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"Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil - e, no entanto,
é a coisa mais preciosa que temos”
Albert Einstein
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RESUMO

Comunidade de fungos endofíticos associada à cana-de-açúcar convencional e
geneticamente modificada
A diversidade da comunidade endofítica de fungos associada à cana-de-açúcar
transgênica tolerante a imazapyr e suas linhas de cultivo não transgênicas foi avaliada
por isolamento e ARDRA (Amplified rDNA Restriction Analysis). Cultivares transgênicos
e não-transgênicos, e seu manejo (aplicação do herbicida ou remoção manual de
daninhas), foram considerados para verificar o possível efeito indireto da cana-deaçúcar geneticamente modificada (GM) sobre a comunidade de fungos endofíticos. O
total de quatorze haplótipos de ARDRA foram observados na comunidade endofítica de
cana-de-açúcar. O seqüenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2 revelou uma comunidade
rica representada por doze famílias diferentes do filo Ascomicota. Alguns dos isolados
demonstraram alta similaridade com gêneros que ocorrem comumente como endófitos
em plantas de clima tropical, como Cladosporium, Eppicoccum, Fusarium, Guignardia,
Pestalotiopsis e Xylaria. A análise de variância molecular (AMOVA) indicou que as
flutuações observadas na composição dos haplótipos estão relacionadas tanto ao
cultivar transgênico quanto a aplicação do herbicida. Enquanto a aplicação do herbicida
induziu mudanças rápidas e transientes na comunidade de fungos, as plantas
transgênicas induziram mudanças mais lentas que foram mantidas ao longo do tempo.
Uma abordagem independente de cultivo baseada em bibliotecas de 18S ambiental
revelou a presença de clones com seqüências similares a gêneros das famílias
Ustilaginaceae e Filobasidiaceae, e das ordens Sporidiobolales e Tremellales, todos do
filo Basidiomicota. Os resultados aqui demonstrados representam o primeiro relato
sobre a composição de fungos endofíticos associados a plantas de cana-de-açúcar e
também representam um passo importante para o entendimento dos efeitos que plantas
transgênicas e seu manejo podem induzir sobre a comunidade de fungos endofíticos.
Palavras-chave: Endófitos, Fungos, Plantas transgênicas, ARDRA, Biblioteca de 18S,
Análise metagenômica.
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ABSTRACT
Community of endophytic fungi associated with conventional and genetically
modified sugarcane
The diversity of fungal endophytic community associated with transgenic
imazapyr-tolerant sugarcane plants and its non-transgenic lines was evaluated by
isolation and ARDRA (Amplified rDNA Restriction Analysis). Transgenic and nontransgenic cultivars and their crop management (herbicide application or manual weed
control) were considered in order to assess the possible non-target effects of genetically
modified (GM) sugarcane on the fungal endophytic community. A total of fourteen
ARDRA haplotypes were observed in the endophytic community of sugarcane. ITS15.8S-ITS2 sequencing revealed a rich community represented by twelve different
families from the Ascomycota phylum. Some of the isolates showed a high sequence
similarity with genera that commonly occur as endophytes in plants from tropical
climates, such as Cladosporium, Eppicoccum, Fusarium, Guignardia, Pestalotiopsis and
Xylaria. Analysis of Molecular Variance (AMOVA) indicated that fluctuations observed in
haplotypes composition were related to both transgenic cultivar and herbicide
application. While herbicide applications induced quickly transient changes in the fungal
community, transgenic plants induced slower changes that were maintained over time. A
cultivation-independent approach based on libraries of environmental 18S revealed the
presence of clones with high sequence similarity with genera from Ustilaginaceae and
Filobasidiaceae families and Sporidiobolales and Tremellales orders, all from
Basidiomycota phylum. The results demonstrated here represent the first draft on the
composition of fungal endophytes associated with sugarcane plants and also represent
an important step to understand the effects that transgenic plants and their crop
management may induce on fungal endophytic community.
Keywords: Endophytes, Fungi, Transgenic plants, ARDRA, 18S libraries, Metagenomic
analysis
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1 INTRODUÇÃO
As plantas podem ser vistas como complexos e dinâmicos microecossistemas
que abrigam redes de interações entre diversas comunidades microbianas. Estas
interações ocorrem tanto na superfície das plantas quanto em seu interior, em um grau
de associação que vai desde o mutualismo até o parasitismo (ANDREWS; HARRIS,
2000). Desta forma, destacam-se os microrganismos endofíticos – bactérias e fungos
que habitam, ao menos um período de seus ciclos de vida, o interior dos tecidos
vegetais sem causar danos ou produzir estruturas externas (AZEVEDO et al., 2000);
incluindo os microrganismos simbiontes, saprófitos e patógenos latentes ou emergentes
(SELOSSE; BAUDOIN; VANDENKOORNHUYSE, 2004).
Os microrganismos endofíticos podem desempenhar um papel importante no
desenvolvimento e defesa da planta hospedeira, protegendo-a do ataque de insetos
através pela produção de metabólitos ativos ou pela indução de resistência na mesma
(SELOSSE; BAUDOIN; VANDENKOORNHUYSE, 2004; SCHULZ; BOYLE, 2005).
Distúrbios nas interações entre plantas e endófitos podem tanto ser oriundos de efeito
natural, relacionados às condições ambientais, tipo de solo e a própria interação com
outros microrganismos, quanto de efeito artificial, como a aplicação de herbicidas e
pesticidas, contaminação com metais pesados, manejos culturais, e mais recentemente
o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas (PGMs) e os produtos de
seus transgenes.
Plantas geneticamente modificadas têm sido utilizadas por diversos países com o
intuito de aumentar a produtividade agrícola. Neste contexto, empresas de
biotecnologia e institutos de pesquisa têm desenvolvido PGMs com diversas
características, como: resistência ao herbicida glifosato (gene cp4 epsps), resistência à
pragas (gene cryA1), resistência a patógenos (gene da lisozima), alto teor de vitaminas
(arroz dourado) dentre outras. Embora ofereça muitos benefícios, a liberação destes
produtos para plantio e consumo depende de estudos intensos sobre os impactos
gerados ao homem e a natureza.
A cultura da cana-de-açúcar vem ocupando um lugar de destaque na economia
brasileira. Com área plantada superior ao território de muitos paises europeus, a cana-
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de-açúcar ocupa 6,1 milhões de hectares, apresentando um rendimento médio de 73,5
t.ha-1 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2006). A
importância dessa cultura está fundamentada na produção açucareira, responsável por
grandes movimentações financeiras relacionadas e exportação, e na produção de
álcool combustível devido a grande procura por fontes de energia alternativa aos
combustíveis derivados de petróleo. Um dos problemas referentes ao cultivo da canade-açúcar é a alta incidência de plantas daninhas representando uma redução de 15%
a 80% na produção total de colmos do estado de São Paulo, maior produtor nacional
(BLANCO; OLIVEIRA; COLETI, 1981; CHRISTOFFOLETI, 1997). O gasto para o
controle de daninhas na cultura da cana-de-açúcar corresponde a 30% do gasto total
com a cultura (LORENZI, 1988), de modo que formas alternativas para o controle de
daninhas vêm sendo estudadas visando principalmente à redução dos custos de
produção. Uma alternativa vem sendo o desenvolvimento de variedades de cana-deaçúcar geneticamente modificadas para tolerância a herbicidas mais fortes, reduzindo o
número de aplicações do produto. A transformação e cultivo de PGMs vêm gerando
muitos debates a respeito dos possíveis efeitos indesejáveis ocasionados ao meio
ambiente (HAILS, 2000).
Não existe ainda um consenso estabelecido a respeito destes efeitos sobre
comunidades microbianas, de modo que, tanto efeitos neutros como negativos vem
sendo

reportados

em

periódicos

especializados

(KOWALCHUK;

GERARDS;

WOLDENDORP, 2003; DUNFIELD; GERMIDA, 2004). Alguns dos efeitos negativos
incluem a invasão e dispersão das próprias plantas no ecossistema nativo causando
efeitos indiretos; o fluxo do transgene através do pólen ou da transferência horizontal de
genes por microrganismos; desenvolvimento de resistência em organismos alvos e
efeitos em organismos não alvos; e efeitos sobre a biodiversidade de microrganismos
benéficos e antagonistas (DUNFIELD; GERMIDA, 2004).
Neste contexto, o presente trabalho visou identificar as possíveis alterações na
composição da comunidade de fungos endofíticos associada ao cultivo da variedade de
cana-de-açúcar geneticamente modificada para resistência ao herbicida imazapyr.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Fungos endofíticos
Todos os microrganismos que habitam o interior de um vegetal, ao menos um
período de seu ciclo de vida, podem ser considerados endofíticos (AZEVEDO et al.,
2000). Tais microrganismos ocupam os espaços intercelulares dos tecidos vegetais
(STROBEL, 2003), sendo encontrados, de modo geral, em todos os órgãos da planta
(AZEVEDO et al., 1998; AZEVEDO et al., 2000; SCHULZ; BOYLE, 2005). Esta
definição pode ser aplicada não somente aos simbiontes, mutualistas ou neutros, mas
também aos microrganismos patógenos latentes, inativos e emergentes (PETRINI,
1991; SELOSSE; BAUDOIN; VANDENKOORNHUYSE, 2004).
A colonização dos tecidos vegetais por microrganismos endofíticos ocorre pela
transferência dos microrganismos já presentes nas plantas para as gerações seguintes
através dos frutos e sementes, bem como pela entrada de microrganismos do solo logo
após a germinação das sementes. Plantas adultas podem ser colonizadas pela entrada
dos microrganismos pelos estômatos ou por fissuras nas folhas, caules e raízes
(WAGNER; LEWIS, 2000; STROBEL, 2003; SAIKKONEN et al., 2004; SCHULZ;

