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RESUMO 

Estudo da comunidade bacteriana endofítica e de sua manifestação na micropropagação 

de Eucalyptus benthamii 

 

      Eucalyptus benthamii tem se mostrado especialmente vantajoso como alternativa ao 

cultivo em regiões frias, justificando esforços para o estabelecimento de protocolos para sua 

micropropagação. Porém, as matrizes são preferencialmente selecionadas quando adultas 

(material apresenta menor competência morfogênica), tornando a micropropagação 

dependente de maior número de subcultivos e maior tempo para se reverter o material ao 

rejuvenescimento. Assim, a redução das perdas in vitro tem merecido atenção, como por 

exemplo, as manifestações endofíticas, que exigem maximização da eficiência da cultura e 

adequações no protocolo, visando minimizá-las, possibilitando melhorar o entendimento das 

relações estabelecidas e mantidas entre os endófitos e seu hospedeiro durante a 

micropropagação. Dessa maneira, foram utilizadas minicepas provenientes de duas fontes de 

miniestacas coletadas a partir do brotamento de gemas epicórmicas de megaestacas da base da 

copa e de brotamentos do anelamento da base do tronco, de uma matriz de E. benthamii com 

13 anos de idade, estabelecidas em minijardim clonal sob condição de casa de vegetação, com 

o objetivo de avaliar como se dá a multiplicação, sob diferentes condições de cultivo, das duas 

fontes de explantes (minicepas); analisar se a frequência e intensidade das manifestações 

endofíticas são afetadas pelas diferentes condições de cultivo; investigar a ocorrência de 

alterações na comunidade bacteriana endofítica devido à alteração das condições de cultivo e 

fase da micropropagação (in vivo = minicepas, e in vitro = microcepas, material alongado e 

enraizado). Visando atender estes objetivos, a pesquisa se dividiu em duas partes. Na primeira 

(capitulo 3) o desenvolvimento, os aspectos morfofisiológicos, histoquímicos e a 

manifestação endofítica foram avaliados na multiplicação das duas fontes de explante sob 

diferentes meios e condições de cultivo. Na segunda (capítulo 4) as comunidades bacterianas 

endofíticas foram analisadas por meio de PCR-DGGE, baseada na região V6 do gene 16S 

DNAr. Os resultados mostraram que as microcepas provenientes de megaestaca tiveram 

melhor desenvolvimento independentemente do tratamento e maior frequência de 

manifestações endofíticas, comparando-se com as de anelamento. As comunidades bacterinas 

endofíticas foram distintas entre as amostras in vivo e in vitro, e se alteraram ao longo dos 

subcultivos e nas amostras alongadas e enraizadas. As diferenças existentes no 

desenvolvimento das microcepas podem ser inerentes à totipotencialidade do material, mas 

também podem ser afetadas, tanto pela ocorrência de manifestação, quanto pela comunidade 

bacteriana endofítica mais ou menos sensível ao processo de micropropagação, auxiliando ou 

prejudicando o desenvolvimento in vitro de seus hospedeiros. Cabe destacar, ainda, que 

mesmo em um sistema asséptico e ambientalmente controlado, os microrganismos endofíticos 

que resistiram a todo processo de desinfestação e cultivo, não estão “adormecidos”, muito 

pelo contrário podem se alterar em quantidade à medida que seu hospedeiro é submetido a um 

novo sistema de cultivo (introdução) ou uma nova fase dentro da micropropagação 

(multiplicação → alongamento e enraizamnento) ou, ainda, ao longo dos subcultivos. Sendo 

assim, a complexa rede de relações das plantas com seus endófitos não cessa durante o cultivo 

in vitro, ao contrário mantém-se dinâmica. 

 

Palavras-chave: Micropropagação; Fontes de explante; Condições de cultivo; Manifestação 

endofítica; Desenvolvimento de microcepas; Aspectos morfofisiológicos; 

Dinâmica populacional endofítica; Análise independente de cultivo 
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ABSTRACT 

Study of endophytic bacterial community and its manifestation in the micropropagation 

of Eucalyptus benthamii 

 

      Eucalyptus benthamii has proven to be especially advantageous as an alternative culture in 

cold regions, justifying efforts to establish protocols for micropropagation. However, the 

matrices are preferably selected when adults (material with lower morphogenic efficiency), 

making micropropagation more dependent of subcultures and too longer to reverse the 

material to rejuvenation. Thus, reduction of losses in vitro has deserved attention, such for 

example the endophytic manifestations that require the maximization of efficiency culture and 

adjustments to the Protocol, in order to minimize them, enabling better understanding of the 

relations established and maintained between endophytes and its host along micropropagation. 

For this, mini-stumps were used from two sources of mini-cuttings collected from the 

epicormic shoots of mega-cuttings from the treetop base and shoots from girdling from the 

trunk base, both of one E. benthamii matrix with 13 years of age established in clonal mini 

garden under greenhouse condition, aimed to evaluate how is the multiplication of two 

sources of explants (mini-stumps) under different growing conditions; analyze how the 

endophytic manifestations frequency and intensity are affected by different conditions; 

investigate the changes to occurrence in the endophytic bacterial community due to the 

variation of culture conditions and micropropagation phase (in vivo = mini-stumps, and in 

vitro = micro-stumps, elongated and rooted materials). In order to meet these objectives, the 

research was divided in two parts. In the first (chapter 3) the development, 

morphophysiological aspects, histochemical and endophytic manifestation were evaluated in 

the multiplication of the two explants sources from different media and culture conditions. In 

the second (chapter 4) endophytic bacterial communities were analyzed by PCR-DGGE based 

on the V6 region of 16S rDNA gene. The results showed that micro-stumps from mega-

cuttings had better development regardless of treatment and increased frequency of 

endophytic events, comparing with the girdling. Endophytic bacterial communities were 

different between samples in vivo and in vitro, and have changed over the subcultures and the 

elongated and rooted samples. The differences in the development of micro-stumps can be 

explained by the totipotentiality inherent to the material, but may also be affected by both the 

manifestation occurrence and the endophytic bacterial community more or less sensitive to 

the micropropagation, helping or harming the in vitro development of their hosts. We also 

highlight that even in an aseptic and environmentally controlled system, the endophytic 

microorganisms that resisted the whole process of disinfection and cultivation, are not 

"asleep", quite the opposite may change in quantity when your host is subjected to a new 

cultivation system (in vitro establishment) and a new phase within the micropropagation 

(multiplication → stretching and enraizamnento), or even along the subcultures. This way, the 

complex network of relationships of the plant with their endophyte does not cease during the 

in vitro culture, unlike remains dynamic. 

 

Keywords: Micropropagation; Explant sources; Culture conditions; Endophytic manifestation; 

Micro-stumps development; Morphophysiological aspects; Endophytic population 

dynamics; Independent cultivation analysis 
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1 INTRODUÇÃO 

Eucalyptus benthamii Maiden & Cambage é uma espécie recomendada para o plantio 

em regiões mais frias, devido a sua tolerância à geadas (BRONDANI et al., 2012; 

JOVANOVIC; BOOTH, 2002; MUJIU et al., 2003). No entanto, a expansão dos plantios tem 

sido limitada pelas dificuldades encontradas na sua propagação, ou seja, as sementes quando 

disponíveis são de alto custo, e sua propagação, apresenta-se recalcitrante ao enraizamento de 

estacas e à incompatibilidade à enxertia (AGGARWAL et al., 2012; VENGADESAN; PIJUT, 

2009). Nesse caso o uso da cultura de tecidos tem se justificado, porém, como na maioria das 

vezes o material utilizado é oriundo de planta adulta e, portanto, morfogeneticamente menos 

responsivo, tornando o processo de micropropagação mais delicado e dependente de maior 

tempo e número de subcultivos (são necessários pelo menos 10 subcultivos) para se alcançar 

o rejuvenescimento do material (ALFENAS et al., 2004; BACCARIN, 2012; BACCARIN et 

al., 2015; BRONDANI et al., 2012; DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009). No entanto, 

este procedimento, tem favorecido o crescimento de microrganismos no meio de cultura, que 

podem interferir no desenvolvimento das microcepas e levar ao descarte de material. 

À medida que os prejuízos aumentaram, pesquisas foram realizadas no sentido de 

entender o porquê da recorrência desse evento. As descobertas convergiram para o fato de que 

a cultura de tecidos não era mais utilizada apenas como propagação rápida de material de 

interesse, mas também passou a ser usada como importante ferramenta de conservação 

genética (THOMAS, 2004; THOMAS; PRAKASH, 2004), e mais recentemente, como 

responsável por reverter ou recuperar a juvenilidade de explantes de matrizes adultas 

(BACCARIN et al., 2015; BRONDANI et al., 2012). Nos dois últimos casos houve a 

necessidade em se manter o material sob condições in vitro por um tempo prolongado, 

desencadeando, cada vez mais, o crescimento indesejado e inexplicável de microrganismos no 

meio de cultivo. 

Trabalhos iniciais, visando entender este fenômeno, atribuíram a este crescimento o 

conceito de contaminação microbiana ocasionada por falhas durante a desinfestação dos 

explantes ou problemas referentes ao manuseio nas subculturas (PANICKER et al., 2007; 

THOMAS et al., 2008). No entanto, com o avanço dos estudos, este evento passou a ser 

considerado como resultado de um cultivo prolongado que ocorre, na maioria das vezes, em 

respostas às alterações microambientais, e denominado de manifestação endofítica (ABREU-

TARAZI et al., 2010; ALMEIDA et al., 2009; THOMAS; KUMARI, 2010). 
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Para entender este conceito, antes se deve compreender que os microrganismos, 

associados às plantas, podem ser classificados, de acordo com a região que colonizam, em 

epifíticos (habitam a superfícies de folhas ou hastes) ou endofíticos (microrganismos que em 

alguma etapa de seu desenvolvimento colonizam a endosfera, ou interior dos tecidos vegetais, 

sem causar danos ao hospedeiro) (AZEVEDO et al., 2000; HARDOIM; OVERBEEK; 

ELSAS, 2008; IKEDA et al., 2010; PINI et al., 2012; THOMAS; KUMARI, 2010). Dessa 

maneira, nas fases iniciais da micropropagação o crescimento de microrganismos que se 

observa, pode ser atribuídas às falhas na desinfestação e, consequentemente, falhas na 

eliminação dos epifíticos, contudo, à medida que as fases avançam (multiplicação, por 

exemplo) a ocorrência de contaminações, por epifíticos, diminui (ou é ausente), e o 

crescimento de endofíticos latentes pode ser verificado, principalmente se o período de cultivo 

in vitro for longo, ou se ocorrerem variações drásticas nas condições de cultivo (estresses 

físicos, mecânicos ou nutricionais). Segundo Thomas e Kumari (2010), a manifestação 

repentina dos endófitos no meio de cultura pode ser explicada, principalmente, por flutuações 

na luminosidade e temperatura. 

Sabe-se que no ambiente as populações bacterianas endofíticas são flutuantes, ou seja, 

alteram-se em número e espécie, respondendo, principalmente, às variações das condições 

ambientais (regime de luz, de chuvas, temperatura, geadas, nutrição do solo, patógenos, outras 

espécies adjacentes, entre outros) (ARDANOV et al., 2012; BARROS; ARAÚJO; 

AZEVEDO, 2010; COMPANT; CLÉMENT; SESSITSCH, 2010; DAVITT; CHEN; 

RUDGERS, 2011; GAGNE-BOURGUE et al., 2013; HARDOIM; OVERBEEK; ELSAS, 

2008; ISLAM et al., 2010). As pressões ocasionadas por um sistema de cultivo tão restritivo 

tem mostrado que, em número de espécies, essas comunidades são bem menores, quando 

comparadas às plantas do campo (ULRICH; STAUBER; EWALD, 2008). Mas como essas 

populações variam (em diversidade) no ambiente in vitro, nos quais as condições nutricionais, 

de luz, água, temperatura e pH são controladas, mantendo-se sempre constantes, e no qual os 

tecidos que originam as microplantas são sadios (sem competições com patógenos), ainda 

permanece sem resposta. 

Estudos têm mostrado que as plantas abrigam uma vasta gama de microrganismos, que 

formam uma comunidade biológica complexa (MENGONI; SCHAT; VANGRONSVELD, 

2010; PINI et al., 2012; RYAN et al., 2008), e estão relacionados a uma série de funções 

metabólicas com alto grau de complexidade na planta, auxiliando-a a se adaptar aos mais 

diferentes habitats (ARDANOV et al., 2012; BURLAK et al., 2013; IKEDA et al., 2013; 

LELIE et al., 2009). No entanto, surge o questionamento se no ambiente in vitro estes 
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microrganismos poderiam interferir no desenvolvimento, favorecendo ou prejudicando a 

espécie hospedeira. 

Sabe-se que a fonte de explante pode interferir no sucesso da micropropagação 

(BORGES et al., 2011; HARTMANN et al., 2011; LIMA; MORAES, 2006; SILVA et al., 

2011), devendo-se, sempre escolher aquele com alta capacidade de resposta morfogênica às 

condições de cultivo in vitro. Entretanto, além dos fatores genéticos e epigenéticos, o sucesso 

da micropropagação de uma determinada fonte de explante pode estar relacionado à presença 

de microrganismos endofíticos que, por sua vez, variam em abundância e diversidade nos 

diferentes órgãos e tecidos de uma única planta (ABREU-TARAZI et al. 2010; ALMEIDA et 

al. 2005, 2009; DIAS et al. 2009; ESPOSITO-POLESI, 2011; HUANG et al., 2008; POLESI, 

2010). 

A essas regiões espécificas dentro da planta hospedeira dá-se o nome de nicho, isto é, 

o ambiente que fornece as condições ideais de crescimento e desenvolvimento do 

microrganismo e no qual eles estabelecem e desempenham seus papeis biológicos de uma 

maneira mais eficiente. Eles têm sido relatados colonizando os espaços intercelulares, mas 

Almeida et al. (2009), comprovaram a existência de microrganismos intracelulares, ou seja, 

endossimbiontes, os quais vivem no interior das células, estabelecendo dessa forma uma 

condição muito mais restrita de interdependência entre eles e a planta hospedeira, e 

certamente alterando de forma direta o metabolismo destas células e consequentemente do 

tecido, do órgão e da planta, o que pode ser crucial na cultura in vitro. Por essa razão, a 

qualidade do explante associada à microbiota endofítica presente no explante é capaz de gerar 

respostas que irão determinar ou não a qualidade da microplanta produzida. 

Sendo assim, partindo do pressuposto que estão presentes nos vegetais no momento do 

estabelecimento in vitro, levanta-se a dúvida se as condições micro-ambientais poderiam 

estimular ou induzir o crescimento de endófitos no meio de cultivo (manifestação endofítica). 

O que se sabe é que ao escolher uma fonte de explante, invariavelmente seleciona-se uma 

comunidade endofítica que pode em maior ou menor grau interferir nas manifestações. Isto 

significa que o processo de micropropagação, ao envolver condições ambientais tão restritas, 

passa a ser o responsável por alterações significativas na comunidade bacteriana associada ao 

vegetal, podendo, em última análise interferir nas relações estabelecidas entre os endófitos e 

seus hospedeiros, potencializando, ou não, as chances de crescerem no meio de cultivo. 

Esses dois fatores (manifestações microbianas e nicho de explante) são 

extensivamente estudados em diversos trabalhos com micropropagação de plantas, um 

exemplo disso, tem sido os trabalhos com eucalipto, mais precisamente em clones de 
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Eucalyptus benthamii (BACCARIN, 2012; BRONDANI, 2012; PIOTTO, 2013), nos quais se 

observa que a qualidade do cultivo in vitro, bem como a presença de manifestações no meio 

de cultura, são diretamente influenciadas pelo nicho e pelo explante utilizado, além das 

diferentes condições de cultivo a que são expostos. Dessa forma, estudos aprofundados são 

necessários para melhor compreender a associação dos microrganismos endofíticos com as 

plantas, de maneira a identificar as condições que mais favorecem o cultivo in vitro sem a 

manifestação desses microrganismos, bem como compreender e avaliar a comunidade 

bacteriana endofítica nos diferentes nichos e sob diferentes condições de cultivo. Sendo 

assim, as seguintes hipóteses fundamentaram este trabalho: 1 – Alterações nas condições in 

vitro (meio, concentração de sacarose e pH) interferem no desenvolvimento e na manifestação 

endofítica durante a multiplicação in vitro? 2 – Essas alterações são capazes de gerar 

respostas distintas em explantes de uma mesma planta matriz obtidos de duas regiões 

(megaestaca e anelamento)? 3 – As diferentes fontes de explantes apresentam a mesma 

microbiota bacteriana endofítica? 4 – A microbiota bacteriana endofítica presente nas 

minicepas in vivo permanece nas microcepas in vitro? 5 – Essa microbiota se distingue e varia 

ao longo dos subcultivos e nas diferentes fases da micropropagação? 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar a manifestação endofítica na multiplicação in vitro de duas fontes de explantes 

de Eucalyptus benthamii Maiden & Cambage em diferentes condições de cultivo, bem como 

comparar a comunidade bacteriana endofítica frente a alteração dessas condições nas 

diferentes fases da micropropagação. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) avaliar o comportamento, de duas fontes de explantes (megaestaca da base da copa e 

anelamento da base do tronco) de um clone de E. benthamii, na multiplicação in vitro 

sob diferentes condições de cultivo, por meio de aspectos morfofisiológicos e 

histoquímicos; 

b) analisar se a frequência e intensidade de manifestações endofíticas podem ser afetadas 

por estas diferentes condições de cultivo; 

c) investigar a existência de alterações na comunidade bacteriana endofítica em 

decorrência da alteração das condições de cultivo e da fase de micropropagação (in 
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vivo e in vitro, sendo multiplicação, alongamento e enraizamento), por meio de 

técnicas independentes de cultivo; 

d) correlacionar os resultados de modo a fornecer subsídios para o entendimento das 

relações endófito/hospedeiro no cultivo in vitro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Eucalyptus 

O genêro Eucalyptus (Myrtaceace) compreende aproximadamente 700 espécies 

distribuídas no planeta (AGGARWAL et al., 2012; BROOKER, 2000). A maior parte delas 

tem origem no continente Australiano e ilhas adjacentes, sendo que algumas espécies ocorrem 

naturalmente em Papua Nova, Timor, Sonda, Flores, Wetar (oeste do arquipélago da 

Indonésia) e nas Filipinas (PRYOR; WILLIAMS; GUNN, 1995; SCHUMACHER; CALIL; 

VOGEL, 2005). Porém, sua capacidade de adaptação juntamente com o rápido crescimento e 

a alta qualidade da madeira tem impulsionado a sua rápida adoção para o plantio florestal em 

mais de 100 países em seis continentes (≈ 20 milhões de ha), fazendo com que o eucalipto 

seja o mais cultivado em todo o mundo (MYBURG et al., 2014). Entre as espécies mais 

utilizadas nestes plantios estão Eucalyptus grandis, Eucalyptus globulus e Eucalyptus 

camaldulensis além de seus híbridos que compreendem 80% da área plantada mundial de 

espécies do gênero (POTTS; DUNGEY, 2004). 

Seu plantio garante o fornecimento de recursos renováveis essenciais para a produção 

de celulose, papel, biomateriais e bioenergia, além da grande diversidade e alta concentração 

de óleos essenciais, muitos dos quais têm funções ecológicas, medicinais e industriais 

(MYBURG et al., 2014). 

No Brasil foi introduzido na região Sudeste do Brasil em meados de 1904, com o 

objetivo de suprir as demandas de lenha, postes e dormentes (DOSSA et al., 2002), desde 

então, tem se estabelecido como uma das maiores culturas produzidas, com plantações 

estabelecidas em mais de 500 municípios, principalmente para a produção de celulose, papel, 

lenha e carvão vegetal (PINTO JÚNIOR et al., 2013), atingindo a marca de de 20% da área 

plantada no mundo, ficando atrás apenas da Índia, com 22% (GIT FORESTRY 

CONSULTING - GFC, 2013). Em 2012 (Figura 1) seu plantio, atingiu mais de cinco 

hectares, com destaque à região sudeste com 53% desse total (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS - ABRAF, 2013). 
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Figura 1 - Crescimento da área plantada com florestas de Eucalyptus spp. no Brasil, desde 2006 até 2012 e 

distribuição dessas áreas pelo país, com destaque à região Sudeste 

Fonte: ABRAF (2013) 

 

 

Essa significativa exploração comercial no Brasil se deve, principalmente, à 

multiplicidade de seus usos com aproximadamente 70% do volume de eucalipto para a 

indústria de celulose e papel, 25% para a produção de lenha e 5% para produção de carvão. 

Sua produtividade se destaca por ser das mais elevadas do mundo, com taxas que variam de 

38 a 54 m
3
.ha

-1
.ano

-1 
(STAPE, 2008). Contudo, as condições climáticas limitam a expansão 

dos plantios comerciais de Eucalyptus nas regiões mais frias e de elevada altitude no Brasil, 

principalmente devido à ocorrência de geadas frequentes, comprometendo significativamente 

a produtividade (OLIVEIRA-CAUDURO et al., 2014). 

Dentre as diversas espécies do gênero Eucalyptus, a espécie de Eucalyptus benthamii 

tem sido amplamente estudada, devido, principalmente a sua alta capacidade de resistência à 

geadas, o que permite seu cultivo em algumas regiões do país, nas quais as geadas são 

constantes (BACCARIN et al., 2015; BRONDANI et al., 2012; JOVANOVIC; BOOTH, 

2002; MUJIU et al., 2003). Seu uso, porém, tem sido limitado devido às dificultades 

encontradas na sua propagação. As sementes, quando disponíveis são de alto custo, e a 

propagação assexuada, por sua vez, possui várias restrições quanto ao enraizamento de 

estacas e à incompatibilidade ao enxerto (AGGARWAL et al., 2012; VENGADESAN; 

PIJUT, 2009). 

 

2.2 Micropropagação 

Visando atender as demandas na propagação de eucalipto, a micropropagação tem 

despontado como alternativa eficaz. Esta técnica pode ser definida como o cultivo 
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(crescimento e multiplicação) de órgãos, ou tecidos e, até mesmo, de células vegetais isoladas, 

que podem dar origem a plantas inteiras, diretamente do explante ou indiretamente através de 

calos em ambiente artificial sob condições assépticas controladas, (XIAO; NIU; KOZAI, 

2011). Baseia-se na capacidade da totipotência das células a partir de um explante (célula ou 

qualquer fragmento de tecido ou órgão), permitindo a propagação de células ou organismos, 

obtendo-se uma nova planta geneticamente idêntica à ancestral (PALMA et al., 2011; 

TORRES et al., 2000). 

