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Abstract 

Bromeliads inhabit different environments and many are found as 

epiphytes. These plants are often subjected to periods of water and nutrient 

shortage. For their survival, epiphytic bromeliads are endowed with 

different morphological and physiological adaptations. Guzmania 

monostachia is a tank-bromeliad that has been extensively studied because 

of its great photosynthetic plasticity. However, little is known about other 

possible survival adaptations, such as beneficial interactions with 

microorganisms. Here, we isolated nitrogen fixing (diazotrophc) bacteria 

from both the outside (epiphytic) and the inside (endophytic) of different 

leaf portions (apex, middle and base), collected in natural environment and 

in greenhouse-cultivated plants. The bacteria were selected using the 

acetylene reduction assay (ARA) and four different media that do not 

contain reduced nitrogen source. The strains were identified by 16S rRNA. 

Two isolates, Pseudomonas sp. and Burkholderia sp. has been chosen to be 

tagged with green fluorescent protein (GFP) and then inoculated in G. 

monostachia plants cultivated in greenhouse. The colonization of the leaf 

tissues was monitored with the aid of confocal microscopy and also we 

estimate the external and internal bacterial population densities in different 

leaf groups (younger and expanded) and portions (apex, middle and base). 

In addition, we studied some important molecules in plant-microbe 

interactions: nitric oxide (NO), salicylic acid (SA), ethylene (ET) and 

indol-3-acetic acid (IAA). As a result, most of the isolated strains belong to 

the Proteobacteria group, but gram positive strains were also found 

belonging to the Firmicutes and Actinobacteria group. The endophytic 

bacteria were isolated only from the basal portion (both from leaves of 

natural environment and from leaves of greenhouse cultivated plants). 

Interestingly, after the inoculation of both bacteria tagged with GFP they 



were visualized entering by trichomes present mainly in the basal portion.  

Twenty hours after the inoculation, the bacteria were visualized inside the 

epidermis of the leaves. After five days, the bacteria were detected in the 

parenchyma and, ten days after the inoculation Pseudomonas sp. was found 

on the vessels walls. It was possible to re-isolate epiphytic and endophytic 

bacteria from the base and middle portions, but not from the apex. After 10 

days the endophytic  bacteria were found only in the base. The base did not 

show differences between epiphytic and endophytic populations. NO 

increased in a short time after the inoculation in the younger leaves and in 

the basal portion of intermediate leaves. Apparently, the SA pathway was 

not triggered by any of the bacteria used. According to these results,  the 

bacteria tested do not seem to be harmful to the plant. Furthermore, we 

strongly suggest that they enter through the trichomes on the leaf base and 

remain in this portion, which is precisely the most important for the 

absorption of nutrients.  

Key words: Nitrogen-fixing-bacteria; Bromeliad; plant-microbe signaling 

molecules; GFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

As bromélias habitam os mais diferentes ambientes sendo que muitas são 

encontradas como epífitas. Essas últimas estão sujeitas a condições de 

disponibilidade de água e nutrientes com intermitência. Elas conseguem 

sobreviver a essas circunstâncias por serem dotadas de diversas adaptações 

morfológicas e fisiológicas. A bromélia tanque Guzmania monostachia tem 

sido bastante estudada por possuir uma grande plasticidade fotossintética, 

porém, pouco é conhecido a respeito de outras possíveis adaptações como a 

interação com micro-organismos. Sendo assim, o presente trabalho isolou 

bactérias fixadoras de nitrogênio (diazotróficas) tanto da parte externa 

(epifíticas) quanto da parte interna (endofíticas) de diferentes porções 

(ápice, mediana e base) de folhas coletadas tanto no ambiente natural 

quanto na casa de vegetação. As bactérias foram selecionadas por meio do 

ensaio de redução de acetileno (ARA) e também pelo uso de quatro 

diferentes meios de cultura que não contém fonte de nitrogênio reduzido. 

As linhagens isoladas foram identificadas por meio do gene 16sRNA. Dois 

isolados Pseudomonas sp. e Burkholderia sp. foram escolhidos para serem 

marcados com um gene de fluorescência verde (GFP) e foram então 

inoculados (separadamente) em plantas de G. monostachia cultivadas em  

casa de vegetação. A colonização dos tecidos foliares foi monitorada com 

auxílio de um microscópio confocal. Além disso, foram estimadas as 

densidades populacionais epifíticas e endofíticas em diferentes grupos 

foliares (jovens e intermediários) e as folhas do grupo intermediário por 

serem maiores e totalmente expandidas foram divididas em porções (apical, 

mediana e basal). Também foram pesquisadas as seguintes moléculas 

descritas como importantes na interação entre planta e micro-organismo: 

óxido nítrico (NO), ácido salicílico (SA), etileno (ET) e ácido-indol-3-

acético (IAA). Como resultados, a maioria das linhagens bacterianas foram 



classificadas como pertencentes ao grupo Proteobacteria, mas também 

foram encontrados isolados gram positivos pertencentes aos grupos 

Actinobacteria e Firmicutes. As bactérias endofíticas foram isoladas 

somente da porção basal foliar (tanto das folhas originadas do meio 

ambiente quanto das folhas originadas da casa de vegetação). Cabe 

ressaltar que após a inoculação de ambas bactérias marcadas com GFP, foi 

observado elas no interior dos tricomas foliares (estruturas presentes 

principalmente na base foliar). Após 20 horas da inoculação, ambas 

bactérias já foram visualizadas no interior da epiderme das folhas. Após 5 

dias as bactérias foram se espalhando para regiões mais distantes do 

tricoma e também foram observadas no parênquima. Após 10 dias a 

bactéria Pseudomonas sp. foi encontrada nas paredes dos vasos condutores. 