BOYLE, 2005).
Os microrganismos endofíticos foram inicialmente descritos por Barry em 1866
(AZEVEDO et al., 1998), entretanto somente receberam a devida atenção nos últimos
20 anos, onde pesquisas demonstraram que estes, até então considerados neutros, ou
seja, não causavam benefícios ou malefícios às plantas, desempenhavam um papel
importante na proteção contra o ataque de doenças, insetos e animais herbívoros. Mais
recentemente descobriu-se que os endófitos estariam também envolvidos no
desenvolvimento das plantas, aumentando sua taxa de crescimento, enraizamento e
resistência a estresses bióticos e abióticos (HALLMANN et al., 1997; SAIKKONEN et
al., 1998; SELOSSE; BAUDOIN; VANDENKOORNHUYSE, 2004; SCHULZ; BOYLE,
2005),

demonstrando

assim

uma

íntima

relação

evolutiva

entre

plantas

e

microrganismos endofíticos. Segundo Strobel (2003), esta relação provavelmente
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iniciou-se a aproximadamente 100 milhões de anos com o surgimento das primeiras
plantas na terra.
Os organismos endofíticos destacam-se por sua importância potencial no
controle natural de doenças e pragas vegetais. Fungos entomopatogênicos bastante
conhecidos e utilizados no controle biológico de insetos pragas na agricultura são
encontrados como endófitos. Este é o caso de Beauveria bassiana, endófito do milho
que protege o hospedeiro contra o ataque de insetos (BING; LEWIS, 1993; WAGNER;
LEWIS, 2000; PIMENTEL, 2001).
Durante a evolução das plantas, associações mutualísticas com fungos
endofíticos ocorreram e promoveram adaptações relacionadas à capacidade de defesa
da planta contra o ataque de insetos, microrganismos e animais herbívoros, através da
produção de uma variedade de compostos secundários como alcalóides, terpenóides,
esteróides e compostos aromáticos repelentes ou tóxicos a seus inimigos (LIU et al.,
2001).
Artemisia annua, planta da família Composite, é bem conhecida por produzir um
composto antifúngico denominado artemisina, que protege a planta contra fungos
fitopatogênicos (LIU et al., 2001). Estes autores observaram que 21 fungos endofíticos
isolados de Artemisia annua possuíam atividade antagônica ao crescimento dos fungos
fitopatogênicos

Gaeumannomyces

graminis

var.

tritici,

Rhizoctonia

cerealis,

Helminthosporium sativum, Fusarium graminearum, Gerlachia nivalis e Phytophthora
capsici, sugerindo que a defesa da planta seria, na verdade, decorrente da presença de
fungos endofíticos.
Muscodor albus, uma nova espécie de fungo endofítico isolado da planta de
canela (Cinnamomum zeilanicum), demonstrou ser capaz de inibir e matar outros
fungos e bactérias pela produção de cinco tipos diferentes de compostos metabólitos
voláteis (STROBEL et al., 2001).
Os fungos endofíticos destacam-se também por seu potencial biotecnológico,
sendo úteis ao homem pela produção de determinadas drogas utilizadas na medicina.
Este é o exemplo do taxol, uma droga anticancerígena altamente utilizada na indústria
farmacêutica

e

produzida

pelos

fungos

endofíticos

Taxomyces

andreanae,
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Pestalotiopsis microspora, Periconia sp., Tubercularia sp. e Trichothecium sp.
(STROBEL, 2003).

2.2 Diversidade de fungos endofíticos
Os

fungos

compreendem

aproximadamente

72.000

espécies

descritas,

entretanto a verdadeira escala de diversidade de fungos é um debate aberto e
recorrente (ARNOLD et al., 2000). Estimativas iniciais consideram que os fungos
ocorrem em uma proporção de seis espécies fúngicas para cada espécie vegetal,
compreendendo aproximadamente 1.500.000 espécies (HAWKSWORTH, 1991).
As estimativas dos números de espécies de fungos, em sua maioria, são
baseadas em regiões de clima temperado e nas freqüências de colonização observados
para espécies normalmente descritas, como as relacionadas a doenças em plantas e
animais, e as que produzem estruturas sexuais bem aparentes. Duas falhas de
amostragem neste tipo de estimativa referem-se às regiões tropicais e aos fungos
endofíticos, normalmente desconsiderados (GAMBOA; LAUREANO; BAYMAN, 2002).
Considerando-se a presença de fungos endofíticos e a alta diversidade associada aos
climas tropicais, a proporção sugerida para o número total de espécies de fungos seria
de 33 espécies fúngicas para cada espécie vegetal, compreendendo aproximadamente
8.250.000 espécies (FRÖHLICH; HYDE, 1999, ARNOLD et al., 2000; HAWKSWORTH,
2000, GAMBOA; LAUREANO; BAYMAN, 2002).
Os fungos endofíticos vêm sendo encontrados em associações com algas
(HAWKSWORTH, 1988), briófitas (SCHULZ et al., 1993), pteridófitas (FISHER, 1996),
coníferas (BERNSTEIN; CARROL, 1977; LEGAULT; DESSUREAULT; LAFLAMME,
1989), gramíneas (CLAY, 1988), palmeiras (RODRIGUEZ, 1994; FRÖHLICH; HYDE,
1999), arbustos (PETRINI; STONE; CARROL, 1982) e árvores em geral (FAETH;
HAMMON, 1997). Dentre as espécies comumente encontradas como endofíticas
destacam-se principalmente membros do filo Ascomicota (SCHULZ; BOYLE, 2005),
compreendendo

freqüentemente

os

ascomicetos

que

produzem

ascostromas

(Loculoascomicetos) e os que produzem peritécios (Pirenomicetos) (ALEXOPOULOS;
MIMS; BLACKWELL, 1996). Este é o maior filo dos fungos, com 50% de todas as
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espécies conhecidas (GUARRO; GENE; STCHIGEL, 1999). As espécies deste filo
possuem micélio compartimentalizado com septos apresentando poros simples e são
reconhecidas pela presença de células reprodutivas em forma de sacos, denominadas
ascos, contendo ascósporos que são formados durante a reprodução sexuada
(ALEXOPOULOS; MIMS; BLACKWELL, 1996).
Artificialmente os fungos endofíticos podem ser divididos em dois grupos
distintos: balansiaceos e não-balansiaceos.
Os fungos balansiaceos formam um grupo único de espécies muito relacionadas
que apresentam requerimentos ecológicos e adaptações distintas de todos os outros
fungos endofíticos (PETRINI, 1996). Os fungos balansiaceos compreendem os gêneros
de ascomicetos Epichloë e Balansia e seus anamorfos Neotyphodium e Ephelis
(SCHULZ; BOYLE, 2005), sendo encontrados crescendo de forma sistêmica e
intercelular em todos os órgãos de gramíneas, resultando na transmissão vertical
através das sementes (BACON; WHITE, 2000). Seus micélios apresentam estruturas
especializadas para a absorção de nutrientes (CHRISTENSEN; BENNETT; SCHMID,
2002) e muitos produzem uma variedade de metabólitos secundários (SCHULZ;
BOYLE, 2005). A relação entre fungos balansiaceos e seus hospedeiros vem sendo
considerada mutualista, sendo que o fungo beneficia-se com o ganho nutricional e
proteção contra estresse abiótico enquanto a planta beneficia-se pela proteção contra
herbivoria através da produção de alcalóides tóxicos por parte do fungo (WHITE;
REDDY; BACON, 2000; SAIKKONEN et al., 1998; SAIKKONEN et al., 2004).
Os fungos endofíticos não-balansiaceos representam um grupo diverso,
representado, em sua maioria, por espécies de diferentes famílias do filo Ascomicota,
sendo isoladas de todos os órgãos de praticamente todas as plantas terrestres
(PETRINI,

1991;

SCHULZ

et

al.,

1993;

STONE;

BACON;

WHITE,

2000).

Representantes deste grupo ocorrem momentaneamente de maneira críptica localizada
ou sistêmica nos tecidos do hospedeiro (SCHULZ; BOYLE, 2005). São cosmopolitas
ocorrendo em ambientes temperados e tropicais, sendo os gêneros: Acremonium,
Alternaria,

Cladosporium,

Colletotrichum,

Epicoccum,

Fusarium,

Guignardia,

Phyllosticta, Pestalotiopsis, Phomopsis, Phoma, Pleospora, freqüentemente isolados de
uma ampla gama de hospedeiros. (SCHULZ et al., 1993; FRÖHLICH; HYDE, 1999;
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ARNOLD et al., 2000; AZEVEDO et al., 2000; ROGERS, 2000; ARNOLD et al., 2000;
PIMENTEL, 2001; CANNON; SIMMONS, 2002; SURYANARAYANAN; VENKATESAN;
MURALI, 2003; PIMENTEL et al., 2006).

2.3 A cana-de-açúcar
A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) engloba 30 espécies pertencentes à família
Poaceae (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA,
2005). Sua cultura é destaque no cenário agrícola brasileiro, sendo cultivada em vários
tipos de ambientes (associação de clima e solo) (MAULE; MAZZA; MARTHA, 2001).
O cultivo da cana-de-açúcar começou no Brasil em 1522 na cidade de São
Vicente e foi trazida da Ilha da Madeira por Martin Afonso de Sousa. Posteriormente,
em 1533, a cana-de-açúcar foi introduzida na cidade de Pernambuco por Duarte Coelho
Pereira (BASTOS, 1987). Durante o período do Brasil colonial o cultivo da cana-deaçúcar estava restrito a produção de açúcar (SZMRECSANYI; MOREIRA, 1991).
Entretanto, o crescimento da importância da cultura no Brasil teve início a partir de 1970
com o incentivo do governo federal para as agroindústrias canavieiras na tentativa de
solucionar a crise energética emergente, frente à potencialidade da cana-de-açúcar
como fonte de energia renovável (BARELA, 2005).
A importância da cana-de-açúcar pode ser atribuída a sua múltipla utilização,
sendo empregada in natura sob a forma de forragens, para a alimentação animal, ou
como matéria prima para a fabricação de rapadura, melado, água ardente, açúcar e
álcool (BARELA, 2005). Segundo Novaretti (1981), a grande importância da cultura não
deriva somente do seu significado como volume de produção ou emprego de mão-deobra, mas também porque constitui componente relevante na dieta da população
brasileira.
Na safra de 2005, a cultura da cana-de-açúcar ocupou 5.791.792 ha, com o
rendimento total de 422,9 milhões de toneladas. Em 2006, a cultura ocupou 6.067.940
ha, 4,77% superior ao ano anterior, com um rendimento total de 446,0 milhões de
toneladas, 5,46% a mais que em 2005 (IBGE, 2006). A agroindústria canavieira
representa cerca de 1 milhão de empregos diretos e de 3 a 5 milhões de empregos
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indiretos, sendo que somente no estado de São Paulo a cadeia canavieira corresponde
a 40% dos empregos rurais e 35% da renda agrícola (CARVALHO, 1999).
Um dos principais problemas na cultura da cana-de-açúcar é a presença de
plantas daninhas. As daninhas interferem no processo produtivo da cana-de-açúcar,
competindo pelos recursos do meio, principalmente água, luz e nutrientes, liberando
substâncias alopáticas, atuando como hospedeiros de pragas, doenças e nematóides
comuns à cultura, e interferindo na colheita (PITELLI, 1985). O controle de daninhas na
cultura da cana-de-açúcar se faz principalmente pela utilização de herbicidas, de modo
que a cultura representa a segunda em consumo de herbicidas no Brasil, atrás apenas
da cultura de soja (PROCÓPIO et al., 2003).
Uma alternativa ao tempo gasto e aos custos de produção no controle de
daninhas vem sendo o desenvolvimento de variedades geneticamente modificadas para
tolerância

a

herbicidas

mais

fortes,

reduzindo

o

número

de

aplicações

e

conseqüentemente o gasto com o produto.

