, 2000). A 

PCR-DGGE tem sido capaz de detectar variações na comunidade microbiana decorrente da 

presença de fungicidas (THIRUP et al., 2001; SIGLER; TURCO, 2002), fertilizantes orgânicos e 

inorgânicos (MARSCHNER; KANDELER; MARSCHNER, 2003). Adicionalmente a técnica foi 

empregada no estudo de ambientes complexos (PENNANEN; PAAVOLAINEN; HANTULA, 

2001) e para estudar a comunidade microbiana associada à plantas transgênicas (HEUER; 

SMALLA, 1999). Permitindo o acesso independente de cultivo às comunidades microbianas, a 

técnica da PCR-DGGE é uma ferramenta útil para fornecer informações sobre a dinâmica e 

alteração da composição das comunidades microbianas associadas às plantas. 

A PCR quantitativa em tempo real (qPCR) foi desenvolvida com o objetivo de estimar o 

número de cópias de um gene de interesse (HIGUCHI et al., 1993; HEID et al., 1996; DOLKEN; 

SCHULER; DOLKEN, 1998). O método pode ser desenvolvido por meio de diferentes sistemas 

para a detecção do número de cópias de DNA durante a PCR. Um dos sistemas é a utilização de 

uma sonda de oligonucleotídeos marcada duplamente com uma molécula reporter (R) na porção 

5’P e outra molécula quencher (Q) na extremidade 3’OH. Quando em proximidade, a molécula Q 
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absorve a fluorescência emitida pela molécula R uma vez excitada. Durante a PCR, a sonda se 

liga à seqüência complementar do DNA a ser amplificado, e quando a enzima Taq DNA 

polimerase encontra esta sonda durante a síntese da nova fita de DNA, a atividade exonucleásica 

5’→3’ remove a molécula repórter que emitirá fluorescência livremente, a qual é captada por um 

detector. A fluorescência é, então, correlacionada com a quantidade de produto formado em 

tempo real durante a amplificação, assim a PCR é considerada quantitativa (HIGUCHI et al., 

1993). Um sistema mais simples, e também eficiente, é a utilização do reagente fluorescente 

SYBR® Green, o qual apresenta afinidade à fita dupla de DNA. Neste sistema, durante a síntese 

da fita complementar de DNA pela Taq DNA polimerase II na PCR, o reagente se liga à nova fita 

dupla sintetizada e a fluorescência é detectada em tempo real. Dessa forma, a fluorescência é uma 

função linear da concentração de DNA na PCR e a detecção da fluorescência no momento da 

síntese da fita complementar durante a reação permite a quantificação do número de cópias do 

transcrito inicial (MORRISON; WEIS; WITTWER, 1998). O método qPCR tem sido utilizado 

para diagnosticar doenças de plantas causadas por fungos e bactérias (SCHAAD; FREDERICK, 

2002), quantificar e estudar fungos de importância clínica em amostras do ar e de água 

(HAUGLAND; BRINKMAN; VESPER, 2002) e fungos fitopatogênicos em folhas de Quercus 

robur L. (HEUSER; ZIMMER, 2002), bem como para a quantificação da expressão de genes 

bacterianos (VANDECASTEELE et al., 2001) e fúngicos (SEMIGHINI et al., 2002). Além disso, 

devido ao fato de se poder quantificar o número de cópias de uma molécula de DNA ou RNA, 

esta técnica tem sido indicada para validar resultados obtidos por microarranjos de DNA, 

permitindo a quantificação exata da expressão de genes que tiveram a sua expressão alterada 

pelos parâmetros avaliados. 
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2 DIVERSIDADE DA COMUNIDADE FÚNGICA ASSOCIADA À CANA-DE-AÇÚCAR 
GENETICAMENTE MODIFICADA E INTERAÇÃO ENTRE Fusarium moniliforme, 

ENDOFÍTICO E PATOGÊNICO, E O HOSPEDEIRO 
 
Resumo 
 

Fungos foram sistematicamente isolados da rizosfera e do interior de folhas e raízes de 
cana-de-açúcar geneticamente modificada para a resistência ao herbicida imazapir e de sua 
isolinha convencional cultivadas em campo experimental no Brasil. A transgenia ou trato cultural 
empregado no cultivo da cana-de-açúcar transgênica não afetaram o número total de fungos 
recuperados nos diferentes tratamentos avaliados ou a ocorrência de grupos morfológicos. 
Adicionalmente a comunidade foi acessada de maneira independente de cultivo na rizosfera por 
PCR-denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE) e os resultados confirmaram a 
inexistência de efeitos da transgenia sobre a comunidade de fungos. Isolados representantes dos 
diferentes grupos morfológicos foram identificados por seqüenciamento das regiões ITS do 
rDNA, o qual revelou a composição desta comunidade associada à cana-de-açúcar. Os principais 
gêneros encontrados foram: Alternaria, Ampelomyces, Aspergillus, Cladophialophora, 
Cladosporium, Cochliobolus, Cunninghamella, Curvularia, Epicoccum, Fusarium, 
Hypochnicium, Hypocreales, Mariannaea, Paraphaeosphaeria, Penicillium, Saccharicola, 
Schizophyllum, Talaromyces, Trichoderma e Xylaria. Considerando a alta freqüência de 
isolamento do gênero Fusarium como endófito e a possibilidade da espécie F. moniliforme se 
associar à cana-de-açúcar como um patógeno; isolados desta espécie foram caracterizados 
geneticamente e a expressão de dois genes da endo-poligalacturonase, pgI e pgIII, foi avaliada 
em um isolado endófito e em um isolado patogênico de F. moniliforme. Os resultados obtidos 
sugerem que diferentes níveis de transcrição do gene pgIII podem desempenhar importante papel 
na determinação do comportamento endofítico ou patogênico do fungo na associação com a cana-
de-açúcar. 
 
Palavras-chave: Comunidades fúngicas; Fusarium moniliforme; ITS rDNA; DGGE; qPCR 
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DIVERSITY OF FUNGAL COMMUNITY ASSOCIATED WITH GENETICALLY 
MODIFIED SUGARCANE AND INTERACTION BETWEEN Fusarium moniliforme, 

ENDOPHYTIC AND PATHOGENIC STRAIN, AND THE HOST 
 
Abstract 

 
Fungi were isolated from the rhizosphere and from inside the roots and leaves of 

genetically modified sugarcane plants resistant to imazapyr and from its non-transgenic isoline 
grown in the field in Brazil. Neither transgeny nor crop management affected the total frequency 
of fungi recovered from different evaluated treatments nor does morphological group occurrence. 
Moreover, the microbial community was accessed by cultivation independent methodology in the 
rhizosphere by using PCR-denaturing gradient gel electrophoresis, and the results confirmed the 
non-effect of sugarcane transgeny upon fungal community. Isolates representing morphological 
groups were subjected to ITS rDNA regions sequencing, which revealed that the main genera 
associated with sugarcane are: Alternaria, Ampelomyces, Aspergillus, Cladophialophora, 
Cladosporium, Cochliobolus, Cunninghamella, Curvularia, Epicoccum, Fusarium, 
Hypochnicium, Hypocreales, Mariannaea, Paraphaeosphaeria, Penicillium, Saccharicola, 
Schizophyllum, Talaromyces, Trichoderma e Xylaria. Considering the high incidence of the 
genus Fusarium colonizing endophytically the sugarcane as well as the possibility of F. 
moniliforme to act as a pathogen; several F. moniliforme isolates were genetic characterized and 
two endo-polygalacturonase genes, pgI and pgIII, were evaluated in a endophytic and in a 
pathogenic strain of F. moniliforme. The obtained results suggest that different pgIII 
transcriptions levels can be related to determine the fungal endophytic or pathogenic behavior in 
association with sugarcane. 

 
Keywords: Fungal communities; Fusarium moniliforme; ITS rDNA; DGGE; qPCR 
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2.1 Introdução 

 

“O God, I could be bounded in a nutshell, and count myself a  

king of infinite space - were it not that I have bad dreams.” 

(Hamlet, ato II, cena 2 | Shakespeare) 

 

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do Brasil e nos últimos anos está 

recebendo especial atenção devido ao crescente aumento da área cultivada e produção de etanol 

para uso como biocombustível. O cultivo de cana-de-açúcar no Brasil é primariamente utilizado 

para a obtenção de açúcar e álcool, e a produção total influencia o mercado internacional desses 

produtos. A importância econômica da cultura, aliada à possibilidade da utilização de variedades 

geneticamente modificadas no Brasil, faz da cana-de-açúcar alvo de discussões sociais e de 

sustentabilidade. Nesse contexto, o impacto ambiental e o aumento na produção da cana-de-

açúcar tornam-se um importante foco na pesquisa tecnológica atual. 

Estudos realizados para se avaliar o efeito de plantas geneticamente modificadas sobre a 

comunidade microbiana associada ainda são limitados nas condições tropicais. Entretanto, pode 

ser aventada a hipótese de que plantas transgênicas afetam a comunidade microbiana associada, 

diretamente, por meio do efeito dos produtos dos genes nelas introduzidos, ou indiretamente, por 

meio da demanda de novas práticas culturais, como o aumento da utilização de um determinado 

herbicida. Neste aspecto, a contagem total da comunidade fúngica de solo associada às plantas de 

algodão geneticamente modificadas expressando a endotoxina de Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki, apresentou um aumento transiente em relação à sua isolinha convencional (DONEGAN 

et al., 1995). Em outro estudo, foi observado que tabaco geneticamente modificado, expressando 

β-1,3-glicanase, mostrou-se resistente a Peronospora tabacina e Phytophthora parasitica var. 

nicotiana. (LUSSO; KUC, 1996), revelando o efeito direto da transgenia sobre fungos 

patogênicos. Conseqüentemente, a alteração da freqüência de determinados grupos de fungos 

associados à cana-de-açúcar, como por exemplo, patógenos e endófitos, pode levar a um 

desequilíbrio e favorecer a ocorrência de doenças. 

A Pokkah boeng, causada pelo fungo Fusarium moniliforme, é uma doença espalhada 

pelas áreas de cultivo de cana-de-açúcar ao redor do mundo, embora não seja uma das doenças 

mais importantes nos campos brasileiros, essa doença pode causar significantes quedas de 
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produção e perdas econômicas nos cultivos comerciais (RAID, 1998). A interação entre 

patógenos e plantas no ambiente é bem complexa, e o fato de se encontrar um fungo causando 

infecções sintomáticas e endofíticas em um mesmo campo não é bem entendido (BACON; 

HINTON, 1996). Dessa forma, considerando que vários fatores podem influenciar essa interação 

(BACON; HINTON, 1996; YATES; BACON; HINTON, 1997; OREN et al., 2003), a expressão 

de genes relacionados à patogênese pode desempenhar um importante papel na determinação do 

tipo de associação. Genes relacionados à patogênese, como poligalacturonases, desempenham 

importante papel durante o processo de infecção (KAHMANN; BASSE, 2001), assim, no 

presente estudo, a transcrição dos genes pgI (CAPRARI et al., 1993b) e pgIII (SELLA et al., 

2004) foi avaliada durante o processo de infecção da cana-de-açúcar por F. moniliforme. 

Neste estudo, fungos foram isolados da rizosfera e do interior de folhas e raízes de cana-

de-açúcar cultivadas em campo experimental em Piracicaba, Brasil. O trabalho focou na 

descrição da diversidade e possível detecção da alteração da comunidade de fungos causada pela 

transgenia durante o cultivo da cana-de-açúcar por isolamento e PCR-denaturing gradient gel 

electrophoresis (PCR-DGGE). Adicionalmente, a interação entre isolados de F. moniliforme, 

endofítico e patogênico, e a cana-de-açúcar foi estudada por microscopia de luz e análise da 

expressão de genes relacionados à patogênese por PCR quantitativa em tempo real (qPCR). 

Ainda é importante destacar que um estudo considerando os possíveis efeitos da transgenia da 

cana-de-açúcar sobre a comunidade de fungos endofíticos e a descrição da diversidade da 

comunidade fúngica associada a essa cultura de importância comercial não havia sido realizada 

anteriormente. 

 

2.2 Desenvolvimento 

 

2.2.1 Materiais e métodos 

 

2.2.1.1 Material vegetal, desenho experimental e épocas de isolamento 

 

Para o isolamento de fungos da rizosfera e endofíticos de folha e raiz, plantas de cana-de-

açúcar foram cultivadas na área experimental do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), 

Piracicaba, SP, Brasil (22º 41’ S e 47º 33’ O) sob a supervisão do Dr. Eugênio César Ulian. Este 
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experimento permitiu a comparação da variedade convencional, SP80-1842, e sua isolinha 

transgênica, IMI-1, em três diferentes estágios durante o desenvolvimento da cana-de-açúcar no 

campo, dessa forma os isolamentos foram feitos 03 (01/07/2004), 10 (16/02/2005) e 18 

(29/09/2005) meses após plantio (map), o qual foi realizado em 02/04/2005. O experimento foi 

delineado em blocos casualizados em um total de 12 parcelas, considerando 4 réplicas dos 

seguintes tratamentos: variedade SP80-1842 conduzida com capina para o controle de plantas 

daninhas (C); variedade IMI-1 conduzida com capina para o controle de plantas daninhas (TC); e 

variedade IMI-1 conduzida com o herbicida imazapir para o controle de plantas daninhas (TH). O 

delineamento experimental permitiu o isolamento do efeito da transgenia (comparação variedade 

convencional vs. variedade transgênica) e do trato cultural (comparação capina vs. aplicação do 

herbicida imazapir). Em cada estágio avaliado foram amostradas aleatoriamente três plantas de 

cada parcela e a representação gráfica da área experimental pode ser observada na Figura 2.1. 

 

2.2.1.2 Isolamento de fungos, condições de cultivo e análise estatística 

 

Os fungos da rizosfera e endofíticos de raiz foram isolados de material coletado a uma 

profundidade de 5 a 15 cm da base do colmo e endófitos de folha foram isolados ao longo de 

folhas novas e velhas coletadas de plantas de cana-de-açúcar nos três estágios avaliados. Os 

segmentos de raiz foram lavados em água corrente para a remoção de partículas de solo aderidas 

ao sistema radicular. Os fungos da rizosfera foram isolados por meio de agitação de 5 g de solo 

rizosférico em 50 mL de tampão PBS (NaCl 140 mM, KCl 2,5 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 

1,5 mM [pH 7.4]) por 1 h seguida de semeadura de diluições adequadas em meio batata dextrose 

agar (BDA, Merk) suplementado com 50 µg mL-1 do antibiótico tetraciclina, para impedir o 

crescimento de bactérias. Para o isolamento de endófitos de raiz e folha de cana-de-açúcar, 

segmentos de tecido vegetal lavados foram desinfectados superficialmente, seguindo uma 

seqüência de imersões em etanol 70% por 1 min, hipoclorito de sódio (2% v/v) acrescido de 

Tween 20 (1 mL L-1) por 2 min, etanol 70% por 30 s, e duas lavagens com água destilada 

autoclavada. A desinfecção superficial foi verificada pela semeadura, em meio BDA, de alíquotas 

(100 µL) da água destilada utilizada na última lavagem. Após processados, os tecidos vegetais 

foram cortados em pequenos fragmentos de aproximadamente 50 mm2 de área para folha e 5 mm  
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Figura 2.1 – Delineamento experimental conduzido na área do Centro de Tecnologia Canavieira em Piracicaba, SP. 

Foram consideradas 4 réplicas (blocos) dos 3 tratamentos: C (variedade convencional manejada com 
capina); TC (isolinha transgênica manejada com capina); e TH (isolinha transgênica manejada com 
herbicida). A distribuição dos tratamentos, blocos e parcelas na área experimental, bem como as 
dimensões das parcelas estão indicadas. Plantas foram amostradas sistematicamente nas parcelas 
considerando bordadura 

 

 

de comprimento para raiz, e 10 fragmentos vegetais foram transferidos para cada placa de Petri 

contendo meio BDA suplementado com tetraciclina. As placas foram incubadas a 28ºC e 

acompanhadas periodicamente durante o crescimento dos fungos. 

Adicionalmente, foram obtidos isolados a partir de sintomas da doença Pokkah boeng 

para serem incluídos na caracterização genética de isolados do gênero Fusarium, para isso, 

tecidos de cana-de-açúcar, apresentando sintomas característicos da doença, foram imersos em 

solução de etanol 70% por 30 s e lavados em água esterilizada, após, fragmentos foram 

transferidos para placas de Petri contendo BDA e posteriormente incubados a 28ºC. 