Foram re-isoladas bactérias epifíticas e endofíticas da mediana e da base 

foliar, mas não da porção apical. Após 10 dias as bactérias foram isoladas 

como endofíticas somente da base. Essa porção não apresentou diferenças 

nas populações epifíticas e endofíticas. O NO aumentou nas folhas jovens e 

na base das intermediárias em um curto período de tempo após a 

inoculação. Aparentemente, ambas as bactérias não dispararam a via do 

SA. De acordo com os resultados aqui presentes, ambas as bactérias não 

pareceram ser prejudiciais à G. monostachia. Além disso, o presente 

trabalho mostra fortes evidencias de que as bactérias entram nos tecidos 

foliares por meio dos tricomas na base foliar e permanecem nessa porção, 

que é precisamente a mais importante para absorção de nutrientes. 

Palavras-chave: bactérias fixadoras de nitrogênio; bromélias; sinalização 

planta-micro-organismo; GFP. 

 

 

 



Introdução Geral 

 

1 A família Bromeliaceae 

 A família Bromeliaceae agrupa em torno de 3140 espécies (Givnish 

et al., 2014) e está distribuída ao longo de toda zona tropical e subtropical 

das Américas (Leme & Marigo, 1993). As bromélias são encontradas nas 

mais diversas condições ambientais (Givnish 2005): ocorrem desde o nível 

do mar até altitudes superiores a 4000 metros, sobrevivendo tanto nas 

zonas desérticas como em áreas úmidas (Benzing, 2000).  

Essa família desenvolveu acentuado índice de especialização, não 

observado em qualquer outro grupo vegetal (Leme & Marigo, 1993) e por 

isso, recentemente, foram propostas alterações para a taxonomia da família 

Bromeliaceae. Tradicionalmente, de acordo com peculiaridades florais e da 

estrutura de frutos e sementes, a família Bromeliaceae era dividida em três 

subfamílias: Pitcairnioideae, Tillandsioideae e Bromelioideae (Givnish, 

2005). Porém, mais recentemente a primeira subfamília citada foi dividida 

formando novas subfamílias (Givnish et al., 2011).  

 As bromélias podem ser terrícolas, rupícolas ou epífitas. Acredita-se 

que ao longo da evolução, as bromélias teriam partido do solo, alcançando 

o dossel e, portanto adquirindo o hábito epífito (Benzing, 2000). 

Atualmente, há um elevado número de espécies epífitas. Há hipóteses que 

apontam que o epifitismo proporcionaria características vantajosas, como, 

por exemplo, maior acesso a trechos bem iluminados na floresta, 

diminuição de danos causados pela herbivoria, aumento de possibilidades 

no auxílio da fauna para nutrição e polinização e maior eficiência na 

dispersão das sementes (Givnish 2005; Leme & Marigo, 1993). Contudo, 

as plantas epífitas comumente deparam-se com substratos pobres em água e 

nutrientes (Zotz & Hietz 2001).  



Como já mencionado, as bromélias são encontradas em ambientes 

bastante distintos, sob as condições mais adversas e, ao longo da evolução, 

foram sendo selecionadas certas características que possibilitaram a 

sobrevivência dessas plantas. Por exemplo, Benzing (2000) ressalta a 

relevância das adaptações morfológicas que podem ser verificadas na 

estrutura geral do vegetal. As bromélias são constituídas, geralmente, por 

um caule muito curto. Ao longo desse eixo caulinar são dispostas as folhas 

de modo espiralado-rosulado, umas contíguas às outras, com as mais 

diferentes formas e tamanhos. Muitas espécies têm a parte basal das folhas 

mais alargada do que a parte médio-apical, formando o tanque, o qual 

permite acumular água e nutrientes (Figura 1). As raízes são bastante 

reduzidas: em muitas espécies terrícolas elas mantêm a função de absorção 

de água e nutrientes, porém, nas epífitas e rupícolas elas são importantes, 

principalmente, para a fixação na planta hospedeira (Figura 2). A 

independência da obtenção de água e nutrientes do substrato é possível pela 

presença de tricomas foliares modificados (Benzing, 2000) (Figura 3), que 

além de ter função de absorção, em algumas espécies, também são 

importantes para reflexão da luz, amenizando a ação térmica dos raios 

solares e promovendo importante economia hídrica (Benzing et al., 1978). 

Sendo assim, para as bromélias epífitas, as folhas são as principais 

responsáveis pela aquisição de nutrientes e água (Takahashi & Mercier 

2011).    



 

Figura 1 – Guzmania monostachia (bromélia epífita) com suas folhas apresentando as 

porções basais mais alargadas e justapostas formando o tanque que permite o acúmulo 

de água e nutrientes. Diferentes grupos de folhas estão indicados como folhas jovens 

(FJ), folhas intermediárias (FI), folhas velhas (FV). 

 

 

 
Figura 2 - Guzmania monostachia evidenciando o sistema caulinar muito maior em 

relação às raízes.  

  

FJFI

FV



                 
Figura 3 - Microscopia confocal de tricoma foliar da base de folhas intermediárias de 

Guzmania monostachia. Nessa imagem o tricoma apresenta quatro células centrais e 

duas camadas de células periféricas.  

 

As bromélias tanque passam por diferentes fases ontogenéticas, vão 

desde plantas juvenis atmosféricas, as quais não possuem ainda o tanque 

formado, passando por uma fase intermediária até chegarem à fase madura 

vegetativa com um tanque bem estabelecido. Depois disso, alcançam a fase 

madura reprodutiva (Rodrigues et al., 2016 em fase de elaboração) (Figura 

4). Dentro do próprio sistema caulinar em forma de roseta, é possível 

diferenciar as folhas em jovens, intermediárias e velhas (Figura 1). Além 

disso, ao longo do próprio limbo foliar existem diferenças anatômicas e 

funcionais (Matiz et al., 2013) (Figura 5).   