2.4 Plantas geneticamente modificadas
O advento da engenharia genética em plantas vem criando cultivares
geneticamente modificados com características específicas para a resistência a
herbicidas, insetos, patógenos e estresse ambiental (LIU et al., 2005). Estas
características proporcionam o aumento na produção e redução de gastos com controle
de doenças e insetos, proporcionando maior rendimento econômico (LIU et al., 2005).
As primeiras plantas geneticamente modificadas foram desenvolvidas a partir de
1983, quando um gene de resistência a um antibiótico foi inserido em plantas de fumo
(GUERRANTE, 2003).
Entre 1986 e 1995, 56 culturas diferentes já haviam sido testadas para as mais
variadas características em mais de 3,5 mil experimentos em 34 paises. Entre os anos
de 1996 e 1997 o número de experimentos havia subido para 10 mil, com a participação
de 45 paises (GUERRANTE, 2003).
Em paises aonde esta tecnologia vem sendo desenvolvida, a área utilizada para
o cultivo comercial de PGMs cresceu consideravelmente de 1,7 milhões de hectares em
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1996 para 67,7 milhões em 2003 (JAMES, 2005). Entre os anos de 2003 e 2005 o
aumento foi de 31% no cultivo mundial de PGMs, representando 90 milhões de
hectares. Atualmente 21 paises adotam o plantio de PGMs sendo os principais
produtores os Estados Unidos com 49,8 milhões de hectares, seguido por Argentina e
Brasil com 17,1 e 9,4 milhões de hectares, respectivamente (JAMES, 2005). Segundo
James (2005), o cultivo de transgênicos nestes três paises representa 82% de toda a
produção de PGMs no mundo.
O plantio de cultivares geneticamente modificados está associado às culturas de
maior importância econômica como: soja, com 55 milhões de hectares, milho com
aproximadamente 18 milhões de hectares, algodão com 7 milhões de hectares e canola
com 3 milhões de hectares. A grande maioria das plantas apresenta resistência a
herbicidas (aproximadamente 65 milhões de hectares) e o restante apresenta
resistência a insetos ou resistência múltipla a insetos e herbicidas (JAMES, 2005).
No caso da cana-de-açúcar brasileira, não existem ainda variedades liberadas
para o plantio comercial, de modo que o plantio da cana-de-açúcar geneticamente
modificada está restrito a pesquisa.

2.5 Modo de ação e tolerância aos herbicidas derivados de imidazolinonas
Os herbicidas derivados de imidazolinonas controlam daninhas pela
inibição da enzima acetohidroxiácido sintase (AHAS), também conhecida como
acetolactato sintase (ALS), importante para a biosíntese dos aminoácidos de cadeia
ramificada isoleucina, leucina e valina (SHANER; ANDERSON; STIDHAM, 1984, TAN
et al., 2005). A enzima AHAS é relativamente conservada estando presente em
bactérias, fungos e plantas, sendo localizada nas mitocôndrias dos fungos e nos
cloroplastos das plantas (PANG; DUGGLEBY, 1999). As seqüências deduzidas de
aminoácidos de AHAS em fungos e plantas são similares entre si e apresentam alta
correlação com a subunidade maior de AHAS em bactérias, sugerindo que todas as
AHAS são derivadas de um único ancestral comum (PANG; DUGGLEBY, 1999).
Evidências sugerem que o sítio de ligação dos herbicidas derivados de imidazolinonas
está relacionado com a subunidade catalítica (maior) da enzima AHAS e que mutações
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nesta

subunidade

têm

gerado

organismos

resistentes

ao

mesmo

(CHANG;

DUGGLEBY, 1998). A estrutura primária da subunidade maior de AHAS é composta de
aproximadamente 670 aminoácidos, variando de espécie para espécie (MAZUR; CHUI;
SMITH, 1987; PANG; DUGGLEBY; GUDDAT, 2002). As mutações que normalmente
conferem resistência as imidazolinonas estão relacionadas a substituições de
aminoácidos nas posições Ala122, Pro197, Ala205, Trp574 e Ser653, sendo a alteração
Ser653 a única que não induz tolerância cruzada a outros inibidores de AHAS
(TRANEL; WRIGHT, 2002; TAN et al., 2005).
As imidazolinonas estão entre os cinco grupos de famílias que inibem a enzima
AHAS,

sendo

os

pirimidiniltiobenzoatos

outros
e

quatro

as

sulfonilureas,

sulfonilamino-carboniltriazolinonas

triazolepirimidinas,
(MALLORY-SMITH;

RETZINGER, 2003). As imidazolinonas incluem imazapyr, imazapic, imazethapyr,
imazamox, imazamethabenz e imazaquin (TAN et al., 2005).
As plantas de cana-de-açúcar transgênicas para a resistência ao herbicida
imazapyr (IMI-01) carregam uma construção plasmidial que possui um variante do gene
AHAS de trigo (alterado na posição 653 com a substituição de uma serina por uma
asparagina) e um promotor da ubiquinona da cana-de-açúcar (ULIAN1, comunicação
pessoal). A presença do plasmídio com o gene de resistência de trigo permite a canade-açúcar sobreviver na presença do herbicida imazapyr.

2.6 Efeito das plantas transgênicas sobre comunidades microbianas
Poucos estudos foram realizados para se avaliar o efeito das plantas
transgênicas sobre suas comunidades microbianas. Entretanto, pode-se levantar a
hipótese de que as plantas transgênicas podem deixar no solo os produtos dos genes
nelas introduzidos, afetando assim sua microbiota associada, e que os tratamentos
empregados nas plantas transgênicas, como por exemplo a aplicação de fortes
herbicidas, podem reduzir ou promover o crescimento de certas espécies de
microrganismos (DUNFIELD; GERMIDA, 2004).

1

ULIAN, E.C. Centro de Tecnologia Canavieira.
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Heuer e Smalla (1999), analisando a comunidade bacteriana da filosfera de
plantas de batata alteradas geneticamente com a introdução do gene da síntese de
lisozima, observaram um aumento da colonização da planta por bactéria do grupo de
Erwinia e redução de Agrobacterium e bactérias gram-positivas. Mais recentemente,
Heuer et al. (2002) avaliaram, por meio de métodos dependentes (FAME, BIOLOG) e
independentes (DGGE - Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) de cultivo, a
comunidade bacteriana da rizosfera em diferentes períodos de desenvolvimento de
plantas de batata com o gene da lisozima. Os autores observaram que fatores
ambientais como solo e sazonalidade, alteram mais a comunidade microbiana da
rizosfera do que a expressão do gene da lisozima nas PGMs.
Utilizando plantas de canola (Brassica napus cv. Quest) geneticamente
modificadas com o gene de resistência ao glifosato, Siciliano et al. (1998) verificaram
que o cultivar transgênico apresenta uma comunidade bacteriana endofítica e da
rizosfera diferente daquelas observadas nos cultivares não transgênicos nas mesmas
condições, mas as implicações dessa alteração sobre o desenvolvimento da planta não
foram avaliadas. Posteriormente, Siciliano e Germida (1999) avaliaram a comunidade
bacteriana endofítica da rizosfera dos cultivares Quest (geneticamente alterado), Excel
(cultivar não transgênico que deu origem ao cultivar Quest) e Parkland (não
transgênico) de Brassica rapa. Os autores observaram uma maior similaridade entre a
comunidade bacteriana associada aos cultivares Excel e Parkland do que entre os
cultivares Excel e Quest, mostrando que a presença do gene de resistência ao glifosato
pode alterar a interação da canola com a microbiota endofítica e da rizosfera.
Tatli, Gullu e Ozdemir (2004) observaram, em um estudo realizado ao longo de
dois anos, que plantas de milho transgênicas (Bt) possuíam uma diversidade de
espécies de fungos, associados às raízes, menor que a apresentada por plantas
convencionais. Entretanto, os mesmos também observaram que a taxa de infecção pelo
fungo fitopatogênico Fusarium moniliforme (Gibberella moniliformis) foi maior em
plantas convencionais que em plantas transgênicas, indicando uma alteração nas
relações entre patógenos, hospedeiros e simbiontes.
Lewis et al. (2001), por sua vez, não observaram diferenças significativas entre
plantas de milho Bt e plantas de milho convencionais quanto à colonização pelo fungo
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endofítico entomopatogênico Beauveria bassiana, indicando que a associação
simbiótica entre o endófito e as plantas transgênicas não foi comprometida.
Trabalhos realizados por Asao, Arai e Nishizawa (2003), com plantas de
morango geneticamente modificadas com o gene da quitinase do arroz, também
demonstraram não haver diferenças entre as comunidades microbianas de bactérias e
fungos de plantas transgênicas e convencionais.
Não existe um consenso a respeito dos efeitos das PGMs sobre as comunidades
microbianas, de modo que trabalhos científicos relatam tanto os efeitos negativos
quanto

neutros

(DUNFIELD;

GERMIDA,

2004;

KOWALCHUK;

GERARDS;

WOLDENDORP, 2003). Embora alguns trabalhos tenham sido realizados na busca de
estabelecer uma correlação entre PGMs e seus efeitos sobre comunidades
microbianas, a grande maioria destes foi desenvolvido em ambientes temperados, de
modo que os efeitos sobre comunidades microbianas em ambientes tropicais são
desconhecidos.