Para a purificação das colônias, esporos e/ou micélios foram transferidos para tubo de 2 

mL contento 1 mL de solução de salina (NaCl 150 mM) e intensamente agitado em Vortex. 

Alíquotas de 100 µl das diluições 10-5 e 10-6 foram semeadas em meio BDA e incubadas a 28ºC. 

As colônias isoladas foram armazenadas de acordo com o método Castellani (CASTELLANI, 

1967) no qual os fungos foram crescidos em meio BDA, e então discos de meio de cultura com 
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micélios foram transferidos para frascos de vidro de 10 mL contendo água esterilizada. Os 

frascos foram hermeticamente fechados, identificados e armazenados à temperatura ambiente. 

A análise estatística dos dados de freqüência de isolamento foi feita com o auxílio do 

programa SAS - Copyright (c) 1989-1996 by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. Para a análise 

de variância em fatorial foram consideradas as médias das freqüências de isolamento. Para os 

dados de fungos endofíticos, foi calculada a freqüência de isolamento pela razão entre o número 

de unidades formadoras de colônias (UFC) e o número de fragmentos de folha ou raiz; sendo 

UFC fragmento-1. Para a análise dos dados de fungos da rizosfera, foi calculada a freqüência de 

isolamento pela razão entre o número de UFC e o peso de solo rizosférico utilizado para o 

isolamento, indicado como UFC g de rizosfera-1. 

 

2.2.1.3 Identificação molecular dos fungos isolados de cana-de-açúcar 

 

A identificação molecular dos fungos associados à cana-de-açúcar foi feita por meio da 

extração de DNA genômico total dos isolados, amplificação e seqüenciamento das regiões ITS1, 

5,8S e ITS2 do rDNA e análise das seqüências em banco de dados. Para a extração do DNA 

genômico total, os isolados purificados cresceram em 50 mL de BDA líquido (caldo de 200 g de 

batata e 20 g de dextrose em 1 L de água) por 5 dias a 28ºC. A suspensão fúngica foi filtrada e o 

micélio foi macerado em nitrogênio líquido usando pistilo e cadinho de porcelana. 

Aproximadamente 200 mg do macerado foi transferido para 1 mL de tampão de extração (SDS 

1%, EDTA 25 mM, NaCl 250 mM e Tris-HCl 200 mM [pH 8,0]), incubado por 20 min a 65ºC e 

centrifugado a 15800X g (Centrifuge 5402, Eppendorf) por 10 min a 4ºC. O sobrenadante (~800 

µl) foi transferido para tubo contendo 1 vol de fenol, homogeneizado e centrifugado por 5 min. O 

sobrenadante foi transferido para novo tubo contendo 1 vol de fenol:clorofórmio (1:1 vol/vol), 

homogeneizado e centrifugado. O sobrenadante foi transferido para tubo com 1 vol de 

clorofórmio, homogeneizado e centrifugado. Para a precipitação do DNA, o sobrenadante foi 

novamente coletado, transferido para novo tubo e adicionado 0,6 vol de isopropanol, então, o 

tubo foi homogeneizado e incubado por 5 min à temperatura ambiente. A suspensão foi 

centrifugada por 15 min e o sobrenadante descartado. O precipitado de DNA foi lavado com 500 

µl de etanol 80%, centrifugado, o etanol foi descartado e o precipitado seco a 37ºC. Finalmente, o 

DNA foi ressuspendido em 50 µl de água ultra-pura (Milli-Q) autoclavada. O DNA genômico 
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total foi quantificado por meio de comparação com marcador DNA do fago λ (Invitrogen), em 

gel de agarose 0,8% a 3 V cm-1, e estocado a -20ºC. 

Para a amplificação e seqüenciamento das regiões ITS1, 5,8S e ITS2 do rDNA, o DNA 

dos isolados fúngicos foi amplificado em termociclador Perkin-Elmer GeneAmp® PCR System 

9700 (Applied Biosystem), programado para realizar uma desnaturação inicial por 5 min a 94ºC, 

seguido de 24 ciclos de 30 s a 94ºC, 30 s a 55ºC e 30 s a 72ºC; após os ciclos, uma extensão final 

de 7 min a 72ºC. O par de primers utilizado para a amplificação foi ITS1 (5’-

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) e ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) (WHITE et 

al., 1990), os quais anelam, respectivamente, em posições específicas do 18S e 28S do rDNA. A 

reação de amplificação foi realizada em um volume final de 50 µl, contendo tampão 1X (KCl 

50mM, Tris-HCl 20 mM [pH 8,4]), MgCl2 3,7 mM, dNTP 1 mM (de cada), Taq DNA polimerase 

0,05 U µl-1 (Invitrogen), 0,4 µM de cada primer (ITS1 e ITS4) e, aproximadamente, 3 ng de 

DNA. O produto da PCR foi observado por eletroforese em gel de agarose 1,4% a 3 V cm-1, 

juntamente com o marcador de peso molecular DNA Ladder 100 pb (Invitrogen). O gel foi 

corado em solução de brometo de etídio e fotodocumentado em luz UV. Posteriormente, os 

produtos da PCR foram purificados com os kits GFX PCR (Amersham Pharmacia Biotech) ou 

ChargeSwitch® PCR Clean-Up (Invitrogen) de acordo com as recomendações dos fabricantes. As 

amostras purificadas foram enviadas para o seqüenciamento pelo Dr. Ricardo Harakava no 

Instituto Biológico, São Paulo, SP, ou pela Dra. Siu Mui Tsai no Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura, Piracicaba, SP. 

Para a identificação das seqüências, foi feita uma análise comparativa no banco de dados 

por meio do basic local alignment search tool (BLAST) no NCBI (NATIONAL CENTER FOR 

BIOTECHNOLOGY INFORMATION), o qual utiliza o método heurístico para encontrar o 

melhor score de alinhamentos locais entre a seqüência submetida e o banco de dados. Dessa 

forma, para a identificação foram consideradas as seqüências de linhagens bem caracterizadas 

que apresentaram os mais altos valores de identidade com as seqüências submetidas. 
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2.2.1.4 Estudo filogenético dos isolados endofíticos com base nas seqüências das 

regiões ITS1, 5,8S e ITS2 do rDNA 

 

A árvore filogenética foi construída com base nas regiões ITS e 5,8S do rDNA obtidas no 

seqüenciamento (~530 pb). Para o alinhamento das seqüências selecionadas foi utilizado o 

programa Clustal_X 1.8 (THOMPSON et al., 1997). Em seguida, as seqüências foram editadas 

para que todas apresentassem o mesmo número de caracteres, essa edição foi realizada no 

programa BioEdit v5.0.9 copyright (c) 1997-2001, Tom Hall, North Carolina State University. A 

árvore consenso foi construída pelo método de Neighbor-Joining (SAITOU; NEI, 1987) 

considerando um bootstrap com 1000 repetições (FELSENSTEIN, 1985). As distâncias foram 

computadas com base no método de substituições de Kimura 2-parâmetros (KIMURA, 1980). A 

análise filogenética foi construída com uso do programa MEGA4 (TAMURA et al., 2007). 

 

2.2.1.5 Caracterização genotípica de isolados do gênero Fusarium 

 

Isolados do gênero Fusarium foram caracterizados genotipicamente pela técnica de 

random amplified polymorphic DNA (RAPD), na qual regiões do DNA genômico foram 

amplificadas em termociclador programado para realizar uma desnaturação inicial por 4 min a 

92ºC, seguida de 40 ciclos de 1 min 92 ºC, 1 min a 37ºC e 2 min a 72ºC; após os ciclos, uma 

extensão final de 3 min a 72ºC. Para a RAPD foram selecionados primers do kit RAPD® 10mer 

(Operon) (www.operon.com) que geraram polimorfismo nos isolados avaliados, sendo: (1) AX-

08 (5’-AGTATGGCGG-3’); (2) AX-18 (5’-GTGTGCAGTG-3’); (3) P-12 (5’-AAGGGCGAGT-

3’); (4) X-04 (5’-CCGCTACCGA-3’); (5) X-12 (5’-TCGCCAGCCA-3’); e (6) X-14 (5’-ACAG 

GTGCTG-3’). A reação de amplificação foi realizada em um volume final de 30 µl, contendo 

tampão 1X (KCl 50 mM, Tris-HCl 20mM [pH 8,4]), MgCl2 4 mM, dNTP 0,25 mM (de cada), 

Taq DNA polimerase 0,05 U µl-1 (Invitrogen), 0,4 µM de primer e, aproximadamente, 3 ng de 

DNA. O produto da PCR foi separado por eletroforese em gel de agarose 1,4% a 3 V cm-1, 

juntamente com o marcador de peso molecular DNA Ladder 100 pb (Invitrogen). Após a 

eletroforese o gel foi corado em solução de brometo de etídio e fotodocumentado em luz UV. 

Os perfis de bandas obtidos pela RAPD foram transformados em variáveis binárias, ou 

seja, o número 1 significou presença de banda e o número 0 ausência de banda. A matriz 
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resultante, constituída pelos perfis de cada um dos seis primers utilizados, foi analisada pelo 

programa NTSYSpc 2.01e Copyright (c) 1986-1997 (Applied Biostatistics Inc.), no qual foi 

calculada a matriz de similaridade por meio do coeficiente de Jaccard. O programa utilizou os 

dados da matriz de similaridade para a construção do dendrograma pelo método UPGMA 

(unweighted pair-group method with arithmetical average) de agrupamento hierárquico. Os 

valores de bootstrap foram calculados por meio do programa Winboot Bootstrapping for Binary 

Data PHYLIP Copyright © 1986-1991, University of Washington e Joseph Felsenstein. O 

dendrograma agrupou os isolados do gênero Fusarium de acordo com o nível de similaridade 

genética entre eles. 

 

2.2.1.6 Acesso à diversidade de fungos de maneira independente de cultivo por  

PCR-DGGE 

 

 O acesso à comunidade de fungos independentemente do isolamento e cultivo foi feito 

pela técnica de PCR-DGGE, na qual amostras de solo rizosférico tiveram o DNA total extraído e 

regiões do 18S rDNA de fungos amplificados por PCR para análise em DGGE. Para a obtenção 

do DNA rizosférico total, 500 mg de solo rizosférico foram utilizados para a extração com o kit 

UltraCleanTM Soil DNA Isolation (MoBio Laboratories, Inc.) de acordo com as recomendações 

do fabricante. A amplificação da região 18S rDNA de fungos foi realizada diretamente com os 

primers NS1 (5’-GTAGTCATATGCTTGTCTC-3’) e FR1 (5’-CG┴AICCATTCAATCGGTAIT-

3’) (VAINIO; HANTULA, 2000) que resultou em um produto de amplificação de 

aproximadamente 1650 pb. A amplificação foi conduzida em termociclador programado para 

uma desnaturação inicial por 8 min a 95ºC, seguida de 35 ciclos de 30 s a 95ºC, 45 s a 47ºC e 3 

min a 72ºC; após os ciclos, uma extensão final de 10 min a 72 ºC. O produto da PCR foi 

verificado, juntamente com marcador de peso molecular 1 kb (Fermentas), em gel de agarose 

1,2%, corado com brometo de etídio e fotodocumentado em luz UV. 

A análise em DGGE foi realizada no aparelho PhorU2 System (Ingeny). Foram 

preparadas as soluções estoque A (acrilamida 6% / uréia formamida 0%) e B (acrilamida [37:1 

6% / uréia formamida 80%) para a constituição de uma solução de alta concentração H (11,6 mL 

de A e 13,4 mL de B), e outra de baixa concentração L (17,2 mL de A e 7,8 mL de B). Para a 

polimerização do gel foram adicionados 150 µL de persulfato de amônio ((NH4)2S2O8) 10% e 12 
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µL de TEMED (C6H16N2) em cada uma das soluções, H e L. A mistura em gradiente, das 

soluções H e L, resultou em um gel com gradiente variando de 25 a 43% de desnaturação. O gel 

empilhador preparado para as canaletas foi constituído de 5 mL da solução S (acrilamida 8% / 

uréia formamida 0%) com adição de 25 µL de persulfato de amônio 10% e 7 µL de TEMED. 

Quinze µL de cada produto da PCR obtido com primers NS1 e FR1 foram aplicados no gel 

juntamente com Loading buffer 6X (azul de bromofenol 0,05%, sacarose 40%, EDTA 0,1 M [pH 

8,0] e SDS 0,5%). A corrida foi a 58ºC e 180 V por 18 h. Finalmente, o gel foi retirado e corado 

com SYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain (Invitrogen). 

 

2.2.1.7 Histologia de folhas de cana-de-açúcar infectadas por Fusarium moniliforme 

 

A avaliação da infecção de folhas de cana-de-açúcar pelo isolado endofítico FELS111, 

obtido a partir de folha de cana-de-açúcar, e a linhagem patogênica PB113 de F. moniliforme, 

cedida gentilmente pelo Dr. Álvaro Sangüino, do Setor de Fitopatologia do CTC, foi feita por 

observação em microscopia de luz. Segmentos de folha foram desinfectados superficialmente, 

seguindo uma lavagem seqüencial de etanol por 1 min, hipoclorito de sódio a 2% (vol/vol) de 

cloro ativo por 2 min, etanol por 1 min e duas lavagens em água esterilizada. Estes segmentos 

foram colocados em placas de Petri contendo discos de papel de filtro umedecidos com água 

esterilizada. Sobre o segmento foliar, em placas separadas, foi colocado um plug de BDA 

contendo micélio dos isolados fúngicos. As placas foram incubadas a 28°C por seis dias, até a 

observação dos sintomas causados pela linhagem patogênica (PB113). As amostras de lâmina 

foliar foram coletadas e fixadas em solução de glutaraldeído e de formaldeído (KARNOVSKY, 

1965), seguida pela desidratação em série alcoólica composta das concentrações crescentes de 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100% (vol/vol), permanecendo em cada uma por 10 min, e 

finalmente a inclusão em resina de hidroxietilmetacrilato (Leica-Historesin) de acordo com as 

recomendações do fabricante. Os blocos com as amostras foram cortados em seções longitudinais 

em micrótomo rotativo com aproximadamente 5 µm de espessura. As seções foram coloridas 

com azul de toluidina 0,05% (vol/vol) em tampão fosfato e ácido cítrico (SAKAI, 1973) e 

finalmente, foram montadas em lâminas histológicas com resina sintética (Entellan®). As lâminas 

histológicas foram analisadas e fotomicrografadas em microscópio de luz Zeiss-Jenemed 2, com 

as imagens capturadas na mesma escala com câmera Sansung SDC-313. 
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2.2.1.8 Avaliação da expressão de genes de endo-poligalacturonase de Fusarium 

moniliforme durante a infecção de cana-de-açúcar 

 

A avaliação da expressão dos genes da endo-poligalacturonase (PG) nos isolados 

endofítico e patogênico de F. moniliforme foi realizada por qPCR. Para isso, primers específicos 

foram desenhados para dois genes da PG, pgI e pgIII, e para o gene da β-tubulina (β-tub) que foi 

usado como controle endógeno. Dois experimentos foram conduzidos para a avaliação: no 

primeiro as linhagens, endofítica FELS111 e patogênica PB113, foram inoculadas separadamente 

em meio de cultivo líquido na presença ou ausência de extrato de folhas de cana-de-açúcar; e no 

segundo experimento plântulas axênicas de cana-de-açúcar foram infectadas pelas linhagens de 

F. moniliforme e avaliadas 48, 96 e 144 horas após inoculação (hai). Após a extração do RNA e 

síntese do cDNA a técnica da qPCR foi utilizada para quantificar o nível de transcrição dos genes 

nas diferentes condições avaliadas. 

O desenho dos primers utilizados nos ensaios da qPCR, foi feito com base no alinhamento 

de seqüências (Clustal_X) dos genes pgI, pgIII e β-tub de Fusarium disponíveis no GenBank e 

utilização do programa Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi). 

Com o objetivo de eliminar a formação de dímeros de primers e otimizar a análise no sistema 

utilizando SYBR® Green (Invitrogen), foram considerados os seguintes parâmetros: produto de 

amplificação de 100 a 250 pb; primer com 20 (±2) nucleotídeos; Tm de 60ºC (±1); conteúdo GC 

de 50% (±5); e valor da auto-complementariedade 3’ igual a zero. Os primers foram desenhados 

em regiões exon dos genes alvo, para a avaliação na condição expressa do gene. As 

características dos primers e seqüências usadas como referência podem ser observadas na Tabela 

2.1. 

No experimento conduzido em meio líquido, os fungos foram inoculados separadamente 

em 10 mL de meio YG (C6H12O6 2% e extrato de levedura 0,5%) e incubados por 24 h a 28°C. 