A micropropagação tem sido utilizada para multiplicação de espécies de difícil 

multiplicação, limpeza clonal, conservação e intercâmbio de germoplasma, além de 

programas de melhoramento genético de plantas (CARVALHO et al., 2007; FIGUEIREDO et 

al. 2008; LIMA; MORAES, 2006; PALMA et al., 2011; RIBAS et al., 2005; TORRES et al., 

1998), permite que um grande número de plantas, idênticas a planta matriz, seja obtido a 

partir de alguns explantes num curto período de tempo e dentro de uma pequena área 

(BRONDANI et al., 2012; DAVEY; ANTHONY, 2010; NEHRA et al., 2005), produzindo 

mudas livres de doenças, independentemente da época e condições meteorológicas 

(CHANDRA et al., 2010; LIMA; MORAES, 2006; XIAO; NIU; KOZAI, 2011). Além disso, 

podemos acrescentar as vantagens o aumento da taxa de multiplicação de clones valiosos, 

ganhos genéticos rápidos e maiores rendimentos de plantações, devido ao aumento 

produtividade (AGGARWAL et al., 2012; NAVROSKI et al., 2014). 

Na área florestal, a micropropagação, esta presente nos programas de melhoramento, 

que, na maioria das vezes, objetivam a maximização ou a manutenção do valor genético do 

clone a ser propagado, permitindo, assim, acelerar os métodos convencionais de propagação 

(reprodução assexuada), outra finalidade é a maximização da produção de madeira em 

quantidade e qualidade desejáveis, mantendo as características favoráveis evitando a 

variabilidade encontrada em árvores obtidas a partir de sementes (HIGASHI; SILVEIRA; 

GONÇALVES, 2000; NAVROSKI et al., 2013; XAVIER; WENDLING; SILVA, 2009). 

O eucalipto é um gênero silvicultural para os quais as técnicas de micropropagação 

têm sido extensivamente estudadas (BRONDANI et al., 2012; DUTRA; WENDLING; 

BRONDANI, 2009). Os primeiros trabalhos relatados com o cultivo in vitro de eucalipto 

datam da década de 60. E é recomendada quando: a) outras técnicas de propagação vegetativa 

não apresentam resultados satisfatórios para determinadas espécies; b) a árvore selecionada 

não pode ser rejuvenescida por meio da promoção de brotações basais; e c) quando se deseja 

aumentar a taxa de propagação e abreviar o tempo para seu uso comercial (DUTRA; 

WENDLING; BRONDANI, 2009). 
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Atualmente, o uso da micropropagação em Eucalyptus tem se justificado, 

comercialmente, para o rejuvenescimento de materiais adultos, buscando melhorar os índices 

de enraizamento, que é sensivelmente afetado quando do uso desse tipo de material 

(MANKESSI et al., 2010; SULICHANTINI et al., 2014; XAVIER; WENDLING; SILVA, 

2009). Segundo Wendling e Xavier (2003) uma das características mais importantes que 

expressa a maturação das plantas lenhosas é a transição da alta capacidade de enraizamento 

para a baixa taxa de emissão de raízes. Porém, a micropropagação tem se despontado como 

uma ferramenta eficaz para reverter a maturação restituindo as características de juvenilidade 

do material, num processo conhecido como rejuvenescimento (DUTRA; WENDLING; 

BRONDANI, 2009; GONÇALVES, 1982; GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). De 

acordo com a literatura, para o gênero Eucalyptus o rejuvenescimento in vitro tem sido obtido 

com sucesso, utilizando de 10 a 12 subcultivos sucessivos (ALFENAS et al., 2004; 

BRONDANI et al., 2012; DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009). 

O processo de micropropagação inclui a seleção, desinfestação e cultivo dos explantes 

em meio nutritivo e sob condições assépticas; a multiplicação dos propágulos em sucessivos 

subcultivos; e o enraizamento das partes aéreas em meio de enraizamento com subsequente 

aclimatização em ambiente ex vitro (DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009; 

MURASHIGE, 1974). O processo de desinfestação objetiva eliminar os microrganismos 

epifíticos e contaminantes que possam interferir no cultivo asséptico das microplantas. Os 

procedimentos de desinfestação podem variar em função do tipo e origem do explante, da 

época do ano e do ambiente onde são coletados, mas geralmente utiliza-se como agente 

desinfestante o hipoclorito de sódio (DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009; 

OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013). 

Já no estabelecimento in vitro o objetivo é possibilitar a acomodação e 

desenvolvimento dos explantes evitando ao máximo os possíveis danos desse tipo de cultivo 

(BORGES et al., 2011; DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009; XAVIER; WENDLING; 

SILVA, 2009). A multiplicação como o próprio nome diz, visa aumentar consideravelmente o 

número de propágulos sem perder de vista os aspectos qualitativos dos explantes, entre eles o 

mínimo de variação dos explantes e homogeneidade da parte aérea produzida, que vão 

determinar o sucesso nas fases seguintes de enraizamento e aclimatização 

(GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; OLIVEIRA et al., 2011). Um dos principais 

desafios nesta etapa é estabelecer as melhores combinações e tipos de reguladores de 

crescimento, que proporcionem o crescimento e desenvolvimento adequados dos explantes, 
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especialmente quando se trata de espécies lenhosas (BRONDANI et al., 2012; ILIEV et al., 

2010; OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013). 

Diversas variáveis podem influenciar na fase de multiplicação, entre elas a 

composição do meio de cultura utilizado, o ambiente de crescimento e a manipulação do 

material vegetal durante os subcultivos. Dependendo dos objetivos da micropropagação, 

deve-se atentar para o tempo e número de subcultivos necessários durante a multiplicação, até 

alcançar estádios vegetativos com reatividade das gemas, de acordo com os interesses da 

propagação (XAVIER; OTONI, 2009). 

O alongamento das brotações pode ocorrer de maneira simultânea à multiplicação, 

para eucalipto isso é até desejável (DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009). Mas em 

alguns casos, o alongamento pode se constituir em uma fase diferente, na qual é possível 

estimular o alongamento das brotações, reduzindo a concentração hormonal, principalmente 

de citocininas (BRONDANI et al, 2012), ou ainda, removê-las por completo do meio de 

cultivo (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998). 

Na sequência ao alongamento ocorre a indução do enraizamento das brotações 

alongadas. Este processo pode ocorrer tanto no ambiente in vitro, com condições assépticas e 

alteração do balanço auxina/citocinina; quanto em ambiente ex vitro, no qual a indução do 

enraizamento ocorre em condição de casa de vegetação (LEITZKE; DAMIANI; SCHUCH, 

2009; OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013). A opção por um dos sistemas depende da 

qualidade das partes aéreas obtidas na multiplicação, da espécie, do genótipo e da 

infraestrutura adequada (SANTOS; WENDLING; GROSSI, 2004). Entretanto o enraizamente 

ex vitro tem sido apontado como a melhor opção, pois reduz as perdas ocorridas com quebras 

das raízes formadas in vitro durante o transplantio, além disso, este processo diminui o uso de 

reguladores de crescimento e melhora a aclimatização e a qualidade do sistema radicular 

(BRONDANI et al., 2012; WENDLING et al., 2010). 

A última etapa do processo de micropropagação se constitui na aclimatização das 

microplantas, objetivando reduzir o estresse causado pela diferença entre os ambientes in vitro 

(condições assépticas e heterotróficas) e ex vitro (autotrófica e em condições de casa de 

vegetação, com inúmeros fatores a se adaptar: umidade, substrato, irradiância e oferta 

nutricional), se caracterizando como a etapa na qual ocorrem as maiores perdas (DUTRA; 

WENDLING; BRONDANI, 2009; OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013). 

Inúmeros são os fatores que influenciam a micropropagação, tais como, tipo de 

explante, meio de cultivo, fonte e concentração de açúcares e reguladores de crescimento, 

taxa de multiplicação, altura das plantas, presença e intensidade de estiolamento, forma, 
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coloração e tamanho das folhas, formação de calos, desenvolvimento de raízes, perdas por 

contaminação microbiana, oxidação e eficiência da aclimatização (LIMA; MORAES, 2006; 

NAVROSKI et al., 2014). Uma desordem em qualquer destes fatores pode culminar em 

alterações morfofisiológicas nocivas ao desenvolvimento da planta (PALMA et al., 2011). 

Por essa razão muitos estudos buscam a otimização de protocolos, adequando-os a 

cada espécie (ALMEIDA, 2012; BACCARIN, 2012; BACCARIN et al., 2015; BRONDANI 

et al., 2012; GRANER, 2009). Segundo Kerbauy (1997), a otimização do tempo de cultivo e a 

obtenção de características genéticas esperadas dependem do estabelecimento de um 

protocolo que combine adequadamente os fatores da composição do meio de cultura e 

condições de cultivo. 

 

2.2.1 Escolha do Explante 

Culturas de tecidos vegetais são iniciadas a partir de pequenos pedaços de plantas, 

chamados explantes, tomados a partir de qualquer parte (AHLOOWALIA et al., 2004). Os 

explantes são constituídos de um conjunto de células em variados estádios fenológicos, 

fisiológicos e bioquímicos. Dessa forma, diferentes fontes de explantes são testadas para 

micropropagação, buscando o material com melhor resposta morfogenética, levando-se em 

conta o nível de diferenciação do tecido utilizado e a finalidade da micropropagação 

(HARTMANN et al., 2011; OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013; SCHUCH et al., 2008; 

WENDLING; DUTRA; GROSSI, 2006; WENDLING; XAVIER, 2003). 

O genótipo do material colocado em cultura e o estado da planta-matriz, também, 

influenciam fortemente a morfogênese, no crescimento e nas taxas de multiplicação in vitro. 

Usualmente verifica-se variabilidade clonal no desenvolvimento in vitro, com genótipos que 

respondem positivamente à condição in vitro e a diferentes meios de cultura, e clones que 

necessitam de ajustes específicos no meio de cultura e nas condições de cultivo (BORGES et 

al., 2011; GEORGE; DEBERGH, 2008; SOBROSA; CORDER, 2003). Por essa razão a 

escolha do explante para introdução no cultivo in vitro está relacionada com a viabilidade e 

produtividade do material, ou seja, a capacidade de resposta que o material possui em 

regenerar plantas inteiras (TORRES et al., 2000). Diferenças significativas nessa capacidade 

estão relacionadas ao se variar o tipo de explante e a época de coleta (BORGES et al., 2011; 

HARTMANN et al., 2011; SILVA et al., 2011). 

Outro aspecto que deve ser considerado consiste na idade do material a ser utilizado, 

uma vez que durante a transição da fase juvenil para adulta, algumas espécies sofrem 
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alterações ponderáveis e a maturação pode causar variações na capacidade propagativa, 

principalmente quanto ao potencial de clonagem. (HARTMANN et al., 2011; SCHUCH et al., 

2008; WENDLING; XAVIER, 2003). Sendo assim, o uso de material adulto, como fonte de 

explante, no caso de espécies lenhosas, deve priorizar a seleção dos explantes a partir de 

brotações fisiologicamente ativas em estádio primário de crescimento, ou seja, mesmo sendo 

árvores adultas, os explantes devem possuir características juvenis (HARTNEY, 1980; 

OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013). 

Alguns estudos tem testado o uso de brotações epicórmicas a partir de galhos ou 

ramos, os quais são colocados em condições ambientais adequadas (casa de vegetação) para a 

emissão das brotações e, ao atingirem tamanho adequado, são estaqueadas e, ou, enxertadas 

para a formação de mudas, que serão posteriormente utilizadas como fontes explantes para o 

cultivo in vitro. (ALMEIDA et al., 2007; BACCARIN, 2012; BACCARIN et al., 2015; 

WENDLING et al., 2013; XAVIER; SANTOS, 2002). O anelamento na base do tronco é uma 

alternativa indicada para obtenção de explantes (ALFENAS et al., 2004), no qual faz-se a 

incisão de cerca de 1-2 cm de espessura em torno da circunferência do caule, na base da 

árvore a cerca de 10-15 cm de altura em relação ao solo, a uma profundidade suficiente para 

interromper o líber, porém, que não danifique o lenho, e, após aproximadamente 20 dias, é 

possível observar brotações sendo emitidas na região inferior da incisão, e aos 45-50 dias 

coleta-se estas brotações para a extração das estacas que serão acondicionadas em casa de 

vegetação e, também servirão como fonte de explantes (BACCARIN, 2012; BACCARIN et 

al., 2015; HARTNEY, 1980; OLIVEIRA; DIAS; BRONDANI, 2013). Algumas plantas 

podem morrer quando do anelamento total, por essa razão pode-se proceder o semi-

anelamento ou anelamento parcial, evitando perdas de matrizes com alto potencial econômico 

e valor genético. 

No caso específico de Eucalyptus, as fontes de explantes para inoculação in vitro 

provêm de matrizes cultivadas em ambiente protegido, mini ou microjardim clonal, brotações 

epicórmicas de árvores adultas, brotações de árvores decepadas ou ainda de galhos podados. 

(DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009). Na sua grande maioria, tem se utilizado a 

proliferação de gemas axilares provenientes de explantes obtidos tanto de plântulas como de 

material adulto, por ser simples comparativamente aos sistemas de micropropagação por 

embriogênese somática e apresenta resultados satisfatórios (DUTRA; WENDLING; 

BRONDANI, 2009; GOMES; CANHOTO, 2003; WATT, 2014; XAVIER; WENDLING; 

SILVA, 2009). Avaliações realizadas em campo com plantas micropropagadas de Eucalyptus, 

por meio de proliferação de gemas axilares, apresentam altas taxas de crescimento e 
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uniformidade, comparáveis ou superiores àquelas obtidas de sementes ou produzidas pela 

estaquia (WATT et al., 2003). 

 

2.2.2 Meio de Cultivo 

Os meios de cultura utilizados na micropropagação fornecem as substâncias essenciais 

para o crescimento dos tecidos e controlam, em grande parte, o padrão de desenvolvimento in 

vitro (CALDAS et al., 1998), podem ser sólido, semi-sólido ou líquido, dependendo da 

presença ou ausência de agentes geleificantes (PRAKASH; HOQUE; BRINKS, 2004). 

Durante as últimas décadas, muitos tipos de meio têm sido desenvolvidos no cultivo in vitro. 

Composições de meio foram formuladas para diversas plantas e tecidos específicos. Em geral, 

a escolha do meio é ditada pelo propósito e a espécie da planta ou variedade a ser cultivada. 

Os meios de cultura mais utilizados na micropropagação do eucalipto estão descritos 

na Tabela 1, sendo eles: o MS desenvolvido por Murashige e Skoog (1962), o WPM (Woody 

Plant Medium), formulado por Lloyd e McCown (1980) e o JADS elaborado por Correia et al. 

(1995) (ALMEIDA, 2012; ANDRADE; ALMEIDA; GONÇALVES, 2006; BILLARD; 

LALLANA, 2005; BORGES et al., 2011; BRAVO et al., 2008; BRONDANI et al., 2009; 

2012; DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009; GLOCKE, et al., 2006; GRAÇA et al., 

2001; OLIVEIRA-CAUDURO et al., 2014; SHARMA; RAMAMURTHY, 2000; 

SOBROSA; CORDER, 2003; WATT, 2014; WATT et al., 2003). 
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Tabela 1 - Composição nutricional dos meios de cultura WPM , MS e JAD utilizados na micropropagação do 

gênero Eucalyptus 

COMPONENTE PESO MOLECULAR 
MEIOS DE CULTIVO 

WPM MS JADS 

Macronutrientes (g L
-1

) (mg L
-1

) 

NH4NO3 80,04 400 1.650,00 320 

KNO3 101,11 – 1.900,00 809 

CaCl2.2H2O 147,02 96 440 – 

Ca(NO3)2.4H2O 236,15 556 – 1.181,00 

KH2PO4 136,09 170 170 408 

K2SO4 174,26 990 – – 

MgSO4.7H2O 246,48 370 370 739,5 

Micronutrientes (g) (mg L
-1

) 

Na2-EDTA.2H2O 372,24 37,3 37,3 74,5 

FeSO4.7H2O 278,02 27,8 27,8 55,6 

MnSO4.H2O 169,01 16,9 16,9 16,9 

ZnSO4.7H2O 287,54 8,6 8,6 16,9 

H3BO3 61,83 6,2 6,2 3,1 

KI 165,99 – 0,83 – 

CuSO4.5H2O 249,68 0,25 0,025 1,25 

Na2MoO4.2H2O 241,95 0,25 0,25 0,15 

CoCl2.6H2O 237,93 – 0,025 0,25 

Vitaminas (g) (mg L
-1

) 

Tiamina-HCl 337,3 1 0,1 5,0 

Piridoxina-HCl 205,6 1 0,5 0,5 

Ácido nicotínico 123,11 1 0.5 0,5 

Pantotenato Ca
2+

 476,54 1 – 2,4 

Biotina 244,3 0,01 – – 

Aminoácidos (g) (mg L
-1

) 

Cisteína 121,16 – – 5,0 

Glicina 75,07 1,0 2,0 – 

Fonte de carbono (g) (mg L
-1

) 

Mio-inositol 180,16 100 100 100 

Sacarose 342,3 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 

 

O meio de cultivo MS (Tabela 1) e suas modificações são os mais utilizados 

comercialmente (LEIFERT et al., 1991). Já o WPM (Tabela 1) foi desenvolvido 

especialmente para espécies lenhosas com composição salina inferior ao do MS e com maior 
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oferta de Tiamina (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998), sendo bastante utilizado na 

promoção da calogênese e da organogênese (GLOCKE et al. 2006; WERNER et al., 2010) 

além de ser considerado o mais apropriado para a multiplicação de gemas adventícias de E. 

benthamii em comparação com os meios de cultura MS ou JADS (BRONDANI et al., 2012). 

O JADS (Tabela 1), por sua vez, é específico para o gênero Eulalyptus, e sua formulação foi 

baseada em testes e pesquisas sobre as exigências nutricionais de E. grandis Hill 

(ANDRADE; ALMEIDA; GONÇALVES, 2006; BRAVO et al., 2008; SANTOS; 

WENDLING; GROSSI, 2004). 

Mesmo o JADS tendo sido desenvolvido para o gênero, observa-se variações nas 

respostas dependendo do genótipo a ser micropropagado, havendo melhores resultados 

usando-se um ou outro meio. Segundo Souza et al. (2006) o comportamento em razão do tipo 

e composição do meio de cultura varia não somente de acordo com a espécie, mas entre 

genótipos de uma mesma espécie e até entre explantes de um mesmo genótipo, por 

apresentarem demandas específicas. Em estudos com Eucalyptus saligna, por exemplo, ao 

testar os meios MS, WPM e JADS na organogênese em explantes cotiledonares, Dibax et al. 

(2010a) obtiveram como melhor resposta o uso do meio MS seguido do meio WPM, 57,5 e 

55% respectivamente. 

Para a multiplicação in vitro dos clones de Eucalyptus urophylla x E. globulus e 

Eucalyptus grandis x E. globulus, os meios de cultura MS e JADS foram os mais  adequados, 

com tendência de melhores resultados do meio MS na segunda e terceira introduções in vitro 

(BORGES et al., 2011). Entretanto para a multiplicação de Eucalyptus erythronema × E. 

stricklandii (GLOCKE et al. 2006), Eucalyptus globulus (PINTO et al. 2008), Eucalyptus 

camaldulensis (DIBAX et al., 2010b) e Eucalyptus benthamii (BRONDANI et al., 2012) o 

WPM foi o melhor. 

Ressalta-se ainda que de acordo com a etapa da micropropagação as exigências 

também se alteram, havendo em muitos casos a necessidade de se modificar o meio. Um 

exemplo disso foi o trabalho que avaliou a organogênese do híbrido Eucalyptus benthamii x 

E. dunnii, e obteve como o meio de cultura mais indicado para formação de gemas o MS com 

metade dos sais e os meios indicados para multiplicação de brotações o MS e o WPM 

(OLIVEIRA-CAUDURO et al, 2014). 
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2.2.3 Fonte de Carboidrato 

A sacarose é a principal fonte de carboidrato utilizada nos meios de cultura, atuando 

como fonte de energia, fornece carbonos precursores para a biossíntese de componentes 

estruturais e funcionais, como oligossacarídeos, aminoácidos e outras moléculas necessárias 

para o crescimento (CALDAS et al., 1998). 

Faria et al. (2004) verificaram que a adição de 60 g L
-1

 de sacarose no meio MS 

proporcionou maior crescimento e taxa de multiplicação orquídea. Palma et al. (2011) 

testando três concentrações de sacarose (30, 60 e 90 g L
-1

) no cultivo in vitro de 

Cochlospermum regium, observaram uma diminuição na porcentagem e intensidade de 

hiperhidricidade conforme o aumento da concentração de sacarose no meio de cultura. 

A concentração de carboidrato utilizado nos meios de cultura para Eucalyptus pode 

variar de acordo com as fases: multiplicação, alongamento ou enraizamento, mas em geral é 

mantida entre 20 e 30 g L
-1

 (ALMEIDA, 2012; BACCARIN, 2012; BORGES et al., 2011; 

BRONDANI et al., 2012; DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009; GRATTAPAGLIA; 

MACHADO, 1998). 

Existem estudos que mostram que o uso de sacarose proporciona uma cultura 

dependente e com fotossistemas subdesenvolvidos para a fotossíntese, criando sérios 

problemas na etapa de aclimatização das plantas. Por essa razão tem-se desenvolvidos 

técnicas de cultivo sem a adição de sacarose nos meios (micropropagação fotoautotrófica = 

sugar-free). Na micropropagação fotoautotrófica, por não se utilizar açúcar o crescimento das 

culturas ou acumulação de carboidratos depende em grande parte da fotossíntese e absorção 

de nutrientes inorgânicos (DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009; KOZAI; KUBOTA, 

2005). 

 

2.2.4 Condições de Cultivo 

As condições de cultivo referem-se principalmente ao regime de luz (qualidade e 

fotoperíodo) e temperatura. Tais condições são inteiramente dependentes da cultura a ser 

micropropagadas , variando-se temperaturas de 23 a 27 ºC e fotoperíodo de 16 a 18h de luz e 

irradiância de 40 a 200 μmol m
-2

 s
-1

 (AGGARWAL et al., 2012; BORGES et al., 2011; 

NAKHOODA; WATT; MYCOCK, 2011). No caso específico de Eucalyptus utiliza-se 

geralmente 25 ± 2°C de temperatura, 16 horas de luz e 42 μmol m
-2

 s
-1

 de irradiância 

(ALMEIDA, 2012; BACCARIN, 2012; BRONDANI et al., 2012). 
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O pH corresponde a outro fator importante, do ponto de vista das condições de cultivo, 

que pode alterar a disponibilidade de nutrientes e reguladores de crescimento 

(GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; PASQUAL et al., 2002). A mudança de pH do meio 

de cultura pode influenciar a absorção de outros componentes como sais, vitaminas e 

reguladores de crescimento, e, assim, afetar a continuação do desenvolvimento da cultura 

(KUBEŠ et al., 2014; PULLMAN; JOHNSON, 2009). Além disso, interfere nas reações 

bioquímicas, principalmente, pela ativação ou desnaturação enzimática (PARVEEN; 

SHAHZAD, 2014). 