2.7 Variabilidade genética por ARDRA (Amplified rDNA Restriction Analysis) e
seqüenciamento do rDNA
Um dos grupos de genes mais utilizados para estudos taxonômicos e de
variabilidade genética em fungos é o que codifica o RNA ribossômico. A maior razão da
popularidade do rDNA para análises filogenéticas é que este é um gene de múltiplas
cópias, que não codifica proteínas, muito conservado e presente em todos os
organismos, servindo como referência para estudos de divergência evolutiva, e que é
considerado, muitas vezes, como um gene de lócus simples (GUARRO; GENE;
STCHIGEL, 1999).
O rDNA apresenta-se como um cluster gênico composto pelos genes 18S, 5.8S
e 25-28S (Figura 1). Entre estes genes encontram-se as regiões variáveis ITS1 e ITS2,
as quais são transcritas e processadas para dar origem ao RNA ribossômico
(FUNGARO, 2000).
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Comparações das seqüências de rDNA 16S e 18S (também chamadas de
subunidades menores [SSU]) tem permitido acessar as relações filogenéticas entre a
maioria dos grupos de organismos (WOESE; KANDLER, WHEELIS, 1990).
Os métodos mais recentes e amplamente utilizados para a taxonomia de fungos
têm sido as técnicas de seqüenciamento e os métodos eletroforéticos (GUARRO;
GENE; STCHIGEL, 1999).
Dentro dos métodos eletroforéticos destaca-se a utilização da técnica de RFLP
(Restriction Fragment Length Polymorphism). Está técnica envolve a digestão de
amostras de DNA por enzimas de restrição (GUARRO; GENE; STCHIGEL, 1999). Uma
variação desta técnica é conhecida como ARDRA (Amplified rDNA Restriction Analysis)
e consiste da digestão enzimática do rDNA amplificado por PCR (Polimerase Chain
Reaction) (VANEECHOUTTE et al., 1992). Os fragmentos de rDNA gerados e
observados em gel de agarose podem ser tabulados e utilizados para a construção de
árvores filogenéticas.
A técnica de ARDRA vem sendo utilizada para o estudo de variabilidade
genética, permitindo a distinção de espécies intimamente relacionadas. Neste contexto,
Oliveira e Costa (2002) estudando a variabilidade genética de Fusarium solani
conseguiram através do ARDRA, diferenciar formae specialis em soja e feijoeiro.
Martins (2005) trabalhando com isolados de Fusarium observou uma grande
variabilidade genética, com a presença de 19 haplótipos em 83 isolados estudados.
Entretanto, este autor não conseguiu diferenciar por esta técnica os isolados
patogênicos dos endofíticos.
Trabalhos com o fungo Crinipellis perniciosa, utilizando ARDRA com três
endonucleases diferentes para a região ITS do rDNA, demonstraram não ser possível
diferenciar entre isolados endofíticos e patogênicos, sugerindo que as regiões ITS do
rDNA permitem uma boa diferenciação interespecífica, mas não são suficientemente
variáveis para a diferenciação intraespecífica (ARRUDA et al., 2003; LANA, 2004).
Gene 18S

ITS1

Gene 5.8S

ITS2

Gene 25-28S

Figura 1 – Estrutura do cluster gênico que codifica o RNA ribossômico em fungos (Fonte:
FUNGARO, 2000 – modificado)
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2.8 Análise da diversidade de microrganismos utilizando técnicas independentes
de cultivo
O cultivo in vitro de microrganismos requer condições específicas de nutrientes,
temperatura e pH para o desenvolvimento das colônias microbianas. Para
microrganismos pouco exigentes, as técnicas de isolamento utilizando meios de cultura
pobres em nutrientes produzem resultados satisfatórios, entretanto uma parcela
considerável de microrganismos não pode ser estimada por dependerem de condições
de cultivo específicas. As técnicas dependentes de cultivo para a análise ecológica de
microrganismos produzem apenas uma seletiva e invariável janela da real diversidade
de um determinado ambiente (ANDERSON; CAIRNEY, 2004).
O fator específico que promoveu o avanço do estudo ecológico de bactérias foi a
adoção de técnicas independentes de cultivo, como a extração de DNA ou RNA
diretamente do solo (RANJARD; POLY; NAZARET, 2000). A exploração das variações
nas seqüências do gene 16S de diferentes espécies bacterianas em conjunto com a
adoção de técnicas independentes de cultivo trouxe uma revolução para a ecologia de
bactérias, aumentando consideravelmente o entendimento sobre a diversidade e função
das bactérias em um grande número de ambientes (ANDERSON; CAIRNEY, 2004).
No caso dos fungos, estudos recentes de ecologia utilizando técnicas
independentes de cultivo têm proporcionado uma maior compreensão da diversidade de
fungos associados às raízes das plantas, rizoplano e rizosfera (KOWALCHUCK et al.,
1997; SMIT et al., 1999; RONDON et al., 2000; WANDENKOORNHUYSE et al., 2002;
FILION et al., 2004; RICHARDS; BASS, 2005).
As análises independentes de cultivo englobam principalmente as técnicas de
DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), TGGE (Temperature Gradient Gel
Electrophoresis) e meta-análise ou análise metagenômica.
DGGE e TGGE são técnicas similares que separam fragmentos de DNA de
mesmo tamanho, mas com seqüências de nucleotídeos diferentes (conteúdos de C+G
diferentes). A separação das fitas se baseia na diminuição da mobilidade eletroforética
de um DNA dupla fita parcialmente desnaturado em um gel de poliacrilamida contendo
um gradiente linear de substancias desnaturantes (DGGE) ou um gradiente linear de
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temperatura (TGGE) (MUYZER; SMALLA, 1998). Estas técnicas têm a habilidade de
comparar numerosas amostras em um único gel, permitindo uma análise rápida de
alterações ou mudanças na composição da comunidade microbiana (ANDERSON;
CAIRNEY, 2004).
Alternativamente ou complementarmente às técnicas de DGGE e TGGE, a
clonagem e seqüenciamento de produtos de PCR gerados diretamente de DNA
ambiental (metagenoma) é uma técnica extremamente útil para acessar a diversidade
de fungos em solos e plantas. (CHEN; CAIRNEY, 2002; ANDERSON; CAMPBELL;
PROSSER, 2003; JUMPPONEN, 2003; GAO et al., 2005). No caso de fungos
endofíticos, o único trabalho até então realizado utilizando este tipo de análise revelou
uma alta diversidade de espécies associada à planta medicinal Heterosmilax japonica,
sendo que muitas das seqüências obtidas estão provavelmente relacionadas a espécies
ainda desconhecidas e sem similares nos bancos de seqüências mundiais (GAO et al.,
2005).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de cultivo e material vegetal
O estudo foi realizado com a variedade convencional de cana-de-açúcar (SP801842) e sua isolinha geneticamente modificada (IMI-1) para a resistência ao herbicida
imazapyr. As plantas foram gentilmente cedidas pelo Dr. Eugênio Ulian (Centro de
Tecnologia Canavieira - CTC, Piracicaba, SP). As plantas foram cultivadas em solo do
tipo médio arenoso (pH 4,5; 2,5 mmol.dm³ de potássio; 8 mg.dm³ de fósforo total) no
campo experimental do CTC, Piracicaba-SP, Brasil em 03 de abril de 2004. O
experimento foi conduzido em doze parcelas (3 x 5 m) tratado como blocos inteiramente
casualizados contendo três tratamentos (Figura 2): a) plantas geneticamente
modificadas (IMI-1) conduzidas com capina; b) plantas geneticamente modificadas (IMI1) tratadas com herbicida em aplicação única 2 meses após o plantio (03 de junho de
2004); c) plantas convencionais (SP80-1842) conduzidas com capina. Trinta e seis
plantas de cada tratamento foram coletadas 3 e 10 meses após plantio para as análises
precedentes.

Figura 2 – Esquema do delineamento experimental considerando três tratamentos e quatro
repetições montados em blocos inteiramente casualizados em um total de 12 parcelas
contendo cinco linhas de cana-de-açúcar. A bordadura foi realizada com a variedade
convencional SP80-1842 e a área total utilizada de 0,08 ha
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3.2 Análise dependente de cultivo

3.2.1 Isolamento de fungos endofíticos
As plantas de cana-de-açúcar foram removidas do solo, armazenadas em sacos
plásticos e transportadas para o laboratório, onde foram lavadas em água corrente. Os
fungos endofíticos foram isolados de folhas de cana-de-açúcar sem sintomas de
doenças após a remoção dos microrganismos epifíticos através de lavagens seriadas
em etanol 70% por 1 min, solução de hipoclorito de sódio (2% de Cl-) por 3 min, etanol
70% por 30 segundos, e duas lavagens em água destilada esterilizada. A eficácia do
processo de desinfestação superficial foi checada através do plaqueamento de
alíquotas da água da última lavagem em meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar (BDA,
pH 6,8 contendo 200g de batata, 20g de dextrose e 15 g de ágar para cada 1000mL de
água; autoclavado 25 min. 120ºC). Após a desinfestação superficial, as folhas foram
cortadas em pedaços de 5-7 milímetros e transferidas assepticamente (seis
fragmentos/placa) para placas contendo BDA suplementado com 100 µg/mL de
penicilina e tetraciclina (USB Corporation) em um total de 34 placas por tratamento. As
placas foram incubadas a 28ºC e observadas todos os dias durante 30 dias de forma a
isolar tanto os microrganismos de crescimento rápido quanto os de crescimento lento.
As colônias emergentes foram purificadas e mantidas a 4ºC para análises futuras.

3.2.2 Extração de DNA, análise de restrição do rDNA (ARDRA) e seqüenciamento
de nucleotídeos
A extração do DNA foi realizada a partir das colônias de fungos de acordo com
Raeder e Broda (1985). A amplificação da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA foi realizada
utilizando-se os iniciadores ITS1 (5’ TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’) e ITS4R (5’
TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’) em termociclador Peltier Thermal Cycler 200 (MJ
Research) programado para realizar uma desnaturação inicial a 94ºC por 5min, seguido
de 24 ciclos de 94ºC por 30s, 55ºC por 30s e 72ºC por 30s, e após os ciclos, uma
extensão final a 72ºC por 7min. Para a reação de PCR foram utilizados 3ng de DNA
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molde, 0,4µM de cada iniciador, 3,7mM de MgCl2, 250 µM de cada dNTP, 2U de Taq
DNA polimerase (Invitrogen), 50mM de Tris-HCl (pH 8,4) e 20mM de KCl em 50µL de
volume final. Os produtos de PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose
1,0% (m/v) corados em brometo de etídio e visualizados em luz ultravioleta.
A análise de restrição foi realizada com 20µL do produto de PCR utilizando as
enzimas Mbo I e BsuRI (Fermentas) de acordo com as recomendações do fabricante.
Os fragmentos foram separados em gel de agarose 2,0% (m/v) corados com brometo
de etídio e visualizados em luz ultravioleta.
Os rDNAs de isolados representativos de cada haplótipo foram seqüenciados
permitindo a identificação das espécies mais freqüentes. Para a reação de
seqüenciamento foram utilizados 200-500ng de DNA, 2 µL do tampão de
seqüenciamento 5X (400 mM Tris-HCl pH 9,0; 10mM MgCl2), 10 pM do iniciador ITS-1
ou ITS4R, 0,4 µL de Big Dye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (Perking
Elmer Applied Biosystems) e água Milli-Q estéril para o volume final de 10 µL. A
amplificação foi realizada conforme o ciclos descritos anteriormente. Os produtos de
PCR foram precipitados em isopropanol 65% (v/v) a temperatura ambiente por 15 min,
sendo em seguida centrifugados a 3.000 rpm por 45 min a 4ºC. O sobrenadante foi
descartado e a placa foi seca em papel absorvente antes da adição de 200 µL de etanol
60%. Foi realizada outra centrifugação a 3.000 rpm por 10 min a 4ºC, a lavagem com
etanol 60% foi repetida e o sobrenadante foi descartado, sendo o pellet seco em
temperatura ambiente. O seqüenciamento foi realizado em seqüenciador ABI 3700
(Applied Biosystems).