Posteriormente, o inóculo foi transferido para novo meio YG contendo ou não extrato de folha de 

cana-de-açúcar, obtido após trituração de 50 g de folha de cana-de-açúcar em 200 mL de água 

ultra-pura, e filtragem até microfiltro de 0,20 µm de porosidade. Dessa forma, foram 

considerados quatro tratamentos com três repetições biológicas, sendo: 1) FELS111 em meio 

YG; 2) FELS111 em meio YG mais extrato; 3) PB113 em meio YG; e 4) PB113 em meio YG 
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Tabela 2.1 – Características dos primers utilizados para a amplificação e análise em qPCR 

 

Gene Primer (5’ – 3’) Comp. (pb) Produto (pb) TM (°C) GC (%) Seq. Ref.a 

β-tub TCTCTGACACCGTCGTTGAG 20 202 60,02 55 U27303 

 AAACGGAGACAGGTGGTGAC 20  60,01 55  

pgI TTGCTCTCACCAACATCAGC 20 183 59,99 50 L02239 

 CAGAGCAGCTACCATCACCA 20  60,01 55  

pgIII ATAACAGCGACGGTTTCGAC 20 196 60,14 50 AJ699366 

 TGAACACCATCGACGACATT 20  59,97 45  
a Número de acesso no NCBI 

 

 

mais extrato de folha de cana-de-açúcar. Os fungos nos diferentes tratamentos foram incubados 

em fotoperíodo de 16 h de luz dia-1 a 28oC por 96 h e coletados para a extração do RNA. No 

segundo experimento, plântulas axênicas de cana-de-açúcar da variedade SP70-1143 crescidas 

em meio MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962) foram inoculadas separadamente com os isolados 

FELS111 e PB113 e incubadas em fotoperíodo de 16 h de luz dia-1 a 28oC. As plântulas foram 

coletadas após 48, 96 e 144 h, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas a -

80oC para posterior extração de RNA. Dessa forma, este experimento considerou dois 

tratamentos (infecção endofítica e patogênica), três momentos durante o desenvolvimento da 

infecção e três repetições biológicas. 

A extração do RNA foi feita a partir do micélio do fungo coletado do cultivo em meio 

líquido no primeiro experimento e a partir das plântulas infectadas no segundo experimento. 

Aproximadamente 200 mg de material foi macerado em nitrogênio líquido e utilizado para a 

extração com 1 mL do reagente TRIzol® (Invitrogen) com uma modificação do protocolo 

indicado pelo fabricante, no qual foi adicionado 1 vol de solução precipitadora (C6H5Na3O7.2H2O 

0,8 M e NaCl 1,2 M) ao isopropanol durante a etapa de precipitação do RNA. Ao final, o RNA 

foi ressuspendido em 40 µl de água tratada com dietil-pirocarbonato (DEPC) e estocado a -80°C. 

A integridade e quantificação do RNA extraído foram verificadas em gel desnaturante de agarose 

1,2% em tampão FA 10X (MOPS 200 mM, acetato de sódio 50 mM e EDTA 10 mM), contendo 

formaldeído (0,7%) e brometo de etídio (0,3 µg mL-1 de gel) e comparação com o marcador Low 

DNA Mass Ladder (Invitrogen). O gel foi equilibrado por 30 min em tampão FA 1X antes da 
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corrida e 4 µl da suspensão de RNA mais 1 µl de Loading buffer 5X foram aquecidos a 65°C por 

5 min antes de serem aplicados no gel. Após a eletroforese o gel foi fotodocumentado em luz UV. 

O RNA também foi quantificado e teve sua pureza avaliada em análise por espectrofotômetro, 

considerando as fórmulas para cálculo da concentração (1) e pureza (2). 

 

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

 

A síntese do cDNA a partir do RNA foi realizada com 4 µg do RNA por meio do kit 

SuperScript First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen) utilizando os primers Oligo 

(dT)12-18, de acordo com as recomendações do fabricante. A reação de amplificação por qPCR foi 

conduzida em termociclador iQTM5 (Bio-Rad) programado para uma desnaturação inicial por 3 

min a 95°C, seguida de 40 ciclos de 15 s a 95°C e 30 s a 60°C. Na qPCR a especificidade dos 

primers foi avaliada por meio de uma curva de desnaturação com o gradiente desde 72 até 96°C 

variando 0,5°C a cada 15 s. A reação de amplificação foi realizada separadamente para cada um 

dos genes em um volume final de 25 µl, contendo 2 µl de cDNA, 10 µM de cada primer (Tabela 

2.1) e 12,5 µl da solução do kit Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG (Invitrogen). 

Com as finalidades de verificar a diluição adequada para as análises em qPCR e determinar a 

eficiência da qPCR (E), foi estabelecida uma curva padrão de diluição para cada um dos genes 

avaliados, pgI, pgIII e β-tub. A E foi calculada de acordo com a equação (3) (RASMUSSEN, 

2001). Para a construção da curva, foram consideradas três repetições de reações da qPCR 

contendo cDNA sem diluir, e cDNA diluído 10, 100, 1000 e 10000X. Esse experimento permitiu 

os cálculos do R2 da curva e a E. 

 

 

 

                                          A260 x 40 x diluição 
 

                                         1000 

                                A260 
 

                 A280 (amostra)  -  A280 (branco) 

Concentração [µg µl-1]  =  

Pureza  =          
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(3) 

 

 

A quantificação da expressão gênica por meio da qPCR foi baseada na expressão de um 

gene alvo (pgI ou pgIII) em relação a um gene de referência (β-tub). O modelo matemático de 

Pfaffl (PFAFFL, 2001) calcula a razão (R) da expressão relativa de um gene alvo baseado na 

eficiência da qPCR (E) e no ponto em que a fluorescência ultrapassa satisfatoriamente a 

fluorescência de fundo (CP) de uma amostra desconhecida vs. um controle, e é expresso em 

relação a um gene referência, de acordo com a fórmula (4) (PFAFFL, 2001). 

 

(4) 

 

 

 

2.2.2 Resultados e discussão 

 

2.2.2.1 Freqüência, diversidade e filogenia de fungos isolados de cana-de-açúcar 

 

Fungos da rizosfera e endofíticos de folha e raiz foram isolados sistematicamente de 

plantas de cana-de-açúcar geneticamente modificada IMI-1 de sua isolinha convencional SP80-

1842. Neste experimento, os possíveis efeitos da transgenia ou trato cultural (uso do herbicida 

imazapir) foram avaliados, além da dinâmica da comunidade de fungos associados à cana-de-

açúcar durante o desenvolvimento da cultura em um período total de 18 meses. Para uma 

avaliação preliminar dos fungos obtidos foi utilizada uma classificação baseada em características 

morfológicas das colônias. Dessa forma, foram considerados cinco grupos morfológicos, 

designados como G1, G2, G3, G4 e G5; isolados representantes dos aspectos morfológicos 

considerados para a classificação em grupos podem ser observados na Figura 2.2. A descrição de 

cada um dos grupos morfológicos, bem como os fungos identificados pertencendo a cada um 

 

(Ealvo) ∆CPalvo (controle –amostra)

(Eref.) ∆CPref. (controle – amostra) 
R  = 

E = 10 [-1/slope]
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Figura 2.2 - Aspecto morfológico dos grupos obtidos no isolamento cultivado em meio BDA. Os diferentes grupos 
foram definidos como segue: G1 (branco), colônias filamentosas de tamanho variado, de aspecto 
cotonoso, ou radial com bordas definidas, ou rasteiros, ou aspecto de chicote, apresentam coloração 
branca ou branca suja; G2 (preto), colônias filamentosas de tamanho variado, colônias de crescimento 
rápido ou lento, de aspecto cotonoso ou rasteiro sem bordas definidas, ou aspecto de chicotes, 
apresentam coloração preta, variando a cinza; G3 (verde), colônias filamentosas de tamanho pequeno, 
com bordas irregulares e de coloração variando de amarelo a verde vivo ou verde fosco escuro; G4 
(bege), colônias filamentosas de crescimento lento, de aspecto cotonoso e de coloração bege; G5 (rosa), 
colônias filamentosas de crescimento moderado, com bordas irregulares e de coloração rosa ou roxa 

 

 

deles são apresentados na Tabela 2.2. Devido ao grande número de isolados obtidos, essa 

primeira classificação em cinco grupos morfológicos permitiu a comparação dos diferentes 

tratamentos, porém, deve-se considerar a subjetividade intrínseca a esta metodologia e a 

possibilidade da variação morfológica de fungos da mesma espécie. Assim, esta análise permitiu 

uma visão geral da dinâmica da comunidade fúngica associada à cana-de-açúcar, mas não suporta 

conclusões sobre pequenas variações observadas nos diferentes tratamentos. 

Com base nos dados de freqüência de isolamento dos diferentes grupos, não foi observada 

nenhuma correlação entre grupos morfológicos e os dois tipos de cana-de-açúcar avaliados, ou 

grupos morfológicos e manejo utilizado. As freqüências de isolamento dos grupos nos diferentes 

        G1      G2  G3 G4 G5 
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Tabela 2.2 - Descrição das características morfológicas dos grupos obtidos no isolamento e fungos identificados por 

seqüenciamento das regiões ITS e 5,8S do rDNA 

 
Grupo Descrição morfológica Identificação molecular 

G1 Branco - colônias filamentosas de tamanho 
variado; de aspecto cotonoso, ou radial com 
bordas definidas, ou rasteiros, ou aspecto de 
chicote; apresentam coloração branca ou 
branca suja 

Cunninghamella bertholletiae, Hypochnicium 
vellereum, Mariannaea camptospora, 
Paraphaeosphaeria pilleata, Penicillium 
pinophilum, Saccharicola bicolor, Schizophyllum 
commune, Talaromyces flavus, Trichoderma sp., 
Xylaria sp. 

G2 Preto – colônias filamentosas de crescimento 
rápido ou lento; de aspecto cotonoso, ou 
rasteiro sem bordas definidas, ou aspecto de 
chicotes, apresentam coloração preta, 
variando a cinza  

Alternaria arborescens, Ampelomyces sp., 
Cladophialophora boppii, Cladosporium 
oxysporum, Cladosporium tenuissimum, 
Cochliobolus homomorphus, Cochliobolus 
sativus, Curvularia trifolii, Phoma herbarum 

G3 Verde – colônias filamentosas de tamanho 
pequeno, com bordas irregulares e de 
coloração variando de amarelo a verde vivo 
ou verde fosco escuro 

Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, 
Cladosporium sp., Epicoccum nigrum, 
Epicoccum sp., Hypocrea virens, 
Paraphaeosphaeria pilleata, Penicillium 
aculeatum  

G4 Bege – colônias filamentosas de crescimento 
lento, de aspecto cotonoso e de coloração 
bege 

Talaromyces flavus 

G5 Rosa – colônias filamentosas de crescimento 
moderado, com bordas irregulares e de 
coloração rosa ou roxa 

Fusarium moniliforme, Fusarium sp., Fusarium 
subglutinans, Hypocreales sp. 

 

 

tratamentos considerados podem ser observadas na Figura 2.3. O grupo G1 foi o mais freqüente 

na folha, raiz e rizosfera de cana-de-açúcar (Figura 2.3). A distribuição dos grupos e a freqüência 

de isolamento foram similares para endófitos de folha e raiz, porém o padrão foi diferente para a 

comunidade de fungos isolada na região da rizosfera de cana-de-açúcar (Figura 2.3). Quando são 

considerados os valores totais de freqüência de isolamento, em todas as partes e épocas avaliadas, 

os diferentes tratamentos (C, TC e TH) não apresentaram diferença estatística significativa 

(Tukey 5%) na incidência de fungos, com exceção do tratamento TC aos 18 meses na raiz, o qual 

apresentou maior incidência quando comparado aos demais tratamentos (Figura 2.4B). Durante o 

desenvolvimento da cultura, principalmente nos estágios iniciais, a freqüência de fungos na raiz 

foi maior que nas folhas. Este padrão de distribuição da comunidade ao longo da planta, no qual 

as partes inferiores da planta hospedam maiores freqüências de endófitos, seguem o mesmo 

padrão de colonização de bactérias endofíticas isoladas de cana-de-açúcar (MENDES et al., 

2007) e em outras culturas como a soja (KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004). Os valores totais 
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Figura 2.3 - Freqüência de isolamento de fungos endofíticos de folha (A) e raiz (B), e fungos da rizosfera (C) de 

cana-de-açúcar avaliada em 3 estágios do desenvolvimento da cultura, sob 3 diferentes tratamentos. As 
barras representam a incidência dos grupos morfológicos G1, G2, G3, G4 e G5 caracterizados na 
comunidade fúngica associada à cana-de-açúcar. Em cada tecido ou região avaliada estão indicados os 
tratamentos: C (variedade convencional capinada); TC (variedade transgênica capinada); ou TH 
(variedade transgênica manejada com o herbicida imazapir). Os isolamentos de fungos foram realizados 
com 03, 10 e 18 meses após plantio (map). Os dados representam a média de 36 repetições em 4 blocos 
casualizados e o desvio padrão é indicado na barras. Os CVs experimental para os isolamentos dos 
endófitos de folha, raiz e rizosfera, foram respectivamente, 10,5, 10,5 e 159,0 
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Figura 2.4 - Freqüência de isolamento total de fungos endofíticos de folha (A) e raiz (B), e fungos da rizosfera (C) 
de cana-de-açúcar avaliada em 3 estágios do desenvolvimento da cultura, sob 3 diferentes tratamentos. 
As barras representam a incidência total de fungos isolados a partir dos tratamentos: C (variedade 
convencional capinada); TC (variedade transgênica capinada); e TH (variedade transgênica manejada 
com o herbicida imazapir), com 03, 10 ou 18 meses após plantio (map). Letras iguais entre barras dos 
diferentes tratamentos de um mesmo período (letra sob a barra horizontal) ou entre diferentes períodos 
de uma mesma região avaliada (letra sobre a barra horizontal) não representam diferença significativa 
no teste de Tukey 5% 
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de ocorrência de fungos endofíticos observados não diferiram significativamente, para nenhum 

dos tratamentos. Esse fato sugere que as plantas possuem uma capacidade de suporte desses 

microrganismos, assim, mesmo que os grupos microbianos sejam diferentes para os diferentes 

tratamentos, os valores totais são similares (Figuras 2.3 e 2.4). Estes resultados mostram que, nas 

condições avaliadas a transgenia não afeta a comunidade de fungos associada à cana-de-açúcar. 

Esse estudo suporta estudos anteriores realizados em tabaco, no qual a comunidade microbiana é 

afetada apenas nos estágios iniciais do desenvolvimento da planta, havendo um efeito transiente 

que é neutralizado em estágios posteriores (ANDREOTE et al., 2007). 

Isolados fúngicos foram selecionados com base na classificação morfológica e a 

identidade foi acessada por meio do seqüenciamento e BLAST das regiões ITS1, 5,8S e ITS2 do 

rDNA. Considerando os mais altos valores de identidade com linhagens bem caracterizadas do 

banco de dados GenBank, foram identificadas pelo menos 27 diferentes espécies de fungos 

associados à cana-de-açúcar apresentados na Tabela 2.2. 

Com base na análise de seqüências foi estabelecida a relação filogenética de isolados 

representantes que tiveram as regiões ITS e 5,8S do rDNA seqüenciadas. A árvore filogenética 

contendo os diferentes fungos associados à cana-de-açúcar pode ser observada na Figura 2.5. O 

filo mais abundante identificado associado à cana-de-açúcar foi o Ascomycota, sendo observados 

fungos pertencentes às classes Dothideomycetes, Eurotiomycetes e Sordariomycetes. Com menor 

freqüência foram identificados fungos dos filos Basidiomycota e Zygomycota (Figura 2.5). Um 

importante grupo identificado foi o grupo G5, o qual é composto predominantemente por fungos 

do gênero Fusarium, em especial F. moniliforme (Tabela 2.2). A alta freqüência de isolamento 

deste grupo (Figura 2.3) em todas as condições, tecidos e regiões avaliadas, aliada ao fato dessa 

espécie ser um potencial patógeno na cultura da cana-de-açúcar (RAID, 1998), fez com que este 

trabalho focasse na caracterização genética desse grupo e no estudo da interação entre F. 

moniliforme, endofítico e patogênico, e a cana-de-açúcar. 