Entretanto, da mesma maneira que ocorre com a sacarose, em que a melhor fonte e 

concentração dependerão da espécie vegetal e da fase do processo de micropropagação 

(NICOLOSO et al., 2003), para o pH, apesar de existir uma convergência a respeito do pH 5,8 

como ideal, também podem ocorrer variações na adequação de acordo com as diferentes fases 

da morfogênese, como o estabelecimento da cultura, na proliferação de ramos e na indução de 

raízes (OSTROLUCKÁ et al, 2004; PARVEEN; SHAHZAD, 2014). 

Por fim, o tipo de frasco, o teor de umidade, tipo de meio (qualidade nutricional), 

quantidade de material por frasco, trocas gasosas, podem exercer papel preponderante no 

sucesso da micropropagação (NOWAK; PRUSKI, 2004) e sua manutenção pode ser 

determinante para manter um ambiente adequado ao desenvolvimento das microplantas, de 

modo a realizar trocas de cultivo (subcultivo ou subcultura) em intervalos pré-determinados e 

constantes, uma vez que tais condições podem variar e se tornar mais escassas com o passar 

do tempo. Esse período de troca pode variar entre 20 e 30 dias para a maioria das espécies de 

Eucalyptus (DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009). 

 

2.2.5 Contaminações Microbianas 

A presença de contaminantes crescendo no meio de cultivo é responsável por perdas 

consideráveis de material com alto potencial genético em laboratórios de pesquisa e 

biofábricas (MORENO-VÁZQUEZ et al., 2014; THOMAS; ASWATH, 2014; THOMAS et 

al., 2007, 2008; THOMAS; KUMARI, 2010; THOMAS; SOLY, 2009). Isso se deve ao fato 

de que os microrganismos contaminantes competem com os explantes pelos nutrientes do 

meio de cultura, além de liberar no meio metabólitos tóxicos que podem ocasionar a morte da 

planta (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; PEREIRA; BOLIANI; FURLANI JÚNIOR, 

2014; PEREIRA; MATTOS; FORTES, 2003). 
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Os contaminantes podem expressar-se imediatamente após a introdução das plantas in 

vitro. Os fungos filamentosos e leveduras raramente permanecem latentes in vitro (DANBY et 

al., 1994; LEIFERT; MORRIS; WAITES, 1994). Já no caso de bactérias, o crescimento 

diferencial pode indicar falhas em etapas distintas durante o estabelecimento. Sendo assim, 

considera-se que a presença de bactérias Gram negativas no ambiente in vitro geralmente 

ocorre quando a desinfestação inicial foi ineficiente e a presença de bactérias Gram positivas 

indica ineficiência na esterilização do meio de cultura ou no manuseio, além de assepsia 

inadequada do operador (LEIFERT; CASSELLS, 2001). 

As contaminações microbianas ocorrem por diversos fatores, como por exemplo, o uso 

de explantes contaminados, ambientes laboratoriais inadequadamente limpos, técnicas de 

cultura de tecidos incorretas, ou ainda, uso de instrumentos contaminados durante a 

manipulação das culturas (LATA et al., 2006; MIZRA et al., 2001; SHEN et al., 2010; 

THOMAS; ASWATH, 2013; THOMAS; GOPLAKRISHNAN; KRISHNAREDDY, 2011). 

Adicionalmente, salienta-se que a intensidade de contaminação pode variar de acordo com o 

tipo e origem de explante, época do ano e do ambiente onde são coletados os explantes 

(DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009). 

Para minimizar os efeitos desses contaminantes na micropropagação ou eliminá-los da 

superfície dos explantes, tem se utilizado diferentes procedimentos de desinfestação (FANG; 

HSU, 2012). Sendo que os métodos mais empregados, para este fim, são: o álcool (70 a 80%), 

pelo alto potencial germicida, além de um ótimo surfactante, facilitando a ação de outros 

produtos; e o hipoclorito de sódio (0,1 a 0,5% de cloro ativo) (DUTRA; WENDLING; 

BRONDANI, 2009; GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; PEREIRA; BOLIANI; 

FURLANI JÚNIOR, 2014; THOMAS, 2012). 

No caso específico de Eucalyptus, a sua desinfestação será mais ou menos simples, 

dependendo do local de cultivo e manutenção da planta matriz doadora de explantes, ou seja, 

a desinfestação superficial de explantes de eucalipto será fácil quando material utilizado for 

juvenil e retirado de plantas cultivadas em ambientes protegidos. Em contrapartida será 

dificultada quando as brotações forem provenientes de árvores mantidas em condições de 

campo (DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009; McCOMB; BENNETT, 1986). 

De qualquer maneira, com o objetivo de minimizar as contaminações durante a 

micropropagação, tem sido recomendado o uso de tratamentos fitossanitários nas plantas 

matrizes, para manter a níveis baixos a comunidade epifítica. Em geral, soluções 

antimicrobianas de ação sistêmica e de contato são pulverizadas nas plantas para o controle de 

agentes microbianos (WENDLING; DUTRA; GROSSI, 2006). Além disso, a manutenção 
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nutricional e sanitária das matrizes fornecedoras dos explantes é imprescindível (OLIVEIRA; 

DIAS; BRONDANI, 2013). 

 

2.2.6 Contaminação versus Manifestação 

Contaminação microbiana tem sido muito confundida na literatura com manifestação 

microbiana. A diferença é que a manifestação ocorre pelo surgimento de endófitos latentes no 

meio de cultura em razão de alterações ambientais e estresses físicos, químicos ou mecânicos. 

Dessa maneira, pequenas alterações nas condições ambientais (temperatura, pH, 

luminosidade, composição do meio, ou a transferência para a estufa) (LEIFERT; CASSELLS, 

2001; THOMAS; KUMARI, 2010) podem permitir uma rápida manifestação de endófitos no 

meio de cultura. Adicionalmente, o número de subcultivos, ou o cultivo in vitro prolongado 

de espécies, com vistas à manutenção de germoplasma (JIMTHA et al., 2014) ou ao 

rejuvenescimento de espécies adultas (ALFENAS et al., 2004; BACCARIN et al., 2015; 

BRONDANI et al., 2012; DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009), tem sido apontado 

como um promotor de crescimento (manifestação), no meio de cultivo, de alguns 

microrganismos endofíticos latentes. 

Quando a manifestação ocorre em níveis aceitáveis e consegue-se conviver com ela, 

sem prejudicar o desenvolvimento da planta recomenda-se em alguns casos manter o 

subcultivo das microplantas (PIOTTO, 2013) de modo a não descartar o material 

desnecessariamente. Mas em alguns casos essas manifestações ultrapassam o limite do 

aceitável e prejudicam o desenvolvimento das espécies, tornando-se prejudiciais ou 

vitropatogênicas (produzindo sintomas visíveis sobre as plantas e/ou o crescimento visível no 

meio de cultura) (MORENO-VÁZQUEZ et al., 2014; THOMAS, 2006; THOMAS et al., 

2007; THOMAS; PRABHAKARA; PITCHAIMUTHU, 2006; THOMAS; PRAKASH 2004). 

Quando o meio de cultura é modificado, por exemplo, altera-se a composição, balanço 

hormonal, podendo estimular uma maior exsudação por parte das plantas, resultando no 

crescimento bacteriano. Do mesmo modo, a alteração na temperatura pode promover o 

crescimento microbiano pelo estabelecimento de uma temperatura ótima ao desenvolvimento, 

quanto pelo aumento da exsudação, por parte da planta. (LEIFERT; CASSELLS, 2001). 

Consequentemente, quando a manifestação se estabelece e se multiplica, ela pode causar 

sérios prejuízos à espécie cultivada, com severa deterioração dos explantes, devido à 

produção de metabólitos fitotóxicos pelas bactérias, tais como os ácidos láctico e acético, 

cianeto (LEIFERT; CASSELLS, 2001; PEREIRA; MATTOS; FORTES, 2003). 
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Nestes casos o mais recomendável é o descarte do material, mas quando a manutenção 

é necessária, podem ser feitos tratamentos curativos adicionando, ao meio de cultivo, 

antibióticos, como ampicilina sódica, agrimicina, cloranfenicol, acido nalidíxico, gentamicina 

e cefazolina, por períodos que variam de meses a dias recomenda-se o descarte do 

(PEREIRA; MATTOS; FORTES, 2003; PEREIRA; BOLIANI; JUNIOR, 2014; THOMAS, 

2011). Para Eucalyptus cloeziana com o objetivo de controlar a manifestação bacteriana 

endofítica, o uso, por 30 dias, dos biocidas clorometil-isotiazolinona + metil-isotiazolinona e 

o timentin foram efetivos no controle, sem comprometer efetivamente a morfofisiologia das 

microcepas, proporcionando melhor vigor das microcepas em função da maior assimilação 

dos nutrientes (LEONE, 2013). 

Os fatores que determinam a manifestação endofítica, apesar de bem teorizados, são 

pouco compreendidos na prática, havendo a necessidade de estudos que avaliem como elas se 

iniciam, e qual momento certo de atuar com uma convivência amigável, ou com a eliminação 

do material. Dessa forma, a atribuição do conceito de “contaminação” a toda manifestação 

microbiana evidente nos meios de cultura é arbitrária, pois se deve ponderar que existe em 

todas as espécies vegetais uma microbiota bacteriana endofítica, conferida em diversos 

trabalhos com microplantas consideradas axênicas (ABREU-TARAZI et al., 2010; 

ALMEIDA et al. 2005, 2009; DIAS et al., 2009; POLESI, 2010). A distinção entre 

“contaminação” e “manifestação” microbiana é fundamental para evitar descartes 

desnecessários de matrizes com alto potencial genético, além de se considerar que a interação 

entre os microrganismos endofíticos e as plantas é bastante vantajosa por acarretar inúmeros 

benefícios nos processos morfogênicos. 

 

2.3 Microrganismos Endofíticos 

Semelhante ao microbioma de animais intensamente estudado, as plantas abrigam uma 

vasta gama de microrganismos que formam uma comunidade biológica complexa (JIMTHA 

et al., 2014; MENGONI; SCHAT; VANGRONSVELD, 2010; PINI et al., 2012; RYAN et al., 

2008). Dependendo da região colonizada da planta, essa comunidade microbiana pode ser 

classificada como microrganismos epifíticos (habitam a superfícies de folhas ou hastes) e 

endofíticos (colonizam a endosfera, ou interior dos tecidos vegetais) (IKEDA et al., 2010; 

PINI et al., 2012). 

Os microrganismos endofíticos ou endófitos são classificados como aqueles que vivem 

dentro da planta em parte ou em todo o seu ciclo de vida, sem, no entanto, causar qualquer 
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sintoma visível de sua presença, podendo ser isolados de tecidos de plantas com desinfestação 

superficial (HARDOIM; OVERBEEK; ELSAS, 2008; QIN et al., 2011; SUN et al., 2008). 

Eles habitam as regiões saudáveis da planta, ou regiões assintomáticas, numa densidade entre 

10
3
 a 10

6
 UFC por grama de tecido fresco (BANDARA; SENEVIRATNE; KULASOORIYA, 

2006; SHENG et al., 2011). São transmitidos maternalmente (vertical) ou horizontalmente de 

forma passiva ou através de vetores (HAMILTON et al., 2012). 

Embora o conhecimento da ecologia e filogenia de microrganismos endofíticos tenha 

se acumulado rapidamente durante as últimas duas décadas, perguntas básicas sobre a origem 

evolutiva, especiação e papel ecológico dos endofíticos permanecem largamente sem resposta 

(SAIKKONEN et al., 2004). Sabe-se que as, aproximadamente, 300.000 espécies de plantas 

existentes na terra hospedam pelo menos um microrganismo endofítico (GUO et al., 2008; 

SAIKKONEN, 2007), e que na maioria dos casos o que estabelece é uma relação 

(endófito/planta hospedeira) de simbiose e provavelmente mutualística (ARDANOV et al., 

2012; GUO et al., 2008). Simbiose é a relação ecológica estabelecida entre dois ou mais 

indivíduos interespecíficos, que se estende por um contínuo e pode variar com o tempo 

(CRAWFORD; CLARDY, 2011). 

Uma interação simbiótica pode ser positiva (mutualismos), negativa (patogênese ou 

parasitismo), ou neutra para um ou ambos os indivíduos (comensalismo) (HAMILTON et al., 

2012). No caso específico do mutualismo as plantas se beneficiam extensivamente ao abrigar 

estes microrganismos, que auxiliam no seu crescimento e desenvolvimento (DING; 

PALMER; MELCHER, 2013; DUAN et al., 2013; GAGNE-BOURGUE et al., 2013; RYAN 

et al., 2008; SHENG et al., 2011). Eles, por sua vez, ao habitarem regiões 

microecologicamente distintas recebem suprimento nutricional adequado (C e N) e são 

protegidos contra condições ambientais adversas, como por exemplo, excesso de luz solar, 

raios ultravioletas, etc (DUAN et al., 2013). 

 

2.3.1 Mutualismo dos Endófitos 

Estudos com estes microrganismos geram informações importantes para entender a 

biologia da interação com as plantas, além de poderem revelar linhagens promissoras para o 

controle de patógenos de plantas, promoção de crescimento da planta, entre outras vantagens 

em relação a aspectos agronômicos, bem como produção de metabólitos com interesse 

biotecnológico e farmacológico (Figura 2) (IKEDA et al., 2013). 
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Dentro do controle biológico de doenças o uso de microrganismos endofíticos tem 

gerado bons resultados (ARAVIND et al., 2010; HO et al., 2015). Muitas pesquisas sugerem 

que as comunidades endofíticas estão diretamente envolvidas na defesa da planta, podendo 

reduzir a invasão de patógenos por vários mecanismos, dentre eles pode-se citar a competição 

pelo mesmo nicho de colonização, a produção de uma vasta gama de compostos contra o 

invasor, e a indução de resistência sistêmica das plantas (ARDANOV et al., 2012; CHEN et 

al., 2014). 

 

 

Figura 2 - Usos e aplicações dos endófitos nos mais variados setores. Adaptado de Ryan et al. (2008) 

 

 

Estudos revelam que endófitos podem melhorar o crescimento e desenvolvimento das 

plantas, de forma direta ou indireta (LELIE et al., 2009). De maneira direta, estão envolvidos 

na fixação de nitrogênio, aumento da disponibilidade de minerais, produção de sideróforos, 

produção de reguladores de crescimento (como auxinas, citocininas e giberelinas), e supressão 

da síntese de etileno (CANBOLAT et al., 2006; EL-TARABILY, 2008; HERNANDEZ et al., 

2009; JIMTHA et al., 2014; ROSENBLUETH; MARTÍNEZ-ROMERO, 2006). 

Indiretamente beneficiam a planta, impedindo o crescimento ou atividade de patógenos, por 

meio da competição por nicho e nutrientes, por antibiose, ou produção de enzimas 
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hidrolíticas, inibição de enzimas ou toxinas produzidas pelo patógeno, ou pela indução de 

mecanismos de defesa sistêmica da planta (LELIE et al., 2009; ROSENBLUETH; 

MARTÍNEZ-ROMERO, 2006; SINGH et al., 2008). 

A fotossíntese, também responsável pelo crescimento e desenvolvimento do vegetal, é 

uma importante função fisiológica auxiliada por ecossistemas microbianos endofíticos, que 

podem fornecer energia para cada componente do sistema, proteger o fotossistema através de 

uma rede de sinais e melhorar da cadeia transportadora de elétrons (BURLAK et al., 2013). 

Levando-se em consideração a necessidade de moléculas naturais e com eficiente uso 

biotecnológico e farmacológico, os endófitos têm sido utilizados na prospecção de compostos 

bioativos, usados pelas plantas hospedeiras para defesa contra patógenos, e que, 

alternativamente, mostram-se promissores não apenas como antibióticos, mas também como 

antitumorais, além de alcaloides, terpenoides, flavonoides e esteroides (ALY et al. 2011; 

GUO et al. 2008; HUSSAIN et al., 2015; KATOCH; SALGOTRA SINGH, 2014; KOUR et 

al. 2008; QIU et al. 2010). 

Mais recentemente os microrganismos endofíticos têm despontado como úteis na 

produção de compostos bioativos com interesse na fitoremediação, devido à capacidade que 

possuem em melhorar esse processo, diretamente no metabolismo e assimilação dos metais 

pesados, ou indiretamente, impedindo a fitotoxidez da planta (AFZAL; KHAN; SESSITSCH, 

2014; ESPOSITO-POLESI, 2011; GUTIÉRREZ-GINÉS et al., 2014; LI et al., 2011; KHAN 

et al., 2015; MA et al., 2011; NEWMAN; REYNOLDS, 2005). 

 

2.3.2 Distribuição nas Plantas (Nichos de Colonização) 

Endófitos têm sido relatados colonizando raízes, caules, folhas, flores, sementes, 

frutos, tubérculos e também dentro de nódulos de leguminosas (COMPANT et al., 2011; 

McCULLY, 2001; PICCOLO et al., 2010; QIN et al., 2011; ROSENBLUETH; MARTÍNEZ-

ROMERO, 2006). Em geral, estão presentes nos espaços inter e intracelulares de diferentes 

tecidos como parênquima, epiderme, bainha do feixe vascular, xilema e floema (ALMEIDA 

et al., 2009; PICCOLO et al., 2010; POLESI, 2010; SHENG et al., 2011; THOMAS; 

SEKHAR, 2014). 

Existem diversos estudos que explicam que o início da colonização dos endófitos nas 

plantas ocorre predominantemente a partir do sistema radicular, mais precisamente nos locais 

de dano epidérmico, que surgem naturalmente, devido ao desenvolvimento de raízes laterais, 

por meio de pêlos radiculares ou em conjunções epidérmicas. Uma vez no interior da planta, 
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os endófitos colonizam a planta sistematicamente pela migração através do sistema vascular 

ou do apoplasto, ou ainda permanecem no córtex da raiz ou no xilema (COMPANT et al., 

2011; LELIE et al., 2009). 

No entanto, para o sucesso da colonização, por qualquer via, o endófito deve atender a 

uma série de condições: (1) penetrar rapidamente e de maneira generalizada nas plantas 

jovens em condições de campo; (2) colonizar um ambiente dentro das plantas que suportem a 

sua função específica (isto é, deve haver um fornecimento adequado de carbono fixo, 

substratos apropriados, pH óptimo, tensão de oxigênio, umidade, bem como os meios para o 

fluxo de metabólitos bacterianos para os locais apropriados); (3) não comprometer 

significativamente a função normal da planta (McCULLY, 2001). 

Pesquisas revelam que apesar de haver uma elevada diversidade taxonômica de 

microrganismos, apenas poucos táxons foram encontrados caracteristicamente associados à 

maioria das espécies de plantas, consequentemente, a ideia geralmente aceita é de que a 

capacidade de colonizar a planta não é uma característica comum, estando ligada a um grupo 

geneticamente propenso à associação com plantas. Esta hipótese foi recentemente suportada 

pela descoberta de que, pelo menos, na classe de Alphaproteobacteria, um repertório de genes 

comuns parece estar presente em todos os seus membros que se associam com plantas (PINI 

et al., 2011, 2012). 

Por essa razão acredita-se que as maiores densidades de endófito se localizam na 

rizosfera e diminuem progressivamente a partir das raízes para o caule e para as folhas, onde a 

densidade é menor (COMPANT et al., 2011; VAZ et al., 2014; YAN et al., 2015). Uma vez 

que as exigências devem ser cada vez maiores e devidamente atendidas pelos endófitos. 

 

2.3.3 Estrutura e Variação das Comunidades Endofíticas 

A densidade e diversidade dos organismos são moldadas pelo ambiente em que vivem, 

pelas espécies que residem os mesmos habitats com adaptações comuns, por sua ecologia e 

história evolutiva (BORCARD; LEGENDRE; DRAPEAU, 1992; FRECKLETON; JETZ, 

2009). Sendo assim, espécies estreitamente relacionadas têm a tendência de serem mais 

semelhantes do que espécies parentes distantes (HARVEY; PAGEL, 1991). Esta tendência 

em relacionar espécies que se assemelham, por acaso, mais em um traço do que o esperado é 

referido como sinal filogenético (BLOMBERG; GARLAND, 2002). 

A aplicação destes princípios, às relações endófitos-hospedeiro, auxilia no 

entendimento das variações que ocorrem no microbioma vegetal, em decorrência da espécie, 
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do cultivar, e até mesmo entre espécies transgênicas e suas respectivas progenitoras 

(ANDREOTE et al., 2010; da SILVA et al., 2014). Também podem ser influenciados pela 

idade da planta, estádio de desenvolvimento, status fisiológico, práticas agrícolas, além de 

condições ambientais como temperatura, oferta de água e nutrientes (ARDANOV et al., 2012; 

BARROS; ARAÚJO; AZEVEDO, 2010; COMPANT; CLÉMENT; SESSITSCH, 2010; 

DAVITT; CHEN; RUDGERS, 2011; GAGNE-BOURGUE et al., 2013; HARDOIM; 

OVERBEEK; ELSAS, 2008; ISLAM et al., 2010). 

A arquitetura da planta, estrutura e distribuição etária da folhagem, topografia da 

superfície foliar, nutrientes presentes na superfície das folhas e o microclima estabelecido 

(MUKHTAR et al., 2010; SAIKKONEN, 2007), presença de patógenos, ou ainda o resultado 

de processos estocásticos não explicados, podem também interferir na comunidade endofítica 

(HOLLANTS et al., 2013; LIU et al., 2012, 2013; MEJÍA et al., 2014). 

Cabe salientar, porém, que independentemente dos fatores externos aos endófitos, ou 

ambientais, existe uma especialização em colonizar uma determinada espécie (coevolução). 

Dessa maneira, de acordo com as estratégias de vida dos endófitos eles podem ser 

classificados em obrigatórios ou facultativos. Os obrigatórios são estritamente dependentes da 

planta hospedeira para seu crescimento e sobrevivência. Os facultativos, por outro lado, 

possuem uma fase de seu ciclo dentro da planta hospedeira e outra em que vivem fora delas 

(HARDOIM; OVERBEEK; ELSAS, 2008). Alguns são mais frequentes em determinado tipo 

de vegetal, designados dominantes, em contraposição há outros mais raros, chamados de 

secundários (PILEGGI, 2006). 