3.2.3 Montagem dos dendrogramas e análise das seqüências
Os diferentes padrões de restrição gerados por ARDRA para a população de
fungos endofíticos foram utilizados para calcular a similaridade genética entre os
isolados. A similaridade foi calculada com o programa NTSYSpc ver. 2.01e (Applied
Biostatistics Inc.) com base no coeficiente Simple Matching, e o agrupamento foi
realizado pelo método UPGMA – unweighted pair-group arithmetic average.
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As seqüências de nucleotídeos foram analisadas pelo programa BLAST – Basic
Local Alignment Search Tool (ALTSCHUL et al., 1997) através da base de dados do
NCBI – National Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). O
alinhamento das seqüências e a análise filogenética foram conduzidos através do
programa MEGA versão 3.1 (KUMAR; TAMURA; NEI, 2004). O agrupamento foi
calculado de acordo com o método de Neighbor-Joining (NJ) para 1000 replicas com
base nas matrizes de distância genética calculadas pelo modelo de Jukes e Cantor.

3.2.4 Análise de diversidade e analise molecular de variância (AMOVA)
A estimativa de diversidade genética presente na comunidade de fungos
endofíticos de cana-de-açúcar foi calculada com base no índice de diversidade de
Shannon (H’) (MAGURRAN, 1988). Comparações entre os valores de diversidade de
diferentes comunidades permitem identificar a presença de perturbações externas
influenciando a distribuição de espécies nas mesmas. Para o cálculo de diversidade foi
utilizado o programa ADE4-Ecological Data Analysis: Exploratory and Euclidean
Methods in Environmental Sciences versão 2001 (THIOULOUSE et al., 1997), sendo
considerados o número total de haplótipos em cada tratamento e suas abundâncias
relativas. O cálculo de AMOVA foi utilizado para estimar o quanto de variação genética
entre as comunidades foi atribuído a divergências entre os cultivares, manejo da cultura
e períodos de coleta. A AMOVA foi calculada através do programa Arlequin versão 2.0
(EXCOFFIER; SMOUSE; QUATTRO, 1992) considerando 16000 replicatas. Os grupos
de haplótipos obtidos na análise por ARDRA foram utilizados como dados binários para
AMOVA. As

comparações

entre

os diferentes

tratamentos

foram

realizadas

considerando as diferentes estruturas populacionais dos fungos endofíticos encontrados
em cada tratamento e seus perfis de restrição (Apêndice B).
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3.3 Análise independente de cultivo (análise metagenômica)

3.3.1 Extração do DNA, amplificação e clonagem da região 18S do rDNA
Foram coletadas, aos 03 meses de cultivo, cinco folhas de cana-de-açúcar de
cada um dos tratamentos analisados. As folhas tiveram suas superfícies limpas
conforme descrito para o isolamento de fungos endofíticos (item 3.2.1) e o DNA total
extraído de acordo com o protocolo para extração de DNA vegetal para plantas com
alta concentração de polissacarídeos (DOYLE; DOYLE, 1990). O DNA vegetal foi
extraído de uma região de 1cm² de cada folha, sendo as extrações misturadas para
cada um dos tratamentos a fim de minimizar erros de amostragem. A reação de PCR foi
realizada utilizando os iniciadores EF3 (5’ TCCTCTAAATGACCAAGTTTG 3’) e EF4 (5’
GGAAGGG[G/A]TGTATTTATTAG 3’) que amplificam uma região de 1,5 Kb do 18S
rDNA de fungos (SMIT et al., 1999). As amplificações foram realizadas em volume final
de 50 µL, contendo Tampão 1x (50mM de KCl, 20mM de Tris-HCl (pH 8,4)), 3,7mM de
MgCl2, 1mM de dNTP, 2U de Taq DNA polimerase (Invitrogen), 0,1µM de cada
iniciador e aproximadamente 3ng de DNA. Para a amplificação foi utilizado o
termociclador Peltier Thermal Cycler 200 (MJ Research) programado para realizar uma
desnaturação inicial a 94ºC por 3min, seguido de 40 ciclos de 94ºC por 1min, 48ºC por
1min e 72ºC por 2min, e uma extensão final a 72ºC por 10min. Os produtos da
amplificação foram visualizados em eletroforese em gel de agarose 1,0% (m/v) corado
com brometo de etídeo. As bandas referentes a 1,5 Kb (tamanho esperado para o gene
18S) foram recortadas e purificadas utilizando-se o GFX PCR DNA and Gel Band
Purification Kit (Amersham Biosciences). Os produtos da purificação foram clonados em
vetor pGEM-T utilizando-se o kit de clonagem pGEM-T Easy Vector System (Promega)
de acordo com as recomendações do fabricante. As ligações foram transformadas em
Escherichia coli DH5α eletrocompetentes utilizando-se eletroporador Gene Pulser II
Apparatus (Bio-Rad).
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3.3.2 Extração dos plasmídeos e seqüenciamento
As colônias contendo os plasmídeos com insertos do gene 18S rDNA foram
crescidas em microplacas contento 1 mL de meio de cultura Luria Bertani (LB, pH 7,0
contendo 10g de triptona bacteriana, 5g de extrato de levedura, 5g de cloreto de sódio e
15g de agar para cada 1000mL de água destilada; autoclavado 25min 120ºC) acrescido
de ampicilina (100 µg/mL), em agitação (1200 rpm) por 22 horas a 37ºC.
Posteriormente, as microplacas foram centrifugadas por 6 min (3000 rpm) a 20ºC, o
sobrenadante foi removido e as microplacas foram colocadas em freezer a -80ºC por
15min. As microplacas foram colocadas novamente a 37ºC por 10 min, seguindo a
adição de 25µL de água Milli-Q. As microplacas foram agitadas em vórtex por 5 min,
seguindo a adição de 70µL da solução de lise STET-Tween 20 [Tris-HCl 10mM (pH
8,0); EDTA 1mM (pH 8,0); NaCl 100mM; Tween 20 (5% v/v); RNAse A 232 µL/mL;
Lisozima 500 µL/mL] e agitação em vortex por 1min. As microplacas foram incubadas a
37ºC por 5min, e colocadas em forno microondas à potencia máxima por 25seg,
seguindo a adição de 400µL de água Milli-Q e agitação em vortex por 1min. As
microplacas foram então resfriadas em gelo por 15min, centrifugadas (3000 rpm) por
40min a 20ºC, sendo retirados 100µL da solução sobrenadante correspondente aos
plasmídeos extraídos.
Para a reação de seqüenciamento foram utilizados 200-500ng do DNA
plasmidial, 2 µL do tampão de seqüenciamento 5X (400 mM Tris-HCl pH 9,0; 10mM
MgCl2), 10 pM do iniciador M13F ou M13R, 0,4 µL de Big Dye Terminator Cycle
Sequencing Ready Reaction (Perking Elmer Applied Biosystems) e água Milli-Q estéril
para o volume final de 10 µL. A amplificação foi realizada em termociclador Peltier
Thermal Cycler 200 (MJ Research) programado para realizar uma desnaturação inicial
a 94ºC por 3min, seguido de 35 ciclos de 94ºC por 1min, 50ºC por 1min e 72ºC por
1min, e após os ciclos, uma extensão final a 72ºC por 10min. Os produtos de PCR
foram precipitados com isopropanol 65% (v/v) em temperatura ambiente por 15 min,
sendo em seguida centrifugada a 3.000 rpm por 45 min a 4ºC. O sobrenadante foi
descartado e a placa foi seca em papel absorvente antes da adição de 200 µL de etanol
60%. Foi realizada outra centrifugação a 3.000 rpm por 10 min a 4ºC, o sobrenadante
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foi descartado, sendo o pellet seco em temperatura ambiente. O seqüenciamento foi
realizado em seqüenciador ABI 3700 (Applied Biosystems).

3.3.3 Análise das seqüências
Seqüências representativas das bibliotecas foram analisadas e trimadas
retirando-se as regiões do vetor plasmidial e regiões com seqüências de baixa
qualidade nas posições 3’– e 5’– do gene 18S. Seqüências menores que 500 pb foram
excluídas das análises. As seqüências restantes foram submetidas ao programa
CHIMERA_CHECK da base de dados ribossomal (MAIDAK et al., 2001) para a
avaliação da presença de seqüências quiméricas, resultando em seqüências de alta
qualidade que posteriormente foram comparadas pelo programa BLAST com a base de
dados do NCBI. O alinhamento das seqüências e a análise filogenética foram
conduzidos através do programa MEGA ver. 3.1 (KUMAR; TAMURA; NEI, 2004). O
agrupamento foi calculado de acordo com o método de Neighbor-Joining (NJ) para
1000 replicas com base nas matrizes de distância genética calculadas pelo modelo de
Jukes e Cantor.
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4 RESULTADOS

4.1 Análises dependentes de cultivo

4.1.1 Isolamento de fungos endofíticos de folhas de cana-de-açúcar
O número total de fungos endofíticos isolados de folhas de cana-de-açúcar aos
três meses (1º isolamento) e aos 10 meses (2º isolamento) foi de 367 e 522,
respectivamente. A freqüência total de colonização foi maior no segundo isolamento do
que no primeiro, correspondendo a 2,55 e 1,80 UFC.fragmento-1, respectivamente.
Embora a freqüência de colonização tenha sido maior no segundo isolamento, as
freqüências de colonização entre plantas convencionais e transgênicas, tratadas ou não
com o herbicida, não foram significativamente diferentes (Tabela 1), indicando que a
presença do transgene ou a aplicação do herbicida não influenciaram a capacidade da
planta em alocar os fungos endofíticos. O aumento do número total de isolados
endofíticos observado ao longo do tempo tem correlação com a sazonalidade e idade
da planta, como já descrito para outras monocotiledôneas (BROWN; HYDE; GUEST,
1998; BUSSABAN et al., 2001; RODRIGUEZ, SAMUELS, 1990). Os fatos que podem
contribuir para estas mudanças ao longo da idade da planta estão relacionados ao
aumento da exposição a propágulos em relação ao tempo e mudanças fisiológicas nos
tecidos das mesmas (ESPINOSA-GARCIA; LONGENHEIM, 1990).
Tabela 1 – Freqüência de colonização de fungos endofíticos
Época de coleta

Três meses

Dez meses

Tratamento de cana-de-açúcar

Freqüência de colonização
(UFC.fragmento-1)*

Convencional

0.601

ab

Transgênicas conduzidas com capina

0.617

ab

Transgênicas tratadas com herbicida

0.583

ab

Convencional

0,837

ab

Transgênicas tratadas com herbicida

0,855

ab

Transgênicas conduzidas com capina

0,864

ab

* Letras iguais não representam diferenças significativas para o teste Tukey a 5% de significância
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Os fungos isolados foram inicialmente separados em 5 grupos distintos com base nas
colorações das colônias, visando facilitar análises futuras (Figura 3).