Um importante aspecto a ser destacado é que o acesso à diversidade por meio de 

isolamento está limitado aos fungos cultivados e às condições de isolamento, tais como, meio de 

cultura e temperatura de incubação. Considera-se que apenas uma pequena fração da diversidade 

pode ser acessada por esta técnica, assim, para o suporte dos resultados de isolamento torna-se  
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 FERS108 Fusarium subglutinans
 FERS119 Fusarium sp.
 FERS103 Fusarium subglutinans
 FELS53 Fusarium moniliforme
 FELS64 Fusarium moniliforme

 FELS59 Fusarium sp.
 FERS117 Hypocreales sp.
 FELS86 Mariannaea camptospora

 FERS98 Hypocrea virens
 FRS118 Trichoderma sp.

 FELS58 Xylaria longipes

Sordariomycetes

 FERS111 Talaromyces flavus
 FRS110 Talaromyces flavus
 FERS104 Penicillium aculeatum

 FERS93 Penicillium pinophilum
 FERS87 Penicillium sp.

 FRS113 Cladosporium tenuissimum
 FRS100 Aspergillus flavus

Eurotiomycetes

 FRS97 Cladosporium sp.
 FELS61 Saccharicola bicolor

 FRS109 Aspergillus versicolor
Dothideomycetes

 FELS92 Paraphaeosphaeria pilleata
 FELS99 Paraphaeosphaeria pilleata

 FELS61 Paraphaeosphaeria pilleata
 FERS83 Bipolaris sp.

 FELS114 Cochliobolus sativus
 FELS80 Curvularia trifolii
 FELS81 Phoma herbarum

 FELS96 Epicoccum sp.
 FERS102 Epicoccum nigrum

 FELS107 Epicoccum nigrum
 FELS115 Epicoccum nigrum

Dothideomycetes

 FELS60 Schizophyllum commune
 FELS57 Hypochnicium vellereum

Agaricomycetes

 FRS112 Cunninghamella bertholletiae
 FRS94 Cunninghamella bertholletiae

Zygomycetes

 gi:38017366 Anaeromyces sp
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Figura 2.5 – Relação filogenética entre fungos cultivados associados à cana-de-açúcar baseada nas regiões ITS e 

5,8S do rDNA (532 pb). As origens dos isolados estão indicadas pelas siglas: FERS (fungus endophytic 
root sugarcane); FELS (fungus endophytic leaf sugarcane); e FRS (fungus rhizosphere sugarcane). As 
classes dos diferentes grupos isolados estão indicadas nas chaves. A seqüência de Anaeromyces sp. (filo 
Chytridiomycota) foi utilizada como outgroup. A árvore consenso foi construída pelo método de 
Neighbor-Joining (SAITOU; NEI, 1987) considerando um bootstrap com 1000 repetições 
(FELSENSTEIN, 1985). Valores de bootstrap maiores que 50% e escala da distância genética estão 
indicados. As distâncias foram computadas com base no método de substituições de Kimura 2-
parâmetros (KIMURA, 1980). A análise filogenética foi construída com uso do programa MEGA4 
(TAMURA et al., 2007) 

 

 

importante o emprego de técnicas que permitam o acesso aos fungos de maneira independente de 

cultivo, como a técnica de PCR-DGGE. 
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2.2.2.5 Acesso à diversidade total de fungos da rizosfera por PCR-DGGE 

 

A análise em PCR-DGGE a partir do DNA total isolado de solo rizosférico permitiu o 

acesso da comunidade fúngica associada à cana-de-açúcar em três estágios durante o 

desenvolvimento da cultura. Para o estabelecimento da técnica e seleção de isolados para serem 

utilizados como padrão, o perfil de DGGE de 14 isolados fúngicos foram analisados e 3 deles 

constituíram o marcador para orientar a corrida em DGGE, sendo: Mariannaea camptospora, 

Cladosporium sp. e Penicillium sp. (Figura 2.6). Uma das limitações dessa técnica é a ocorrência 

de mais de uma banda por espécie, isso pode ser devido à formação de heteroduplexes, múltiplas 

cópias de genes, degenerescência de primers ou múltiplos operons (NICOLAISEN; RAMSING, 

2002; SALLES; DE SOUZA; VAN ELSAS, 2002). Os isolados comparados apresentaram 

apenas bandas únicas para cada um deles, porém, a despeito da alta sensibilidade do método, 

alguns gêneros distintos, como Bipolaris sp. e Alternaria sp., mostraram posições similares de 

migração das bandas no gel, como previamente reportado em outros estudos da PCR-DGGE 

(KOWALCHUK; DE SOUZA; VAN VEEN, 2002; SALLES; DE SOUZA; VAN ELSAS, 2002). 

De fato, a técnica de DGGE tem uma resolução teórica de 1 pb para diferenciar dois amplicons 

(MYERS et al., 1985; MYERS; MANIATIS; LERMAN, 1987), mas o poder de separação está 

fortemente relacionado ao comprimento e seqüência do produto da PCR analisado. 

Adicionalmente, tem sido observado que seqüências com diferentes composições de nucleotídeos 

nem sempre apresentam mobilidade diferenciada no gel (JACKSON; RODEN; CHURCHILL, 

2000). Assim, produtos da PCR obtidos de duas diferentes espécies podem migrar em posições 

similares mesmo que suas seqüências sejam bem diferentes (MUYZER; DEWAAL; 

UITTERLINDEN, 1993; SEKIGUCHI et al., 2001). Não obstante, a PCR-DGGE foi eficiente em 

discriminar com alta sensibilidade e confiabilidade, fungos do gênero Fusarium presentes em 

aspargo, sendo que poucas espécies com perfil de migração muito similares foram distinguidas 

após seqüenciamento (YERGEAU et al., 2005). Em outro estudo a PCR-DGGE, tendo como alvo 

o 18S rDNA, acessou a comunidade de fungos associados às raízes de Ammophila arenaria 

presentes nas dunas de regiões costeiras da Holanda, e pode discriminar com confiabilidade 

fungos patogênicos da espécie (KOWALCHUK; GERARDS; WOLDENDORP, 1997). 
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Figura 2.6 - Separação dos produtos de PCR gerados pelos primers NS1 e FR1, em gel de DGGE. Os isolados 

fúngicos indicados nas colunas são: 1) Phoma herbarum; 2) Cochliobolus homomorphus; 3) 
Cladophialophora boppii; 4) Phoma herbarum; 5) Cladosporium sp.; 6) Bipolaris sp.; 7) Alternaria 
sp.; 8) Cunninghamella bertholletiae; 9) Mariannaea camptospora; 10) Penicillium sp.; 11) 
Paraphaeosphaeria pilleata; 12) Penicillium pinophilum; 13) Cunninghamella bertholletiae; e 14) 
Epicoccum sp. O gel contém 6% de poliacrilamida e 25-43% de gradiente de desnaturação e a corrida 
foi conduzida durante 18 h a 180 V e 58ºC 

 

 

A PCR-DGGE revelou complexos perfis de bandas nos diferentes tratamentos e estágios 

avaliados e o agrupamento dos diferentes perfis é apresentado na Figura 2.7. De acordo com o 

dendrograma, o principal fator que contribuiu para o agrupamento dos perfis foi o tempo de 

cultivo das plantas, de maneira que os perfis observados sugerem um aumento e posterior 

decréscimo da diversidade da comunidade ao longo do período avaliado, sendo que a maior 

variabilidade foi encontrada no tempo T2, após 10 meses do plantio (Figura 2.7). Esse mesmo 

padrão foi observado quando se estudou a comunidade fúngica da rizosfera associada ao milho 

em condições tropicais; neste estudo a comunidade foi acessada com os mesmos primers 

utilizados no estudo de cana-de-açúcar (NS1 e FR1) e após 20, 40 e 90 dias do plantio, sendo que 

a maior diversidade de bandas foi detectada aos 40 dias (GOMES et al., 2003). Este mesmo 

estudo revelou que o filo predominante na comunidade de fungos associada à rizosfera de milho 

foi o Ascomycota (GOMES et al., 2003), o qual, também foi o filo predominante associado à 

cana-de-açúcar. A análise da dinâmica de comunidades fúngicas também foi estudada em solo 

arenoso na Holanda; a análise por PCR específico seguida da PCR-DGGE, revelou que os 

principais filos presentes são, Ascomycota, Basidiomycota e Zygomycota (VAN ELSAS et al., 

2000), os mesmos associados à cana-de-açúcar no Brasil. A imensa diversidade de 

microrganismos presentes no solo associada às plantas é considerado um aspecto crítico na 

manutenção da saúde e qualidade do solo, visto que eles estão envolvidos em importantes 

funções no solo, revisado em (GARBEVA; VAN VEEN; VAN ELSAS, 2004). Neste contexto, 

os dois maiores fatores que afetam diretamente essa diversidade são o solo e a planta  

1             2            3            4             5            6           7             8           9           10           11          12            13          14 
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Figura 2.7 - PCR-DGGE de amostra de DNA total isolado a partir de rizosfera de cana-de-açúcar. Foram 

considerados os tratamentos: planta convencional capinada (C); planta transgênica capinada (TC); e 
planta transgênica manejada com herbicida imazapir (TH). O experimento foi avaliado com 03 (1), 10 
(2) e 18 meses (3) após o plantio. O dendrograma foi calculado pelo método UPGMA utilizando o 
coeficiente de correlação de Pearson. A análise foi conduzida no programa GelCompare (BioNumerics, 
Applied Maths) 

 

 

(GARBEVA; VAN VEEN; VAN ELSAS, 2004), dessa forma a alteração do metabolismo da 

planta causada pela inserção de um gene exógeno poderia afetar a comunidade fúngica associada.  

De maneira geral, os perfis de bandas obtidos não revelaram diferença entre os 

tratamentos avaliados, sugerindo que a transgenia ou trato cultural não afetam a comunidade de 

fungos da rizosfera associada à cana-de-açúcar. Esses resultados confirmam e estendem as 

observações do estudo realizado em rizosfera de milho, no qual os diferentes cultivares também 

não apresentaram diferença significativa no perfil de bandas em todos os estágios avaliados 

(GOMES et al., 2003). 
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2.2.2.4 Caracterização genotípica de isolados do gênero Fusarium 

 

A alta freqüência de isolamento do grupo G5, composto predominantemente por F. 

moniliforme e o fato dessa espécie apresentar potencial de causar Pokkah boeng em cana-de-

açúcar, fez dessa espécie alvo de comparação entre isolados obtidos endofiticamente e uma 

linhagem patogênica na cultura. Para tal comparação foram selecionados isolados endofíticos de 

folha (designados como FELS, fungus endophytic leaf sugarcane), isolados epifíticos de folha 

(FLS, fungus leaf sugarcane), isolados obtidos a partir do sintoma de Pokkah boeng (PBS, 

pokkah boeng symptom) e uma linhagem patogênica cedida pelo CTC (designada PB, pokkah 

boeng). A caracterização genotípica dos isolados de F. moniliforme de diferentes fontes foi 

realizada por RAPD e também por seqüenciamento das regiões ITS e 5,8S do rDNA. 

A taxonomia do gênero Fusarium é complexa e sua classificação está baseada em características 

morfológicas e/ou diferenças em seqüências de nucleotídeos (MARASAS; NELSON; TOUSSOUN, 1985; 

MARASAS et al., 1987; MARASAS et al., 2001). O complexo Gibberella fujikuroi é distribuído 

mundialmente e é composto de pelo menos 30 espécies (LESLIE, 1999); sendo que o F. moniliforme, 

anamorfa F. fujikuroi, integra este complexo. Tem sido proposto uma padronização molecular para a 

terminologia dos mating type do complexo baseada na seqüência de um único locus responsável pelo 

controle da recombinação (KERENYI et al., 1999). No contexto da complexidade desse grupo de fungos, 

ainda não está bem entendido o fato de se encontrar plantas sintomáticas e assintomáticas em um 

mesmo campo de cultivo associadas ao mesmo patógeno. F. verticillioides (sin. Gibberella 

moniliformis) infecta plantações de milho e resulta em uma alta variação de sintomas da doença, 

incluindo plantas assintomáticas (OREN et al., 2003). São vários os fatores que podem afetar a 

interação e o desenvolvimento da doença entre o fungo patogênico e a planta hospedeira, tais 

como, condições ambientais, disponibilidade de água (MAGAN; LACEY, 1984; MAGAN et al., 

1997) e as características genéticas da planta e do patógeno (BACON; HINTON, 1996; YATES; 

BACON; HINTON, 1997). 

De acordo com o dendrograma obtido pela RAPD, foram observados agrupamentos com 

diferentes índices de similaridade genética. As diferentes espécies incluídas na análise mostraram 

clara correlação de similaridade agrupando-se entre si (Figura 2.8). O isolado FELS103 

identificado como F. subglutinans, foi o mais distante geneticamente compartilhando apenas 7% 

de similaridade com os demais isolados avaliados, porém é importante destacar que esta espécie  
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Figura 2.8 - Dendrograma de similaridade obtido por meio de RAPD de fungos do gênero Fusarium isolados a 

partir de cana-de-açúcar. Os primers utilizados para obtenção do polimorfismo foram: AX-08, AX-18, 
P-12, X-04, X-12 e X-14. As origens dos isolados estão indicadas pelas siglas FELS (fungus endophytic 
leaf sugarcane), FLS (fungus leaf sugarcane), PBS (pokkah boeng symptom) e PB113 (pokkah boeng, 
linhagem patogênica cedida pelo Centro de Tecnologia Canavieira). O dendrograma foi calculado pelo 
método UPGMA utilizando o coeficiente de similaridade de Jaccard por meio do programa NTSYSpc 
2.01e. Os valores de bootstrap foram calculados com 1000 replicações usando o programa WinBoot. 
Valores de bootstrap acima de 50% e escala de similaridade estão indicados 

 

 

também foi descrita como agente causal de Pokkah boeng em cana-de-açúcar (RAID, 1998). Os 

isolados FELS59 e FLS112 identificados putativamente como Fusarium sp. agruparam-se e 

apresentaram 13% de similaridade com o clado de isolados de F. moniliforme (Figura 2.8). Os 

isolados da espécie F. moniliforme agruparam-se compartilhando pelo menos 62% de 

similaridade, este clado foi constituído por fungos endofíticos (FELS) e epifíticos (FLS) de folha, 

bem como fungos isolados a partir de sintomas de Pokkah boeng (PBS) e o isolado patogênico 

(PB113) (Figura 2.8). O isolado epifítico FLS110 e a linhagem patogênica PB113 agruparam-se, 

apresentando 85% similaridade; esse fato sugere que fungos relacionados geneticamente podem 

se associar diferentemente ao hospedeiro, por exemplo, estudos realizados em milho mostram 

que populações de Fusarium podem se associar endofiticamente ou patogenicamente às plantas 

no campo de cultivo (BACON; HINTON, 1996); além disso, essa similaridade pode indicar que 

o fungo epifítico FLS110 pode ter sido isolado em uma fase que antecede a infecção e 

aparecimento dos sintomas da doença. O emprego da técnica RAPD para o estudo da 
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variabilidade de F. moniliforme foi realizado anteriormente por Huang et. al. (1997); este estudo 

revelou que a análise por RAPD e a análise de grupos de compatibilidade vegetativa (VCG) são 

bem consistentes e sugere o uso da RAPD como uma ferramenta simples e sensível para estudar a 

diversidade genética da espécie, bem com para discriminar diferentes VCGs da população no 

campo (HUANG et al., 1997). 

Adicionalmente à caracterização por RAPD foi realizado o seqüenciamento das regiões 

ITS e 5,8S do rDNA dos isolados de Fusarium associados à cana-de-açúcar (Figura 2.9). O 

estudo filogenético com base nas seqüências foi consistente com os resultados da análise por 

RAPD, i.e., o mesmo padrão de agrupamento foi obtido tanto pela análise de RAPD quanto pela 

análise das seqüências do rDNA dos isolados (Figuras 2.8 e 2.9). 