 



Figura 4 – Estágios do desenvolvimento de Guzmania monostachia: A – Fase 

atmosférica, a qual não apresenta um tanque desenvolvido; B – Fase intermediária, a 

qual a planta começa a formar o tanque; C – Fase madura vegetativa, a qual a planta 

mostra um tanque bem desenvolvido. 
 

 
Figura 5 – Esquema com a divisão de funções ao longo do comprimento foliar. A – as 

porções apical e também mediana interceptam mais radiação luminosa e por isso têm 

funções relacionadas à fotossíntese, enquanto que a base recebe menor radiação 

luminosa e tem um contato direto com a água e nutrientes presentes no tanque sendo 

importante para absorção da água e nutrientes. B – Corroborando a ideia da divisão de 

funções, no ápice (região de maior incidência da radiação fotossintética - PAR) foi 

encontrado um maior número de estômatos, clorofilas e carotenoides enquanto na base 

foi encontrado um maior número de tricomas, uma abundância de células 

parenquimáticas com maior volume de água (hidrênquima) e também maior atividade 

da enzima nitrato redutase (NR). A mediana é uma porção de transição, porém, 

normalmente mais semelhante com o ápice. 
1
Freschi et al., 2010a; 

2
Pereira et al., 2013. 
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Uma característica fisiológica que é considerada bastante importante 

para esse grupo colonizar diferentes habitats é a capacidade que certas 

bromélias possuem de realizar a fotossíntese do tipo metabolismo ácido das 

crassuláceas (CAM). Esse padrão fotossintético tem sido registrado em um 

grande número de espécies de Bromeliaceae (Benzing, 2000). O CAM é 

um modo especial de fotossíntese que permite a absorção de CO2 

atmosférico durante a noite, quando a umidade relativa do ar é 

normalmente mais elevada e os estômatos estão abertos, propiciando um 

aumento da eficiência do uso da água (Silvera et al., 2010). Nas plantas 

CAM o carbono originado do CO2 é fixado, formando o oxaloacetato 

(composto de 4 carbonos). Essa reação é catalisada pela enzima 

fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC). Posteriormente, com a ação de outra 

enzima, a malato desidrogenase (MDH), o oxaloacetato é reduzido a 

malato, sendo este acumulado em vacúolos na forma de ácido málico. No 

período diurno (quando os estômatos se fecham), o ácido málico vai sendo 

transportado para o citoplasma e o malato é descarboxilado. Assim, o CO2 

entra no ciclo C3 e os carboidratos são formados. Além desse metabolismo 

CAM dito clássico, no qual há assimilação de CO2 principalmente noturna, 

são conhecidos outros dois tipos de CAM: 1) o CAM “cycling”, que é uma 

condição em que as trocas gasosas são verificadas durante o dia (como 

ocorre com as plantas C3), mas se observa um pequeno acúmulo de ácidos 

orgânicos à noite e 2) o CAM “idling”, no qual as plantas mantêm os 

estômatos fechados ao longo do período de 24h, se observando um 

acúmulo de ácidos orgânicos à noite. Esse CO2 fixado é derivado do gás 

carbônico proveniente da respiração (Matiz et al., 2013; Silvera et al., 

2010). 

Nem todas as espécies da família Bromeliaceae são CAM. Também 

existem espécies C3 e outras que podem realizar ajustes no metabolismo 

fotossintético, sendo denominadas por C3-CAM facultativas. Essas, quando 



em condições ambientais adequadas, realizam fotossíntese C3, já quando há 

algum tipo de estresse hídrico e/ou nutricional desempenham a fotossíntese 

CAM (Cushman & Borland, 2002). Dependendo de fatores internos e 

ambientais, é possível ocorrer variação entre os diferentes tipos de CAM: 

por exemplo, uma determinada planta que exibe CAM-cycling passa a 

realizar CAM-idling (Matiz et al., 2013).    

Um exemplo de bromélia epífita com tanque, que exibe uma 

plasticidade desse metabolismo e pode atingir o CAM “idling” é a 

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez (Bromeliaceae, subfamília 

Tillandsioideae) (Freschi et al., 2010a). Além disso, foi visto que as folhas 

dessa bromélia exibem diferenciação anatômica e funcional ao longo do 

comprimento foliar como explicado anteriormente (Pereira et al., 2013; 

Freschi et al., 2010a). No Brasil, essa espécie é encontrada somente no 

nordeste, sendo um dos locais de ocorrência o município de Guaramiranga 

localizado no estado do Ceará na região denominada por Massivo de 

Baturité, região esta que vem sofrendo desflorestamento progressivo em 

função da crescente urbanização (Siqueira-Filho &Tabarelli 2006; Santos 

et al., 2012). 

 Os nutrientes para uma bromélia epífita com tanque, como a G. 

monostachia, provêm de fatores atmosféricos (chuvas, neblina, ventos), da 

decomposição das camadas superficiais de troncos e galhos do hospedeiro, 

da atuação da fauna (como material orgânico trazido do solo por formigas) 

(Leme & Marigo, 1993) e de possíveis interações com microrganismos, 

inclusive, os fixadores de nitrogênio (Benzing, 2000). 

 

2 Fixação Biológica do Nitrogênio 

Apenas alguns procariotos (limitadas espécies do grupo Bacteria e 

Archaea) conseguem romper a tripla ligação da molécula de N2, sendo o 



produto gerado a amônia. Esse processo é conhecido por fixação biológica 

do nitrogênio (Galloway et al., 2004; Seefeldt et al., 2009). Este nitrogênio 

quando combinado com outros elementos como o hidrogênio ou oxigênio é 

dito como fixado e devido ao fato do nitrogênio ser inerte para os animais e 

plantas, ele também é denominado de azoto (Hassan, 2005). Assim, 

bactérias fixadoras de nitrogênio (N2) também são denominadas 

diazotróficas.  