G1

G2

G3

G4

G5

Figura 3 – Exemplos das colorações de colônias dos grupos de fungos endofíticos isolados de
folhas de cana-de-açúcar. G1 – fungos de cor branca; G2 – fungos de cor preto/cinza;
G3 – fungos de cor verde/amarela; G4 – fungos de cor bege/marrom; G5 – fungos de
cor vermelha/rosa
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4.1.2 Análise de restrição do rDNA (ARDRA)
O total de 150 isolados de cana-de-açúcar (25 para cada tratamento aos três e
aos dez meses de isolamento) foram selecionados para as análises por ARDRA com as
enzimas de restrição BsuRI e MboI. Os isolados tiveram seu DNA extraído e a região
ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA amplificada por PCR. A digestão dos produtos de PCR com as
enzimas de restrição BsuRI e MboI revelou a presença de 7 e 8 perfis de restrição para
cada uma das enzimas respectivamente (Figura 4A e 4B). Os perfis de restrição foram
combinados e demonstraram a presença de 14 haplótipos diferentes, identificados de A
a N, associados aos três tratamentos de cana-de-açúcar analisados. Foi possível
observar diferenças na constituição dos haplótipos quando comparados o primeiro com
o segundo isolamento. Os haplótipos D, G, H e N foram observados apenas no
segundo isolamento, enquanto os haplótipos C, F e L ocorreram exclusivamente no
primeiro (Figura 5A e B). Diferenças na constituição de haplótipos também foram
relacionadas aos tratamentos de cana-de-açúcar. Os haplótipos B, E e L foram apenas
encontrados em plantas convencionais e em plantas transgênicas conduzidas com
capina, não sendo encontrados em plantas transgênicas tratadas com o herbicida
imazapyr. Isto indica que a aplicação do herbicida pode ter influenciado negativamente
o estabelecimento das espécies de fungos relacionadas a estes haplótipos.
Contrariamente, os haplótipos D e C foram encontrados exclusivamente em plantas
transgênicas tratadas com o herbicida, indicando que este pode ter induzido a
colonização por aqueles haplótipos. O efeito da presença do transgene pôde ser mais
bem observado com os haplótipos H e J. Enquanto o haplótipo H foi encontrado
exclusivamente em amostras convencionais, indicando a influencia negativa da
transgenia em seu estabelecimento, o haplótipo J foi induzido de forma positiva,
ocorrendo em plantas transgênicas tratadas ou não com herbicida. Estes resultados
sugerem que tanto a presença do transgene quanto a aplicação do herbicida podem
influenciar de forma positiva ou negativa a colonização e estabelecimento dos
diferentes haplótipos fúngicos nos tecidos foliares de cana-de-açúcar.
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Figura 4 – Gel de agarose 2,4% com os diferentes perfis de restrição identificados para cada
enzima. A – Oito perfis obtidos com a enzima MboI; B – Sete perfis obtidos com a
enzima BsuRI. Setas indicam 600pb no marcador ladder 100pb (Invitrogen)
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Figura 5 – Porcentagem de distribuição dos haplótipos de fungos endofíticos de folhas nos
diferentes tratamentos de cana-de-açúcar analisados. A – Haplótipos referentes a 1ª
coleta (3 meses após o plantio); B – Haplótipos referentes a 2ª coleta (10 meses após
o plantio). Letras de A a N indicam os 14 haplótipos observados. Conv – plantas
convencionais; Tcap – plantas transgênicas conduzidas com capina; Therb – plantas
transgênicas tratadas com herbicida

38

A similaridade genética entre os 14 haplótipos analisados foi calculada com base
no padrão binário dos perfis de restrição gerados pelas enzimas MboI e BsuRI através
do coeficiente Simple Matching (Figura 6). O dendrograma gerado demonstrou a
presença de haplótipos geneticamente distintos com similaridades mínima e máxima de
58 e 86%, respectivamente.

Figura 6 – Similaridade genética entre os diferentes haplótipos de fungos endofíticos isolados de
cana-de-açúcar convencional e transgênicas (tratadas ou não com herbicida) com base
no coeficiente de similaridade de Simple Matching

4.1.3 Análise molecular de variância (AMOVA) e análise de diversidade de
Shannon
O índice de diversidade de Shannon foi calculado com base na abundância
relativa de haplótipos endofíticos isolados aos três e dez meses de plantio de cana-deaçúcar convencional e transgênica. Pelo índice, os maiores valores de diversidade
observados estão relacionados à comunidade de fungos endofíticos de plantas
convencionais, tanto aos três (H’ = 3,094) quanto aos dez meses (H’ = 3,133) de coleta.
Plantas transgênicas conduzidas com capina demonstraram uma redução de H’ = 2,919
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aos três meses para H’ = 2,665 aos 10 meses, enquanto que plantas transgênicas
tratadas com herbicida mantiveram praticamente os mesmos valores de diversidade
para a primeira e segunda coleta (H’ = 2,668 e H’ = 2,695 respectivamente). Segundo
Margalef (1972), os valores de diversidade usualmente variam em torno de 1,5 e 3,5,
raramente ultrapassando 4,5. Quanto maior a diversidade de uma ambiente, maior sua
plasticidade funcional e maior sua estabilidade, de modo que perturbações externas
possuam pouco efeito na funcionalidade do mesmo (MAGURRAN, 1988; PERFECT,
1994; GLIESSMAN, 2000). Ambientes com baixa diversidade se mantém em
desequilíbrio constante, estando sujeitos ao desaparecimento permanente de espécies
importantes para a manutenção do ecossistema (MAGURRAN, 1988).
A análise dos grupos de fungos endofíticos dois a dois através de AMOVA foi
realizada para detectar a porcentagem de variação genética atribuída às divergências
entre os cultivares, manejo e épocas de coleta de cana-de-açúcar (Tabela 2A, B e C). A
AMOVA detectou a presença de variação genética significativa entre os haplótipos de
fungos isolados aos 3 e aos 10 meses de plantio (4,12%, P<0,05), indicando que o
envelhecimento da planta induz alterações no grupo de fungos endofíticos de folhas de
cana-de-açúcar (Tabela 2A). No entanto, esta variação esta relacionada principalmente
as plantas transgênicas conduzidas com capina (6,33%, P<0,05) e plantas transgênicas
tratadas com herbicida (5,57%, P<0,05), uma vez que variações na comunidade de
fungos endofíticos das plantas convencionais não foram detectadas com o passar do
tempo (-3,40%, P=0,969). A comparação entre os haplótipos isolados de plantas
convencionais e de plantas transgênicas conduzidas com capina (Tabela 2B) revelou a
ausência de variação entre estas amostras nos primeiros 3 meses (-1,66%, P=0,683) e
a presença de variação aos 10 meses (2,32%, P<0,05). Este fato demonstra que a
transgenia induziu possíveis mudanças na comunidade endofítica que foram detectadas
em longo prazo. Contrariamente a isto, a comparação entre os haplótipos isolados de
plantas transgênicas conduzidas com capina e plantas transgênicas tratadas com
herbicida (Tabela 2C) demonstrou uma presença de variação aos 3 meses (2,11%,
P<0,01) que tendeu a nulidade aos 10 meses (0,72%, P=0,273). Este resultado indicou
que a aplicação do herbicida imazapyr possivelmente induziu rapidamente mudanças
transientes, que foram detectadas em sua maioria aos três meses de plantio, logo após
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a aplicação do mesmo. A AMOVA detectou que tanto a transgenia quanto a aplicação
do herbicida produziram alterações na comunidade de fungos endofíticos de cana-deaçúcar. A aplicação do herbicida induziu mudanças rápidas na comunidade de fungos,
sendo detectadas logo após a aplicação, enquanto que a transgenia influenciou
lentamente a comunidade endofítica, sendo percebida somente na segunda coleta.

Tabela 2 – Análise de variância molecular (AMOVA) entre os haplótipos de
fungos endofíticos isolados de folhas de cana-de-açúcar
A. Variação relativa à idade da planta
1ª coleta vs. 2ª coleta
Amostra total
Plantas convencionais
Plantas transgênicas conduzidas com capina
Plantas transgênicas tratadas com herbicida
B. Variação relativa ao cultivar
Plantas convencionais vs. Plantas transgênicas
conduzidas com capina
Amostra total
1ª coleta
2ª coleta
C. Variação relativa ao manejo
Plantas transgênicas conduzidas com capina vs.
Plantas transgênicas tratadas com herbicida
Amostra total
1ª coleta
2ª coleta

% variação a
4,12
-3,40
5,57
6,33

valor de P b
< 0,01
(n.s.) 0,969
< 0,05
< 0,05

ΦST c
0,062
-0,034
0,056
0,063

% variação a

valor de P b

ΦST c

1,47
-1,66
2,32
% variação a
6,01
2,11
0,72

< 0,01
(n.s.) 0,683
< 0,05
valor de P b
< 0,01
< 0,01
(n.s.) 0,273

0,025
-0,017
0,023
ΦST c
0,041
0,021
0,007

a.

Porcentagem de variação entre os grupos analisados
P – probabilidade de existência de um componente de variação maior que o observado para o
valor do índice de fixação
c.
ΦST – índice de fixação
(n.s.) – valores não significativos
b.