Com base nas duas abordagens utilizadas para a caracterização genotípica dos isolados de 

Fusarium, foi observado que isolados relacionados geneticamente, como o endófito FELS111 e o 

patógeno PB113 (Figuras 2.8 e 2.9) apresentam distintos comportamentos em associação com a 

cana-de-açúcar. Esse resultado sugere que o marcador genético RAPD ou as regiões do rDNA, 

embora sejam suficientes para caracterizar diferentes isolados, não discriminam o comportamento 

patogênico ou endofítico de Fusarium. Neste contexto, o estudo da interação entre F. 

moniliforme, endofítico e patogênico, e o hospedeiro deve contribuir para o entendimento de 

fatores que determinam o tipo de associação estabelecida entre o fungo e a planta. Assim, no 

presente trabalho a infecção de cana-de-açúcar pelos isolados FELS111 e PB113 foi avaliada por 

microscopia de luz e a expressão de genes relacionados à patogênese foi acessada por qPCR nas 

duas linhagens. 
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Figura 2.9 - Relação filogenética entre fungos do gênero Fusarium isolados de cana-de-açúcar baseada nas regiões 

ITS do rDNA (398 pb). As origens dos isolados estão indicadas pelas siglas: FELS (fungus endophytic 
leaf sugarcane); FLS (fungus leaf sugarcane); PBS (pokkah boeng symptom); e PB113 (pokkah boeng, 
isolado patogênico cedido pelo CTC). A árvore consenso foi construída pelo método de Neighbor-
Joining (SAITOU; NEI, 1987) considerando um bootstrap com 1000 repetições (FELSENSTEIN, 
1985). Valores de bootstrap maiores que 50% e escala da distância genética estão indicados. As 
distâncias foram computadas com base no método de substituições de Kimura 2-parâmetros 
(KIMURA, 1980). A análise filogenética foi construída com uso do programa MEGA4 (TAMURA et 
al., 2007) 

 

 

 

2.2.2.6 Histologia de folhas de cana-de-açúcar infectadas por Fusarium moniliforme 

 

A observação de folhas de cana-de-açúcar infectadas pelo isolado endofítico FELS111 e 

patogênico PB113 revelou clara diferença entre os dois tipos de associação. O aspecto das 

infecções após 6 dias da inoculação pode ser observado na Figura 2.10. A infecção pelo isolado 

FELS111, foi caracterizada pelo crescimento por toda a superfície foliar, porém não foram 

observados sintomas da doença e o crescimento micelial apresentou um aspecto cotonoso (Figura 

2.10A). Por outro lado, a infecção pelo patógeno PB113 se caracterizou por um crescimento 
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rasteiro na superfície foliar, provocando sintomas vermelho-escuro levando à formação de áreas 

nitidamente necrosadas (Figura 2.10B). 

No estudo histológico de cortes longitudinais de folhas de cana-de-açúcar infectadas, a 

diferença na infecção da folha pelo patógeno e pelo endófito foi confirmada (Figura 2.11). A 

atuação fúngica durante a infecção foi evidenciada pela destruição das células do parênquima 

clorofiliano do mesofilo, sendo que a infecção pelo patógeno (Figura 2.11C) foi muito mais 

agressiva que a do endófito (Figura 2.11B). No caso de F. moniliforme e milho, plantas 

infectadas podem apresentar ou não sintomas, sendo que o padrão de colonização da infecção 

sintomática difere da infecção assintomática pelo fato de apresentar hifas intracelulares enquanto 

a colonização endofítica apresenta apenas hifas intercelulares (BACON; HINTON, 1996). Nas 

duas condições avaliadas, os feixes vasculares estão praticamente intactos, porém na infecção 

pelo isolado patogênico PB113 foi observada maior degradação das células dos elementos 

crivados do floema. A infecção das folhas pelo F. moniliforme pode ter ocorrido principalmente 

por duas vias; através dos estômatos (fendas estomáticas) ou ativamente por meio da produção de 

enzimas degradadoras da parede celular. Assim, a degeneração da epiderme, constatada na 

infecção pelo patógeno PB113 (Figura 2.11C1), é uma evidência de que a entrada do fungo se 

deu pela ação enzimática e destruição da parede vegetal. A presença de massa micelial no interior 

do tecido vegetal comprova a maior agressividade do patógeno quando comparado com o 

endófito (Figura 2.11C2). 

Em muitos casos, a hipovirulência de fungos fitopatogênicos tem sido associada à 

presença de micoviroses ou dsRNA não encapsulado (BAKER; GRIFFIN, 1995; BOTTACIN; 

LEVESQUE; PUNJA, 1994). No caso dos fungos F. oxysporum e F. solani em associação com 

soja, foi confirmado que a hipovirulência não está associada à presença de micovírus; sendo que 

a inoculação de isolados hipovirulentos reduzem a severidade da doença em plântulas de soja 

cultivadas em solos infestados naturalmente (KILIC; GRIFFIN, 1998). Considerando a 

possibilidade do padrão de infecção diferenciado do endófito e patógeno de F. moniliforme ser 

determinado por genes relacionados à destruição da parede celular do hospedeiro, dois genes da 

PG foram avaliados por qPCR durante a infecção de cana-de-açúcar. 
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Figura 2.10 - Aspecto geral do crescimento micelial do isolado endofítico FELS111 (A) e do isolado patogênico 

PB113 (B) sobre a superfície foliar da cana-de-açúcar. As placas contém disco de papel de filtro 
umedecido com água ultra-pura e foram incubadas por 6 dias a 28°C 

 

 

 

2.2.2.7 Avaliação da expressão de genes de endo-poligalacturonase de Fusarium 

moniliforme durante a infecção de cana-de-açúcar 

 

A expressão dos genes da PG, pgI (ou pgA) (CAPRARI et al., 1993a; CAPRARI et al., 

1993b) e pgIII (SELLA et al., 2004), foi avaliada em dois experimentos; sendo o primeiro em 

meio de cultura líquido contendo ou não extrato de folha de cana-de-açúcar e o segundo em 

plântulas de cana-de-açúcar infectadas in vitro. Para o estabelecimento da técnica e avaliação dos 

primers (Tabela 2.1) foi construída uma curva padrão de diluição para se extrair a eficiência da 

PCR (E). Adicionalmente a especificidade dos primers foi avaliada por meio da curva de 

desnaturação em qPCR. A validação dos primers foi acessada por meio da tentativa de 

amplificação por PCR de diferentes espécies fúngicas isoladas de cana-de-açúcar. 
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Figura 2.11 - Microscopia de luz de lâmina foliar de cana-de-açúcar seis dias após infecção por isolados de F. 

moniliforme. A1- visão geral da lâmina foliar livre da infecção fúngica e A2- detalhe da região do 
mesofilo; B1- visão geral da lâmina foliar infectado pelo isolado endofítico FELS111 e B2- detalhe da 
região do mesofilo; e C1- visão geral da lâmina foliar infectada pela linhagem patogênica PB113 e C2- 
detalhe da região do mesofilo. Na figura C estão indicados: bainha do feixe (Bf); degeneração 
epidérmica (De); fibras (F); floema (Fl); feixe vascular (Fv); fenda estomática (Fe); metaxilema (Mx); 
protoxilema (Px); e parênquima clorofiliano (Pc). As escalas das imagens estão indicadas nas figuras 

 

 

As curvas padrão de amplificação e de desnaturação para cada um dos genes, bem como a 

E e R2 estão apresentadas para os genes da β-tub, pgI e pgIII, respectivamente, nas Figuras 2.12, 

2.13 e 2.14. Os valores de E e R2 obtidos por qPCR dos três genes permitiram a análise relativa 

da expressão gênica com um ótimo grau de confiabilidade. Os valores de CP obtidos foram 

utilizados para o cálculo da expressão relativa dos genes pgI e pgIII tendo o gene β-tub como 

referência, de acordo com o modelo matemático de Pfaffl (2001). A especificidade dos primers é 

um importante ponto a ser considerado nas análises em qPCR, assim, de acordo com a curva de 

desnaturação para os três genes foram observados picos únicos e bem definidos (Figuras 2.12D, 

2.13D e 2.14D) garantindo a ausência de produtos inespecíficos. Adicionalmente, 5 µl do produto 

final da qPCR foram aplicados em gel de agarose 1,2%, de maneira que não foram observadas 

bandas inespecíficas para os genes analisados (dados não mostrados). 
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Figura 2.12 - Curva padrão e curva de desnaturação (melt) do gene normalizador β-tub. A- gráfico de amplificação 
considerando o cDNA sem diluição até diluição 10-4; B- curva de diluição padrão apresentando 
E=108,5% e R2=0,995; C- curva de desnaturação; e D- gráfico do pico da curva de desnaturação 
analisada entre 72 e 95°C com um gradiente variando 0,5°C a cada 15 s 

 

 
Figura 2.13 - Curva padrão e curva de desnaturação (melt) do gene pgI. A- gráfico de amplificação considerando o 

cDNA sem diluição até diluição 10-4; B- curva de diluição padrão apresentando E=139,1% e R2=0,995; 
C- curva de desnaturação; e D- gráfico do pico da curva de desnaturação analisada entre 72 e 95°C com 
um gradiente variando 0,5°C a cada 15 s 
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Figura 2.14 - Curva padrão e curva de desnaturação (melt) do gene pgIII. A- gráfico de amplificação considerando o 

cDNA sem diluição até diluição 10-4; B- curva de diluição padrão apresentando E=105,7% e R2=0,980; 
C- curva de desnaturação; e D- gráfico do pico da curva de desnaturação analisada entre 72 e 95°C com 
um gradiente variando 0,5°C a cada 15 s 

 

 

Ainda para validar a especificidade dos primers para os genes pgI, pgIII e β-tub utilizados 

neste estudo foram selecionados diferentes isolados de fungos associados à cana-de-açúcar 

identificados por meio de seqüenciamento das regiões ITS do rDNA para serem alvo de 

amplificação. Dessa forma, o DNA de diferentes isolados fúngicos foi submetido à PCR. Essa 

análise, incluindo F. moniliforme como controle positivo, revelou a especificidade dos primers 

desenhados, de forma que apenas a espécie alvo resultou em amplificação positiva e com 

tamanho do produto da PCR esperado para cada um dos genes. As diferentes espécies incluídas 

nesta validação, bem como suas respectivas classificações taxonômicas estão apresentadas na 

Tabela 2.3. 

O sistema SYBR® Green para qPCR foi eficiente na avaliação de genes relacionados à 

patogênese de Botrytis cinerea na infecção de Arabidopsis thaliana (GIOTI et al., 2006), e 

apresentou resultados acurados na análise da expressão gênica no sistema F. moniliforme-cana-

de-açúcar. Os genes pgI e pgIII avaliados nos experimentos são expressos pelo F. moniliforme 

em todos os estágios da infecção (revisado em KAHMANN; BASSE, 2001), e o gene 
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Tabela 2.3 - Amplificação por PCR de fungos associados à cana-de-açúcar pelos primers utilizados na análise em 
qPCR  

 
PCRa Classe Espécie 

β-tub pgI pgIII 
Sordariomycetes Fusarium moniliforme + + + 

 Fusarium subglutinans - - - 
 Hypocrea virens - - - 
 Mariannaea camptospora - - - 

Dothideomycetes Alternaria arborescens - - - 
 Ampelomyces sp. - - - 
 Bipolaris sp. - - - 
 Cladosporium oxysporum - - - 
 Cladosporium tenuissimum - - - 
 Cochliobolus sativus - - - 
 Curvularia trifolii - - - 
 Epicoccum nigrum - - - 
 Paraphaeosphaeria pilleata - - - 
 Saccharicola bicolor - - - 

Eurotiomycetes Aspergillus flavus - - - 
 Aspergillus versicolor - - - 
 Penicillium aculeatum - - - 
 Penicillium pinophilum - - - 
 Talaromyces flavus - - - 

Agaricomycetes Hypochnicium vellereum - - - 
 Schizophyllum commune - - - 

Zygomycetes Cunninghamella bertholletiae - - - 

Ascomycota (filo) Phoma herbarum - - - 
  a  +, amplificação positiva; -, não houve amplificação 

 

 

constitutivo β-tub foi utilizado como gene referência, i.e., controle endógeno para quantificação 

relativa dos genes da PG. A utilização de um gene de expressão constitutiva como normalizador, 

tais como, albumina, actinas, tubulinas, 18S rRNA ou 28S rRNA é recomendada para esse tipo de 

análise (MARTEN et al., 1994). 

A parede celular é a principal barreira das plantas contra patógenos. Para vencer essa 

barreira o patógeno secreta enzimas degradadoras da parede celular, as quais atuam quebrando os 

polímeros da parede em moléculas que servem como alimento, além de abrir a via de infecção 

através do tecido da planta (ANNIS; GOODWIN, 1997). As pectinases e cutinases são as 

primeiras enzimas extracelulares produzidas durante a infecção do hospedeiro, e as do tipo ‘endo’ 

são consideradas o principal fator de maceração da parede em doenças de podridão (SELLA et 
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al., 2004). Estudos mostram que a disrupção de genes de endo-pectinases diminuem a virulência 

ou patogênese tanto de fungos biotróficos quanto de necrotróficos (TEN HAVE et al., 1998; 

OESER et al., 2002). Com a ação das PGs produzidas pelos fungos ocorre a liberação de 

fragmentos de oligogalacturonídios da parede celular, os quais desencadeiam uma variedade de 

respostas de defesa da planta (DE LORENZO; D'OVIDIO; CERVONE, 2001). A planta por sua 

vez, pode bloquear ou reduzir a atividade das PGs por meio de proteínas inibidoras da PG, as 

chamadas PGIPs, as quais desencadeiam uma resposta de hipersensibilidade (CERVONE et al., 

1989). A primeira PG reportada em F. moniliforme foi identificada no isolado F-10 e o gene foi 

denominado pgI (ou pgA) e apresentou quatro isoformas de acordo com o padrão de glicosilação 

(CAPRARI et al., 1993a; CAPRARI et al., 1993b). Uma segunda PG, denominada pgII, foi 

reportada na linhagem 62264 de F. moniliforme e apresentou duas isoformas (DARODA et al., 

2001). Posteriormente, uma nova PG foi isolada a partir da linhagem F. moniliforme PD, a qual 

escapa da atividade inibitória das PGIPs de soja e feijão, o que não acontece com a pgI. Esta PG 

apresentou quatro isoformas e é codificada pelo gene pgIII (SELLA et al., 2004). Tem sido 

demonstrado que a expressão de PGs ocorre durante todos os estágios de infecção, incluindo 

contato inicial com o hospedeiro, resposta à defesa da planta, aquisição de nutrientes e fase 

necrótica (DI PIETRO; RONCERO, 1998; KAHMANN; BASSE, 2001). Um modelo molecular 

mostrando o comportamento da conformação da PG de F. moniliforme foi proposto por André-

Leroux et al. (2005). Como a enzima do gene pgIII tem capacidade de escapar do reconhecimento 

de defesa da planta pode-se aventar a hipótese de que ela tenha maior participação na infecção 

pelo endófito que pelo patógeno, já que a infecção assintomática ocorre na presença do isolado 

endofítico. 

No primeiro experimento, os isolados, endofítico FELS111 e patogênico PB113, foram 

cultivados separadamente em meio de cultivo líquido contendo ou não extrato de cana-de-açúcar. 