 Todos os microrganismos fixadores de nitrogênio tem genes que 

codificam para a enzima nitrogenase que promove a reação da quebra da 

tripla ligação entre os átomos de N2. A nitrogenase é sensível ao oxigênio 

(Postgate, 1998) e a catálise ocorre em temperatura ambiente, em 

condições de pressão atmosférica, com a presença de metais como co-

fatores. A energia é obtida a partir de ATP (Seefeldt et al., 2009) para que 

o N2 atmosférico possa ser reduzido a 2 moléculas de NH3 (Postgate, 

1998).  

 O complexo da nitrogenase pode reduzir também outras moléculas 

pequenas e com tripla ligação, além do N2. O acetileno (C2H2) é um 

substrato com essas características e, portanto, pode ser reduzido pela 

nitrogenase. O produto da catálise é o etileno (C2H4). Tanto o acetileno 

como o etileno são rapidamente detectados por um cromatógrafo a gás 

(Postgate, 1998), fato este que tornou o ensaio de redução de acetileno 

(Acetylene Reduction Assay – ARA) um método muito comum para 

monitorar a atividade da nitrogenase (Seefeldt et al., 2009). Existem outras 

técnicas que também podem ser utilizadas para avaliar a fixação biológica 

do nitrogênio em um sistema de interação planta-bactéria. Uma delas é a 

quantificação total de nitrogênio que pode ser realizada em um 

experimento com inoculação bacteriana e fazer uma comparação com 

plantas não inoculadas (Boddey et al., 2008). Outra técnica que pode ser 

utilizada é a determinação da razão isotópica nos tecidos das plantas. Como 



a nitrogenase praticamente não discrimina 
15

N e 
14

N (Schlesinger & 

Bernhardt, 2013), ao se comparar plantas controle e inoculadas, a razão 

isotópica nos tecidos das plantas inoculadas pode ser diferente, e desse 

modo, pode sugerir a ocorrência de nitrogênio assimilado originado por 

fixação simbiótica.  

 

3 Interação entre micro-organismos e plantas 

3.1 Interação entre bactérias diazotróficas e plantas 

Desde o final do século XIX, a fixação biológica do nitrogênio tem 

sido muito bem estudada na relação simbiótica de bactérias diazotróficas 

com leguminosas (Galloway et al., 2004). A partir de 1970, houve um 

grande progresso na pesquisa a respeito da possível contribuição que 

bactérias fixadoras de nitrogênio teriam para as gramíneas (Baldani & 

Baldani, 2005). Essa questão foi levantada com base em observações da 

cultura canavieira. Mesmo com aplicação de fertilizantes nitrogenados, um 

cultivo contínuo de cana-de-açúcar poderia levar ao esgotamento de 

nitrogênio no solo e a uma queda da produção dessa cultura. No entanto, 

essa diminuição não tem sido verificada no Brasil, sugerindo a 

possibilidade de a cana-de-açúcar receber contribuições significativas de 

nitrogênio reduzido de organismos fixadores de nitrogênio (Lima et al., 

1987). Concomitantemente a essa observação, o isolamento de bactérias 

fixadoras de nitrogênio do solo do canavial, pelo grupo da pesquisadora 

Johanna Döbereiner, corroborou essa hipótese (Baldani & Baldani, 2005). 

Desde então, um grande número de trabalhos tem sido realizados sobre a 

relação entre plantas não leguminosas e bactérias fixadoras de nitrogênio. 

Esses estudos utilizam, principalmente, plantas de interesse agrícola, como 

por exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, o trigo e o arroz. Inclusive, após 



anos de estudos realizados pela parceria entre a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) com a Universidade Federal do 

Paraná e a iniciativa privada, foi disponibilizado para o comércio um 

inoculante com Azospirillum brasilense (bactéria diazotrófica) para milho e 

para trigo. Ensaios conduzidos em cinco anos mostraram incrementos 

médios de 25% a 30% no rendimento do milho e de 8% a 11% no do trigo. 

Também está sendo produzido um inoculante para cana-de-açúcar que é 

composto por 5 linhagens bacterianas (Embrapa, 2009).  

Além de bactérias diazotróficas, fungos e bactérias não fixadoras de 

nitrogênio podem ser encontrados em associação com plantas (Azevedo et 

al., 2000) e promover o seu crescimento.  

 

3.2 Interações com diferentes micro-organismos 

Os microrganismos que interagem com as plantas podem habitar o 

solo ou ambientes aquáticos, sendo atraídos por exudados de raízes, 

secreções e deposição de material vegetal, havendo a possibilidade de 

colonização de superfícies de raízes e também da parte aérea (epifíticos) e/ 

ou colonização do interior dos tecidos vegetais (endofíticos) (Hardoim et 

al., 2008; Lodewyckx et al., 2002). Contudo, muitos autores consideram 

como endofíticos somente os microrganismos que, em pelo menos parte do 

seu ciclo de vida, habitam o interior de tecidos vegetais sem causar danos 

visíveis às plantas (Azevedo et al., 2000; Hallmann et al., 1997; Ryan et 

al., 2008). Existem também bactérias endofíticas que só conseguem crescer 

e sobreviver no ambiente interno da planta (Hardoim et al., 2008). A 

dispersão dessas bactérias pode ocorrer por meio das sementes, ou por 

vetores, como, por exemplo, os insetos (Baldani et al., 1997).  