4.1.4 Seqüenciamento e análise filogenética
O seqüenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA foi realizado para avaliar a
relação filogenética entre isolados. Pelo menos dois isolados de cada haplótipo foram
aleatoriamente selecionados e seqüenciados. Os alinhamentos para construção do
dendrograma foram realizados com as seqüências de maior identidade encontradas no
NCBI. O dendrograma gerado demonstrou a presença de uma rica comunidade de
fungos endofíticos associados a plantas de cana-de-açúcar (Figura 7). Foram
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encontrados representantes de 12 famílias diferentes, todos do filo Ascomicota. Alguns
dos isolados demonstraram alta similaridade com seqüências de gêneros comumente
encontrados como endófitos em plantas de climas tropicais, como Cladosporium,
Epicoccum, Fusarium, Guignardia, Pestalotiopsis e Xylaria (ARNOLD et al., 2000;
SURYANARAYANAN; VENKATESAN; MURALI, 2003; SANTAMARÍA; BAYMAN, 2005;
SCHULZ; BOYLE, 2005; AZEVEDO; ARAUJO, 2007). As espécies de fungos presentes
no haplótipo A apresentaram alta similaridade genética com espécies de Guignardia
mangiferae (Botryosphaeriaceae), o qual é reportado como endófito de muitas espécies
vegetais (BAAYEN et al., 2002; AZEVEDO; ARAUJO, 2007). Este haplótipo foi
encontrado em todos os tratamentos e também demonstrou a presença de isolados
com seqüências similares a de espécies da família Trichocomaceae, como Aspergillus
tubingensis e Aspergillus flavus. O haplótipo C foi encontrado somente em plantas
transgênicas tratadas com herbicida e apresentou similaridade com espécies de
Paecilomyces fumosoroseus da família Clavicipitaceae. A família Nectriacea foi
representada por três haplótipos (I, G, J), sendo o haplótipo G representativo do
complexo de Fusarium solani e os haplótipos I e J representativos do complexo de
Gibberella fujikuroi. Os haplótipos F e B foram observados como representantes do
gênero teleomorfo Cochliobolus da família Pleosporaceae. A fase anamórfica deste
gênero é relacionada a espécies dos gêneros Curvularia e Bipolaris. A família
Leptosphaeriaceae foi representada pelos haplótipos M, N e E, sendo os haplótipos M e
N relacionados ao gênero Leptosphaeria e o haplótipo E representado pelos gêneros
Epicoccum e Ampelomyces. O isolado S116 do haplótipo N foi observado também
como pertencente à família Leptosphaeriaceae, entretanto sua seqüência de rDNA não
mostrou alta similaridade com outras seqüências desta família depositadas no NCBI.
Estes resultados demonstraram que o grupo de fungos associados à cana-de-açúcar é
altamente diverso, conforme previamente constatado pelo ARDRA.
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Figura 7 – Dendrograma construído pelo método de Neighbor-joining com base no modelo de Jukes
e Cantor para as seqüências da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA de isolados de fungos
endofíticos dos 14 haplótipos encontrados pela técnica de ARDRA. Seqüências
referencia do GenBank foram utilizadas para comparação entre os isolados. O
zigomiceto Rhizopus oryzae foi utilizado com grupo externo. Em negrito estão as
seqüências obtidas neste trabalho. Valores de bootstrap (n=1000 replicatas) ≥ 50% estão
demonstrados nas intersecções dos nós. Barra de escala = 0.05 substituições por
posição
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4.2 Análise metagenômica
Para avaliar a diversidade de basidiomicetos associados à cana-de-açúcar bem
como os efeitos da presença do transgene e da aplicação do herbicida imazapyr sobre
os mesmos, optou-se por uma técnica independente de cultivo, baseada na
amplificação direta do gene 18S de fungos a partir do DNA total de folhas de cana-deaçúcar.

4.2.1 Amplificação do gene 18S, clonagem e seqüenciamento
A amplificação do 18S de fungos a partir do DNA total de folhas de cana-deaçúcar, com base nos primers EF3 e EF4 que amplificam preferencialmente
basidiomicetos, demonstrou a presença de um produto de PCR de aproximadamente
1,5 Kb, conforme esperado para o tamanho do gene 18S (Figura 8A). As bandas
referentes a este tamanho foram recortadas, purificadas e clonadas em Escherichia coli.
Duzentos e oitenta e oito clones de cada tratamento tiveram seus plasmídios extraídos
e checados para a presença dos insertos (Figura 8B). Os produtos de PCR obtidos
após clonagem possuíam um pouco mais de 1,5Kb devido à presença das
extremidades plasmidiais que flanqueiam o inserto. Destes, 96 de cada tratamento
foram selecionados para seqüenciamento. A análise das seqüências revelou a
presença de muitas seqüências quiméricas e de baixa qualidade. Foram consideradas
apenas seqüências superiores a 500 pb e com alta qualidade, fato que reduziu
drasticamente o número de seqüências disponíveis para 62 no total (Tabela 3). Os
alinhamentos e análise filogenética foram conduzidos com seqüências presentes no
NCBI, entretanto, como uma forma de minimizar erros, foram consideradas somente as
seqüências de linhagens referência (ATCC ou CBS) e de trabalhos publicados. Para a
construção das árvores foram consideradas apenas as seqüências com similaridade
superior a 95%, reduzindo a amostragem para apenas 47 seqüências. O baixo número
de seqüências não permitiu separar os tratamentos analisados, não sendo possível
comparar os efeitos da aplicação do herbicida e da presença do transgene. Todas as
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seqüências obtidas foram tratadas como sendo de fungos endofíticos de cana-deaçúcar, sem distinção de tratamento.

A

Conv

1:1

1:10

Tcap

1:1

Therb

1:10 1:1

B

1:10

Figura 8 – Produtos de PCR referentes ao gene 18S de basidiomicetos. A. Produtos de PCR
obtidos a partir da amplificação do DNA total de folhas de cana-de-açúcar nas diluições
de 1:1 e 1:10. B. Produtos de PCR obtidos a partir da amplificação dos plasmídios
extraídos de Escherichia coli após a clonagem. Conv – plantas convencionais; Tcap –
plantas conduzidas com capina; plantas tratadas com herbicida. Setas indicam 1,5Kb
no marcador ladder 1Kb (Invitrogen)

Tabela 3 – Correlação entre as seqüências obtidas neste trabalho e seqüências
do banco de dados do NCBI
Espécies com possível
correlação nos bancos de
dados do NCBI
Bullera globispora
Coniothyrium minitans
Cryptococcus gastricus
Cryptococcus dimennae
Cryptococcus humicola
Cryptococcus flavus
Phoma herbarum
Pulvinula archeri
Rhodotorula lactosa
Ustilago maydis
Ustilago hordei
Ustilago shiraiana
Uncultured eukaryote A1.E028
Uncultured eukaryote A1.E017
Ausência de similaridade
TOTAL

Números
de acesso
D31650
AY642526
DQ645513
AB032627
AB035587
AB032629
AY337712
U62012
D45366
X62396
U00973
AB028189
AY046684
AY046695

Número de
clones e %
de ocorrência

Similaridade
entre seqüências
relacionadas (%)

2 (3,2%)
1 (1,6%)
3 (4,8%)
1 (1,6%)
1 (1,6%)
6 (9,7%)
1 (1,6%)
1 (1,6%)
2 (3,2%)
18 (29%)
3 (4,9%)
3 (4,9%)
7 (11,3%)
8 (12,9%)
5 (8,1%)
62 (100%)

95 – 99
99
90 – 98
98
98
97 – 98
97
97
99
90 – 99
93 – 99
90 – 99
95 – 99
94 – 99

Seqüências
com
similaridade
≤ 95%
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
2
11
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4.2.2 Análise filogenética
As seqüências do gene 18S do rDNA com maior similaridade com as
encontradas no banco de dados do NCBI foram utilizadas para análise filogenética
(Figura 9).

Figura 9 – Dendrograma construído pelo método de Neighbor-joining com base no modelo de Jukes
e Cantor para as seqüências do gene 18S de 24 clones representativos da biblioteca
metagenômica de fungos endofíticos de cana-de-açúcar. Como grupo externo foi
utilizado a própria clade de ascomicetos. Em negrito estão as seqüências obtidas neste
trabalho. Valores de bootstrap (n=1000 replicatas) ≥ 50% estão demonstrados nas
intersecções dos nós. Barra de escala = 0.02 substituições por posição
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As seqüências obtidas através da análise independente de cultivo demonstraram
similaridade com seqüências de basidiomicetos de famílias ainda indeterminadas da
ordem Sporidiobolales e da ordem Tremellales, e de representantes das famílias
Ustilaginaceae e Filobasidiaceae.
Seqüências da família Ustilaginaceae incluíram representantes de eucariotos não
cultiváveis e de espécies do gênero fitopatogênico Ustilago, como Ustilago maydis de
milho, Ustilago hordei de aveia e trigo, e Ustilago shiraiana de bambu. Estes resultados
são controversos, uma vez que estas espécies são altamente dependentes de seus
hospedeiros e somente Ustilago scitaminea é reportado como patógeno de cana-deaçúcar. Entretanto, não existem seqüências do gene 18S de U. scitaminea nos bancos
mundiais de seqüências, impossibilitando sua análise em conjunto com as seqüências
obtidas neste trabalho. Piepenbring, Stoll e Oberwinkler (2002) analisando seqüências
da subunidade maior do rDNA de U. maydis, U. scitaminea e U. esculenta constataram
a alta similaridade entre U. maydis e U. scitamineae e entre estes e espécies do gênero
Sporisorium. Estes autores sugeriram a reclassificação de U. scitaminea para
Sporisorium scitamineum, baseados nas seqüências da subunidade maior e no trabalho
prévio de Vánky (1991) que também sugerira esta mudança. Piepenbring, Stoll e
Oberwinkler (2002) indicaram também a necessidade da inclusão de U. maydis dentro
do gênero Sporisorium, entretanto a espécie Sporisorium maydis já existe, fato que
exige mudanças mais complexas na nomenclatura. Provavelmente a alta similaridade
observada para a subunidade maior do rDNA também exista para a subunidade menor,
fato que justifica a presença do alinhamento das seqüências obtidas em cana-de-açúcar
com seqüências de U. maydis.
Outro gênero bastante freqüente obtido nesta análise foi Cryptococcus,
representado pelas espécies Cryptococcus gastricus, Cryptococcus dimennae,
Cryptococcus humicola e Cryptococcus flavus. Este gênero, assim como os gêneros
Rhodotorula e Bullera também observados neste estudo, é encontrado comumente
como endófitos em tecidos de diversas plantas de ambientes temperados e tropicais
(AZEVEDO et al., 2000; GLUSHAKOVA; CHERNOV, 2004; CAMATTI-SARTORI et al.,
2005; GAO et al., 2005; AZEVEDO; ARAUJO, 2007), e como epifítico de folhas e
colmos de cana-de-açúcar como previamente demonstrado por Azerezo et al. (1998).
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Clones com seqüências similares aos ascomicetos Coniothyrium minitans,
Pulvinula archeri e Phoma herbarum foram também encontrados. Os iniciadores EF3 e
EF4 utilizados nesta análise amplificam preferencialmente basidiomicetos, mas não
excluem a possibilidade de amplificação de seqüências de ascomicetos, fato que
justifica a presença das seqüências de ascomicetos observadas.
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5 DISCUSSÃO
O plantio de plantas geneticamente modificadas ainda é um assunto controverso
devido o efeito indireto que elas podem apresentar sobre a composição e
funcionalidade do ecossistema (DUNFIELD; GERMIDA, 2004). Os resultados obtidos
neste trabalho demonstram que, com base nas técnicas dependentes de cultivo, a
comunidade de fungos endofíticos associada a plantas de cana-de-açúcar transgênicas
resistentes ao herbicida imazapyr é diferente daquela associada a plantas
convencionais. Os resultados de AMOVA e o índice de diversidade de Shannon
demonstraram que as diferenças nas comunidades de fungos endofíticos estão
relacionadas à aplicação do herbicida, presença do transgene e envelhecimento da
planta. Conforme demonstrado por AMOVA, a aplicação do herbicida induziu mudanças
rápidas e transientes na comunidade endofítica, enquanto que a transgenia induziu
mudanças mais lentas que foram mantidas ao longo do tempo.
A análise dos fungos cultiváveis por ARDRA demonstrou a presença de 14
haplótipos diferentes, representados por 12 famílias do filo Ascomycota, conforme
demonstrado pelo seqüenciamento da região ITS-1-5.8S-ITS2 do rDNA. As seqüências
analisadas de cada haplótipo revelaram que a comunidade de fungos associados às
folhas de cana-de-açúcar apresenta uma composição diversa, com a presença de
gêneros que são comumente isolados como endófitos em regiões tropicais, como
Cladosporium, Epicoccum, Fusarium, Guignardia, Pestalotiopsis e Xylaria (ARNOLD et
al., 2000; SURYANARAYANAN; VENKATESAN; MURALI, 2003; SANTAMARÍA;
BAYMAN, 2005; SCHULZ; BOYLE, 2005; AZEVEDO; ARAUJO, 2007). Isolados com
seqüências similares a Gibberella fujikuroi e Fusarium subglutinans também foram
encontrados como endófitos de cana-de-açúcar. Tais espécies de Fusarium estão
associadas à Pokkah-boeng e a podridão causada por Fusarium em cana-de-açúcar,
podendo ocorrer como patógenos latentes, que sob condições de estresse podem
manifestar a doença na planta (TAKESHI; RAGO, 2005).
A presença de basidiomicetos foi analisada através da técnica metagenômica
independente de cultivo, que revelou a presença de gêneros relacionados às famílias
Ustilaginaceae e Filobasidiaceae e as ordens Sporidiobolales e Tremellales. Embora
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não tenha sido possível comparar os tratamentos de cana-de-açúcar através da técnica
de metagenoma, os resultados referentes a esta análise permitiram demonstrar um
pouco da diversidade de basidiomicetos presentes em folhas de cana-de-açúcar.
Seqüências obtidas através da análise metagenômica possuíram alta similaridade com
seqüências de espécies do gênero fitopatogênico Ustilago. Possivelmente estas
seqüências são relacionadas à Ustilago scitaminea, o único patógeno deste gênero em
cana-de-açúcar (TAKESHI; RAGO, 2005). A ausência de seqüências do gene 18S de
U. scitaminea nos bancos de seqüências mundiais, fez com que as seqüências mais
próximas encontradas fossem as de U. maydis, espécie altamente relacionada com U.
scitaminea, conforme demonstrado por Piepenbring, Stoll e Oberwinkler (2002). As
variedades, SP80-1842 (convencional) e IMI-01 (transgênica), utilizadas neste trabalho
são tidas como resistentes a U. scitaminea, de modo que presença deste gênero nestas
variedades pode representar riscos à cultura de cana-de-açúcar nacional, uma vez que
foram reportadas recentemente quebras de resistência a U. scitaminea na Austrália
(INTERNATIONAL PHYTOSANITARY PORTAL - IPP, 2006).
A análise metagenômica permitiu também identificar espécies de Cryptococcus,
como Cryptococcus gastricus, Cryptococcus dimennae, Cryptococcus humicola e
Cryptococcus flavus. Azerezo et al. (1998) estudando leveduras epifíticas de folhas de
cana-de-açúcar demonstraram também a presença do gênero Cryptococcus, entretanto
a única espécie encontrada em comum entre a comunidade epifítica observada por
estes autores e a comunidade endofítica analisada neste trabalho foi Cryptococcus
humicola. As seqüências de 18S também demonstraram a presença das espécies
Rhodotorula lactosa e Bullera globispora. Azerezo et al. (1998) reportaram também
Rhodotorula lactosa e Bullera sp. como leveduras epifíticas de cana-de-açúcar. A
comparação entre a comunidade endofítica analisada neste trabalho e a epifítica
observada por Azerezo et al. (1998) demonstra a existência de duas comunidades
aparentemente diferentes que, apesar de possuírem espécies que ocorrem em ambas
as comunidades, possuem espécies que em sua maioria estão relacionadas a uma
comunidade ou outra. Um exemplo disto pode ser observado com as espécies de
Cryptococcus isoladas como epifíticas por Azerezo et al. (1998) (Cryptococcus albidus,
Cryptococcus