Os resultados da expressão gênica nessas condições revelaram que ambos os genes avaliados 

apresentaram maiores níveis de transcrição no isolado endofítico em relação à linhagem 

patogênica (Figura 2.15). Enquanto o gene pgI não foi afetado pela presença do extrato, a 

transcrição do gene pgIII foi aumentada na presença de extrato de cana-de-açúcar no isolado 

endofítico (Figura 2.15). Esse fato sugere que embora ambos os genes apresentem maiores níveis 

de transcrição no isolado endofítico, o gene pgIII pode desempenhar um papel mais importante 

na interação endofítica de F. moniliforme com a cana-de-açúcar do que o gene pgI. 
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Figura 2.15 - Níveis de transcrição dos genes pgI e pgIII do isolado endofítico FELS111 em relação à linhagem 

patogênica PB113. Os fungos foram avaliados após 96 h crescendo na presença ou ausência de extrato 
de folha de cana-de-açúcar. As barras representam o desvio padrão de três repetições biológicas 

 

 

No segundo experimento, ambos isolados FELS111 e PB113 foram inoculados em 

plântulas de cana-de-açúcar cultivadas in vitro, e a expressão dos genes pgI e pgIII foi avaliada 

em três estágios durante o desenvolvimento da infecção. Durante o tempo de incubação o fungo 

cresceu e infectou completamente as plântulas. No primeiro estágio, avaliado 48 horas após 

inoculação (hai), as plantas apresentaram aspecto saudável e o crescimento fúngico se 

concentrou na interface entre raiz e base do caule. Com 96 hai o fungo alcançou a região foliar e 

as folhas começaram apresentar amarelamento. No último estágio considerado (144 hai), o tecido 

da planta estava necrosado. Embora a agressividade da linhagem patogênica tenha se 

apresentado mais severamente, o endófito FELS111 também conduziu a planta à morte; neste 

caso, deve ser notado que nas condições avaliadas, considerando plantas axênicas, alta 

quantidade de inóculo e cultivo in vitro, a sensibilidade das plantas foi muito maior, impedindo 

que a planta sobrevivesse mesmo frente à infecção endofítica. Neste experimento, o isolado 

endofítico apresentou expressão do gene pgIII significativamente maior em todos os estágios 

avaliados em relação ao patógeno (Figura 2.16), confirmando os resultados obtidos em meio 

líquido na presença de extrato de folha de cana-de-açúcar (Figura 2.15). Por outro lado, o 

endófito apresentou um aumento da transcrição do gene pgI apenas no estágio tardio de infecção, 

quando a maior parte dos tecidos vegetais estavam mortos (Figura 2.16). Esse fato evidencia que 

a expressão do gene pgIII desempenha relevante papel na associação endófito-planta, enquanto a 

participação do gene pgI é de menor importância. 
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Figura 2.16 - Níveis de transcrição dos genes pgI e pgIII do isolado endofítico FELS111 em relação à linhagem 

patogênica PB113. As plantas foram infectadas in vitro e avaliadas em 3 estágios durante o 
desenvolvimento da infecção, sendo: 48, 96 e 144 horas após inoculação (hai). As barras representam o 
desvio padrão de três repetições biológicas 

 

 

A observação combinada dos dois experimentos indica que o padrão de infecção 

endofítico do F. moniliforme pode ser determinado, pelo menos em parte, por diferentes níveis de 

expressão do gene pgIII. A expressão deste gene parece promover um padrão de infecção menos 

agressivo na cana-de-açúcar causado pelo isolado FELS111. Como a enzima do pgIII é capaz de 

escapar do mecanismo de defesa da planta (SELLA et al., 2004), o fungo pode colonizar sem 

causar uma resposta hipersensível na planta, conferindo ao isolado FELS111 a capacidade de 

infecção mais eficiente em relação ao patógeno PB113. Esse padrão de expressão seria uma 

vantagem para o endófito, de forma que nos estágios iniciais de colonização o gene pgIII seria 

mais expresso, evitando a resposta de hipersensibilidade, e no estágio avançado, quando o tecido 

da planta está necrosado, há uma maior participação do gene pgI (Figura 2.16). É importante 

considerar que o processo de infecção e seus diferentes estágios são determinados pela ação 

conjunta de vários genes, de forma que em muitos casos o fenótipo mutante para esses genes 

revela que não são essenciais para a patogênese (KAHMANN; BASSE, 2001). No caso da 

infecção causada pelo patógeno PB113, a qual resulta na rápida necrose do tecido da planta, 

outros genes devem desempenhar importante papel na infecção, visto que durante a penetração 

ativa os fitopatógenos secretam um conjunto de enzimas hidrolíticas, incluindo cutinases, 

celulases, pectinases e proteases (KNOGGE, 1996). 
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Os resultados apresentados sugerem que os diferentes níveis de transcrição do gene pgIII 

podem determinar o comportamento endofítico ou patogênico de F. moniliforme em associação 

com a cana-de-açúcar. 

 

2.3 Conclusão 

 

A cana-de-açúcar é intensamente colonizada por uma diversa comunidade fúngica 

cultivada composta por fungos de pelo menos cinco classes taxonômicas: Ascomycetes, 

Dothideomycetes, Eurotiomycetes, Agaricomycetes e Zygomycetes, sendo a primeira a mais 

abundante. Os resultados de isolamento e análise da comunidade fúngica total da rizosfera por 

PCR-DGGE indicaram que a transgenia ou a aplicação do herbicida imazapir não afetam a 

comunidade de fungos endofíticos e da rizosfera de cana-de-açúcar. Entre os diversos grupos de 

fungos associados endofiticamente à cultura, estão os fungos do gênero Fusarium, em especial a 

espécie F. moniliforme, descrita como agente causal de Pokkah boeng na cultura da cana-de-

açúcar. A caracterização genética aliada aos estudos de infecção e expressão gênica de um 

isolado endofítico e uma linhagem patogênica de F. moniliforme durante a infecção do 

hospedeiro revelaram que eles apresentam alta similaridade genética, porém distintos padrões de 

infecção e expressão do gene pgIII, sendo que no endófito este gene pode desempenhar 

importante papel na infecção, conferindo vantagem na colonização da planta. Dessa forma, fica 

evidenciado que a diferença entre endófitos e patógenos pode não estar relacionada à estrutura 

genômica, mas sim à regulação da expressão de genes chaves na interação com a planta 

hospedeira. Porém, um estudo de infecção em condições de campo deve ser investigado. 
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3 DIVERSIDADE DE BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS CULTIVADAS DE CANA-DE-
AÇÚCAR: CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E BIOQUÍMICA DE 

ISOLADOS DO COMPLEXO Burkholderia cepacia 
 

Resumo 
 

Bactérias foram isoladas da rizosfera e do interior de raízes e colmo de plantas de cana-
de-açúcar cultivadas no campo em Piracicaba, Brasil. Bactérias endofíticas foram encontradas em 
raízes e colmos de cana-de-açúcar, apresentando significativa maior densidade em raízes. Muitas 
bactérias endofíticas apresentaram produção do fitormônio relacionado ao crescimento de 
plantas, o ácido indol acético (AIA), e esta característica foi a mais freqüente entre as bactérias 
isoladas de amostras de colmo. A análise de seqüências 16S rDNA revelou que os isolados 
bacterianos selecionados da comunidade associada à cana-de-açúcar pertencem aos gêneros 
Burkholderia, Pantoea, Pseudomonas e Microbacterium. Isolados bacterianos pertencentes ao 
gênero Burkholderia foram os predominantes entre os endófitos. Muitos isolados de 
Burkholderia apresentaram produção do metabólito antifúngico pirrolnitrina e todos foram 
capazes de crescer a 37ºC. A análise filogenética das seqüências de 16S rDNA e do gene recA 
revelou que espécies de Burkholderia isoladas de cana-de-açúcar são proximamente relacionadas 
a isolados clínicos do complexo Burkholderia cepacia e agruparam-se com linhagens de B. 
cenocepacia (gv. III) isoladas de pacientes com fibrose cística. Estes resultados sugerem que 
isolados do complexo B. cepacia são uma parte integral da comunidade bacteriana endofítica de 
cana-de-açúcar no Brasil e reforça a hipótese de que plantas podem atuar como um nicho para 
bactérias patogênicas oportunistas em humanos. 

 
Palavras-chave: Comunidades bacterianas; Complexo Burkholderia cepacia; 16S rDNA; recA 
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DIVERSITY OF CULTIVATED ENDOPHYTIC BACTERIA FROM SUGARCANE: 
GENETIC AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF 

Burkholderia cepacia COMPLEX ISOLATES 
 

Abstract 
 

Bacteria were isolated from the rhizosphere and from inside the roots and stems of 
sugarcane plants grown in the field in Brazil. Endophytic bacteria were found in both the roots 
and the stems of sugarcane plants, with a significantly higher density in the roots. Many of the 
cultivated endophytic bacteria were shown to produce the plant growth hormone indoleacetic 
acid, and this trait was more frequently found among bacteria from the stem. 16S rRNA gene 
sequence analysis revealed that the selected isolates of the endophytic bacterial community of 
sugarcane belong to the genera of Burkholderia, Pantoea, Pseudomonas, and Microbacterium. 
Bacterial isolates belonging to the genus Burkholderia were the most predominant among the 
endophytic bacteria. Many of the Burkholderia isolates produced the antifungal metabolite 
pyrrolnitrin, and all were able to grow at 37°C. Phylogenetic analyses of the 16S rRNA gene and 
recA gene sequences indicated that the endophytic Burkholderia isolates from sugarcane are 
closely related to clinical isolates of the Burkholderia cepacia complex and clustered with B. 
cenocepacia (gv. III) isolates from cystic fibrosis patients. These results suggest that isolates of 
the B. cepacia complex are an integral part of the endophytic bacterial community of sugarcane 
in Brazil and reinforce the hypothesis that plant-associated environments may act as a niche for 
putative opportunistic human pathogenic bacteria. 
 
Keywords: Bacterial communities; Burkholderia cepacia complex; 16S rDNA; recA 
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3.1 Introdução 

 

"To be, or not to be, that is the question." 

(Hamlet, ato III, cena 1 | Shakespeare) 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo e sua capacidade de 

produção afeta diretamente o mercado de açúcar internacional. O cultivo de cana-de-açúcar no 

Brasil é primariamente utilizado para a produção de açúcar e álcool. Nos últimos anos a produção 

vem aumentando e na safra 2005/2006 a produção foi de cerca de 26 milhões de toneladas de 

açúcar e 16 milhões m3 de álcool. No Brasil, o etanol tem sido usado como fonte alternativa de 

combustível desde a década de 1980, porém, apenas atualmente, tem chamado a atenção de 

países ao redor do mundo para o seu uso como biocombustível. A possibilidade de substituir, 

pelo menos em parte, a gasolina nos veículos, pode contribuir significativamente para a redução 

da emissão de carbono na atmosfera (GOLDEMBERG, 2006). Diante deste cenário, a 

sustentabilidade e o aumento na produção da cana-de-açúcar tornam-se um importante foco na 

pesquisa tecnológica atual. 

O crescimento e o desempenho da cana-de-açúcar no campo são afetados negativamente 

por vários fatores abióticos e bióticos, incluindo um grande espectro de doenças causadas por 

fungos, bactérias e vírus. A Pokkah boeng, causada pelo fungo Fusarium moniliforme, é uma das 

doenças espalhadas mundialmente pelas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, embora não seja uma 

das doenças mais importantes nos campos brasileiros, essa doença pode causar significantes 

quedas de produção e perdas econômicas nos cultivos comerciais (RAID, 1998). O F. 

moniliforme pode ser disseminado horizontalmente por meio de esporos carregados pelos ventos 

ou por restos vegetais, ou ainda pode se disseminar verticalmente através de colmos utilizados no 

plantio. Atualmente, as estratégias de controle da doença envolvem principalmente a utilização 

de variedades resistentes e, alternativamente a aplicação de fungicidas. Porém, a eficácia de 

ambas as medidas de controle é limitada e, no contexto agronômico e ambiental atual, existe uma 

demanda por estratégias ambientalmente menos agressivas para o controle desta e outras doenças, 

como por exemplo, o uso do controle biológico. 

O objetivo geral deste estudo é isolar e caracterizar bactérias benéficas que estão 

intimamente associadas à cana-de-açúcar e apresentem o potencial de controle de patógenos e 
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contribuam para a promoção do crescimento vegetal e produção da cana-de-açúcar. Entre os 

diversos grupos de microrganismos associados às plantas, as bactérias endofíticas são 

consideradas uma inesgotável fonte para a descoberta de isolados com novas características 

antimicrobianas e de promoção de crescimento (STURZ; CHRISTIE; NOWAK, 2000; 

LODEWYCKX et al., 2002; STROBEL, 2003; ROSENBLUETH; MARTÍNEZ-ROMERO, 

2006). Bactérias endofíticas têm mostrado efeitos benéficos na promoção do crescimento vegetal 

e saúde em diversas culturas, sendo que os principais modos de ação descritos são: fixação de 

nitrogênio, produção de fitormônios e compostos antifúngicos, ou ainda, indução de resistência 

sistêmica (LODEWYCKX et al., 2002; SESSITSCH et al., 2002; INIGUEZ; DONG; 

TRIPLETT, 2004; KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004; COMPANT et al., 2005; MEHNAZ; 

LAZAROVITS, 2006; ROSENBLUETH; MARTÍNEZ-ROMERO, 2006). Para a cana-de-açúcar, 

os estudos em bactérias endofíticas têm focado em Gluconacetobacter diazotrophicus e sua 

capacidade de fixar nitrogênio (DONG et al., 1995; BODDEY et al., 2003) ou inibir 

Xanthomonas albilineans, agente causal da escaldadura das folhas de cana-de-açúcar (BLANCO 

et al., 2005). Porém, informações sobre características antifúngicas e diferentes mecanismos 

envolvidos na promoção de crescimento vegetal, além da fixação de nitrogênio, são limitadas. 

Adicionalmente, é importante considerar que uma análise compreensiva da freqüência, 

diversidade e atividade de comunidades de bactérias endofíticas em cana-de-açúcar não foi 

realizada até o momento. 

Neste estudo, bactérias foram isoladas da rizosfera e do interior de raízes e colmos de 

cana-de-açúcar crescidas em campo experimental em Piracicaba, Brasil. O trabalho focou na 

busca de bactérias endofíticas cultivadas e na caracterização de metabólitos relevantes. A 

diversidade e identidade putativa das bactérias endofíticas foram determinadas por marcador 

molecular e análise de seqüências dos genes 16S rDNA e recA (CHAN; STEAD; COUTTS, 

2003). A atividade antimicrobiana contra F. moniliforme e metabólitos específicos produzidos 

por bactérias endofíticas foram determinados em bioensaios, análise de PCR e cromatografia, 

(thin-layer chromatography [TLC]) e reversed-phase high performance liquid chromatography 

[RP-HPLC]). 
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3.2 Desenvolvimento 

 

3.2.1 Materiais e métodos 

 

3.2.1.1 Isolamento de bactérias, meio de cultura e condições de cultivo 

 

As bactérias utilizadas neste estudo foram isoladas a partir de plantas de cana-de-açúcar 

(cv. SP80-1842) cultivadas por 3 meses em campo experimental localizado em Piracicaba, SP, 

Brasil (22º 41’ S e 47º 33’ O). As bactérias da rizosfera e endofíticas de raiz foram isoladas de 

segmentos coletados a uma profundidade de 5 a 15 cm da base do colmo. Os segmentos de raiz 

foram lavados em água corrente para a remoção de partículas de solo aderidas ao sistema 

radicular. As bactérias da rizosfera foram isoladas por meio de agitação vigorosa de 5 g de 

segmento de raiz em 100 mL de tampão PBS (NaCl 140 mM, KCl 2,5 mM, Na2HPO4 10 mM, 

KH2PO4 1,5 mM [pH 7.4]) por 1 h seguida de semeadura de diluições adequadas em meio tryptic 

soy broth (TSB; Oxoid, Hampshire, England) suplementado com 50 mg mL-1 de fungicida 

benlate (DuPont, Brasil) e incubação a 28°C. Para o isolamento de endófitos de raiz, segmentos 

de raiz lavados foram desinfectados superficialmente, seguindo uma lavagem seqüencial de 

etanol 70% por 1 min, hipoclorito de sódio (2%, vol/vol) por 3 min, etanol 70% por 30 s, e duas 

lavagens com água destilada autoclavada. A desinfecção superficial foi verificada pela semeadura 

de alíquotas (100 µL) da água destilada utilizada na última lavagem em placas contendo TSB. Os 

segmentos de raiz superficialmente desinfectados foram macerados em cadinho e pistilo usando 2 

mL de tampão PBS e alíquotas de 100 µL foram semeadas em meio TSB suplementado com 50 

mg mL-1 do fungicida benlate. Posteriormente, as placas foram incubadas a 28°C e o número de 

colônias foi contado depois de 10 dias. Bactérias endofíticas de colmo foram isoladas a partir de 

segmentos de colmo amostrados entre 15 e 30 cm da base do colmo. Segmentos de 7 cm foram 

lavados e a epiderme foi assepticamente removida. Posteriormente, 3 mL de PBS foram 

adicionados na secção transversal superior do segmento de colmo colocado em tubo de 50 mL e o 

extrato da planta foi coletado usando centrifugação a 3000 X g por 10 min (LACAVA et al., 

2004). Alíquotas de 100 µL foram semeadas em TSB suplementado com benlate. As placas 

foram incubadas a 28°C e colônias foram contadas após 10 dias. Todos isolados bacterianos 

foram armazenados a -80°C em 40% (vol/vol) de glicerol. 
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3.2.1.2 Caracterização genotípica de bactérias endofíticas 

 

A diversidade genotípica das bactérias isoladas foi determinada com a análise por BOX-

PCR com o primer BOX-1AR (KOEUTH; VERSALOVIC; LUPSKI, 1995) de acordo com o 

protocolo descrito em detalhes por Rademaker et al. (1998). As amplificações foram conduzidas 

em termociclador MJ Research PTC-200. Alíquotas de 6 µL do produto de PCR foram 

carregadas em gel de agarose 1,5% de 25 cm em tampão TBE 1X (90 mM Tris-borato, 2 mM 

EDTA [pH 8.0]) e corrida a 40 V por 16 h. O gel foi corado com brometo de etídio e visualizado 

sob luz UV. A análise da imagem foi realizada com o programa GelCompar II (Applied Math, 

Belgium). 