As bactérias benéficas às plantas podem ser potenciais agentes de 

biocontrole, por apresentarem um nicho ecológico similar ao de 



fitopatógenos (Ryan et al., 2008) e por produzirem compostos 

antimicrobianos (Dobbelaere et al., 2003). Além disso, podem trazer 

muitos outros benefícios às plantas: 1) liberando fitormônios como o ácido 

indol-3-acético (IAA), as citocininas e as giberelinas (Bhattacharjee et al., 

2008), 2) incrementando absorção de nutrientes, 3) aumentando resistência 

aos estresses hídricos e osmótico e 4) induzindo resistência sistêmica na 

planta (Dobbelaere et al., 2003). As bactérias diazotróficas podem, ainda, 

disponibilizar nitrogênio reduzido para o vegetal (Bhattacharjee et al., 

2008). Pouco se sabe sobre como se dá a transferência do nitrogênio fixado 

para as plantas (Canuto et al., 2003). Thuler et al., (2003) verificaram (in 

vitro) que bactérias fixadoras de nitrogênio, podem produzir e liberar 

aminoácidos, poliaminas e IAA, possíveis formas de transferência de 

nitrogênio fixado.   

Carvalho et al., (2011) ressaltam a importância de se entender  mais 

profundamente esses mecanismos promotores de crescimento durante a 

associação entre planta e bactéria diazotrófica. O nitrogênio fixado é o 

principal fator benéfico ou a produção de fitormônios pelas bactérias e 

alteração nos níveis hormonais das plantas colonizadas proporcionariam 

um melhor desenvolvimento da planta? Segundo esses autores, essas 

questões são ainda muito difíceis de serem elucidadas e o que se sabe é que 

a eficiência da associação depende do genótipo bacteriano, da espécie 

vegetal e das condições ambientais. 

Curiosamente uma mesma espécie de micro-organismo pode causar 

doença em algumas plantas e promover o crescimento de outras. A 

linhagem do micro-organismo e a variedade da planta são importantes em 

como se desenvolve a relação entre os dois organismos. Pode ser dado o 

exemplo da bactéria diazotrófica Herbaspirillum rubrisubalbicans que 

inicialmente foi descrita como patogênica para cana-de-açúcar e também 

para o sorgo e atualmente vem sendo estudada como promotora de 



crescimento para diversas espécies agricultáveis inclusive para a própria 

cana-de-açúcar (Schmidt et al., 2012). O estabelecimento da relação entre 

bactéria e planta depende de uma série de sinalizações por parte de ambos 

os organismos.  

 

3.3 Sinalização entre planta e bactéria 

Não é uma tarefa fácil para a maioria dos micro-organismos ter 

sucesso na colonização de uma planta. Tanto para aqueles que seriam 

benéficos quanto possíveis patogênicos. Os vegetais exibem barreiras 

físicas como a presença de cera, cutícula, paredes celulares espessas e 

fechamento de estômatos (Agrios 2005; Melotto et al., 2006). Além disso, 

existem agentes químicos como compostos antimicrobianos nas 

proximidades dos tecidos vegetais produzidos pelas plantas e também por 

outros micro-organismos (Hardoim et al., 2008; Cassán et al., 2014). 

Com exceção da relação simbiótica na nodulação de leguminosas, há 

um maior conhecimento dos mecanismos de sinalização entre plantas e 

bactérias patogênicas em comparação com as bactérias benéficas. Sabe-se 

que os vegetais, ao reconhecer as moléculas eliciadoras de um micro-

organismo, disparam um mecanismo de defesa. As plantas possuem 

receptores para algumas das moléculas de alguns micro-organismos, mas 

não para todos. Essa relação de reconhecimento dos elicitores varia entre as 

diferentes espécies vegetais (Agrios 2005). Os patógenos carregam 

diferentes genes de avirulência sendo estes reconhecidos pela planta. Essa 

possui os genes específicos de resistência para determinado patógeno. No 

caso de reconhecimento pela planta ocorre uma reação incompatível com a 

doença, o hospedeiro se torna resistente e a doença não se desenvolve. 

Contudo, se não ocorre esse reconhecimento gene a gene ou porque o 

patógeno não possui genes de avirulência ou pela planta não possuir os 



genes específicos de resistência, a planta torna-se suscetível à doença e a 

reação é denominada compatível com a doença (Glazebrook 2005; Chen et 

al., 2014).  

Nas interações incompatíveis foi demonstrado que o óxido nítrico 

(NO) atua no sistema de defesa das plantas e junto com o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) participa da ativação da resposta hipersensível (Bellin et 

al., 2013). Foi verificado que ao se inocular plantas de Arabidopsis 

thaliana com uma linhagem bacteriana de Pseudomonas dita como 

avirulenta (reação incompatível) ocorre um aumento bastante expressivo de 

NO, verificado a partir de algumas horas após a inoculação, atingindo os 

maiores valores por volta de 12 horas após a inoculação. Esse aumento de 

NO está relacionado com o início da resposta de hipersensibilidade. Essa 

análise também foi realizada com a inoculação de uma linhagem de 

Pseudomonas dita como virulenta (reação compatível) e foi observado que 

o incremento de NO era menor e demorava mais tempo para ser detectado 

(Chen et al., 2014). 

 É conhecido que bactérias também produzem NO. Apesar de se 

saber que procariotos produziam NO, muito antes inclusive do estudo dessa 

molécula em animais, apenas mais recentemente passou a se dar maior 

atenção à investigação do papel do NO para esse grupo (Rőszer 2012). Um 

exemplo é o estudo do NO como regulador da formação de biofilmes 

bacterianos. Estes são associações bacterianas formando uma comunidade 

multicelular bastante resistente à ação de antibióticos (Arora et al., 2015). 