humicula,

Cryptococcus

hungaricus,

Cryptococcus

laurentii

e
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Cryptococcus macerans) e isoladas como endofíticas neste trabalho (Cryptococcus
gastricus, Cryptococcus dimennae, Cryptococcus humicola e Cryptococcus flavus).
A análise metagenômica revelou também a presença de três seqüências de
ascomicetos. A baixa incidência de ascomicetos é relativa à amplificação preferencial
de basidiomicetos pelos iniciadores EF3 e EF4, conforme observado por Smit et al.
(1999).
Os resultados apresentados neste trabalho estão de acordo com resultados
demonstrados para outras comunidades associadas a plantas transgênicas, como
comunidades bacterianas associadas às raízes e rizosfera de plantas de canola
(Brassica napus) resistentes ao herbicida glifosato, transformadas com os genes
glifosato oxidoredutase e enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintase de Agrobacterium sp.
(SICILIANO; GERMIDA, 1999; DUNFIELD; GERMIDA, 2001). As comunidades
bacterianas associadas à rizosfera e raízes de Brassica napus geneticamente
modificada demonstraram ser diferentes da comunidade bacteriana em plantas
convencionais com base tanto na composição de ácidos graxos quanto nos perfis de
utilização de carbono (DUNFIELD; GERMIDA, 2001). A comunidade bacteriana
endofítica nas raízes desta planta também exibiu baixa diversidade comparada a
comunidade bacteriana em seu cultivar convencional (SICILIANO; GERMIDA, 1999).
Os efeitos de plantas geneticamente modificadas foram também detectados em
fungos micorrízicos arbusculares, um grupo de fungos fundamental para a fertilidade do
solo e nutrição das plantas (TURRINI et al., 2004; CASTALDINI et al., 2005). Exudatos
das raízes de plantas de milho Bt 176, expressando o gene CryIAb para a produção

da toxina Bt, afetaram o desenvolvimento regular dos apressórios de Glomus
mosseae (TURRINI et al., 2004). O milho Bt 176 e seus resíduos utilizados como
fertilizantes afetaram também a comunidade de bactérias na rizosfera, a
respiração no solo e o estabelecimento de associações com fungos micorrízicos
do próprio ambiente (CASTALDINI et al., 2005).
Os resultados demonstrados aqui sugerem que tanto as plantas de cana-deaçúcar transgênicas quanto a aplicação do herbicida imazapyr afetaram determinados
haplótipos da população endofítica, indicando a presença de alteração em grupos
específicos da população. O herbicida imazapyr inibe a enzima AHAS, responsável pela
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síntese dos aminoácidos essenciais isoleucina, leucina e valina. Esta enzima encontrase presente em bactérias fungos e plantas, apresentando seqüências de aminoácidos
muito similares, fato que sugere a presença de um ancestral comum para esta enzima
nos três grupos de organismos (PANG; DUGGLEBY, 1999). A alta similaridade entre as
enzimas destes grupos permite a ação do herbicida sobre outros organismos que não
somente as plantas daninhas. Fato que pode justificar a diferença observada para a
constituição de haplótipos das plantas de cana-de-açúcar transgênicas tratadas com
herbicida aos três meses (um mês após a aplicação do mesmo). De fato, como
previamente demonstrado, os herbicidas derivados de imidazolinonas induzem
alterações na coloração da colônia do fungo Phomopsis amaranthicola, e afetam
fracamente sua germinação (WYSS et al., 2004). Os efeitos dos derivados de
imidazolinonas também foram detectados induzindo a colonização do patógeno
Heterobasidion annosum em caules de pinheiros (SEABY; SCHAIBLE, 2000). Solos
contendo imazethapyr, outro derivado das imidazolinonas, demonstraram alterações
tanto em suas biomassas microbianas quanto em suas propriedades bioquímicas,
indicando que a presença de derivados de imidazolinonas não só afeta a população de
microrganismos, como também afeta a funcionalidade do ambiente (Perucci et al.,
2000). O fato de alguns grupos de microrganismos serem susceptíveis e outros serem
resistentes ao efeito das imidazolinonas, está relacionado principalmente aos cinco
sítios de mutação que conferem resistência a enzima AHAS, fato que, segundo Tranel e
Wright (2002), aumentam a probabilidade das mutações atingirem algum dos cinco
sítios e induzirem a resistência ao herbicida.
Poucos estudos foram realizados avaliando o efeito de plantas transgênicas
sobre comunidades de fungos endofíticos, entretanto Lewis et al. (2001) avaliaram o
efeito de plantas de milho Bt sobre a colonização do fungo endofítico entomopatogênico
Beauveria bassiana. Os resultados demonstraram não haver diferenças significativas
nos níveis de endofitismo entre plantas transgênicas e convencionais. Por outro lado,
Götz et al. (2006) demonstraram que a variedades de batata transgênica expressando
lizozima T4 afetaram consideravelmente a comunidade de fungos e bactérias
endofíticas associados às raízes.
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De acordo com Liu et al (2005), as diferentes respostas observadas para as
comunidades microbianas na presença de diferentes cultivares geneticamente
modificados (ex. cana-de-açúcar, milho, beterraba etc.) podem ser relacionados às
diferenças nos tratamentos com herbicidas, ao tipo de solo, aos produtos dos
transgenes, ou ao efeito indireto nos processos de sinalização alterados pela inserção
dos transgenes em locais indeterminados no genoma das plantas.
Os resultados apresentados neste trabalho representam o primeiro relato sobre a
composição de fungos endofíticos associados a plantas de cana-de-açúcar e também
representam um passo importante para o entendimento dos efeitos que plantas
transgênicas e seu manejo podem induzir sobre a comunidade de fungos endofíticos.

53

6 CONCLUSÕES
Os resultados aqui apresentados demonstram que a comunidade de fungos
endofíticos associada à cana-de-açúcar geneticamente modifica para a resistência ao
herbicida imazapyr é diferente da associada à cana-de-açúcar convencional.
As variações observadas nas comunidades endofíticas estão relacionadas tanto
ao cultivar transgênico quanto a aplicação do herbicida. Enquanto a aplicação do
herbicida induziu mudanças rápidas e transientes na comunidade de fungos, as plantas
transgênicas induziram mudanças mais lentas que foram mantidas ao longo do tempo.
O total de quatorze haplótipos de ARDRA foram observados na comunidade
endofítica de cana-de-açúcar. O seqüenciamento da região ITS1-5.8S-ITS2 revelou
uma comunidade rica representada por doze famílias diferentes do filo Ascomicota.
Muitos dos gêneros encontrados são comumente descritos como endófitos em plantas
de

clima

tropical,

como

Cladosporium,

Eppicoccum,

Fusarium,

Guignardia,

Pestalotiopsis e Xylaria.
A análise independente de cultivo com base no gene 18S identificou a presença
de gêneros relacionados às famílias Ustilaginaceae e Filobasidiaceae, e as ordens
Sporidiobolales e Tremellales, todos pertencentes ao filo Basidiomicota.
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