A especialização é um mecanismo biótico que depende de uma série de fatores 

intrínsecos e extrínsecos, como: a concorrência, parasitismo, herbivoria, reforço de barreiras 

reprodutivas, resistência do hospedeiro e coevolução de características correspondentes 

(MEJÍA et al., 2014; MORICCA; RAGAZZI, 2008; MORICCA; GINETTI; RAGAZZI, 

2012). Este processo de adaptação leva à restrição de nicho, e pode favorecer a convivência 

duradoura de espécies de endofíticos no mesmo hospedeiro (MORICCA; GINETTI; 

RAGAZZI, 2012). Por essa razão os microrganismos endofíticos obrigatórios estão 

filogeneticamente estruturados e são regidos pela história evolutiva com o hospedeiro, 

enquanto que os facultativos devem estar distribuídos mais aleatoriamente entre as espécies 

hospedeiras e fortemente influenciados por todos esses fatores ambientais supracitados 

(HOLLANTS et al., 2013). 

Segundo Ding, Palmer e Melcher (2013), em se tratando de endófitos foliares, quatro 

fatores são relevantes para as flutuações das comunidades endofíticas: espécies de plantas 
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hospedeiras, tempo, data e locais de amostragem. O mesmo autor discute que, o fator 

“espécies de plantas hospedeiras” leva em consideração o ambiente bioquímico interno e as 

características fisiológicas da planta hospedeira, bem como considera que a coevolução pode 

contribuir para as semelhanças e diferenças entre as comunidades bacterianas endofíticas. O 

fator tempo, por sua vez inclui mudanças no ambiente físico, tais como temperatura, umidade, 

irradiância e velocidade do vento, e as dinâmicas de crescimento da planta hospedeira (estádio 

fenológico). Os impactos da data de amostragem sobre a distribuição de bactérias endofíticas 

associadas, por exemplo, sugerem que durante o crescimento da planta hospedeira, as 

estruturas das comunidades bacterianas são flutuantes em resposta às mudanças dos ambientes 

bioquímicos internos e as variações do clima e meio ambiente externo em geral. Por fim, o 

fator do ambiente físico inclui as condições de solo e geobioquímicas, o efeito de plantas e 

animais ao redor, do manejo adotado, etc. 

A coevolução, também, faz com que mesmo que os endófitos tenham a disposição 

incontáveis recursos e hospedeiros, fiquem restritos a um seleto grupo de hospedeiros, ou a 

uma única espécie, ou a um único indivíduo, ou a certos órgãos de um mesmo indivíduo, e até 

mesmo em diferentes regiões de um único órgão (Figura 3) (COOK et al., 2009, 2012; 

MORICCA; GINETTI; RAGAZZI, 2012; SUKUMAR et al., 2013; VAZ et al., 2014). A 

interação competitiva entre as espécies de endofíticos de explorar um recurso comum (um 

hospedeiro ou um órgão do hospedeiro) no tempo pode levar esses invasores a se tornarem 

estreitamente especializados para uma espécie vegetal ou um órgão em particular dentro de 

cada hospedeiro (MORICCA; GINETTI; RAGAZZI, 2012). Dessa forma, uma vez dentro de 

uma determinada espécie hospedeira, os endófitos podem se distribuir de maneira distinta nos 

órgãos e tecidos, variando sua estrutura e diversidade (ARDANOV et al., 2012; 

BODENHAUSEN; HORTON; BERGELSON, 2013; ERRASTI; CARMARÁN; VICTORIA-

NOVAS, 2010; NISSINEN; MÄNNISTÖ; ELSAS, 2012; PRASANNA et al., 2012). 

Liu et al. (2013) estudaram diferentes estágios da embriogênese em linhagens de 

milho, mostrando que pode-se estabelecer uma relação entre as fases de desenvolvimento do 

embrião com mudanças significativas na sucessão da comunidade bacteriana endofítica, 

comprovada pelas diferenças nas linhagens e espécies encontradas em cada fase. Segundo os 

mesmos autores isso ocorre, pois na fase inicial de maturação da semente, muito mais 

bactérias são capazes de penetrar a semente, por ser mais tenra, representando, assim, uma 

diversidade relativamente maior de endófitos nesta fase. Durante o processo de maturação, a 

quantidade e a concentração da água e de matéria seca na semente mudam significativamente, 

influenciando os tipos de bactérias endofíticas capazes de colonizar esse novo ambiente. 
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Figura 3 - Ilustra a probabilidade de se isolar determinadas espécies de fungos endofíticos em regiões restritas da 

folha. Extraído de Vaz et al. (2014), no qual avalia a presença de fungos endofíticos em diferentes 

regiões da folha, sendo: (A) ápice da folha; (B) margem direita; (C) base da folha – próximo ao 

pecíolo; (D) margem esquerda; (E e F) nervura central 

 

 

Um aspecto importante da estrutura e variação da comunidade endofítica avaliada 

juntamente com o cultivo in vitro tem trazido a tona questionamentos quanto ao tipo de 

explante a ser introduzido. Neste contexto, aliado a capacidade de estabelecimento e 

multiplicação in vitro, o explante selecionado traz consigo uma comunidade endofítica que 

varia em decorrência do local de onde foi retirado (copa, base, ramos jovens ou adultos), uma 

vez que a diversidade endofítica se modifica nos diferentes órgãos de uma única planta (folha, 

caule, raiz, flor, fruto e semente), devido às diferenças existentes na estrutura interna dos 

órgãos da planta e os diversos tecidos do mesmo órgão, à constituição química do tecido 

vegetal e ao estado nutricional oferecido para que os microrganismos possam crescer, 

demonstrando a alta capacidade e especificidade que esses microrganismos possuem para 

sobreviver dentro de um substrato específico (tecido diferente, textura e composição química) 

(GONG; GUO, 2009; HUANG et al., 2008; IZUMI et al., 2008; MEJÍA et al., 2014). 
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2.3.4 Endófitos e o Cultivo in vitro 

No ambiente as populações endofíticas são flutuantes, ou seja, alteram-se em número e 

espécie, respondendo, principalmente, às variações das condições ambientais (regime de luz, 

de chuvas, temperatura, geadas, nutrição do solo, patógenos, outras espécies adjacentes, entre 

outros) (ARDANOV et al., 2012; BARROS; ARAÚJO; AZEVEDO, 2010; COMPANT; 

CLÉMENT; SESSITSCH, 2010; DAVITT; CHEN; RUDGERS, 2011; GAGNE-BOURGUE 

et al., 2013; HARDOIM; OVERBEEK; ELSAS, 2008; ISLAM et al., 2010). No ambiente in 

vitro as fontes geradoras de estresse, são outras, como a alta taxa metabólica (material em 

intensa multiplicação) uso de reguladores de crescimento e de sacarose (LEIFERT; 

CASSELLS, 2001; THOMAS; KUMARI, 2010), influenciando drasticamente na manutenção 

e diversidade endofítica. 

Ulrich, Stauber, e Ewald (2008) ao comparar a comunidade bacteriana endofítica de 

plantas de Populus sp oriundas de campo e de micropropagação observou redução no número 

de espécies quando o material do campo foi introduzido in vitro. Segundo Fang e Hsu (2012), 

o ambiente in vitro é responsável por acomodar apenas espécies de endófitos específicos, em 

detrimento da supressão de outros, além disso, cada espécie, cultivar ou clone geram um 

ambiente in vitro único e exclusivo, de modo a permitir a colonização de espécies mais 

adaptadas, de tal forma que como mencionado anteriormente por Hollants et al. (2013), 

somente os endófitos obrigatórios conseguem resistir aos fatores ambientais, devido a uma 

história ecológica evolutiva, já os facultativos tenderão a se manifestar no meio de cultivo. 

De qualquer maneira, assim como no ambiente in vivo e ao contrário do que se 

supunha, os microrganismos endofíticos tem despontado como importantes aliados no cultivo 

in vitro (ESPOSITO-POLESI, 2011). Segundo Pirttilä et al. (2008), o genótipo da planta e a 

composição de espécies endofíticas, aliados às condições de cultivo in vitro, representam um 

fator chave para a obtenção de culturas com alta capacidade de regeneração. Muitos estudos 

sugerem que os endófitos auxiliam a microplanta no ajuste osmótico, no desenvolvimento, 

pela produção de fitormônios, absorção de nutrientes e proteção contra ação de patógenos, 

além de favorecer o crescimento e sobrevivência das microplantas na fase de aclimatização e 

na rapidez da produção de biomassa (ABREU-TARAZI et al., 2010; ALMEIDA et al., 2005; 

2009; DIAS et al., 2009; QUAMBUSCH et al., 2014; THOMAS; SOLY, 2009). 

Adicionalmente alguns endófitos podem aumentar a tolerância ao estresse causado durante os 

subcultivos (LATA et al.2006). 
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Espécies endofíticas do gênero Methylobacterium são relatadas na literatura como 

benéficas na cultura de tecidos vegetais, por promoverem a embriogênese e organogênese, 

além de induzirem a formação de calos e brotações em Triticum aestivum, Nicotiana tabacum, 

Solanum tuberosum, e Linum usitatissimum, e permitir o desenvolvimento das plantas 

regeneradas, pela biossíntese de compostos e fitormônios como auxinas e citocininas 

(PIRTTILÄ et al., 2008; TROTSENKO; IVANOVA; DORONINA, 2001). Além disso, essas 

bactérias podem produzir vitamina B12, e remover o metanol e outros resíduos metabólicos 

do meio de cultivo (PIRTTILÄ et al., 2004, 2005). 

Algumas actinobactérias, por exemplo, produzem auxinas que podem aumentar a 

capacidade de germinação e o crescimento da microplanta (QIN et al., 2011). No caso 

específico de microplantas de Pinus sylvestris, sabe-se que alguns endófitos podem minimizar 

o escurecimento dos calos, através da formação de biofilmes que protegem contra as reações 

de oxidação e escurecimento, além da produção de compostos que afetam a morfologia e 

aumentam a viabilidade dos explantes (PIRTTILÄ et al., 2004, 2008; PIRTTILÄ; 

LAUKKANE; HOHTOLA, 2002). 

Vários estudos evidenciaram a onipresença de endófitos em espécies cultivadas in 

vitro, sem lhes causar danos, dentre elas uva, mamão, melão, banana, abacaxi, orquídea, 

pupunha, manjericão, mogno, eucalipto, pinheiro, sequoia, violeta, cúrcuma, cana-de-açúcar, 

teca, morango, entre outros (ABREU-TARAZI et al. 2010; ALMEIDA et al., 2005; 2009; 

DIAS et al., 2009; POLESI, 2010; THOMAS et al. 2008, 2007; THOMAS; PRABHAKARA; 

PITCHAIMUTHU, 2006; THOMAS; PRAKASH, 2004; THOMAS; SOLY, 2009). Sendo 

assim, a presença de tais microrganismos pode não representar problemas reais à cultura, e 

ainda constituir um ganho ao mantê-los na planta, pois, além de não apresentarem 

características patogênicas, também se configuram como vetores genéticos, agentes de 

controle biológico e fonte de metabólitos secundários, dentre outros (ALMEIDA et al., 2005; 

DONATO et al. 2005; LONDE et al. 2007). Em recente estudo com microplantas de E. 

benthamii, Piotto (2013) constatou que na maioria dos casos as manifestações, que cresceram 

no meio de cultivo repentinamente após meses de subcultivos, surtiram efeito neutro (sem 

danos) ou benéfico nas microcepas, havendo incremento no número de brotações e na massa 

seca. 
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2.3.5 Investigação da Comunidade Endofítica 

O isolamento, mesmo sendo um método amplamente utilizado ainda hoje nas 

pesquisas com endofíticos, possui como desvantagem o fato de que certas espécies de 

microrganismos podem ter exigências específicas para crescimento e, consequentemente, não 

desenvolverão colônias prontamente nas placas, havendo, portanto, uma limitação desse 

processo de análise, por não se conhecer perfeitamente as características e necessidades 

desses microrganismos (GARBEVA et al., 2001). Outro aspecto é que a proporção da 

diversidade microbiana identificada usando as técnicas convencionais de cultivo é de 1% das 

espécies existentes (LI et al., 2010). Essas limitações metodológicas têm restringido o 

conhecimento sobre endófitos.  

No entanto, a detecção molecular com base na análise de DNA direta faz com que 

essas etapas demoradas sejam desnecessárias, com uma sensibilidade suficiente para a 

maioria dos grupos de bactérias (LÓPEZ et al., 2009). A detecção molecular por PCR é 

geralmente baseada na análise de três tipos de sequências: genes relacionados à patogênese, 

genes e operons ribossomais plasmídial (incluem os 16S, 23S e 5S genes bem conservados e 

relativamente variáveis) (LÓPEZ et al., 2009; MORENO-VÁZQUEZ et al., 2014). 

O gene ribossomal 16S a partir de extratos de rDNA é o mais útil para a identificação 

de bactérias em nível de gênero (HUYS et al., 2008). Reações em cadeia da polimerase 

(Polymerase Chain Reaction – PCR), dessas regiões é uma metodologia bem estabelecida 

para amostras ambientais, hospitalares, água e alimentos (MORENO-VÁZQUEZ et al., 

2014). Mais recentemente, juntamente com técnicas de fingerprinting, tem sido utilizada com 

sucesso para identificação e estudos da diversidade genética endofítica entre populações de 

plantas (ABREU-TARAZI et al., 2010; ALMEIDA et al., 2009; ANDREOTE et al., 2010; 

IKEDA et al., 2013; LI et al., 2010; LIU et al., 2013; PINHEIRO et al., 2013; RAMOND et 

al., 2013; SESSITSCH et al., 2002; SUN et al, 2008). 

Dentre as metodologias baseadas no 16S rDNA, destaca-se o DGGE por fornecer uma 

rápida caracterização das comunidades microbianas cultiváveis e não cultiváveis (LACAVA 

et al., 2006; PINHEIRO et al., 2013; RAMOND et al., 2013). Esta técnica identifica 

diferenças estabelecidas no comportamento desnaturante da dupla fita de DNA, com mesmo 

comprimento, mas diferentes quanto à composição básica (pares de base), que submetida a 

um gradiente crescente de concentração de agentes desnaturantes (uréia e formamida), se 

separam em fragmentos discretos, chamados de domínios de desnaturação (GARBEVA et al., 

2001; LACAVA et al., 2006; MUYZER, 1999; MUYZER; SMALLA, 1998). Assim, 
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teoricamente, cada banda no gel representa uma espécie ou um grupo de espécies de bactéria, 

e a imagem final do gel corresponderá a um padrão referente ao microbioma bacteriano das 

plantas estudadas. 

Sua aplicabilidade se relaciona ao estudo de comunidades endofíticas de diversas 

espécies vegetais e para detecção de possíveis alterações nessas comunidades em decorrência 

de modificações no ambiente (ABREU-TARAZI et al., 2010; ALMEIDA et al., 2009; da 

SILVA et al., 2014; PINHEIRO et al., 2013; POLESI, 2010; RAMOND et al., 2013; 

THOMAS et al., 2008). 

O uso dessas diferentes técnicas para o estudo das comunidades endofíticas, têm 

levantado a eficácia desses métodos, principalmente, no tocante a amplificação do gene 16S 

rRNA de Bactéria, devido ao fato de que o DNA total extraído da planta, inclui DNAs que 

não são propriamente da comunidade endofítica, havendo, portanto, a possibilidade de 

superestimar a comunidade ou ainda, aferir sua existência de maneira equivocada. Pensando 

em minimizar essas interferências por parte das organelas vegetais (cloroplasto e 

mitocôndrias), Chelius e Triplett (2001) desenharam o primer 799f (5'AAC MGG ATT AGA 

TAC CCK G 3') que amplifica a maioria das sequências bacterianas, pois possui alta 

especificidade com gene 16S rRNA de Bactéria, excluindo o DNA cloroplastidial, e gerando 

um produto mitocondrial de aproximadamente 1,5 vezes o tamanho do produto bacteriano. 

Juntamente com o 1492r (LANE, 1991) o 799f tem sido amplamente utilizado em estudos 

com endófitos, para aumentar a concentração do DNA bacteriano antes da amplificação com 

grampo GC (ANDREOTE et al., 2009; BODENHAUSEN; HORTON; BERGELSON, 2013; 

LIU et al., 2013; SUN et al., 2008; THOMAS; SOLY, 2009). 

A figura 4 ilustra as etapas e procedimentos da análise de DGGE e como os primers 

799f e 1942r atuam nas amostras, eliminando os interferentes, deste modo o que se tem como 

resultado final é um perfil no gel de acrilamida das comunidades bacterianas endofíticas 

presentes nas diferentes amostras de planta, permitindo assim, uma avaliação da diversidade 

de endófitos. 
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Figura 4 - Esquema dos diferentes procedimentos para a realização de uma análise de DGGE, utilizando os 

primers 799f e 1492r para melhor avalição da diversidade da comunidade endofítica presente nas 

plantas 

 

 

Além das técnicas moleculares as análises histológicas têm servido como prova 

definitiva de colonização dos tecidos vegetais pelos endófitos (ALMEIDA et al., 2009; 

COMPANT et al., 2008, 2011; POLESI, 2010; THOMAS, 2011; THOMAS; REDDY, 2013). 

Em adição, as análises usando testes histoquímicos, podem ainda servir como indicativo da 

presença de microrganismos endofíticos na planta hospedeira, pelas possíveis alterações 

causadas nos perfis metabólicos (pela produção ou estimulo à produção) e na anatomia em 

decorrência dessa colonização, verificar a presença de metabólitos, uma vez que a técnica se 

baseia em reações cromáticas utilizadas no reconhecimento da natureza química das 

membranas e conteúdo celular (ESPOSITO-POLESI; ALMEIDA; ALMEIDA, 2013). São 

métodos de análise qualitativa e quantitativa de todos os componentes celulares, incluindo 
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proteínas, carboidratos, lipídeos e elementos iônicos que ocorrem no meio celular 

(GERSBACH, 2002). 

 

2.4 Considerações 

Com base no que foi exposto na introdução e revisão bibliográfica a presente tese se 

justificou visando atender e responder aos questionamentos surgeridos, bem como as 

hipóteses formuladas. Sendo assim, ao se considerar a importância crescente dos 

microrganismos endofíticos na cultura de tecidos vegetais, o avanço e uso de diferentes 

técnicas de análise, bem como a importância florestal da espécie Eucalyptus benthamii 

Maiden & Cambage, estabeleceu-se os objetivos e capítulos seguintes dessa tese. 

Na sequência foram descritos, discutidos e concluídos pontos chave dessa pesquisa, 

sendo que no primeiro (capítulo 3) o enfoque foi dado ao desenvolvimento de duas fontes de 

explante de E. benthamii durante a multiplicação in vitro, avaliando muitos parâmetros, dentre 

eles o mais inovador foi a manifestação endofítica, analisada como uma possível indicadora 

de estresse e da qualidade das relações entre os endófitos e as microcepas hospedeiras. No 

segundo (capítulo 4) o comportamento da comunidade bacteriana endofítica foi o objeto de 

estudo, considerando sua dinâmina em predominância e diversidade nas diferentes fontes de 

explante, desde o momento da coleta na casa de vegetação até o alongamento e enraizamento 

in vitro, passando pela multiplicação e seus subcultivos. Finalizando, o último capítulo se 

reservou a correlacionar os conhecimentos e resultados obtidos na tese, discutindo e 

considerando tudo que foi apresentado ao longo da tese. 
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3 MANIFESTAÇÃO ENDOFÍTICA E A MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE DUAS 

FONTES DE EXPLANTE DE Eucalyptus benthamii SOB DIFERENTES CONDIÇÕES 

DE CULTIVO 

Resumo 

      O trabalho objetivou avaliar fontes distintas de explantes de E. benthami na multiplicação 

in vitro sob diferentes condições de cultivo, quanto aos aspectos morfofisiológicos, massa 

seca, manifestação endofítica e análise histoquímica. Para isso, utilizou-se microcepas de um 

clone de E. benthamii, provenientes de duas regiões (megaestcacas da base da copa e 

anelamento da base do tronco) e estabelecidas in vitro em fase de multiplicação. As 

microcepas foram cultivadas em meio WPM, MS ou JADS, suplementados com 0,5 mg L
-1 

de 

BAP, 0,05 mg L
-1 

de ANA, 30 g L
-1 

de sacarose e 4,5 g L
-1 

de ágar. Com base nos melhores 

resultados realizou-se outro experimento avaliando-se as concentrações 0, 30 e 60 g L
-1

 de 

sacarose e os pHs de 4,8; 5,8 ou 6,8 do meio de cultivo. Ambas as microcepas apresentaram 

melhor desenvolvimento no meio de cultura WPM, porém, verificou-se superioridade nas de 

megaestaca. Para sacarose, as respostas foram semelhantes para ambas as fontes de explantes, 

destacando-se a morte das microcepas na ausência de sacarose, elevada oxidação com 60 g L
-1

 

e o melhor desenvolvimento na concentração de 30 g L
-1

. Com relação ao pH, não houve 

alteração no desenvolvimento das microcepas. A manifestação endofítica ocorreu em maior 

intensidade em microcepas provenientes de megaestaca. Dessa forma, a fonte de explante 

responde distintamente aos tratamentos, devido aos aspectos fisiológicos e genéticos 

intrínsecos, podendo determinar o sucesso da micropropagação, bem como a presença de 

manifestação endofítica, uma vez que ajustes no protocolo podem favorecer uma fonte em 

detrimento da outra, ou promover e inibir estas manifestações. 

Palavras-chave: Fontes de Explantes; Rejuvenescimento; Ajuste de Protocolo; Sacarose; Ph 

Abstract 

      This study evaluated morphophysiological aspects, dry mass, endophytic manifestation 

and histochemical analysis of Eucalyptus benthami explants from different sources under 

different growing conditions for in vitro multiplication. To this end, we used micro-stumps, of 

one E. benthamii clone, from two regions (treetop base mega-cuttings and trunk base girdling) 

and established them in vitro and in multiplication phase. Micro-stumps were cultured in 

WPM, JADS or MS media, and all were supplemented with 0.5 mg L
-1

 of BAP, 0.05 mg L
-1

 

NAA, 30 g L
-1

 sucrose and 4.5 g L
-1

 agar. Based on the best results in initial experiments, 

further tests were performed to evaluate 0, 30 and 60 g L
-1

 sucrose concentrations and 4.8, 5.8 

or 6.8 pH cultivation media. Although micro-stumps exhibited better development in WPM 

medium, mega-cuttings were superior. For sucrose, the responses were similar for both 

explant sources, with micro-stumps dying in the absence of sucrose, demonstrating high 

oxidation with 60 g L
-1

 and developing optimally in the 30 g L
-1

 concentration. With respect 

to pH, there was no change in the micro-stumps’ development. Endophytic manifestation 

occurred at a higher intensity in micro-stumps from mega-cuttings. Thus, the explant source 

responded to treatment distinctively due to physiological and genetic intrinsic factors. These 

factors may determine micropropagation success and the presence of endophytic 

manifestation because the protocol may favor one source over another source and inhibit or 

promote these manifestations. 