Além disso, nos últimos anos, tem se verificado que o NO também é 

produzido pelas bactérias para comunicação com as plantas (Creus et al., 

2005). Foi demonstrado que a rizobactéria promotora de crescimento 

vegetal Azospirillum brasilense produz NO e este participa na sinalização 

para indução de raízes laterais e adventícias em tomate (Amenta et al., 

2015). Bactérias patogênicas de plantas também produzem NO e esse fato 



tem relevância para a sua virulência e capacidade de sobrevivência nos 

tecidos das plantas (Arasimowicz-Jelonek & Floryszak-Wieczorek, 2014). 

 Outras moléculas sinalizadoras estão sendo estudadas na interação 

entre plantas e micro-organismos. Contudo acredita-se que essa troca de 

sinais é bastante específica e varia com o hospedeiro e micro-organismo. 

Ainda assim algumas generalizações podem ser feitas principalmente para 

os fitormônios mais estudados na defesa de plantas, como o ácido salicílico 

(SA), ácido jasmônico (JA) e etileno (ET) (Derksen et al., 2013). Em geral, 

o ET e o JA atuam conjuntamente induzindo a expressão de alguns genes 

enquanto o SA e o JA são mutuamente inibitórios para a expressão de 

vários genes. Evidências têm mostrado que o SA regula as defesas da 

planta contra patógenos biotróficos (patógenos que infectam células vivas 

do hospedeiro) por ativar genes que resultam na morte celular programada 

no hospedeiro. Diferentemente, o JA e o ET são moléculas sinalizadoras 

para patógenos necrotróficos (patógenos que matam as células do 

hospedeiro para sua nutrição) e, portanto, ativam outros mecanismos de 

defesa que têm sido estudados por meio do uso de plantas mutantes as 

quais apresentam bloqueios na sinalização desses hormônios (Glazebrook 

2005; Pozo et al., 2004). Além disso, também há estudos mostrando que 

tanto patógenos quanto micro-organismos benéficos podem aumentar o 

sistema de defesa de plantas, porém, ativando genes e vias bioquímicas 

diferentes (Pieterse et al., 2014). O primeiro mecanismo foi denominado 

resistência sistêmica adquirida (induzida pelo patógeno) que é 

caracterizado pelo incremento de SA nos tecidos da planta (Spoel & Dong 

2012). O segundo mecanismo foi denominado resistência sistêmica 

induzida (induzido pelo micro-organismo benéfico) no qual o JA e o ET 

são fundamentais (Pieterse, 1998). Análises do banco de dados de 

expressão gênica do projeto SUCEST da cana de açúcar indicaram que em 

plantas inoculadas com bactérias diazotróficas ocorreu a supressão de 



partes das vias do etileno e ao mesmo tempo ativação de outros 

componentes da referida via, perfil exatamente oposto ao que ocorre em 

plantas inoculadas com bactérias patogênicas. Assim, há indícios de que 

apenas alguns componentes da via do etileno podem identificar associações 

benéficas com as bactérias diazotróficas (Carvalho et al., 2014).

 Também é relatado que bactérias produzem etileno in vitro quando 

crescidas em meio de cultura acrescido de metionina (Ferrara et al., 2012; 

Thuler et al., 2003) e acredita-se que esse etileno liberado pelas bactérias 

pode modular o nível de etileno e de outros hormônios produzidos pela 

planta. Além do próprio etileno, outros fitormônios como o ácido-indol-3-

acético (IAA), que também pode ser produzido por procariotos, interferem 

na modulação dos níveis de etileno na planta (Cassán et al., 2014).  

   O IAA, fitormônio importante no controle do desenvolvimento de 

plantas, é também considerado como uma molécula sinalizadora entre 

planta e bactéria e é bastante estudado na relação com bactérias promotoras 

de crescimento encontradas na rizosfera. Apesar disso, foi verificado que 

bactérias isoladas de cana-de-açúcar da rizosfera e também como 

endofíticas produziram quantidades semelhantes de IAA in vitro (Ferrara et 

al., 2012). Para a produção máxima de IAA, diferentes bactérias requerem 

diferentes quantidades de suplementação de triptofano exógeno. Bactérias 

que conseguem produzir maior quantidade de triptofano e precisam de uma 

menor quantidade desse aminoácido oriundo de fonte exógena, tem uma 

vantagem sobre outras bactérias (Duca et al., 2014).  

 Além do estudo do IAA na interação com bactérias promotoras de 

crescimento, sabe-se que essa molécula também é regulada na interação 

com patógenos. O IAA também é descrito participando da resposta 

hipersensível, porém, nesse caso, a resistência ao patógeno é observada 

quando esse mecanismo de sinalização é reprimido por um microRNA 

(pequenas moléculas de RNA não codificante que podem silenciar RNA e 



regular a expressão gênica pós-transcricional) da planta previamente 

induzido por moléculas presentes no patógeno  (Navarro et al., 2006). Em 

um experimento com inoculação de uma linhagem bacteriana avirulenta 

verificou-se um aumento na expressão do gene GH3 que codifica para uma 

proteína que participa na conjugação do IAA com aminoácidos e uma 

diminuição do gene ILL1 que codifica para uma proteína com ação de 

quebra do IAA conjugado (Vitor et al., 2013). Isso conduz à teoria de que 

há uma diminuição do conteúdo endógeno de IAA livre como resposta à 

inoculação de certas bactérias e assim, essa regulação dos níveis de IAA 

livre parece ser importante nos mecanismos de defesa da planta. 

 Os estudos de produção e liberação de fitormônios por bactérias têm 

sido realizados com isolados bacterianos de tecidos vegetais na busca por 

possíveis micro-organismos promotores de crescimento vegetal. Em um 

experimento com isolamento de bactérias é importante além de caracterizar 

a morfologia das colônias (forma, tamanho, cor, concavidade, grau de 

opacidade, etc) a realização da identificação molecular para confirmação 

dos grupos filogenéticos as quais os isolados pertencem.  