Os isolados bacterianos foram enviados para a Macrogen Inc. (Seul, Coréia do Sul) para o 

seqüenciamento completo do 16S rDNA de acordo com as especificações da companhia. O 

seqüenciamento do gene para a recombinase RecA (recA, 1000 pb) foi feito pela BaseClear 

(Leiden, Holanda) com os primers BCR1 e BCR2 (MAHENTHIRALINGAM et al., 2000a). As 

seqüências obtidas foram examinadas e editadas com o programa BioEdit Sequence Alignment 

Editor (HALL, 1999). A busca por seqüências similares conhecidas foi feita por meio do Basic 

Local Alignment Tool (BLAST) no National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) e Ribosomal Database Project (http://rdp.cme.msu.edu). As 

seqüências foram alinhadas com o programa CLUSTAL_X versão 1.8 (THOMPSON et al., 

1997). As análises filogenéticas e de evolução molecular foram conduzidas com o programa 

MEGA versão 3.1 (KUMAR; TAMURA; NEI, 2004). As árvores filogenéticas consenso 

considerando Neighbor-Joining, foram obtidas como o modelo de substituição de 2-parâmetros 

de Kimura (KIMURA, 1980) e teste de bootstrap (FELSENSTEIN, 1985). As análises 

conduzidas com os genes 16S rDNA e recA foram focadas primariamente nas comparações e 

melhores hits com seqüências de linhagens bem caracterizadas (linhagens tipo) do painel 

experimental do complexo Burkholderia cepacia (MAHENTHIRALINGAM et al., 2000b; 

COENYE et al., 2003) 
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3.2.1.3 Caracterização fenotípica de isolados bacterianos 

 

A atividade dos isolados bacterianos contra o crescimento da hifa de F. moniliforme 

linhagem CBS 218.76 foi realizada em meio batata dextrose agar 1/5 (pH 7,0) (Oxoid, 

Hampshire, Inglaterra) de acordo com os métodos descritos anteriormente (DE SOUZA; 

WELLER; RAAIJMAKERS, 2003). A produção de ácido indol acético (AIA) foi determinada 

usando o método qualitativo de Bric, Bostock e Silverstone (1991) modificado. Seis isolados 

foram inoculados em meio tryptic soy broth (TSA; Difco, Le Pont de Claix, France) 1/10 

suplementado com 5 mM de L-triptofano (Sigma, Steinheim, Alemanha) e coberto com uma 

membrana de nitrocelulose (Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra). Depois de uma incubação 

a 25°C por 24 h, a membrana foi removida da placa e tratada com reagente de Salkowski (2% 

[wt/vol] de FeCl3 0,5 M em ácido perclórico 35%) por 15 min à temperatura ambiente. As 

bactérias produtoras de AIA foram identificadas pela presença de um halo vermelho na 

membrana na posição da colônia bacteriana. 

A atividade de proteases foi avaliada em meio ágar contendo (por litro) 15 g de leite 

desnatado em pó, 4 g base de ágar sangue e 0,5 g de extrato de levedura (Oxoid, Hampshire, 

Inglaterra). As placas inoculadas foram incubadas a 27ºC por 24 h e a atividade extracelular de 

proteases foi detectada pela presença de um halo ao redor da colônia bacteriana. 

 

3.2.1.4 Detecção e análise de genes antibióticos e metabólitos 

 

A detecção de genes envolvidos na biossíntese de pirrolnitrina, 2,4-diacetilfloroglucinol, 

fenazinas e pioluteorina foi feita por PCR como descrito por De Souza e Raaijmakers (2003). 

Especial atenção foi dada ao gene prnD, o qual está envolvido na catálise da oxidação do grupo 

amino da aminopirrolnitrina para nitro formando a pirrolnitrina (revisado em DE SOUZA; 

RAAIJMAKERS, 2003). O gene prnD de 1092 pb (LEE; ANG; ZHAO, 2006) foi parcialmente 

(666 pb) seqüenciado pela BaseClear (Leiden, Holanda) com os primers PRND1 and PRND2 

(DE SOUZA; RAAIJMAKERS, 2003). A detecção de pirrolnitrina por TLC foi realizada de 

acordo com o método descrito por (DE SOUZA; RAAIJMAKERS, 2003). A pirrolnitrina pura 

foi usada como referência nas análises e foi gentilmente cedida pelo Dr. M. A. de Waard do 

Laboratório de Fitopatologia da Universidade de Wageningen, Holanda. Para a detecção dos 
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antibióticos 2,4-diacetilfloroglucinol, fenazinas e pioluteorina foi utilizado o sistema de RP-

HPLC ligado a um espectrofotômetro seguindo protocolos descritos anteriormente (BONSALL; 

WELLER; THOMASHOW, 1997). 

Para determinar a atividade de metabólitos presentes em extratos de cultura dos isolados 

bacterianos, uma suspensão de esporos (106 esporos mL-1) de Cladosporium cucumerinum em 

meio líquido batata dextrose (Difco, Le Pont de Claix, França) foi espalhada sobre placas de 

TLC, as quais foram incubadas a 25ºC por 5 dias. 

 

3.2.1.5 Mutagênese sítio-dirigida no gene da pirrolnitrina 

 

Para entender o papel da pirrolnitrina na inibição do crescimento fúngico, um mutante, 

apresentando deficiência na produção de pirrolnitrina, foi obtido a partir do isolado ESS4 por 

mutagênese sítio-dirigida do gene prnD. Um fragmento de 396 pb do gene prnD do isolado ESS4 

foi amplificado com os primers PRNhF (5’-TTTTTAAGCTTTGCACTTCGCGTTCGAGAC-3’) 

e PRNxR (5’-TTTTTTCTAGACGAGATGAGCATGTGCATG-3’), os quais contém, 

respectivamente, sítios de restrição para HindIII e XbaI (sublinhado). Estes primers foram 

desenhados com base no alinhamento das seguintes seqüências do GenBank: AF161183, 

AF161186, CP000150, CP000125, CP000441, PFU74493 e CP000076. Posteriormente à 

digestão com HindIII e XbaI, o fragmento de 396 pb foi clonado em plasmídio pMP5285 

(KUIPER et al., 2001) e transferido, por recombinação triparental, para um isolado espontâneo 

resistente a rifampicina derivado do isolado ESS4. Os mutantes putativos prnD foram 

selecionados em meio Pseudomonas Agar F (Difco, Le Pont de Claix, França) contendo 200 µg 

mL-1 de rifampicina e 1200 µg mL-1 de canamicina. A disrupção do gene prnD no isolado ESS4 

foi confirmada pela amplificação por PCR com os primers PRND2 (DE SOUZA; 

RAAIJMAKERS, 2003) e P5285R (5’-CCAGATAGCCCAGTAGCTG-3’); o primer PRND2 

tem como alvo uma seqüência específica no gene prnD, enquanto o primer P5285R anela à 

região flanqueadora do plasmídio co-integrado no gene prnD, dessa forma, o produto de PCR de 

600 pb foi verificado pela presença do sítio de restrição para a HindIII. A deficiência na produção 

da pirrolnitrina foi determinada por análise em TLC de extratos de cultura dos mutantes prnD. 
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3.2.2 Resultados e discussão 

 

3.2.2.1 Freqüência, diversidade e identidade de bactérias endofíticas de cana-de-açúcar 

 

A densidade populacional de bactérias cultivadas na rizosfera de cana-de-açúcar foi de 

aproximadamente 20 vezes maior que a densidade de bactérias endofíticas nas raízes (Tabela 

3.1). No colmo, a densidade de bactérias foi várias ordens de magnitude menor que em raízes e 

rizosfera de cana-de-açúcar (Tabela 3.1). Este padrão de distribuição da comunidade ao longo da 

planta, no qual as partes inferiores da planta hospedam maiores freqüências de endófitos, 

confirma e estende resultados reportados anteriormente para milho (FISHER; PETRINI; SCOTT, 

1992), ervilha (ELVIRA-RECUENCO; VAN VUURDE, 2000) e soja (KUKLINSKY-SOBRAL 

et al., 2004). A diversidade genotípica foi acessada por meio de BOX-PCR, o qual foi realizado 

em um total de 154 isolados aleatoriamente selecionados. Baseado em um valor de similaridade 

de cut-off de 70% (MCSPADDEN GARDENER et al., 2000; MAVRODI et al., 2001), 24 grupos 

distintos genotipicamente foram definidos entre os endófitos de colmo, 23 grupos entre endófitos 

de raiz e 25 grupos entre isolados de rizosfera (Tabela 3.1). O ensaio de paridade de cultivo em 

meio de cultura revelou que 20, 39 e 25% de isolados bacterianos selecionados, respectivamente, 

do colmo, raiz e rizosfera, inibiram significativamente o crescimento de F. moniliforme, agente 

causal de Pokkah boeng em cana-de-açúcar (Tabela 3.1). 

Baseado nos grupos determinados pelo marcador BOX-PCR e atividade biológica contra 

F. moniliforme, 18 isolados endofíticos bacterianos, sendo 11 isolados da raiz e 7 do colmo, 

foram selecionados para o seqüenciamento do gene 16S rDNA. A análise das seqüências de 16S 

rDNA revelou que a maioria (13 de 18) dos isolados endofíticos pertence ao gênero 

Burkholderia, sendo que os outros 5 isolados foram classificados como Pantoea, Pseudomonas e 

Microbacterium (Tabela 3.2). Estudos anteriores têm mostrado que isolados pertencentes a estes 

gêneros bacterianos promovem crescimento em diferentes culturas e são capazes de controlar 

doenças específicas em plantas. Por exemplo, o endófito de arroz Pantoea agglomerans YS19 

apresentou atividade de fixação de nitrogênio in vitro e produziu quatro diferentes fitormônios, 

incluindo AIA, e promoveu o crescimento da planta (FENG; SHEN; SONG, 2006). 

Recentemente, uma nova Pantoea sp. endofítica e fixadora de nitrogênio foi isolada de cana-de- 
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Tabela 3.1 - Freqüência, diversidade e atividade de bactérias isoladas da rizosfera, raízes e colmos de cana-de- 

açúcar cultivadas no campo no Brasil 

 
No. (%) de isolados apresentando: 

 

Fonte do 
isolado 

Densidade média (CFU g-
1 [peso fresco] ± SEa 

No. De isolados 
selecionados 

aleatoriamente 

No. de grupos 
BOX-PCR 

Inibição do 
crescimento de 
F. moniliforme 

Produção AIA 

Colmo (2,87 ± 1,33) X 102 49 24 10 (20) 36 (74) 

Raiz (3,27 ± 2,01) X 106 44 232 17 (39) 20 (46) 

Rizosfera (7,90 ± 2,43) X 107 61 25 15 (25) 8 (13) 
a  Valores médios de 18 repetições 

 

açúcar em Cuba (LOIRET et al., 2004), porém seu papel na promoção do crescimento vegetal 

ainda não foi estabelecido. As linhagens endofíticas, Pseudomonas fluorescens Endo2 e Endo35 

induziram proteção sistêmica contra Macrophomina phaseolina, agente causal de podridão seca 

da raiz em Vigna mungo (KARTHIKEYAN et al., 2005). Nos últimos anos, isolados endofíticos 

de espécies de Burkholderia estão recebendo maior interesse devido à sua capacidade de fixar 

nitrogênio e seu potencial de promover crescimento vegetal. Diferentes espécies de Burkholderia 

têm sido isoladas de diversas culturas (TABACCHIONI et al., 2002; BERG; EBERL; 

HARTMANN, 2005), incluindo cana-de-açúcar (OLIVEIRA et al., 2002), arroz (DIVAN 

BALDANI; BALDANI; DÖBEREINER, 2000), uva (COMPANT et al., 2004), cebola 

(SESSITSCH et al., 2005), milho e café (ESTRADA-DE LOS SANTOS; BUSTILLOS-

CRISTALES; CABALLERO-MELLADO, 2001; ESTRADA-DE LOS SANTOS et al., 2002). 

 

3.2.2.2 Caracterização genotípica de isolados endofíticos de Burkholderia 

 

A alta freqüência de espécies de Burkholderia entre os endófitos de cana-de-açúcar e sua 

forte atividade inibitória contra F. moniliforme (Tabela 3.3) faz com que estes isolados sejam 

potenciais candidatos ao controle biológico da doença Pokkah boeng. Estudos anteriores têm 

mostrado que linhagens pertencentes ao gênero Burkholderia são efetivas agentes no biocontrole 

(BEVIVINO et al., 2000) e constituem o ingrediente ativo e vários produtos de biocontrole 

disponíveis comercialmente, incluindo Deny (Helena Chemicals, Memphis, TN, USA) e 
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Tabela 3.3 -   Características fenotípicas dos isolados bacterianos endofíticos de cana-de-açúcara 
 

Pirrolnitrina 
Linhagem 

Antagonismo a 

F. moniliforme a 
AIA Protease 

PCR TLC 

Crescimento 

a 37°C 

ESS21 - + b + - - + 

ESR94 + + + + + + - 

ESS10 + + - - - + 

ESS12 + + - - - + 

ESS29 + + - - - + 

ESS2 + + + + + - - + 

ESS9 + + + + + - - + 

ESR100 + + - b + - - + 

ESR99 + + + + + - - + 

ESR60 + + + + + - - + 

ESR108 + + + - + + + + 

ESS4 + + + + + + + + 

ESR90 + + + - + + + + 

ESR85 + + + - + + + + 

ESR92 + + + - + + + + 

ESR63 + + + - + + + + 

ESR73 + + - + + + + 

ESR87 + + + + + + + + 
a  -, sem inibição; +, zona de inibição 1-3 mm; + +, zona de inibição 4-8 mm; + + +, zona de 
inibição 9-13 mm 
b   +, positivo; -, negativo 
 

 

Intercept (Soil Technologies Corp., Fairfield, IA, USA). Porém, muitas linhagens de espécies 

pertencentes ao conhecido ‘complexo Burkholderia cepacia’ (Bcc) podem agir como patógenos 

oportunistas em humanos, especialmente em pacientes com fibrose cística e indivíduos imuno 

comprometidos (GOVAN; DERETIC, 1996). Linhagens pertencentes ao Bcc são resistentes a um 

amplo espectro de antibióticos terapêuticos, e apesar do uso de medidas de controle mais severas, 

o número de infecções em hospitais causadas por linhagens do Bcc não têm diminuído 

(COENYE; VANDAMME, 2003; SAIMAN; SIEGEL, 2004). O Bcc consiste de pelo menos 9 

espécies genômicas distintas (descritas anteriormente como genomovares de I a IX) 

(MAHENTHIRALINGAM et al., 2000b; COENYE et al., 2003), e todos estes genomovares (gv.) 

contém linhagens que são capazes de infectar humanos ou colonizar plantas (BALDWIN et al., 

2007). Dessa forma, uma identificação acurada dos isolados de Burkholderia obtidos da cana-de-
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açúcar é um ponto crucial para avançar no desenvolvimento destes isolados como agentes no 

biocontrole de Pokkah boeng e outras doenças de cana-de-açúcar. 

Durante os últimos anos, vários marcadores moleculares têm sido testados para 

caracterizar espécies de Burkholderia de origem ambiental e clínica (LIPUMA et al., 1999; 

FIORE et al., 2001; SALLES; DE SOUZA; VAN ELSAS, 2002; BEVIVINO et al., 2005; 

CAMPANA et al., 2005). Na maioria destes estudos, incluindo o recente estudo multilocus 

sequence typing (MLST) (BALDWIN et al., 2005; DALMASTRI et al., 2007), os genes 16S 

rDNA e recA revelaram-se bons marcadores para caracterizar e discriminar isolados de 

Burkholderia (BALANDREAU et al., 2001; CHAN; STEAD; COUTTS, 2003; PAYNE et al., 

2005; RAMETTE; LIPUMA; TIEDJE, 2005; VANLAERE et al., 2005). No presente trabalho, o 

seqüenciamento e análises filogenéticas foram realizadas em ambos os genes, 16S rDNA (~1500 

pb) e recA (~1000 pb) para 13 isolados endofíticos de Burkholderia (Tabela 3.2; Figuras 3.1 e 

3.2). Com base na análise do BLAST para as seqüências dos genes 16S rDNA e recA, os isolados 

ESS2, ESS9, ESR100, ESR99 e ESR60 são proximamente relacionados (valores de identidade 

variando de 99 a 100%) a linhagens tipo de B. cenocepacia (gv. III), incluindo linhagens isoladas 

de pacientes com fibrose cística e linhagens completamente seqüenciadas (Tabela 3.2). B. 

cenocepacia (gv. III) bem como B. multivorans (gv. II) e B. dolosa (gv. VI) contêm 

principalmente linhagens provenientes de fontes clínicas (BALDWIN et al., 2007). A linhagem 

B. cenocepacia AU1054 foi isolada a partir de sangue de um paciente com fibrose cística e com o 

emprego de vários métodos genotípicos, foi caracterizada como representante da linha clonal B. 

cenocepacia PHDC (CHEN et al., 2001).  