Keywords: Explant Source; Rejuvenation; Protocol Setting; Sucrose; pH 
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3.1 Introdução 

O eucalipto é amplamente cultivado nas diferentes regiões tropicais e subtropicais do 

mundo para atender a crescente demanda mundial por biomassa, pois representa uma fonte de 

recurso renovável (ROCKWOOD et al., 2008). Entretanto, dentre as 700 espécies que 

compreendem o gênero Eucalyptus (AGGARWAL et al., 2012; BROOKER, 2000) menos de 

20 são plantadas em escala comercial (GONZALEZ et al., 2011). Além disso, a necessidade 

de se cultivar em regiões que apresentam restrições climáticas, tais como seca e geada, 

restringe ainda mais a sua expansão. 

Eucalyptus benthamii Maiden & Cambage é uma espécie potencial para plantio em 

regiões mais frias, devido a sua tolerância à geadas, permitindo assim seu cultivo nestas áreas 

(BRONDANI et al., 2012; MUJIU et al., 2003). A expansão dos plantios com E. benthamii 

tem sido limitado pelas dificuldades encontradas na sua propagação. As sementes quando 

disponíveis são de alto custo, e a propagação assexuada, por sua vez, possui restrições quanto 

ao enraizamento de estacas e à incompatibilidade à enxertia (BRONDANI et al., 2012). 

Nesse contexto, a micropropagação se apresenta como uma alternativa na propagação 

da espécie, uma vez que as técnicas de cultura de tecidos vegetais têm sido extensivamente 

estudadas para o gênero Eucalyptus (AGGARWAL et al., 2012; DUTRA; WENDLING; 

BRONDANI, 2009). Atualmente, o uso da micropropagação em Eucalyptus tem se 

justificado, comercialmente, para o rejuvenescimento de materiais adultos, buscando melhorar 

os índices de enraizamento adventício das estacas (SULICHANTINI et al., 2014; XAVIER; 

WENDLING; SILVA, 2009). 

A fonte de explante constitui um dos fatores predominantes no sucesso da 

micropropagação (LIMA; MORAES, 2006). A escolha do explante para introdução in vitro 

está relacionada com o estado fisiológico da planta-matriz, com o tipo de explante e a época 

de coleta, pois influenciam diretamente nas taxas de multiplicação in vitro (BORGES et al., 

2011; HARTMANN et al., 2011; SILVA et al., 2011). No caso específico de trabalhos 

objetivando o rejuvenescimento (reversão do estágio maduro para o juvenil) a idade do 

explante exerce ainda maior influência, pois o uso de explantes maduros pode diminuir 

consideravelmente a competência de organogênese e outros processos de regeneração da 

planta in vitro (SCHUCH et al., 2008). 

Na micropropagação, fatores extrínsecos ao material vegetal, tais como meio de 

cultura, concentração de açúcares e pH do meio de cultivo também podem afetar 

significativamente as respostas in vitro. Dentre estes fatores, o meio de cultura se destaca 
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como o principal a influenciar a multiplicação in vitro (CALDAS et al., 1998; GEORGE; 

DEBERGH, 2008). Os meios de cultura mais empregados na micropropagação de Eucalyptus 

são o MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), o WPM (LLOYD; McCOWN, 1988) e o JADS 

(CORREIA et al., 1995). 

O pH corresponde a outro fator importante, podendo alterar a disponibilidade de 

nutrientes e reguladores de crescimento (GRATTAPAGLIA; MACHADO, 1998; PASQUAL 

et al., 2002). A adição de açúcares, bem como a sua concentração podem garantir melhorias 

na propagação in vitro, influenciando vários processos metabólicos com efeitos diretos no 

crescimento e diferenciação dos tecidos (SKREBSKY; NICOLOSO; FERRÃO, 2004; 

KUBEŠ et al., 2014). Contudo, os trabalhos de micropropagação de Eucalyptus se 

concentram em analisar os reguladores de crescimento, havendo informações insuficientes a 

respeito do efeito desses outros fatores no cultivo in vitro da espécie. 

Adicionalmente, quando se objetiva o rejuvenescimento, têm se aplicado para o 

gênero subcultivos sucessivos na ordem de 10 a 12 (ALFENAS et al., 2004; BRONDANI et 

al., 2012; DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009), mas este procedimento pode, 

ocasionalmente, induzir o crescimento, no meio de cultivo, de alguns microrganismos 

endofíticos latentes. A esse fenômeno convencionou-se denominar de manifestação 

endofítica, que se desenvolve em muitos casos em resposta ao tempo excessivo de 

multiplicação do material vegetal, ou às variações microambientais (THOMAS, 2004; 

THOMAS; KUMARY, 2010). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento de 

duas fontes de explantes (megaestaca da base da copa e anelamento da base do tronco) de um 

clone de E. benthamii na multiplicação in vitro sob diferentes condições de cultivo, bem 

como, avaliar o efeito dessas condições na manifestação endofítica. 

 

3.2 Material e Métodos 

3.2.1 Material Vegetal 

Segmentos nodais de minicepas cultivadas sob condições de casa de vegetação 

(umidade relativa do ar >80%, temperatura entre 26 a 30 °C, crescendo em vasos com areia 

lavada) foram utilizados como fontes de explantes. Essas minicepas, estabelecidas em 

minijardim clonal por Baccarin (2012), foram obtidas a partir de brotos ou brotações 

epicórmicas de duas regiões distintas (megaestaca da base da copa e de anelamento da base do 
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tronco), provenientes de uma única matriz selecionada de Eucalyptus benthamii Maiden & 

Cambage com 13 anos de idade (Figura 1). 

 

3.2.2 Estabelecimento in vitro 

Antes da coleta, fez-se a aplicação, no jardim clonal, de 2,4 g L
-1

 de fungicida 

Orthocide 500
®
 (Arysta LifeScience) (Captan 50% como princípio ativo). Segmentos nodais 

(explantes) do terço médio dos brotos, contendo um par de gemas axilares e medindo 

aproximadamente 1,5 cm foram coletados e imersos em água deionizada para transporte para 

o laboratório de cultura de tecidos vegetais. 

Inicialmente, os explantes foram lavados em água corrente durante vinte e cinco 

minutos com duas gotas de Twenn 20 (0,05 %, v/v) e logo após procedeu-se a lavagem em 

água deionizada autoclavada. Em seguida, os explantes foram colocados em solução de 

fungicida contendo 2,4 g L
-1

 de Orthocide
®
, por 15 minutos, ao final dos quais procedeu-se 

três lavagens, em água deionizada autoclavada. 

Posteriormente, os explantes foram imersos em solução de NaOCl 1% (v/v) 

Brilhante® por 5 minutos, adicionados de três gotas Tween 20. Em seguida os mesmos foram 

conduzidos à câmara de fluxo laminar para proceder a tríplice lavagem com água deionizada 

autoclavada. 

Após a assepsia ambos os tipos de explantes de E. benthamii foram introduzidos in 

vitro utilizando-se meio de cultivo MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), acrescido de 0,5 mg 

L
-1

 de BAP (6-benzilamino purina), sacarose (30,0 g L
-1

) e ágar (4,5 g L
-1

). O meio de cultura 

foi preparado com água deionizada, pH ajustado para 5,8 com HCl (1M) e NaOH (1M), e 

autoclavado por 20 minutos a 121°C (≈ 1,0 kgf cm
-2

). Os explantes foram cultivados por 40 

dias em sala de crescimento com condições controladas. 
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Figura 1 - Detalhamento do material vegetal utilizado para a realização da pesquisa, bem como as fases iniciais 

de cultivo in vitro, até o inicio dos experimentos de multiplicação (após o 10º subcultivo) 
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3.2.3 Multiplicação in vitro 

As brotações originadas na fase de estabelecimento in vitro foram transferidas (Figura 

1), sob condições assépticas, no meio de cultura WPM (LLOYD; McCOWN, 1980) 

suplementado com 0,5 mg L
-1

 de BAP, 0,05 mg L
-1

 ANA (ácido 1-naftalenoacético), 30 g L
-1

 

de sacarose e 4,5 g L
-1

 de ágar (meio de multiplicação). O meio de cultura foi preparado com 

água deionizada, pH ajustado para 5,8, e autoclavado por 20 minutos a 121°C. 

A cada 20 dias procedeu-se o subcultivo das microcepas (conjunto de cerca de 10 

brotações axilares) para novo meio de cultura de igual composição. 

 

3.2.4 Experimentos de Multiplicação in vitro 

Após 10 subcultivos sucessivos, as microcepas assintomáticas de E. benthamii (sem 

crescimento visível de microrganismos no meio de cultura) de cada fonte (megaestaca da base 

copa e anelamento da base do tronco) foram utilizadas para a realização do experimento de 

desenvolvimento das microcepas em diferentes meios de cultivo. Para tanto, as microcepas 

foram inoculadas em tubos de ensaio (Ø = 2,5 cm) contendo 5 mL de meio WPM, MS ou 

JADS (CORREIA et al., 1995), suplementados com 0,5 mg L
-1

 de BAP, 0,05 mg L
-1

 ANA, 30 

g L
-1

 de sacarose e 4,5 g L
-1

 de ágar. 

O segundo experimento (Figura 2) foi realizado com base nos resultados obtidos no 

primeiro, ou seja, selecionando-se o melhor meio de cultivo. Neste objetivou-se avaliar o 

desenvolvimento das microcepas ao alterar-se as concentrações de sacarose e os valores de 

pH. Dessa forma, as microcepas de cada fonte (no 13º subcultivo), foram inoculadas em tubos 

de ensaio contendo 5 mL de meio WPM suplementado com 0,5 mg L
-1

 de BAP, 0,05 mg L
-1

 

ANA e 4,5 g L
-1

 de ágar, combinando-se três concentrações de sacarose (0, 30 e 60 g L
-1

) com 

três valores de pHs (4,8; 5,8 e 6,8). 

Para cada experimento, realizaram-se dois subcultivos sucessivos, cada um com 

duração de 20 dias, somente para renovação do meio de cultura, mantendo-se todas as 

condições do subcultivo anterior, totalizando um período de 40 dias por experimento. 
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Figura 2 - Segundo experimento de avaliação do efeito da concentração de sacarose e do pH no 

desenvolvimento, multiplicação e manifestação endofítica das microcepas de E. benthamii 
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3.2.4.1 Parâmetros Avaliados 

Foram avaliados os seguintes parâmetros: aspectos morfofisiológicos (aparência e 

vigor), oxidação, massa seca e indução da manifestação endofítica. As avaliações ocorreram 

ao final de cada subcultivo por meio de análise visual atribuindo-se notas para a aparência: 

ruim (0), regular (1), média (2), normal (3) ou excelente (4); para oxidação e manifestação 

endofítica: (0) ausência e (1) presença. A massa seca foi avaliada ao final do experimento, 

cujo valor foi mensurado pela pesagem de 6 amostras de cada tratamento, previamente e 

individualmente embaladas em papel Kraft e submetidas a secagem em estufa a 60 °C por no 

mínimo 72 horas até a obtenção de peso constante. 

 

3.2.4.2 Delineamento Experimental e Análise Estatística 

Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial: para o primeiro experimento (2x3), testando-se as duas origens e três meios 

de cultivo (WPM, MS e JADS), utilizando-se 24 repetições com 1 explantes por repetição 

(tubo), e para o segundo (2x2x3x3), testando-se as duas origens, os dois subcultivos, as três 

concentrações de sacarose (0, 30 e 60 g L
-1

) e três pHs (4,8; 5,8 e 6,8), utilizando-se 6 

repetições com 1 explantes por repetição (tubo). 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA, P<0.05 e P<0.01) e 

ao teste de Tukey (p>0,05) para comparação das médias utilizando o pacote estatístico 

ASSISTAT (versão 7.6 Beta) (SILVA; AZEVEDO, 2002). 

 

3.2.5 Condições Cultivo 

As condições de cultivo, do estabelecimento in vitro, multiplicação e dos 

experimentos de multiplicação, foram controladas, com temperatura de 25 (± 2°C), 

fotoperíodo de 16 horas e luminosidade de 42 µmol m
-2

 s
-1

 (fornecidas por duas lâmpadas 

fluorescentes, branca fria). 

 

3.2.6 Análise Histoquímica 

Para verificar a ocorrência de possíveis alterações metabólicas e morfológicas nas 

microcepas submetidas aos diferentes tratamentos do segundo expeirmento, realizou-se 

análise histoquímica das amostras teciduais do terço médio da lâmina foliar das microcepas 

(Figura 3). Para tanto as amostras foram fixadas em solução Karnovsky (1965), 

posteriormente desidratadas em série alcoólica-etílica em concentrações crescentes (10, 20, 
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30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100% v/v) e inclusas em resina de hidroxietil metacrilato 

(Historesin, Leica®, Heidelberg, Germany) de acordo com as recomendações do fabricante. 

Os blocos com as amostras foram seccionados transversalmente em micrótomo rotativo com 

aproximadamente 5 µm de espessura. 

As secções histológicas foram submetidas à dupla coloração com ácido periódico de 

Shiff (PAS) (MAIA, 1979) e Naphtol blue-black (ALMEIDA et al., 2012), resultando em uma 

coloração rosa para polissacarídeos na parede celular e amido no citoplasma, laranja para 

compostos fenólicos e azul para proteínas. As lâminas histológicas foram analisadas e 

fotomicrografadas em microscópio de luz (ZEISS-JENEMED2®, Carl Zeiss, Jena, Germany) 

sendo as imagens capturadas na mesma escala com câmera (MA88-300, Premiere® Câmera 

EyePieces, Microscopes América Inc., Cumming, GA, EUA), atribuindo-se o critério de 

avaliação segundo os parâmetros: ausência (-) ou presença (+) das substâncias e, 

quantitativamente, classificados como pouco presente (+), moderadamente presente (++) ou 

intensamente presente (+++), de acordo com a intensidade das respostas (ESPOSITO-

POLESI; ALMEIDA; ALMEIDA, 2013). 

 

 
Figura 3 - Avaliação histoquímica das microcepas de E. benthamii 
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3.3 Resultados 

3.3.1 Fonte de explante e Meio de cultivo 

Do ponto de vista dos aspectos morfofisiológicos (Figura 4A), ao se comparar as 

origens, tem-se que as microcepas de megaestaca apresentaram avaliação igual às de 

anelamento quando cultivadas em WPM, e inferior nos demais meios de cultura (MS e 

JADS). As microcepas de megaestaca, avaliadas em relação aos três meios de cultivo, tiveram 

ligeiro aumento no desenvolvimento em WPM, quando comparadas ao MS e JADS, nas 

microcepas de anelamento observou-se o oposto. 

 

 
Figura 4 - Valores médios do aspecto morfológico de vigor (A) e de massa seca (B) das microcepas de E. 

benthamii provenientes de anelamento do tronco e megaestacas da copa em três diferentes meios de 

cultura (WPM, MS e JADS). Letras minúsculas iguais para duas diferentes procedências de material 

vegetativo dentro de um mesmo meio de cultura e letras maiúsculas iguais para os diferentes meios 

de cultura dentro de uma mesma procedência de material vegetativo, não diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey 

 

 

Considerando-se a massa seca (Figura 4B), os maiores acúmulos foram para as 

microcepas de megaestaca nos meios WPM (215,7 mg) e MS (229,9 mg). Em contrapartida 

no meio JADS as massas foram iguais (205,1 mg para anelamento e 200,9 mg para 

megaestaca) (Figura 4B). Nota-se, porém que não houve variação para os pesos de massa seca 

das microcepas de anelamento, independentemente do meio de cultivo. 

Ressalta-se que houve multiplicação diferenciada das microcepas de megaestaca 

cultivadas no meio MS (Figura 5), o que promoveu incremento de massa seca das brotações. 

Adicionalmente a esta multiplicação ocorreu hiperhidricidade (Figura 5, seta branca) das 

microcepas, o que interferiu sensivelmente nos aspectos morfofisiológicos. 
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Figura 5 - Microcepas de megaestaca e de anelamento por meio dos aspectos morfofisiológicos de vigor nos 

meios de cultura MS, WPM e JADS aos 40 dias de subcultivo. Seta branca = microcepas 

hiperhidratadas de megaestaca em MS; seta preta = oxidação nos meios de cultivos MS para as 

microcepas de anelamento e no meio JADS para megaestaca. Barras = 0,5 cm 

 

 

De maneira geral, a oxidação das brotações das microcepas, independentemente da 

origem, mostrou-se ausente em WPM, intermediária em MS e intensa no meio JADS (Figura 

6). Os resultados demonstraram maior oxidação das brotações das microcepas de anelamento 

cultivadas em meio MS (Figura 5, seta preta) e das de megaestaca cultivadas em meio JADS 

(Figura 5, seta preta). Entretanto, verifica-se que para ambas as origens o meio WPM não 

promoveu a oxidação, o que lhe confere uma característica importante do ponto de vista de 

desenvolvimento das microcepas. 
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Figura 6 - Valores médios da oxidação das microcepas de megaestaca da copa e anelamento do tronco de E. 

benthamii em função de três diferentes meios de cultura (WPM, MS e JADS). Letras minúsculas 

iguais para duas diferentes procedências de material vegetativo dentro de um mesmo meio de cultura 

e letras maiúsculas iguais para os diferentes meios de cultura dentro de uma mesma procedência de 

material vegetativo, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 

 

 

As manifestações endofíticas não foram promovidas ou induzidas pelos meios ou 

balanços nutricionais por eles oferecidos, tanto para as microcepas provenientes de 

anelamento quanto para as de megaestaca. 

 

3.3.2 Sacarose e pH 

Os resultados permitiram verificar variações nas respostas de acordo com a fonte de 

explante (megaestaca da base da copa e anelamento da base do tronco), com o subcultivo, 

concentração de sacarose e pH. Para melhor entendimento dessas variações, serão 

apresentados os resultados de acordo com o aspecto avaliado. 

 

3.3.2.1 Aspectos Morfofisiológicos 

As microcepas de megaestaca apresentaram melhor aspecto morfofisiológico quando 

cultivadas em meio adicionado de 30 g L
-1

 de sacarose (Figura 7A), com decréscimo 

gradativo nas concentrações de 60 e 0 g L
-1

, respectivamente. Por outro lado, nas microcepas 

oriundas de de anelamento da base do tronco as respostas foram superiores quando 

subcultivadas nas concentrações de 30 e 60 g L
-1

 de sacarose. 

Os aspectos morfofisiológicos das microcepas de megaestaca não foram alterados em 

decorrência da variação do pH (Figura 7B). No entanto, houve redução do vigor das 

microcepas provenientes de anelamento quando subcultivadas no pH 6,8. 
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Figura 7 - Valores médios do aspecto morfológico de vigor das microcepas de E. benthamii provenientes de 

anelamento do tronco e megaestaca da copa, multiplicadas in vitro em diferentes combinações de 

sacarose (A) e de pH (B), nos primeiro e segundo subcultivo (C e D). Letras minúsculas iguais para 

duas diferentes procedências de material vegetativo ou subcultivos dentro de uma mesma 

concentração de sacarose e valor de pH e letras maiúsculas iguais para diferentes concentrações de 

sacarose suplementadas ao meio de cultura valores de pH dentro de uma mesma procedência de 

material vegetativo ou mesmo subcultivo não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey 

 

 

Outro aspecto importante é o fato de que a exposição das microcepas aos diferentes 

tratamentos ao longo do tempo foram prejudiciais, ocasionando redução em seu vigor, de tal 

maneira que no geral as microcepas apresentaram melhores aspectos morfofisiológicos no 

primeiro subcultivo em comparação ao segundo (Figuras 7C - D). Com relação à 

concentração de sacarose, os aspectos morfofisiológicos não difeririam em ambos os 

subcultivo, com exceção dos tratamentos sem sacarose, nos quais ocorreu uma brusca redução 

desse parâmetro no segundo subcultivo, ocasionado pela morte da maioria das microcepas. 

No caso do pH o mesmo foi observado, ou seja, no primeiro subcultivo os aspectos 

morfofisiológicos das microcepas de ambas as origens foram superiores, independentemente 

do pH. Em contrapartida no segundo subcultivo houve redução no vigor, das microcepas 

subcultivadas em pH 6,8. 
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A interação entre o pH e as diferentes concentrações de sacarose resultaram em 

maiores valores de vigor quando as microcepas foram subcultivadas em meio de cultura 

suplementado com 30 g L
-1

 de sacarose e com pH 4,8 (Figura 8). Para os tratamentos com 0 

ou 60 g L
-1

 de sacarose as respostas foram iguais independentemente do pH. Entretanto, na 

concentração de 30 g L
-1

 de sacarose, as respostas variaram de acordo com o pH, decrescendo 

o vigor das microcepas com o aumento do valor de pH do meio de cultura. 

 

 
Figura 8 - Valores médios do aspecto morfológico de vigor das microcepas de E. benthamii multiplicadas in 

vitro em diferentes combinações de sacarose e de pH. Letras minúsculas iguais para as três diferentes 

concentrações de sacarose dentro de um mesmo valor de pH e letras maiúsculas iguais para diferentes 

valores de pH dentro de uma mesma concentração de sacarose não diferem entre si a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey 

 

 

As figuras 9 e 10 confirmam os resultados estatísticos e ilustram de maneira clara os 

aspectos morfofisiológicos das microcepas de ambas as origens submetidas aos diferentes 

tratamentos no primeiro e segundo subcultivos. 
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Figura 9 - Aspectos morfofisiológicos de vigor das microcepas de megaestaca, subcultivadas em três 

concentrações de sacarose, associadas a três valores de pH em dois subcultivos sucessivos. Barra: 

0,5cm 
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Figura 10 - Aspectos morfofisiológicos das microcepas de anelamento subcultivadas em três concentrações de 

sacarose, associadas a três valores de pH em dois  subcultivos sucessivos. Barra: 0,5cm 
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3.3.2.2 Oxidação 

A oxidação nos diferentes tratamentos não foi expressiva, havendo diferença somente 

quando se comparou os subcultivos, sendo que para o primeiro a oxidação ocorreu em todos 

os tratamentos, enquanto que no segundo não houve oxidação (Figura 11). 