     

4 Identificação de bactérias  

 O gene 16S rRNA codifica para a subunidade menor do ribossomo 

dos procariotos, tem aproximadamente 1,5kb e vem sendo muito utilizado 

para análises filogenéticas e para identificação de gêneros bacterianos 

(Clarridge, 2004; Liu et al., 2012). Esse gene é amplamente utilizado para 

identificações de bactérias de diversas origens (tanto ambientais quanto 

clínicas) por apresentar regiões muito conservadas e também regiões 

altamente variáveis. Sendo assim é possível sintetizar primers para essas 

regiões conservadas, conseguindo-se a amplificação dessa sequência do 

DNA dos diferentes grupos bacterianos presentes. Ao mesmo tempo, as 

regiões altamente variáveis possibilitam a realização de estudos 



filogenéticos e identificação de gêneros bacterianos (Madigan et al., 2012). 

É possível inclusive identificar até nível de espécie, mas em alguns casos, 

existem espécies que são muito próximas e contar somente com esse gene 

não é possível distingui-las (Liu et al., 2012).  Sendo assim, é comum 

encontrar estudos que usam o 16S rRNA descrevendo apenas até o nível de 

gênero.  

 Existem genes que codificam para a enzima nitrogenase que também 

podem ser utilizados para análises filogenéticas: nifH, nifD, nifK. Dos três, 

o nifH (que codifica a subunidade nitrogenase redutase) é o mais  

sequenciado e utilizado para estudos de diversidade de micro-organismos 

fixadores de nitrogênio (Madigan et al., 2012; Gaby & Buckley, 2012). 

Apesar de existirem diversos primers para amplificar o nifH, eles não 

amplificam para todos os fixadores de nitrogênio. Foi verificado em um 

estudo no qual se testaram vários primers universais para o nifH que 15 

deles amplificaram mais de 90% de amostras testadas de bactérias 

diazotróficas, porém 23 amplificaram menos de 50% das amostras testadas 

(Gaby & Buckley, 2012).  

 Com relação a estudos de bactérias diazotróficas em bromélias, 

poucos trabalhos fizeram um screening com identificação de isolados, 

muitos não chegaram a caracterizar os gêneros dos isolados e outros 

fizeram inoculações, verificando o efeito na planta. Segue a seguir uma 

lista de trabalhos com bactérias diazotróficas em bromélias.  

  

 

5 Bactérias diazotróficas em Bromeliaceae 

Apesar da existência de muitos estudos sobre a interação entre 

bactérias e plantas de interesse agrícola, existem pouquíssimas pesquisas 

referentes à relação estabelecida entre esses microrganismos e outras 



plantas, como as pertencentes à família Bromeliaceae. Brighigna et al., 

(1992) conduziram ensaios de redução de acetileno em  12 espécies de 

tillandsias (Bromeliaceae). Os referidos autores verificaram por esse 

método a presença de microrganismos fixadores de nitrogênio em 8 das 12 

espécies coletadas. Bactérias do gênero Bacillus estavam presentes em 75% 

das espécies examinadas, além de outras linhagens bacterianas 

diazotróficas que também foram isoladas de folhas de Tillandsia: 

Pseudomonas, Erwinia, Rahnella, Vibrio e Aeromonas (as três últimas 

bactérias são tipicamente encontradas em ambientes aquáticos).  Já Puente 

& Bashan (1994) isolaram do interior dos tecidos de Tillandsia recurvata 

dez morfotipos bacterianos que se desenvolveram em meios de cultura sem 

a presença de nitrogênio reduzido. Contudo, somente um morfotipo reduziu 

acetileno a etileno. Essa bactéria foi identificada como Pseudomonas 

stutzeri.  

Considerando a família Bromeliaceae, é possível encontrar um maior 

número de pesquisas a respeito da interação planta-bactéria no abacaxizeiro 

(Ananas comosus), conhecido por seu interesse na agricultura. Esses 

estudos se concentraram nas bactérias diazotróficas com a idéia de no 

futuro realizar inoculações em abacaxizeiros para diminuir a necessidade 

do uso de fertilizantes. Weber et al., (1999) isolaram bactérias diazotróficas 

de amostras de raízes, caules, folhas e frutos de abacaxizeiro, encontrando 

uma maior densidade populacional nas raízes. No trabalho de Weber et al., 

(2003) diferentes linhagens bacterianas isoladas previamente de 

abacaxizeiro foram inoculadas em diferentes cultivares dessa espécie. Esses 

autores verificaram que determinadas linhagens foram mais eficazes na 

promoção de crescimento para algumas cultivares enquanto outras 

linhagens bacterianas foram mais eficazes para outras. De uma forma geral, 

os resultados revelaram ser eficiente a inoculação com bactérias 

diazotróficas na promoção do crescimento do abacaxizeiro, indicando 



inclusive a possibilidade de redução do tempo de aclimatação de plantas 

micropropagadas. Baldotto et al., (2010) e González et al., (2011) 

confirmaram essa afirmação. No primeiro trabalho a inoculação com 

bactéria diazotrófica proporcionou aumento em 81% e 102% no 

crescimento (durante a fase de aclimatação) das raízes e parte aérea, 

respectivamente. Além disso, a inoculação bacteriana também elevou o 

acúmulo de alguns nutrientes: N, P, K, Ca e Mg. No segundo estudo, o 

efeito mais significativo obtido com a inoculação foi o aumento da massa 

fresca das plantas.  