Com base na análise do gene 16S rDNA, os isolados endófitos de cana-de-açúcar ESS2 e 

ESS9 apresentaram identidade de 100% à linhagem AU1054 (Tabela 3.2; Figura 3.1). 

Confirmando a análise do gene 16S rDNA, a análise do gene recA mostrou que os isolados ESS2 

e ESS9 são idênticos (identidade 100%) a B. cenocepacia CEP511 (Tabela 3.2; Figura 3.2), a 

qual é uma linhagem tipo obtida de paciente com fibrose cística (Sidney, Austrália) e é 

representante de uma linhagem epidêmica espalhada entre vários pacientes 

(MAHENTHIRALINGAM et al., 1996). Da mesma forma, com base na análise do 16S rDNA e, 

em parte, na análise do gene recA (Tabela 3.2; Figuras 3.1 e 3.2), os endófitos ESR100, ESR99 e 

ESR60 foram proximamente (identidade de 99 a 100%) relacionados à B. cenocepacia linhagem 

HI2424. A linhagem B. cenocepacia HI2424 foi inicialmente obtida de um campo de cebola, mas 
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posteriormente também foi caracterizada como sendo representante da linha clonal B. 

cenocepacia PHDC, a qual causa extensiva infecção em pacientes com fibrose cística (LIPUMA 

et al., 2002). Com base na análise das seqüências do gene recA, os isolados ESR108, ESS4, 

ESR92, ESR85 e ESR90 agruparam-se e são mais filogeneticamente relacionados à linhagem 

MRL-10, a qual é uma linhagem do ambiente caracterizada por MLST (BALDWIN et al., 2005) 

como B. cenocepacia (gv. IIIE) (Tabela 3.2; Figura 3.2). Considerando a filogenia do gene recA, 

o isolado ESR87 foi o menos relacionado a uma linhagem do complexo B. cepacia, revelando 

97% de identidade com a linhagem J503 (Tabela 3.2) e somente 96% de identidade com B. 

cenocepacia CEP511 (Figura 3.2). Baseado na análise filogenética do 16S rDNA, os isolados 

endofíticos de Burkholderia obtidos neste estudo agruparam-se distantemente de B. sacchari 

(AF263278) e B. tropicalis (AJ420332), dois isolados obtidos, respectivamente, de solo cultivado 

com cana-de-açúcar e colmo de cana-de-açúcar no Brasil (Figura 3.1). Adicionalmente, com base 

na análise filogenética de seqüências do gene recA, os isolados endofíticos de Burkholderia 

obtidos neste estudo agruparam-se distantemente de B. sacchari (AJ550303), isolada de solo 

cultivado com cana-de-açúcar no Brasil (Figura 3.2). 

A presença de isolados B. cenocepacia III-like em comunidades de bactérias endofíticas 

de cana-de-açúcar suporta e estende as conclusões de estudos anteriores (BALANDREAU et al., 

2001; DALMASTRI et al., 2005; PIRONE et al., 2005), nos quais B. cenocepacia (gv. III) e a 

linha IIIB ocorrem no ambiente natural que pode servir como um nicho para bactérias 

patogênicas oportunistas em humanos. Ensaios adicionais in vitro mostraram que todos os 13 

isolados endofíticos de Burkholderia de cana-de-açúcar foram capazes de crescerem a 37°C 

(Tabela 3.2). Porém, deve ser destacado que uma completa análise MLST deve ser realizada, bem 

como estudos de infectologia para se afirmar categoricamente a identidade dos endófitos de cana-

de-açúcar com linhagens tipo de origem clínica do complexo B. cepacia. Não obstante, as 

análises filogenéticas dos genes 16S rDNA e recA sugerem que linhagens de Burkholderia 

endofíticas isoladas de cana-de-açúcar são muito relacionadas geneticamente à linhagens tipo do 

complexo B. cepacia. É importante ressaltar, que a maioria dos estudos sobre a ocorrência de 

linhagens do Bcc em ambientes naturais tem focado em rizosfera de milho (DALMASTRI et al., 

2005; PIRONE et al., 2005; PAYNE et al., 2006; DALMASTRI et al., 2007). Os resultados deste 

estudo indicam pela primeira vez que isolados relacionados ao Bcc é parte integral da 

comunidade endofítica bacteriana da cana-de-açúcar. 
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Figura 3.1 - Árvore filogenética baseada nas seqüências de 16S rDNA de isolados bacterianos endofíticos de cana-

de-açúcar considerando Neighbor-Joining. As origens dos isolados estão indicadas pelas siglas: ESS 
(endophyte sugarcane stem) e ESR (endophyte sugarcane root). As seqüências obtidas dos bancos de 
dados e números de acesso são dados entre parênteses. A caixa cinza contém linhagens (tipo) 
pertencentes ao complexo Burkholderia cepacia complex (Bcc) incluindo os isolados endofíticos de 
cana-de-açúcar. Os números romanos mostrados em frente ao nome das espécies/linhagens se referem 
ao número do genomovar do Bcc. Os isolados de cana-de-açúcar que produzem pirrolnitrina estão 
indicados com um asterisco (*). Para a construção foi utilizado o modelo de substituição de Kimura 2-
parâmetros e os nós estão suportados por 1000 replicações de bootstrap. Valores de bootstrap acima de 
50% e a escala da distância genética estão indicados 
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Figura 3.2 - Árvore filogenética baseada nas seqüências do gene recA dos isolados bacterianos endofíticos de cana-

de-açúcar considerando Neighbor-Joining. As origens dos isolados estão indicadas pelas siglas: ESS 
(endophyte sugarcane stem) e ESR (endophyte sugarcane root). As seqüências obtidas dos bancos de 
dados e números de acesso são dados entre parênteses. A caixa cinza contém linhagens (tipo) 
pertencentes ao complexo Burkholderia cepacia complex (Bcc) incluindo os isolados endofíticos de 
cana-de-açúcar. Os números romanos mostrados em frente ao nome das espécies/linhagens se referem 
ao número do genomovar do Bcc. Os isolados de cana-de-açúcar que produzem pirrolnitrina estão 
indicados com um asterisco (*). Para a construção foi utilizado o modelo de substituição de Kimura 2-
parâmetros e os nós estão suportados por 1000 replicações de bootstrap. Valores de bootstrap acima de 
50% e a escala da distância genética estão indicados 
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3.2.2.3 Caracterização bioquímica de isolados endofíticos de Burkholderia 

 

Entre os 154 isolados selecionados da rizosfera, raiz e colmo de cana-de-açúcar, grande 

parte apresentou produção do fitormônio AIA (Tabela 3.1). A maioria dos isolados produtores de 

AIA foram encontrados entre os endófitos de colmo, seguidos pelos endófitos de raiz e isolados 

da rizosfera (Tabela 3.1). Para os 13 isolados endofíticos de Burkholderia, a produção de AIA foi 

detectada em 6 isolados, sendo 5 deles proximamente relacionados à B. cenocepacia (gv. III) 

(Tabela 3.2; Figuras 3.1 e 3.2). A observação de que a produção de AIA é mais prevalente entre 

os isolados endófitos que entre os isolados de rizosfera de cana-de-açúcar é consistente com os 

resultados de estudos anteriores realizados em soja (KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004). 

Embora o efeito e a função do AIA produzido pelas bactéria endofíticas de cana-de-açúcar ainda 

precisam ser investigados, esta característica foi considerada um dos principais mecanismos 

envolvidos na promoção do crescimento do milho pelas bactérias rizosféricas Gluconacetobacter 

azotocaptans DS1, Pseudomonas putida CQ179 e Azospirillum lipoferum N7 em condições de 

casa-de-vegetação (MEHNAZ; LAZAROVITS, 2006). Muitos estudos têm reportado que 

comunidades microbianas endofíticas têm origem do solo e da rizosfera (LAMB; TONKYN; 

KLUEPFEL, 1996; ELVIRA-RECUENCO; VAN VUURDE, 2000). A observação de que a 

freqüência de bactérias produtoras de AIA é maior no interior do colmo que na rizosfera de cana-

de-açúcar sugere que as plantas selecionam para bactérias com esta característica ou que bactérias 

produtoras de AIA contêm outras características as quais as permitem alcançarem e se 

estabelecerem efetivamente no interior dos tecidos da planta. 

Para identificar metabólitos envolvidos na inibição do crescimento de F. moniliforme, as 

bactérias foram submetidas a vários testes, incluindo ensaios enzimáticos, detecção de genes 

antibióticos por PCR e cromatografia (TLC e RP-HPLC). Todas as bactérias endofíticas 

seqüenciadas, exceto os três isolados do gênero Pantoea, produziram proteases extracelulares 

(Tabela 3.2). Nenhuma das bactérias endofíticas apresentaram produção de ácido cianídrico, que 

é um composto volátil encontrado em diversas espécies de Pseudomonas antagônicas (VOISARD 

et al., 1989; RAMETTE; MOENNE-LOCCOZ; DEFAGO, 2003), e todos os isolados foram 

negativos para quitinase e produção de biosurfactantes (dados não mostrados). A detecção 

baseada em PCR revelou que nenhum dos 18 isolados endofíticos continha genes específicos 

envolvidos na biossíntese dos antibióticos 2,4-diacetilfloroglucinol, fenazinas e pioluteorina; a 
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falta da produção destes três antibióticos foi confirmada por análise em RP-HPLC do extrato de 

cultura dos 18 isolados (dados não mostrados). A detecção por PCR do prnD, um dos quatro 

genes envolvidos na biossíntese de pirrolnitrina (LEE; ANG; ZHAO, 2006), e a análise por TLC 

revelaram que a linhagem Pseudomonas fluorescens ESR94 e oito isolados endofíticos de 

Burkholderia produziram o antibiótico pirrolnitrina. (Tabela 3.3; Figura 3A). Baseado nas 

seqüências dos genes 16S rDNA e recA, os isolados endofíticos de Burkholderia produtores de 

pirrolnitrina, agruparam-se (Figuras 3.1 e 3.2), sugerindo que os genes prn podem ser usados 

como um marcador molecular adicional para distinguir entre linhagens e espécies dentro do Bcc.  

Os resultados do estudo feito por Seo e Tsuchiya (2004) mostraram que em uma coleção 

de linhagens de Bcc, 74% foram PCR-positivas na detecção de prnC, e a maioria das linhagens 

positivas para o gene prnC pertenciam ao B. cepacia (gv. I), o qual compreendia isolados de 

fontes clínicas e ambientais. Com base em seus resultados, Seo e Tsuchiya (2004) sugeriram que 

a análise por restriction fragment lenght polymorphism do gene prnC poderia ser usada como um 

marcador para distinguir espécies de Burkholderia. Porém, baseado em análises in silico de 

genomas do Bcc completamente seqüenciados incluídos na filogenia dos genes 16S rDNA e recA 

deste estudo (Figuras 3.1 e 3.2), as linhagens tipo B. cenocepacia HI2424 e AU1054 isoladas, 

respectivamente, de cebola e sangue de paciente com fibrose cística, não contém genes do cluster 

da pirrolnitrina. Adicionalmente, as linhagens B. ambifaria AMMD, isolada de plantas de ervilha 

saudáveis, e B. cenocepacia PC184, isolada de pacientes com fibrose cística, contem os genes 

para a biossíntese da pirrolnitrina. Esta aparente falta de correlação entre a origem de isolados de 

Burkholderia e a presença dos genes prn, sugerem que esta característica é provavelmente de 

pouco valor para ser usada como um marcador adicional para distinguir entre isolados clínicos e 

ambientais de Burkholderia. 

 

3.2.2.4 Papel da pirrolnitrina na inibição do crescimento de Fusarium moniliforme por 

Burkholderia endofítica 

 

A pirrolnitrina [3-cloro-4-(2’-nitro-3’-clorofenil)pirrol] é um metabólito antifúngico com 

atividade contra uma gama de fungos patogênicos de plantas ou do homem (HILL et al., 1994; 

LIGON et al., 2000). A pirrolnitrina foi originalmente descrita para Burkholderia pyrrocinia 

(ARIMA et al., 1964) e mais tarde para Pseudomonas, Enterobacter, Myxococcus e Serratia 
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(HAMMER et al., 1997). A pirrolnitrina desempenha um papel chave na atividade antifúngica de 

linhagens específicas de Pseudomonas (LIGON et al., 2000; RAAIJMAKERS; VLAMI; DE 

SOUZA, 2002) e tem sido postulado que esse antibiótico desempenha um importante papel na 

supressão natural de alguns solos contra a podridão da raiz causada por Rhizoctonia solani 

(GARBEVA; VOESENEK; ELSAS, 2004). Para entender-se a importância relativa da produção 

da pirrolnitrina pelos isolados endofíticos de Burkholderia na inibição do crescimento de F. 

moniliforme, foi realizada a mutagênese sítio-dirigida no gene prnD do isolado ESS4. A 

seqüência parcial do gene prnD do isolado ESS4 obtida neste estudo (número de acesso 

EF602550) foi de 94% com a linhagem tipo B. cepacia AMMD (CP000441). A mutagênese sítio-

dirigida resultou em 6 (de 15) mutantes putativos. A disrupção do gene prnD nestes mutantes foi 

confirmada em análise por PCR, e a perda da produção de pirrolnitrina foi confirmada por TLC 

(Figura 3.3B). Ensaios com F. moniliforme, mostraram que o mutante prnD foi sensivelmente 

menos efetivo na inibição do crescimento do fungo que sua linhagem parental (Figura 3.3C), 

sugerindo que a maior atividade contra F. moniliforme está relacionada a outros metabólitos 

ainda desconhecidos. Espécies de Burkholderia são bem conhecidas por sua produção de diversos 

metabólitos antifúngicos, incluindo ácido fenilacético, ácido hidrocinâmico, ácido 4-

hidroxifenilacético e metil ester 4-hidroxifenilacetato (KANG et al., 1998; MAO et al., 2006). O 

papel destes compostos, desde que presentes nos isolados endofíticos, no controle de doenças 

fúngicas ou na colonização endofítica da cana-de-açúcar permanece para ser investigado. 
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Figura 3.3 - Análise em TLC da produção de pirrolnitrina por bactérias endofíticas de cana-de-açúcar e inibição do 
crescimento de Fusarium moniliforme pela Burkholderia sp. linhagem ESS4 e seu mutante prnD. (A) A 
pirrolnitrina é detectada em extrato de cultura das linhagens de bactérias endofíticas ESS4, ESR63 e 
ESR90 de cana-de-açúcar por meio da reação com o reagente de Erhrlich espalhado sobre a placa de 
TLC. A pirrolnitrina pura (PRN; Rf é 0,48) foi incluída como controle e está indicada por uma seta.  
Uma suspensão do fungo Cladosporium cucumerinum foi espalhada sobre placas de TLC e as zonas 
brancas indicam as áreas onde o crescimento fúngico foi inibido. (B) Análise em TLC de extrato de 
cultura da linhagem selvagem ESS4 (wt) e seu mutante prnD (mut); a pirrolnitrina foi detectada no tipo 
selvagem mas não no mutante. (C) Ensaio de cultivo pareado com Burkholderia linhagem ESS4 (wt), 
seu mutante prnD (mut) e o fungo Fusarium moniliforme (inoculado no centro) 

 

 

 

3.3 Conclusão 

 

A comunidade bacteriana endofítica associada à cana-de-açúcar é constituída de múltiplos 

gêneros com potencial para a promoção do crescimento vegetal e controle de doenças. Com base 

na análise filogenética dos genes 16S rDNA e recA a maioria das bactérias endofíticas 

selecionadas isoladas da cana-de-açúcar pertencem ao gênero Burkholderia e são proximamente 

relacionados a isolados clínicos do complexo Burkholderia cepacia (Bcc). Estes resultados 

exemplificam e apóiam as conclusões de Parke e Gurian-Sherman (2001) que a identificação e 

classificação acuradas dos isolados de Burkholderia antagonistas e ambientais são essenciais 

antes da aplicação em sementes ou em plantas no campo para o controle de doenças ou promoção 
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de crescimento vegetal. A relativa alta freqüência de diferentes espécies do Bcc associadas à 

cana-de-açúcar reforça a hipótese de Berg, Eberl e Hartmann (2005) que ambientes associados às 

plantas podem atuar como um reservatório para bactérias patogênicas oportunistas em humanos. 

Para afirmar categoricamente a identidade dos isolados endofíticos de Burkholderia com 

linhagens tipo de isolados clínicos do Bcc, uma análise MLST deve ser considerada, seguida por 

estudos de infecção e epidemiológicos. 
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