 

 
Figura 11 - Valores médios de oxidação das microcepas de E. benthamii nos dois subcultivos realizados na fase 

de multiplicação in vitro. Letras minúsculas iguais não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo 

teste de Tukey 

 

 

3.3.2.3 Massa Seca 

Em relação à massa seca das microcepas de E. benthamii observou-se comportamento 

diferenciado quanto à concentração de sacarose e a variação de pH (Figura 12). O menor 

incremento foi constatado no meio de cultura sem adição de sacarose independentemente do 

pH. Houve variação nos resultados quando a sacarose foi adicionada, sendo encontrado o 

maior ganho de massa seca em meio de cultura suplementado com 60 g L
-1

 de sacarose nos 

pHs 4,8 e 6,8, obtendo-se valores entre 178 e 191 mg.  
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Figura 12 - Valores médios de massa seca das microcepas de E. benthamii avaliadas em função da concentração 

de sacarose e do valor de pH do meio de cultura. Letras minúsculas iguais para as três diferentes 

concentrações de sacarose dentro de um mesmo valor de pH e letras maiúsculas iguais para 

diferentes valores de pH dentro de uma mesma concentração de sacarose não diferem entre si a 5% 

de probabilidade pelo teste de Tukey 

 

 

3.3.2.4 Análise Histoquímica 

Assim como nos aspectos morfofisiológicos o acúmulo de componentes do 

metabolismo celular verificado por meio de análises histoquímicas, mostra um padrão de 

reações diretamente ligado à variação da concentração de sacarose no meio de cultivo, de tal 

modo que ao variar-se os valores de pH não se observou mudanças drásticas nestes padrões. 

Dessa forma, tanto para as microcepas de megaestaca, quanto para as de anelamento, 

ocorreu intensificação gradual nas reações para polissacarídeos e compostos fenólicos, com o 

aumento na concentração de sacarose no meio de cultura, independentemente do pH, bem 

como a diminuição na intensidade de resposta das proteínas, ou seja, as reações foram mais 

intensas na ausência de sacarose (Tabela 1). 

Para as amostras cultivadas em meio de cultivo sem sacarose, independentemente do 

pH e do método de resgate do material vegetativo do campo (megaestaca da base da copa ou 

anelamento da base do tronco) não houve reações para compostos fenólicos e polissacarídeos. 

Para as proteínas (setas azuis), no entanto, a reação variou de moderadamente presente 

(microcepas de megaestaca, no pH 4,8 e 5,8, bem como as de anelamento no pH 4,8) a 

intensamente presente (para microcepas de megaestaca em pH 6,8 e as de anelamento em pH 

5,8 e 6,8). 

Ressalta-se, ainda, do ponto de vista anatômico que as microcepas de anelamento 

cultivadas em meio sem sacarose no pH 5,8, apresentaram hipertrofia das células do mesofilo, 

sem delimitação correta dos parênquimas paliçádico e lacunoso (Figura 13). 
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Tabela 1 – Resultados dos testes histoquímicos para polissacarídeos, proteínas e compostos fenólicos de folhas 

de microcepas de E. benthamii provenientes de duas diferentes origens e subcultivadas na fase de 

multiplicação in vitro em diferentes valores de pH do meio de cultura e concentrações de sacarose 

ORIGEM 

TRATAMENTOS 

P OLISSACARÍDEOS PROTEÍNAS 
COMPOSTOS 

FENÓLICOS 
pH 

Sacarose 

(g L
-1

) 

      

MEGAESTACA 

4,8 

0 - ++ - 

30 + + ++ 

60 + + +++ 

5,8 

0 - ++ - 

30 + + ++ 

60 ++ + ++ 

6,8 

0 - +++ - 

30 ++ ++ +++ 

60 +++ + +++ 
      

      

ANELAMENTO 

4,8 

0 - ++ - 

30 + ++ ++ 

60 +++ + +++ 

5,8 

0 - +++ - 

30 + ++ ++ 

60 +++ ++ ++ 

6,8 

0 - +++ - 

30 + ++ + 

60 + ++ + 
      

Nota: Os sinais (-) ou (+) representam respectivamente ausência ou presença das substâncias e, 

quantitativamente, classificados como pouco presente (+), moderadamente presente (++) ou 

intensamente presente (+++), de acordo com a intensidade das respostas aos testes aplicados. 

 

 

Ao observar-se as amostras multiplicadas em meio de cultivo contendo 30 g L
-1

 de 

sacarose, obteve-se, para as microcepas de megaestaca em pH 4,8 e 5,8, reações pouco 

intensas para polissacarídeos (setas rosas) e proteínas e moderadamente intensas para 

compostos fenólicos (setas amarelas), com padrão distinto de distribuição na célula, sendo os 

polissacarídeos mais restritos à parede celular de algumas células do feixe vascular, enquanto 
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que as proteínas e os compostos fenólicos distribuídos no citoplasma de células do mesofilo. 

No pH 6,8 a intensidade de reação para todos os componentes aumentou. 

Ainda na concentração de 30 g L
-1

 de sacarose, mas agora para as microcepas de 

anelamento observou-se que tanto no pH 4,8 quanto no 5,8 as proteínas e compostos fenólicos 

apresentaram acúmulo semelhante (intensidade moderada), enquanto que para os 

polissacarídeos a intensidade de reação foi menor. Já no pH 6,8 houve redução na intensidade 

de reação dos compostos fenólicos e manutenção dos demais compostos. 

Finalmente, na concentração de 60 g L
-1

 de sacarose, para as amostras de megaestaca 

no pH 4,8 foi possível verificar que os polissacarídeos e as proteínas foram pouco presentes, 

enquanto que os compostos fenólicos intensamente presentes. No pH 5,8, entretanto, 

observou-se manutenção do acúmulo de proteínas e diminuição dos compostos fenólicos, bem 

como aumento na intensidade de resposta dos polissacarídeos (moderadamente presentes), a 

tal ponto que puderam ser verificados não somente próximos à parede celular das células do 

feixe vascular, como também distribuídos no citoplasma de algumas células do mesofilo 

(Figura 13, setas rosas). Em pH 6,8, os polissacarídeos assim como os compostos fenólicos 

aumentaram (intensamente presentes) e as proteínas reduziram (pouco presentes). 

Para as microcepas de anelamento, diferentemente das de megaestaca que tiveram 

aumento crescente na concentração de polissacarídeos à medida que se elevou o valor do pH, 

ocorreu maior acúmulo de polissacarídeos nos pHs 4,8 e 5,8 (intensamente presentes), com 

redução drástica no pH 6,8 (pouco presentes). As proteínas, porém, ocorreram de maneira 

menos intensa no pH 4,8 e se mantiveram moderadamente presentes nos pHs 5,8 e 6,8. 

Quanto aos compostos fenólicos, verificou-se redução gradual no acúmulo relacionada ao 

aumento do pH, sendo intensamente presente no pH 4,8, moderadamente presente em pH 5,8 

e pouco presente em 6,8. 
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Figura 13 - Testes Histoquímicos Aplicados às Microcepas de Megaestaca e de Anelamento, evidenciando as 

diferentes repostas aos acúmulos dos polissacarídeos (setas rosas), proteínas (setas azuis) e 

compostos fenólicos (setas amarelas), havendo, de maneira geral, um aumento na intensidade de 

respostas proporcionalmente à concentração de sacarose no meio, para polissacarídeos e compostos 

fenólicos, e inversamente proporcional para as proteínas. HIPER = células do mesofilo de 

microcepas de anelamento, no meio sem sacarose e pH 5,8, apresentando hipertrofia. Barra = 50 

µm. Abreviaturas: EAb = epiderme abaxial, EAd = epiderme adaxial, Me =mesofilo, FV= Feixe 

Vascular 
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3.3.2.5 Manifestação Endofítica 

A manifestação endofítica ocorreu aplicando-se os diferentes tratamentos de cultivo 

nas microcepas de ambas as origens, porém de maneira pouco expressiva. Comparando-se as 

origens obteve-se uma maior intensidade de manifestação nas microcepas de megaestaca 

independentemente do tratamento (Figura 14A). Levando-se em consideração os dois 

subcultivos, verificou-se diminuição na manifestação endofítica do primeiro para o segundo 

em microcepas de megaestaca, enquanto que para as de anelamento as manifestações 

mantiveram-se iguais (Figura 14B). 

 

 
Figura 14 - Valores médios de manifestação endofítica de E. benthamii avaliadas em relação à fonte de explante, 

subcultivo, concentração de sacarose e do valor de pH do meio de cultura. Letras minúsculas iguais 

para duas diferentes fontes de material vegetativo ou subcultivos dentro de uma mesma concentração 

de sacarose e valor de pH e letras maiúsculas iguais para diferentes concentrações de sacarose 

suplementadas ao meio de cultura valores de pH dentro de uma mesma procedência de material 

vegetativo ou mesmo subcultivo não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 

 

 

A concentração de sacarose utilizada no meio também induziu de maneira diferencial 

a manifestação nos diferentes subcultivos, não havendo diferença significativa na ausência de 

sacarose e redução do primeiro para o segundo subcultivo, independentemente da fonte de 

explante para as concentrações de 30 e 60 g L
-1

 de sacarose (Figura 14C). 
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O pH influenciou a manifestação quando em interação com as diferentes 

concentrações de sacarose para ambas as fontes de microcepas (Figura 14D), de tal modo que 

em pH 4,8 a manifestação foi mais intensa na ausência de sacarose e menos intensa na 

concentração de 30g L
-1

, já em pH 5,8 a intensidade foi decrescente a medida em que as 

concentrações de sacarose foram aumentadas no meio. Por fim, no pH 6,8, manifestação foi 

igual, independentemente da concentração de sacarose. 

 

3.4 Discussão 

O meio de cultivo representou um fator importante para a multiplicação in vitro de E. 

benthamii, no entanto, dependendo da fonte de explante (megaestaca da base da copa ou 

anelamento da base do tronco) as respostas foram diferentes. Segundo Souza et al. (2006) o 

comportamento em razão do tipo e composição do meio de cultura varia não somente de 

acordo com a espécie, mas entre genótipos de uma mesma espécie e até entre explantes de um 

mesmo genótipo, por apresentarem demandas específicas. Sendo assim, ao se multiplicar 

microcepas provenientes de megaestaca o melhor meio de cultura, do ponto de vista de massa 

seca e oxidação foi o WPM (Figuras 4B, 5 e 6). O meio de cultura WPM é bastante utilizado 

na promoção da calogênese e da organogênese de espécies lenhosas (GLOCKE et al. 2006; 

WERNER et al., 2010). Conforme a literatura, dentre os meios de cultura mais utilizados para 

a micropropagação de Eucalyptus, o WPM tem sido o mais apropriado para a multiplicação 

de gemas adventícias de E. benthamii em comparação com os meios de cultura MS ou JADS 

(ALMEIDA, 2012; BRONDANI et al., 2012; CORREIA et al., 1995; GLOCKE et al., 2006). 

Em contraposição, para as microcepas de anelamento o melhor meio de cultura foi o 

JADS, pois promoveu os melhores resultados de crescimento e multiplicação expressos pelos 

aspectos morfofisiológicos de vigor e peso de massa seca, além de um baixo índice de 

oxidação (Figuras 4, 5 e 6). O resultado positivo do meio JADS, possivelmente está 

correlacionado ao fato deste meio ter sido elaborado de acordo com as exigências nutricionais 

de E. grandis, fazendo com que tenha uma composição mais próxima àquela exigida para a 

multiplicação in vitro de espécies do gênero (ANDRADE; ALMEIDA; GONÇALVES, 2006; 

BRAVO et al., 2008; LIMA; GONÇALVES, 1998; QUISEN, 2007). 

O meio MS, ao contrário do que sugere a literatura (BILLARD; LALLANA, 2005; 

BORGES et al., 2011; BRONDANI et al., 2009; 2011; GLOCKE, et al., 2006; GOMES; 

CANHOTO, 2003; GRAÇA et al., 2001; NUGENT et al., 2001; SHARMA; 

RAMAMURTHY, 2000; WATT et al., 2003), não favoreceu adequadamente a multiplicação 
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de microcepas de anelamento (alta taxa de oxidação) e de megaestaca de E. benthamii. No 

caso específico de megaestaca induziu uma multiplicação excessiva, o que pode justificar o 

alto peso de massa seca (Figura 4B), alterando o vigor das microcepas, apresentando redução 

do crescimento das folhas, comparado aos demais meios de cultura, acompanhada de 

hiperhidricidade das mesmas (Figura 5, seta branca). 

Segundo Debergh, Harbaoui e Lemeur (1981) um dos fatores que podem desencadear 

a hiperhidricidade é a concentração de sais presentes no meio de cultura. O meio de cultura 

MS tem sido mencionado na literatura como um possível agente na indução deste fenômeno, 

devido a sua alta concentração salina (RADMANN et al., 2009), fato este que corrobora os 

resultados observados nas microcepas provenientes de megaestaca. 

O genótipo e o tipo de explante a ser cultivado in vitro tem influência direta sobre a 

hiperhidricidade havendo variações nas respostas, quando do cultivo de uma determinada 

fonte de explante. Esta característica foi conferida no presente trabalho, no qual não ocorreu 

hiperhidricidade em microcepas provenientes de anelamento da base do tronco, cultivadas no 

mesmo meio e sob as mesmas condições. Tsay et al. (2006) observaram que o cultivo de 

meristemas apicais de Scrophulariayo shimurae resultou em maior número de brotos 

hiperhídricos do que segmentos nodais, nas mesmas condições de cultivo. 

A presença de oxidação contribui para a escolha do melhor meio de cultivo e está 

intimamente relacionada ao genótipo e tipo de explante utilizado (BASSAN et al., 2006). 

Neste contexto, o meio de cultura WPM não apresentou oxidação para ambas as origens, 

enquanto que o meio de cultura MS apresentou oxidação intermediária, sendo o JADS o 

responsável pelo maior índice de promoção desse fenômeno (Figura 6), portanto, o meio de 

cultura WPM foi o escolhido como ideal ao desenvolvimento e multiplicação de E. benthamii. 

Resultado semelhante ao observado no presente trabalho, foi obtido por Borges et al. (2011), 

na multiplicação in vitro de 21 clones de E. urophylla x E. globulu,.destacando que houve 

maior tendência de escurecimento e liberação de compostos fenólicos, quando cultivados em 

JADS, ainda segundo os autores. 

Independentemente das respostas específicas de cada fonte de explante, o meio de 

cultura WPM, mostrou-se mais adequado à condução dos demais experimentos, devido a 

apresentação de homogeneidade nas respostas de ambas as origens, permitindo, assim, 

inferências mais próximas do real, ao se modificar outros parâmetros do cultivo, como 

concentração de sacarose e pH. 

Testando-se as diferentes concentrações de sacarose (0, 30 e 60 g L
-1

) e variações de 

pH (4,8, 5,8 e 6,8), verificou-se que as microcepas provenientes de megaestaca, novamente, 
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mostraram-se superiores quanto ao vigor em relação às microcepas de anelamento, 

independentemente dos tratamentos e número de subcultivos. Uma possível causa para essa 

diferenciação esta relacionada às condições intrínsecas de cada tecido ou órgão selecionado 

para introdução e cultivo in vitro, o que mostra em sua grande maioria a aptidão de uma 

determinada fonte em relação à outra, sob as mesmas condições e estímulos (GEORGE; 

DEBERGH, 2008; HARTMANN et al., 2011). 

Dessa forma, embora os tecidos da região de anelamento sejam ontogeneticamente 

mais jovens do que os de megaestacas (ELDRIDGE et al., 1994; GREENWOOD; 

HUTCHISON, 1993; HARTMANN et al., 2011), a região basal ou tronco (anelamento) está 

menos suscetível e exposta às alterações ambientais, comparativamente à mesgaestaca, que é 

constantemente perturbada por diferentes condições climáticas, possuindo, dessa forma, uma 

ampla gama de respostas adaptativas, garantindo-lhe uma maior sobrevivência e aclimatação 

em diferentes condições de cultivo (SHINOZAKI; DENNIS, 2003; SHINOZAKI; 

YAMAGUCHI-SHINOZAKI; SEKI, 2003). Esta plasticidade se reflete também no cultivo in 

vitro, por isso a necessidade em se escolher adequadamente o explante que será utilizado na 

micropropagação. 

Além dos aspectos morfofisiológicos de vigor serem diferentes ao se avaliar as duas 

fontes de explante, eles também variaram ao longo do tempo (maiores valores para o primeiro 

subcultivo), o que pode servir de indicação para comprovar que os diferentes tratamentos 

tiveram um efeito cumulativo ao longo dos subcultivos, provavelmente sensibilizando mais as 

microcepas de ambas as origens. 

A concentração de sacarose apresentou implicação direta nos aspectos 

morfofisiológicos e também no desenvolvimento das microcepas de ambas as origens. No 

cultivo in vitro, as plantas perdem parcialmente o autotrofismo e, consequentemente, 

necessitam de uma fonte exógena de carboidratos, e a sacarose tem sido a mais utilizada na 

cultura de tecidos vegetais (NICOLOSO et al., 2003; PARVEEN; SHAHZAD, 2014). Sendo 

assim, quando adicionada ao meio de cultivo, a sacarose apresenta efeito sobre o crescimento 

e diferenciação dos tecidos (SKREBSKY; NICOLOSO; FERRÃO, 2004). Além disso, age 

como fonte de energia para sustentar o metabolismo fotomixotrófico, garantindo o 

desenvolvimento ideal, como precursor de carbono e metabólito de sinalização, bem como 

atua na manutenção do potencial osmótico, garantindo a conservação da água nas células 

(GAGO et al., 2014; MULLER et al., 2011; SMEEKENS et al., 2010). 

No entanto, nota-se nos resultados que existe uma concentração ideal ao 

desenvolvimento das microcepas, no caso específico de E. benthamii esta concentração foi a 
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de 30 g L
-1

 de sacarose , independentemente da origem. Isso pode ser explicado, pois tanto a 

alta concentração, quanto a baixa concentração prejudicaram o desenvolvimento normal do 

vegetal in vitro, haja vista que na análise histoquímica, houve um nítido aumento no acúmulo 

proteico sinalizando o estresse ou a morte celular programada. A alta concentração de 

sacarose restringe a eficiência fotossintética das plantas, reduzindo os níveis de clorofila e 

enzimas importantes para a fotossíntese (HAZARIKA, 2006). Por outro lado, a ausência de 

sacarose inibe o desenvolvimento, pois a quantidade de CO2 presente no frasco é insuficiente 

para que a planta exerça plenamente seu autotrofismo (JO et al, 2009). 

O pH, no entanto, não foi responsável por promover alterações significativas nos 

aspectos morfofisiológicos das microcepas, tanto de megaestaca, quanto de anelamento, uma 

vez que os valores de vigor ficaram em torno de 2,5, havendo diferença, somente, no pH 6,8 

para amostras oriundas de anelamento (Figura 7B). A mudança de pH do meio de cultura 

pode influenciar a absorção de outros componentes como sais, vitaminas e reguladores de 

crescimento, interferir nas reações bioquímicas, principalmente, pela ativação ou 

desnaturação enzimática e, assim, afetar desenvolvimento das plantas cultivadas in vitro 

(KUBEŠ et al., 2014; PARVEEN; SHAHZAD, 2014; PULLMAN; JOHNSON, 2009). 

Contudo, apesar de existir uma convergência a respeito do pH 5,8 como ideal, podem 

ocorrer variações na adequação de seus valores de acordo com as diferentes fases da 

morfogênese, como no estabelecimento da cultura, na proliferação de ramos e na indução de 

raízes (OSTROLUCKÁ et al, 2004; PARVEEN; SHAHZAD, 2014). 

Cabe salientar que as interações entre os diferentes fatores, foram significativas e 

intensificam o que já foi discutido até o momento, com os melhores resultados para: a 

megaestaca, se destacando como a melhor fonte de explante para E. benthamii, com as 

microcepas sendo subcultivadas em meio de cultura WPM suplementado com 30 g L
-1 

de 

sacarose e pH ajustado para 5,8. Adicionalmente as figuras 9 e 10 comprovam e ilustram de 

maneira eficiente como os aspectos morfofisiológicos foram avaliados, bem como evidenciam 

as diferenças nas respostas das microcepas quando cultivadas nos meios com diferentes 

concentrações de sacarose, obedecendo a um padrão independente do pH, para ambas as 

origens. 

É possível notar, também, como uma característica não quantificada, mas que 

interferiu na avaliação dos aspectos morfofisiológicos, a ocorrência de um avermelhamento 

das folhas das microcepas de ambas as origens quando cultivadas em meio de cultura com 60 

g L
-1

 de sacarose. Esse fenômeno é usualmente observado e associado ao excesso de produção 

de antocianinas pelas plantas, que está intimamente relacionado à concentração de sacarose no 
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sistema (DAI et al., 2014). Tal fato pode justificar a razão pela qual tenha ocorrido nas 

microcepas de ambas as origens, somente na maior concentração de sacarose (Figuras 9 e 10). 

Os resultados demonstraram que não houve promoção significativa da oxidação nos 

tratamento com diferentes concentrações de sacarose e valores de pH, diferentemente do que 

ocorreu no experimento em que se testou os meios de cultivo na multiplicação. Ressalta-se 

que houve diferença, apenas, quando os subcultivos foram comparados, ocorrendo oxidação 

mais proeminente no primeiro subcultivo do que no segundo (Figura 11). Sendo um processo 

intimamente influenciado por danos mecânicos e químicos na microplanta (BASSAN et al., 

2006), é razoável que a maior severidade de oxidação ocorra no primeiro subcultivo, por 

razão da mudança brusca das condições do meio (sacarose e pH) a que as microcepas vinham 

sendo cultivadas. Posteriormente ao impacto do primeiro subcultivo, no segundo pode ocorrer 

habituação da microcepa, diminuindo assim a resposta oxidativa. 

As diferenças para a massa seca das microcepas foram encontradas apenas para as 

diferentes concentrações de sacarose e variação dos valores de pH (Figura 12). A origem do 

material e o número de subcultivos, porém, não influenciaram nesse parâmetro. Dessa 

maneira, por mais que haja diferenças intrínsecas entre as origens, observa-se uma aptidão 

semelhante no ganho de massa das microcepas. Destaca-se, no entanto, que a massa seca, não 

é a única responsável por permitir a escolha de um determinado protocolo em detrimento de 

outro. Por essa razão os outros aspectos foram avaliados, sendo assim, por mais que as massas 

não tenham sido diferentes, ocorreram outras diferenças que determinaram não somente o 

protocolo, como também a fonte de explante de E. benthamii, a comentar o vigor, nos quais as 

microcepas provenientes de megaestaca se sobressaíram. 