Diferente das pesquisas mencionadas anteriormente, um estudo a 

respeito da interação entre plantas de abacaxizeiro e bactéria foi realizado 

para verificar se haveria presença de diferentes bactérias (não apenas 

fixadoras de nitrogênio) nos tecidos das plantas (Abreu-Tarazi et al., 2010). 

Nesse trabalho os autores demonstraram, por meio de técnicas moleculares, 

a existência de bactérias endofíticas em plantas de abacaxizeiro originadas 

a partir da cultura de meristema e mantidas in vitro por mais de 5 anos. 

Essas plantas eram consideradas axênicas, mas essa pesquisa mostrou que 

mesmo sem efeitos visíveis, existem bactérias endofíticas em plantas 

micropropagadas, sugerindo que a presença dessas bactérias seria de 

fundamental importância para a sua fisiologia.  

Outro estudo mostrou a contribuição de nitrogênio por bactérias 

presentes na filosfera da bromélia terrícola Bromelia balansae. As bactérias 

mineralizaram os compostos orgânicos o que levou a uma promoção de 

crescimento da planta (Gonçalves et al., 2014). Contudo não foi feita ainda 

uma identificação de quais seriam os possíveis gêneros bacterianos 

importantes nesse processo. 

Como descrito acima, ainda são poucos os estudos referentes à 

interação entre bactérias promotoras de crescimento e bromélias.  

Justamente essa família, por habitar ambientes tão diversificados parece 



bastante promissora para descobertas de novos conhecimentos acerca da 

relação entre planta e bactéria. E principalmente, muito há ainda para ser 

pesquisado sobre as adaptações que possibilitam a sobrevivência das 

bromélias epífitas que estão submetidas a períodos de escassez de água e 

nutrientes. Acredita-se que os micro-organismos também contribuam 

bastante para a nutrição dessas bromélias, porém poucos estudos foram 

realizados até o momento. Sendo assim, nós selecionamos a bromélia 

epífita com tanque G. monostachia, que vem sendo estudada em nosso 

laboratório principalmente em relação à grande plasticidade fotossintética. 

Entretanto, não encontramos na literatura nenhum estudo caracterizando a 

microbiota dessa bromélia.  

 

Objetivos  

 O presente trabalho teve por objetivo geral isolar e identificar 

bactérias redutoras de acetileno a etileno (sendo consideradas como 

diazotróficas) de diferentes grupos e porções foliares da bromélia epífita 

tanque Guzmania monostachia. Especificamente, a presente pesquisa 

pretendeu: 

1) Identificar filogeneticamente os gêneros das bactérias isoladas por meio 

do gene 16S rRNA; 

2) Inocular um gênero isolado de cada ambiente (natural ou casa de 

vegetação), separadamente, em bromélias experimentais a fim de: 

 Analisar moléculas usualmente descritas como importantes na 

sinalização planta-bactéria: óxido nítrico, ácido salicílico, etileno e 

ácido-indol-3-acético; 

 Acompanhar a colonização bacteriana nos tecidos foliares ao longo 

do tempo; 



 Estimar a população das bactérias inoculadas (tanto epifíticas quanto 

endofíticas) ao longo do tempo em diferentes grupos de folhas 

presentes na roseta e porções foliares. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões  

 

- Há bactérias fixadoras de nitrogênio tanto na superfície como no interior 

dos tecidos foliares de G. monostachia. Algumas das bactérias encontradas 

são comumente descritas na literatura como fixadoras de nitrogênio: 

Pseudomonas, Stenotrophomonas, Paenibacillus, Burkholderia e família 

Enterobacteriaceae. Além disso, outros gêneros com menor número de 

relatos como sendo fixadores foram também detectados: Brevundimonas, 

Micrococus, Microbacterium. E por fim o gênero Dyella que ainda não foi 

comprovada a sua capacidade de fixação de nitrogênio, mas o presente 

trabalho sugere essa possibilidade (por ambas linhagens isoladas 

pertencentes a esse gênero terem  reduzido acetileno a etileno); 

- Há uma maior diversidade de bactérias diazotróficas nas plantas do 

ambiente natural em relação à casa de vegetação;  

- A base das folhas parece ser a região de maior concentração de bactérias 

diazotróficas endofíticas: os isolados endofíticos originados tanto das 

folhas da casa de vegetação quanto do meio ambiente foram obtidos 

somente da base foliar;  

- Ambas bactérias inoculadas (Pseudomonas sp. e Burkholderia sp.) 

mostraram-se como endofíticas. Ambas foram visualizadas nas camadas 

celulares ao redor das células centrais dos tricomas, na epiderme e com o 

passar do tempo também no parênquima; 

- Até os dez dias, a bactéria Burkholderia sp., isolada da casa de vegetação 

como endofítica, mostrou melhor potencial de colonização da planta. 

Apesar de aos cinco dias exibir uma menor densidade populacional em 

relação à bactéria Pseudomonas sp., a população endofítica de 

Burkholderia aumentou ao longo do tempo e após dez dias alcançou o 

ápice foliar; 



- O óxido nítrico (NO) é uma molécula sinalizadora em G. monostachia 

com ação de curto prazo. Com apenas 1h, foram verificados aumentos 

significativos nas folhas jovens e na base das folhas intermediárias em 

resposta às bactérias inoculadas; 

- Somente a bactéria Agrobacterium tumefaciens acarretou em um aumento 

dos níveis de ácido salicílico (SA), o que indica que apenas ela foi 

reconhecida como potencial patógeno; 

- Há uma divisão espacial entre diferentes porções foliares e grupos foliares 

na sinalização em resposta à infecção bacteriana; 

- A inoculação das diferentes bactérias não acarretou em alteração dos 

níveis dos hormônios etileno (ET) e ácido-indol-3-acético (IAA). 
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