De maneira geral, observou-se que para as maiores concentrações de sacarose 

ocorreram os maiores incrementos de massa seca, contrariamente ao verificado com o pH, no 

qual os maiores valores foram atribuídos aos menores pHs (Figura 12). Embora tenha-se 

notado que para pH essa diferença  foi quase mínima (114 a 103 mg, nos pHs 4,8 e 5,8, 

respectivamente). Esse resultado, pode servir de indicativo para comprovar, que nessa fase do 

desenvolvimento das microcepas (multiplicação) o pH não teve atuação preponderante, ou 

expressiva (por mais que sua importância já tenha sido esclarecida anteriormente). Por sua 

vez, a sacarose teve influência significativa na multiplicação das microcepas, na qual 

ocorreram variações nas massas da ordem de 100 mg (32 a 177 mg, para as concentrações de 

0 e 60 g L
-1

 de sacarose, respectivamente). Esse resultado fica mais claro quando se observa 

que a escala de variação mais intensa está representada pelas concentrações de sacarose que 

se distribuem semelhantemente ao longo das variações do pH (Figura 12). 
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As avaliações histoquímicas permitiram um entendimento de como os diferentes 

tratamentos, a que as microcepas foram submetidas, aturam , modificando em certo grau seu 

metabolismo (Figura 13). De maneira geral, a presença de polissacarídeos aumentou 

gradualmente à medida que a concentração de sacarose foi maior, independentemente da 

origem do explante (Figura 13, setas rosa). Cabe salientar, que grande parte dos 

polissacarídeos observados, está representada pelo amido, isso pode ser explicado, pelo fato 

de que o excedente de sacarose, que não foi utilizado nos processos metabólicos essenciais, é 

normalmente convertido em amido. Estudos mostram que o excesso de fornecimento de 

sacarose no cultivo in vitro, pode acarretar na produção maciça de amido (CAPELLADES; 

LEMEUR; DEBERGH, 1991; GRANER, 2013). No caso específico de E. benthamii os altos 

indicies de polissacarídeos podem ser atribuídos não somente ao amido, mas também aos 

polissacarídeos de cadeias mais curtas (solúveis). Pois, uma das características que confere a 

espécie a resistência a geadas é o fato de acumular em seu protoplasma, dentre outros 

compostos, carboidratos solúveis (FLORIANI et al., 2013). 

Nas condições de cultivo in vitro, com a suplementação ao meio de cultura com 30 g 

L
-1

 de sacarose, a síntese de polissacarídeos foi menos evidente, com restrição às regiões dos 

feixes vasculares. Já na ausência de sacarose não se observou nenhum acúmulo de 

polissacarídeos, nem na forma de amido, provavelmente, devido à morte das microcepas, 

indicando o forte heterotrofismo das plantas micropropagadas. Adicionalmente, durante o 

processo de senescência, o amido e açúcares simples são consumidos, devido à grande 

demanda enérgica do processo de morte celular (ELMORE, 2007; GRANER, 2013). 

A avaliação individual das microcepas demonstrou que o comportamento acima 

descrito é verdadeiro, mas há uma flutuação em relação ao pH de maneira diferenciada para 

uma ou outra fonte. No pH 4,8 não houve aumento nas reações de polissacarídeos quando se 

elevou a concentração de sacarose de 30 para o 60 g L
-1

 para as microcepas de megaestaca. 

Resultado esse diferente do observado para os pHs 5,8 e 6,8, nos quais os acúmulos, e 

consequentemente as reações, de polissacarídeos foram maiores e mais intensas a medida em 

que a concentração de sacarose aumentou. Em contraste, as microcepas de anelamento 

apresentaram aumentos graduais, com incremento de sacarose no meio, nos pHs 4,8 e 5,8 e 

sem diferença no pH 6,8 (Tabela 1). Os resultados demonstraram que mesmo o pH não tendo 

sido responsável por respostas macroscópicas significativas (aspectos morfofisiológicos), a 

sua alteração foi responsável por promover respostas distintas no acúmulo de polissacarídeos 

dependendo da origem do explante. 
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Sabendo-se que o pH desempenha importante função na manutenção das reações 

bioquímicas, principalmente as que envolve enzimas (KUBEŠ et al., 2014; PARVEEN; 

SHAHZAD, 2014; PULLMAN; JOHNSON, 2009), e que tais condições são moduladas por 

características intrínsecas ao material vegetal, estádio fisiológico, fase do desenvolvimento in 

vitro e estado nutricional (OSTROLUCKÁ et al, 2004; PARVEEN; SHAHZAD, 2014), 

considera-se que estas diferenças sejam aceitáveis, inferindo-se, ainda, que as condições 

ideais metabólicas requeridas para uma fonte de explante não são iguais as da outra. 

Os compostos fenólicos, assim como os polissacarídeos, tiveram aumento gradual e 

proporcional à quantidade crescente de sacarose no meio de cultivo para ambas as origens, 

demonstrando uma intensa atividade metabólica, muito provavelmente, pela atividade de rotas 

alternativas para a destinação correta da sacarose excedente. Segundo Piotto (2013) alguns 

compostos fenólicos são amplamente utilizados como sinalizadores de estresses e alta taxa 

metabólica. Dessa forma, a ausência de sacarose no meio de cultura pode indicar reduzida 

atividade metabólica, e sua alta concentração no meio de cultura (Tabela 1 e Figura 13, setas 

amarelas) uma elevada atividade (del RÍO et al., 2006; ESPOSITO-POLESI; ALMEIDA; 

ALMEIDA, 2013). 

As proteínas, no entanto, tiveram comportamento de acúmulo diferenciado com 

relação aos demais compostos, havendo uma tendência de diminuição com o aumento da 

concentração de sacarose no meio de cultivo (Tabela 1). Sendo assim, nos tratamentos sem 

sacarose observou-se maior concentração de proteínas, que reduziram à medida que a 

sacarose do meio aumentou (Tabela 1 e Figura 13, setas azuis). A presença de proteínas nas 

células das folhas de microcepas de ambas as origens, cultivadas em meio sem sacarose, pode 

ser um indicativo de estresse ou até mesmo de morte celular, ocorrida neste tratamento. Uma 

vez que, segundo alguns estudos, nesse momento ocorre a atuação de inúmeras enzimas e 

complexos proteicos com a função de degradar estruturas e organelas, além de cessar o ciclo 

celular. Existem pelo menos 6 proteínas com atividade de caspases em vegetais, que mediam 

eventos envolvidos na morte celular programada (GRANER, 2013; PALAVAN-UNSAL; 

ARISAN, 2011). A atuação dessas proteínas e enzimas, durante o processo de senescência das 

células, podem favorecer o incremento de proteínas detectado nos testes histoquímicos. 

A manifestação endofítica, foi outro parâmetro avaliado no processo de multiplicação 

in vitro de E. benthamii. Tal aspecto, não é levado em consideração nesses estudos, muito 

provavelmente, por temer se tratar de contaminações ou falhas durante o processo de 

subcultivo, levando, rapidamente, ao descarte do material. No entanto, o que se observa cada 

vez mais é que muitos desses microrganismos não representam um perigo iminente ao cultivo 
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in vitro e podem ser microrganismos endofíticos latentes que cresceram no meio de cultivo 

em resposta a algum estresse ou desequilíbrio físico e/ou químico (ESPOSITO-POLESI, 

2011). Dessa forma, a atribuição do conceito de “contaminação” a toda manifestação 

microbiana evidente nos meios de cultura é arbitrária, pois se deve ponderar que existe em 

todas as espécies vegetais uma microbiota bacteriana endofítica, conferida em diversos 

trabalhos com microplantas consideradas axênicas (ABREU-TARAZI et al., 2010; 

ALMEIDA et al., 2009; DIAS et al., 2009; THOMAS, 2004; THOMAS; KUMARI, 2010). A 

distinção entre “contaminação” e “manifestação” microbiana é fundamental para se evitar 

descartes desnecessários de matrizes com alto valor genético e comercial. 

No cultivo utilizando diferentes meios (WPM, MS e JADS) não se verificou 

manifestação endofítica. Já nos tratamentos (Figura 14), utilizando diferentes concentrações 

de sacarose em combinação com valores distintos de pH, ocorreu manifestação endofítica, 

porém, de maneira insuficiente para indicar um ou outro tratamento como indutor de 

manifestação, uma vez que as notas de intensidade de presença foram medidas de 1 a 4 , 

obtendo-se médias abaixo de 1 para todos os tratamento, independentemente da fonte de 

explante. 

Esse resultado comprova que as alterações de cultivo a que as microcepas de E. 

benthamii foram expostas, não foram suficientes para gerar respostas de manifestação, muito 

provavelmente o tempo de exposição a essa nova e diversificada oferta nutricional, ou de 

carboidratos ou iônica, não tenha surtido efeito na comunidade endofítica ao ponto de induzir 

a sua manifestação efetiva nos meios. Porém, observa-se que o tempo foi adequado para gerar 

alterações morfofisiológicas. Isso pode levar a suposição de que as alterações na 

morfofisiologia da planta podem modular as interações e equilíbrios na microbiota endofítica, 

determinando a manifestação ou não dessas bactérias. Dessa maneira, possivelmente, seguir-

se-á uma ordem de mudanças: o microclima (alterações no meio, açúcar, pH, luz, 

temperatura) in vitro é alterado, ele por conseguinte altera as características morfofisiológicas 

da planta e por fim essas mudanças no ambiente interno da planta e dos tecidos modulam a 

dinâmica populacional endofítica. 

Segundo, Thomas e Kumari (2010) a manifestação repentina dos endófitos no meio de 

cultura pode ser explicada, principalmente, por flutuações ambientais durante o cultivo in 

vitro. No entanto, acredita-se que tal manifestação possa ser modulada, mais precisamente, 

por fatores intrínsecos à planta, como genótipo, cultivar, idade da planta, estádio de 

crescimento, status fisiológico (ANDREOTE et al., 2010; ARDANOV et al., 2012; 

COMPANT; CLÉMENT; SESSITSCH, 2010; DAVITT; CHEN; RUDGERS, 2011; 
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GAGNE-BOURGUE et al., 2013; HARDOIM; OVERBEEK; ELSAS, 2008; ISLAM et al., 

2010). 

Outro aspecto importante é o quão adaptado evolutivamente esse microrganismo está à 

planta, ou seja, se participam de um processo coevolutivo, no qual, independentemente, das 

espécies e recursos disponíveis o endófito se restringe a um seleto grupo de hospedeiros, ou a 

uma única espécie, ou a um único indivíduo e até mesmo a certos órgãos de um mesmo 

indivíduo (COOK et al., 2009, 2012; MORICCA; GINETTI; RAGAZZI, 2012; NISSINEN; 

MÄNNISTÖ; ELSAS, 2012; SUKUMAR et al., 2013). De tal modo que na escolha e coleta 

de um determinado explante, “escolhe-se” inevitavelmente uma microbiota endofítica que 

poderá estar mais propensa a se manifestar, dependendo do grau de intimidade que cada 

microrganismo estabelece com seu hospedeiro ou partes dele, tornando-se obrigatórios e, 

consequentemente, mais íntimos e menos propensos a existirem na ausência do seu 

hospedeiro (não se manifestam) ou ainda, facultativos menos dependentes do hospedeiro 

(HARDOIM; OVERBEEK; ELSAS, 2008), com maiores chances de crescerem no meio de 

cultivo na ocorrência de alterações microambientais desfavoráveis. 

 

3.5 Conclusão 

Em resumo, as características específicas de cada região selecionada como fonte de 

explante (megaestaca da base da copa e anelamento da base do tronco) permitiu uma gama de 

respostas às variações ambientais (meio de cultivo, concentração de sacarose e pH). De tal 

maneira que as microcepas de megaestaca mostraram-se superiores aos diferentes tratamentos 

aplicados. Adicionalmente, a manifestação endofítica, mesmo sendo pouco expressiva e 

intensa, pode sinalizar algum desequilíbrio no desenvolvimento normal das microcepas de E. 

benthamii provocado em maior ou menor escala quando os tratamentos foram aplicados. 

Podendo, ainda, ser o momento para tomada de decisões, antes que essa manifestação se torne 

prejudicial à cultura. 
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4 COMUNIDADE BACTERIANA ENDOFÍTICA ASSOCIADA A DUAS FONTES DE 

EXPLANTE DE Eucalyptus benthamii MAIDEN & CAMBAGE 

Resumo 

      A micropropagação tem sido aplicada no resgate e rejuvenescimento de matrizes de 

essências florestais adultas, mas a necessidade de muitos subcultivos na fase de multiplicação, 

visando à reversão à juvenilidade, tem trazido a tona questões sobre a microbiota endofítica 

associada às plantas. Assim, objetivou-se avaliar a comunidade bacteriana endofítica 

associada ao cultivo in vitro prolongado de diferentes fontes de explante e a dinâmica dessas 

comunidades ao longo dos subcultivos e nas diferentes fases da micropropagação. Para tanto, 

realizou-se a extração do DNA bacteriano total de minicepas (in vivo) provenientes de 

megaestaca de ramos da base da copa e também do anelamento da base do tronco, oriundas de 

uma única planta matriz de Eucalyptus benthamii com 13 anos de idade, bem como das 

microcepas geradas no cultivo in vitro dessas fontes de explantes. O estabelecimento in vitro 

se deu em duas épocas e a avaliação das comunidades bacterianas endofíticas procedeu-se em 

amostras in vivo e in vitro: nos 10º, 13º e 16º subcultivos e também com material alongado e 

enraizado, por meio de PCR-DGGE baseada na região V6 do gene ribossomal 16S rDNA. Os 

perfis de bandas mostraram diferenças nas comunidades entre as amostras in vivo e in vitro, 

bem como flutuações nas comunidades ao longo dos subcultivos e nas amostras alongadas e 

enraizadas. Todavia, observou-se a predominância de bandas exclusivas entre as amostras de 

megaestaca, e o oposto para as de anelamento. Tais resultados podem indicar uma 

colonização bacteriana endofítica diferencial, havendo predominância de endófitos 

obrigatórios em anelamento, e oportunistas em megaestaca. 

Palavras-chave: Micropropagação; Explantes; Subcultivos Sucessivos; Eucalipto 

 

Abstract 

      Micropropagation has been applied in the adult tree recovery and rejuvenation, and it has 

required various subcultures in the multiplication phase, aiming at reversing the juvenility. 

This strategy has brought questions about the endophytic microbiota associated with plants. 

Therefore the aimed of this study was to evaluate endophytic bacterial community associated 

with prolonged in vitro culture of two explants sources and the bacterial community dynamic 

along the subcultures in different micropropagation stages. In this context, the bacterial DNA 

was extracted from samples of the mini-stumps (in vivo) from mega-cuttings of the treetop 

base and girdling of the trunk base and in micro-stumps produced by in vitro culture from 

these explants sources, both originated from one single matrix plant of Eucalyptus benthamii 

with 13 years old. In vitro establishment occurred in two dates and the evaluation of 

endophytic bacterial communities was made in vivo and in vitro samples (on 10º, 13º and 16º 

subcultures), with elongated shoots and rooted. Analysis was performed by PCR-DGGE 

based on the V6 region of ribosomal gene 16S rDNA. Bands profiles showed differences in 

communities between in vivo and in vitro samples, and communities fluctuations along the 

subcultures and elongated and rooted samples. However, there was a predominance of 

exclusive bands to the detriment of shared bands between the samples of mega-cuttings and 

the opposite for girdling. These results may indicate a differential colonization of the 

endophytic bacterial according to the explants sources, with predominance of obligate 

endophytes in girdling samples and opportunistic in mega-cuttings samples. 

Keywords: Micropropagation; Explants; Successive Subcultures; Eucalyptus 
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4.1 Introdução 

O uso da cultura de tecidos como uma técnica eficiente para o rejuvenescimento de 

plantas adultas é conhecido, especialmente para espécies do gênero Eucalyptus (BACCARIN, 

2012; BACCARIN et al., 2015; BRONDANI et al., 2012; DUTRA; WENDLING; 

BRONDANI, 2009). No entanto, para que a reversão à juvenilidade seja completa e as 

respostas morfogênicas sejam reestabelecidas, é necessário um número maior de sucessivos 

subcultivos na fase de multiplicação, cerca de 10 (ALFENAS et al., 2004; BRONDANI et al., 

2012; DUTRA; WENDLING; BRONDANI, 2009). No entanto, este procedimento, tem 

ocasionado no meio de cultivo, a manifestação de microrganismos endofíticos latentes, que se 

desenvolvem em resposta ao estresse ocasionado pelo tempo excessivo de multiplicação do 

material vegetal, ou ainda devido às variações microambientais (THOMAS, 2004; THOMAS; 

KUMARY, 2010). O que levanta questões sobre como os microrganismos endofíticos são 

afetados durante todo o processo de micropropagação, desde a escolha do explante, passando 

pela introdução do material in vitro, multiplicação até o alongamento, enraizamento e 

aclimatização. 

Estudos têm mostrado que as plantas abrigam uma vasta gama de microrganismos, que 

formam uma comunidade biológica complexa (MENGONI; SCHAT; VANGRONSVELD, 

2010; PINI et al., 2012; RYAN et al., 2008). Dependendo da região colonizada da planta, essa 

comunidade microbiana pode ser classificada como epifítica (habitam a superfícies de folhas 

ou hastes) ou endofítica (microrganismos que em alguma etapa de seu desenvolvimento 

colonizam a endosfera, ou interior dos tecidos vegetais) (IKEDA et al., 2010; PINI et al., 

2012). 

Independentemente das condições de cultivo aplicada e das características do vegetal, 

pelo menos parte dessa microbiota pode colonizar o seu interior (AZEVEDO et al., 2000; 

KUKLINSKY-SOBRAL et al., 2004). Neste mesmo contexto, no cultivo in vitro, diferentes 

espécies de plantas micropropagadas possuem uma microbiota específica, a qual de certa 

forma, pode favorecer o processo de cultivo (ABREU-TARAZI et al. 2010; ALMEIDA et al. 

2005, 2009; DIAS et al. 2009; ESPOSITO-POLESI, 2011; POLESI, 2010; THOMAS et al. 

2008, 2007). 

Segundo Pirttilä et al. (2008), o genótipo da planta e a composição de espécies 

endofíticas, aliados às condições de cultivo in vitro, representam um fator chave para a 

obtenção de culturas com alta capacidade de regeneração. Muitos estudos sugerem que os 

endófitos auxiliam a microplanta no ajuste osmótico, no desenvolvimento produzindo 
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fitormônios, na absorção de nutrientes e na proteção contra ação de patógenos, além de 

favorecer o crescimento e sobrevivência das microplantas na fase de aclimatização e na 

rapidez da produção de biomassa (ABREU-TARAZI et al., 2010; ALMEIDA et al., 2005, 

2009; DIAS et al., 2009; THOMAS; SOLY, 2009). Adicionalmente, alguns endófitos podem 

aumentar a tolerância ao estresse resultante dos subcultivos (LATA et al.,2006). 

Um ponto importante que deve ser considerado, além das implicações dos endófitos 

no cultivo in vitro, são as consequências deste tipo de cultivo nas comunidades endofíticas. 

Isto significa que o processo de micropropagação, ao envolver condições ambientais tão 

restritas, passa a ser o responsável por alterações significativas na comunidade bacteriana 

associada ao vegetal, criando um ambiente exclusivo, de modo a selecionar grupos 

bacterianos benéficos ou neutros, mais ou menos adaptados ao ambiente in vitro (FANG; 

HSU, 2012; QUAMBUSCH et al., 2014). 

Outro aspecto que pode causar variações na estrutura da comunidade endofítica 

associada à planta micropropagada é a escolha quanto ao tipo de explante a ser introduzido. 

Além da capacidade de estabelecimento e multiplicação in vitro (BORGES et al., 2011; 

HARTMANN et al., 2011; SILVA et al., 2011), o explante selecionado apresenta uma 

comunidade endofítica que varia em decorrência do local (ou órgão) de onde foi retirado, 

devido, principalmente, à diferenciação na oferta nutricional, tipo de tecido, arranjo celular e 

composição química, selecionando algumas espécies que sobrevivem melhor nesse tipo 

específico de substrato (HUANG et al., 2008; IZUMI et al., 2008; GONG; GUO, 2009). 

Neste contexto o presente estudo objetivou avaliar a variação na comunidade 

bacteriana endofítica associada ao cultivo in vitro prolongado de diferentes fontes de explante 

de Eucalyptus benthamii Maiden & Cambage, bem como a dinâmica dessas comunidades ao 

longo dos subcultivos e das diferentes fases de desenvolvimento (estabelecimento, 

multiplicação e alongamento). 

 

4.2 Material e métodos 

4.2.1 Material vegetal 

Segmentos nodais de minicepas cultivadas sob condições de casa de vegetação 

(umidade relativa do ar >80%, temperatura entre 26 a 30 °C, crescendo em vasos com areia 

lavada) foram utilizados como fontes de explantes. Essas minicepas, estabelecidas em 

minijardim clonal por Baccarin (2012), foram obtidas a partir de brotos ou brotações 

epicórmicas de duas regiões distintas (megaestaca da base da copa e de anelamento da base do 
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tronco), provenientes de uma única matriz selecionada de Eucalyptus benthamii Maiden & 

Cambage com 13 anos de idade. 

 

4.2.2 Estabelecimento in vitro 

O estabelecimento in vitro do material ocorreu em duas datas: 20/12/2011 e 

20/02/2012. Na primeira data o objetivo, foi avaliar os perfis de bandas das comunidades 

bacterianas endofíticas ao longo dos subcultivos, a partir do qual se recomenda para o 

rejuvenescimento de espécies do gênero (ou seja, acima de 10 subcultivos), bem como avaliar 

possíveis alterações nesses perfis, quando o material multiplicado é destinado à fase de 

alongamento in vitro. Já na segunda data, o objetivo, foi avaliar possíveis alterações nos perfis 

de bandas das comunidades bacterianas endofíticas ao retirar o material da condição de casa 

de vegetação e introduzi-lo no cultivo in vitro, e ao longo dos subcultivos sucessivos. 

Cabe ressaltar que para ambas as datas o protocolo de estabelecimento e as condições 

de cultivo foram os mesmos. Dessa maneira, antes da coleta, para reduzir a incidência de 

contaminações na fase de introdução, fez-se a aplicação do fungicida Orthocide 500
®
 (Captan 

50% como princípio ativo) a 2,4 g L
-1

. 

Após a coleta, os explantes foram imersos em água deionizada e transportados ao 

laboratório de cultura de tecidos vegetais, no qual, foram lavados em água corrente durante 

vinte e cinco minutos com duas gotas de Tween 20 e logo após procedeu-se a lavagem em 

água deionizada autoclavada. Em seguida, os explantes foram colocados em solução de 

fungicida contendo 2,4 g L
-1

 de Orthocide
®
, por 15 minutos, e posteriormente lavados três 

vezes com água deionizada autoclavada. Posteriormente, os explantes foram imersos em 

solução de NaOCl 1% (v/v) Brilhante® por 5 minutos, adicionados de três gotas Tween 20. 

Ao final desse período os mesmos foram conduzidos à câmara de fluxo laminar para proceder 

a tríplice lavagem com água deionizada autoclavada. 

Após assepsia, os explantes de E. benthamii provenientes de brotações de minicepas 

de megaestaca da base da copa e de anelamento da base do tronco foram introduzidos in vitro 

utilizando-se meio de cultivo MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), acrescido de 0,5 mg L
-1

 de 

BAP (6-benzilamino purina), sacarose (30 g L
-1

) e ágar (4,5 g L
-1

). O meio de cultura foi 

preparado com água deionizada, pH ajustado para 5,8 (±1) com HCl (1M) e NaOH (1M), e 

autoclavado por 20 minutos a 121°C. 
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Os explantes foram cultivados por 40 dias em sala de crescimento com condições 

controladas de temperatura (25± 2°C), fotoperíodo (16 horas) e luminosidade (42 µmol m
-2

s
-1), 

fornecidas por duas lâmpadas fluorescentes, branca fria. 

 

4.2.3 Multiplicação in vitro 

Para ambas as datas de introdução in vitro (20/12/2011 e 20/02/2012) o protocolo de 

multiplicação e as condições de cultivo foram os mesmos. 

As brotações originadas na fase de estabelecimento in vitro foram isoladas e 

transferidas, sob condições assépticas, para frascos de vidro transparente (Ø = 5,0 cm e 8,0 

cm de altura) contendo no meio de cultura WPM (LLOYD; McCOWN, 1980) suplementado 

com 0,5 mg L
-1

 de BAP (6-benzil amino purina), 0,05 mg L
-1

 ANA (ácido 1-

naftalenoacético), 30 g L
-1

 de sacarose e 4,5 g L
-1

 de ágar. A cada 20 dias, procederam-se os 

subcultivos das microcepas (conjunto de cerca de 10 brotações axilares) para novo meio de 

cultura de igual composição. 

 

4.2.4 Alongamento e enraizamento in vitro 

Como mencionado anteriormente, parte do material que foi introduzido em 

20/12/2011 e multiplicado por 16 subcultivos sucessivos, com intervalos de 20 dias, foi 

destinado à fase de alongamento e enraizamento in vitro. Para tanto, as microcepas de E. 

benthamii de cada fonte (megaestaca da base da copa e anelamento da base do tronco), foram 

transferidas, sob condições assépticas, para frascos de vidro transparente (Ø = 5,0 cm e 8,0 

cm de altura) contendo 30 mL de meio de cultura WPM com 0,1 mg L
-1

 de BAP, 0,1 mg L
-1

 

de AIB (ácido 3-indol butírico), 30 g L
-1

 de açúcar e 4,5 g de ágar. 

A figura 1 ilustra a metodologia utilizada no presente trabalho. 
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Figura 1 - Metodologia aplicada ao trabalho. Detalhamento do tipo de material utilizado (segmentos nodais de 

minicepas de E benthamii, estabelecidas por Baccarin (2012), cultivadas em condição de casa de 

vegetação, provenientes de megaestaca da base da copa e anelamento da base do tronco), bem como 

as fases de cultivo in vitro em que o material foi submetido (introdução, multiplicação, alongamento e 

enraizamento in vitro). As caixas com linhas tracejadas indicam os pontos em que as amostras foram 

coletadas, para a extração do DNA bacteriano total (três repetições para cada amostra) 

 

 

4.2.5 Avaliação da Comunidade Bacteriana Endofítica 

As comunidades bacterianas endofíticas foram avaliadas por meio de PCR-DGGE 

baseada na região V6 do gene ribossomal 16S DNAr, utilizando como material o DNA 

bacteriano total extraído das diferentes amostras. Na tabela 1 estão representados os tipos de 

amostras utilizadas na extração de DNA, bem como as quantidades (repetições) de cada 

material e as condições das amostras no momento da coleta. 
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Tabela 1 - Características das amostras coletadas, quantidade e condições de cultivo das amostras no momento 

da coleta 

DATA DE 

INTRODUÇÃO 

FASE DO 

CULTIVO 
AMOSTRAS REPETIÇÃO CONDIÇÕES 

20/12/2011 

MULTIPLICAÇÃO 

IN VITRO 

Microcepas no 10º subcultivo 
(após 220 dias de cultivo in vitro) 

3 para 

MEGAESTACA 

Condições Assépticas de 

Sala de Crescimento 

(temperatura 25± 2°C; 

fotoperíodo de 16 horas e 

luminosidade de 42 µmol 

m-2s-1, fornecidas por duas 

lâmpadas fluorescentes, 

branca fria). 

3 para 

ANELAMENTO 

Microcepas no 13º subcultivo 
(após 280 dias de cultivo in vitro) 

3 para 

MEGAESTACA 

3 para 

ANELAMENTO 

Microcepas no 16º subcultivo 
(após 340 dias de cultivo in vitro) 

3 para 

MEGAESTACA 

3 para 

ANELAMENTO 

ALONGAMENTO 

IN VITRO 

Microcepas alongadas 

(Parte Aérea) 
(após 380 dias de cultivo in vitro) 

3 para 

MEGAESTACA 

3 para 

ANELAMENTO 

Microcepas alongadas 

(Sistema Radicular) 
(após 380 dias de cultivo in vitro) 

3 para 

MEGAESTACA 

3 para 

ANELAMENTO 

20/02/2012 

INICIAL 
Brotações das Minicepas 

(Material in vivo) 

3 para 

MEGAESTACA 

Casa de Vegetação 

climatizada (umidade 

relativa do ar >80%, 

temperatura entre 26 a 30 

°C). Matrizes em vasos 

com areia lavada. 

3 para 

ANELAMENTO 

MULTIPLICAÇÃO 

IN VITRO 

Microcepas no 10º subcultivo 
(após 220 dias de cultivo in vitro) 

3 para 

MEGAESTACA 

Condições Assépticas de 

Sala de Crescimento 

(temperatura 25± 2°C; 

fotoperíodo de 16 horas e 

luminosidade de 42 µmol 

m-2s-1, fornecidas por duas 

lâmpadas fluorescentes, 

branca fria). 

3 para 

ANELAMENTO 

Microcepas no 13º subcultivo 
(após 280 dias de cultivo in vitro) 

3 para 

MEGAESTACA 

3 para 

ANELAMENTO 

Microcepas no 16º subcultivo 
(após 340 dias de cultivo in vitro) 

3 para 

MEGAESTACA 

3 para 

ANELAMENTO 

 

 

4.2.6 Extração de DNA total 

Amostras frescas dos explantes foram trituradas em N2 líquido até a obtenção de 

material homogêneo e fino. Aproximadamente 200 mg de cada amostra foi então submetida a 
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extração do DNA total utilizando o kit PowerSoil DNA Isolation (MoBio, Carlsbad, EUA) de 

acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante. O produto da extração de DNA foi 

visualizado por meio de eletroforese em gel de agarose 1,0%, seguido de coloração com 

brometo de etídeo e fotodocumentação em luz ultra-violeta (transluminador, Storm 845 - GE 

Healthcare Life Sciences, Piscataway, USA). 

 

4.2.7 Amplificação do gene 16S rRNA de Bacteria 

A amplificação do fragmento contendo a região V6 do gene 16S rRNA para o grupo 

das bactérias foi realizada com os primers 799F (5'AAC MGG ATT AGA TAC CCK G 3') 

(CHELIUS; TRIPLETT, 2001) 1492R (5'TAC GG(C/T) TAC CTT GTT ACG ACT T 3') 

(LANE, 1991). As condições de amplificação do gene foram: 2,5 μL de tampão para PCR 10 

X, 0,1 mM de cada dNTP (0,25 μL), 2,5 mM de MgCl2 (0,75 μL), 5 pmol de cada 

oligonucleotídeo (1 μL), 5U Taq DNA Polimerase (Fermentas) (0,2 μL), 1 μL da amostra de 

DNA (~20 ng) e água ultrapura (Milli-Q) esterilizada para um volume final de 25 μL. A 

reação foi realizada em termociclador modelo Veriti® (Applied Biosystems, Waltham, USA) 

nas seguintes condições: desnaturação inicial a 95 °C por 3 min, 35 ciclos de desnaturação a 

94 °C por 20 s, anelamento a 53 °C por 40 s e extensão a 72 °C por 40 s, extensão final a 72 

°C por 7 minutos. 

Com o objetivo de obter mais cópias do fragmento-alvo e especificar a região-alvo que 

apresenta alta variabilidade entre os organismos (V6), 1 μL do produto da primeira reação 

foram utilizados como DNA molde para a reação uma segunda reação NESTED-PCR, para 

este fim utilizou-se os primers  F968/GC (5' AAC GCG AAG AAC CTT AC 3') (NÜBEL et 

al., 1996) e R1378 (5’GGG CGG TGA GTA CCA GGC 3′)CGG TGT GTA CAA GGC CCG 

GGA ACG 3’) (HEUER et al., 1997). A reação de PCR-DGGE foi preparada usando 5 μL de 

tampão para PCR (10x), 4 μL de dNTP (2,5 mM), 0,2 μL de cada primer (100 mM), 0,2 μL de 

Taq DNA Polimerase (Fermentas), com 5 μL MgCl2 (25 mM), 0,5 μL formamida e água 

ultrapura (Milli-Q) esterilizada para um volume final de 50 μL. As amplificações foram 

realizadas nas seguintes condições: 94 °C por 4 min, 35 ciclos de 94 °C por 1 min, 56  C por 1 

min e 72 °C por 2 min; e 72 °C por 10 min. 

 

4.2.8 Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE) 

A análise DGGE foi realizada usando o sistema phorU2 (Ingeny, Goes, Holanda). Os 

produtos amplificados na segunda reação de PCR foram separados por eletroforese em gel de 
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poliacrilamida 6 % (p/v) com gradiente desnaturante 45-65 % (onde 100 % de desnaturação 

significa 7 M de uréia e 40 % de formamida). O gel foi submetido à eletroforese vertical por 

16 h a 100 V em temperatura constante de 60  C. 

Após a eletroforese os géis foram corados com SYBR Green I (Invitrogen, Breda, The 

Netherlands), e fotodocumentados (Storm 845, General Electric). As imagens resultantes 

foram analisadas com o auxílio do software ImageQuant TL unidimensional (Amersham 

Biosciences, Amersham, UK, v.2003) (MCCAIG; GLOVER; PROSSER, 2001). 

 

4.2.9 Análises Estatísticas 

As análises estatísticas foram realizadas no programa Past Statistics 1.90 (HAMMER; 

HARPER; RYAN, 2001), no qual realizou-se a análise de coordenadas principais (PCoA), 

utilizando o algoritmo de Bray-Curtis (BRAY; CURTIS, 1957), para observar a distribuição 

das amostras. 

 

4.3 Resultados 

4.3.1 Desenvolvimento das plantas 

De maneira geral, as microcepas provenientes de megaestaca independentemente da 

data de introdução apresentaram desenvolvimento ligeiramente superior do que as microcepas 

provenientes de anelamento (Figura 2). Ao serem cultivadas sob as mesmas condições 

ambientais e meio de cultura com mesma composição, verificou-se nas análises visuais, maior 

tamanho das microcepas de megaestaca, ou seja, maior multiplicação das brotações, a 

aparência das microcepas, também foi melhor em megaestaca, nas quais, a coloração das 

brotações aproximou-se do esperado (folíolos verdes, sem amarelecimento ou 

avermelhamento). 
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Figura 2 - Análise visual de aparência. A – Microcepas provenientes de Megaestaca da base da copa. B – 

Microcepas provenientes de Anelamento da base do tronco. Destaque à aparência superior da 

microcepa de megaestaca comparada à de anelamento, que apresentaram avermelhamento dos 

folíolos 
 

 

4.3.2 Variações na comunidade bacteriana entre os tratamentos avaliados 

Os resultados apresentados nas figuras 3 e 4 demonstram as variações das 

comunidades bacterianas endofíticas, bem como as explicações das variâncias contidas em 

cada amostra. Ao se observar os géis de DGGE (Figuras 3A e 4A) foi possível verificar os 

perfis de bandas de cada amostra, com a existência de bandas comuns (setas vermelhas), ou 

exclusivas (setas amarelas) a uma amostra ou a um grupo de amostras. Quando esses perfis 

foram analisados com relação à PCoA, essas discrepâncias ficaram ainda mais evidentes, 

permitindo observar uma variação entre as amostras, com significativas diferenças entre a 

diversidade das comunidades oriundas de cada material. 

Dentre todas as comparações, as maiores diferenças ocorreram quando foram 

comparadas, no gel 1 (introdução em 20/12/2011) amostras provenientes de anelamento 

multiplicadas no 10º e 16º subcultivos, ou seja, as microcepas do 10º subcultivo apresentaram 

diversidade de táxons diferente da encontrada nas amostras do 16º subcultivo (120 dias 

depois). No gel 2 (introdução em 20/02/2012), por sua vez, a variação ocorreu em maior grau 

ao se comparar amostras provenientes de megaestaca in vivo (amostras iniciais) e as 

multiplicadas no 13º subcultivo. 

Ao realizar a análise para as amostras introduzidas em 20/12/2011, tem-se que, a 

análise de coordenadas principais (PCoA) (Figura 3B) indicou uma explicação de 39,3% no 

total de variância contida nos perfis (23,43% na PCo1 e 15,87% na PCo2), na qual é possível 
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observar a distribuição da estrutura da comunidade bacteriana, sem, no entanto, haver 

dissimilaridade entre as amostras de diferentes fontes de explantes (anelamento e 

megaestaca). Especificamente, observou-se um gradiente formado entre as amostras oriundas 

de microcepas de megaestaca ao longo dos subcultivos em relação ao eixo “PCo1”. De forma 

diferente, houve uma maior similaridade na estrutura das comunidades bacterianas endofíticas 

para as amostras provenientes de anelamento ao longo dos subcultivos. 

Na fase de alongamento e enraizamento in vitro, observou-se uma partição das 

comunidades bacterianas endofíticas, de modo que ocorreram diferenças significativas nas 

análises de diversidade dos perfis da parte aérea e do sistema radicular da mesma fonte de 

explante. Contudo, o comportamento das comunidades bacterianas endofíticas foi distinto nas 

amostras de microcepas alongadas de megaestaca e de anelamento, havendo maior 

diversidade para as microcepas alongadas provenientes de megaestaca na parte aérea do que 

no sistema radicular e inversamente para as microcepas alongadas oriundas de anelamento, 

nas quais a maior diversidade ocorreu para o sistema radicular, comparativamente à parte 

aérea. 

Porém, da mesma maneira como observado nos demais subcultivos, as microcepas 

oriundas do anelamento, e submetidas à fase de alongamento, apresentaram maiores valores 

com relação à diversidade, quando comparadas às de megaestaca, independentemente da 

região, parte aérea ou sistema radicular. 

Nas análises realizadas para as introduções de 20/02/2012 (Figura 4), observou-se um 

comportamento das comunidades bacterianas endofíticas semelhante às análises anteriores, 

apresentando, com o teste de coordenadas principais PCoA (Figura 4B), uma explicação de 

46,71% do total da variância contida nos perfis, 27,87% no PCo1 e 18,84% no PCo2, não 

apresentando uma dissimilaridade “característica” entre o tipo de cultivo e a fonte de 

explante, contudo, pôde-se observar que as amostras in vivo apresentaram alta dissimilaridade 

entre si. A dinâmica, ao longo dos subcultivos entre as amostras introduzidas em 20/12/2011, 

foi similar às amostras introduzidas em 20/02/2012, com tendência de maior similaridade 

entre as amostras de microcepas provenientes de anelamento ao longo dos subcultivos, 

quando comparada á dinâmica das amostras oriundas de megaestaca. 
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Figura 3 - Resultados baseados no perfil da comunidade de bactérias endofíticas totais (gene 16S rRNA) 

presentes em microcepas provenientes de megaestaca e de anelamento da base do tronco de E 

benthamii, introduzidas in vitro em 20/12/2011. Em fase de multiplicação nos 10º, 13º e 16º 

subcultivos e em fase alongamento e enraizamento. A: Gel de DGGE, no qual verifica-se os perfis da 

comunidade bacteriana endofítica de cada amostra, bem como a presença de bandas comuns a 

maioria das amostras (setas vermelhas) e bandas exclusivas a uma ou poucas amostras (setas 

amarelas). B: Análise das Coordenadas Principais (PCoA) para a matriz de similaridade Bray-Curtis, 

com a obtenção de grupos de amostras (círculos). Sendo MEGA. = microcepas de megaestaca da 

base da copa; ANEL = microcepas de anelamento da base do tronco; 10º, 13º e 16º = subcultivos em 

que as amostras foram coletadas; Along. = brotações alongadas in vitro e Raiz = sistema radicular 

oriundo do cultivo in vitro 
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Figura 4 - Resultados baseados no DGGE para comunidades de bactérias endofíticas totais (gene 16S rRNA) 

presentes em explantes (in vivo) e em microcepas provenientes de megaestaca e de anelamento da 

base do tronco de E. benthamii. In vivo cultivadas em condições de casa de vegetação e 

posteriormente introduzidas in vitro em 20/02/2012. Amostras in vitro todas em fase de multiplicação 

nos 10º, 13º e 16º subcultivos. A: Gel de DGGE, no qual verifica-se os perfis da comunidade 

bacteriana endofítica de cada amostra, bem como a presença de bandas comuns a maioria das 

amostras (setas vermelhas) e bandas exclusivas a uma ou poucas amostras (setas amarelas). B: 

Análise das Coordenadas Principais (PCoA) para a matriz de similaridade Bray-Curtis, com a 

obtenção de grupos de amostras (círculos). Sendo MEGA. = microcepas de megaestaca da base da 

copa; ANEL = microcepas de anelamento da base do tronco; 10º, 13º e 16º = subcultivos em que as 

amostras foram coletadas; In vivo = minicepas coletadas para extração de DNA, pouco antes da 

introdução in vitro 
 

 

Outro aspecto importante ocorreu em relação à dinâmica quantitativa de táxons 

presentes nas diferentes amostras. Dessa maneira, verificou-se no material de procedência de 
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megaestaca da base da copa e também no material de procedência de anelamento da base do 

tronco, ambos estabelecidos in vitro em 20/12/2011 e em 20/02/2012, grupos específicos 

(bandas) nas amostras do 10º, 13º e 16º subcultivos (Figura 5) com compartilhamento de 

táxons. De maneira geral tem-se uma similaridade na quantidade de táxons revelados no 

DGGE das amostras de megaestaca e anelamento introduzidas in vitro em 20/12/2011, 

enquanto que no material introduzido in vitro em 20/02/2012, houve maior ocorrência de 

táxons nas amostras de megaestaca (90) em relação às de anelamento (78). 

Ao avaliar-se o material introduzido em 20/12/2011 tem-se que em microcepas 

provenientes de megaestaca (Figura 5A) o número de bandas comuns a todas as amostras foi 

de 5, enquanto que nas microcepas oriundas de anelamento este número foi de 14 (Figura 5B). 

O número de bandas exclusivas, porém, foi maior para megaestaca (10 no 10º subcultivo, 20 

no 13º e 10 no 16º) do que para anelamento (8 no 10º subcultivo, 6 no 13º e 5 no 16º). Outro 

dado interessante foi a diminuição do número de táxons comuns à medida que os subcultivos 

avançaram, para megaestaca, por exemplo, o compartilhamento de bandas do 10º para o 13º 

subcultivo foi de 15, do 13º para o 16º diminuiu para 7, e apenas 4 bandas comuns no 10º e 

16º subcultivos. O mesmo ocorreu com as microcepas de provenientes de anelamento, em que 

houve compartilhamento de 28 bandas do 10º para o 13º subcultivo, de 6 bandas do 13º para o 

16º, e apenas 3 bandas comuns no 10º e 16º subcultivos. 

O material introduzido em 20/02/2012 também apresentou elevado número de bandas 

totais (90 para megaestaca e 78 para anelamento), com dinâmica populacional muito 

semelhante ao verificado no material introduzido em dezembro. Dos quais, as microcepas 

provenientes de megaestaca (Figura 5C) apresentaram 13 bandas comuns à todas as amostras, 

enquanto que nas microcepas provenientes de anelamento foram 20 bandas (Figura 5D). As 

bandas exclusivas somaram, em megaestaca, 9 no 10º subcultivo, 21 no 13º e 11 no 16º), 

enquanto que em anelamento foram 7 no 10º subcultivo, 10 no 13º e 15 no 16º. O número de 

táxons compartilhados também diminuiu ao longo dos subcultivos, sendo que para as 

microcepas oriundas de megaestaca, o número de bandas comuns do 10º para o 13º subcultivo 

foi de 17, do 13º para o 16º subcultivo, o número diminuiu para 11, e 8 bandas comuns foram 

encontradas no 10º para o 16º subcultivos. Para as microcepas provenientes de anelamento, o 

mesmo ocorreu, com compartilhamento de 11 bandas do 10º para o 13º subcultivo, de 9 

bandas do 13º para o 16º, e de 6 bandas comuns no 10º e 16º subcultivos. 
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Figura 5 - Diagramas de Venn comparando as amostras dos 10º (circulo preto), 13º (circulo vermelho) e 16º 

(circulo azul) subcultivos de cada fonte de explante. Sendo A e C = microcepas provenientes de 

megaestaca da base da copa. B e D = microcepas provenientes de anelamento da base do tronco 

 

 

Na figura 6 verifica-se que a multiplicação in vitro englobou todos os subcultivos (do 

10º ao 16º, círculo preto) e foi comparada ao processo de alongamento e enraizamento in 

vitro, no qual se dividiu a raiz (círculo vermelho) da parte aérea (círculo azul). Destacando-se 

que o número de bandas exclusivas na fase de multiplicação foi superior nas microcepas de 

megaestaca (27 bandas na Figura 6A) em relação às de anelamento (18 bandas na Figura 6B). 

Quando o perfil das comunidades bacterianas endofíticas de raiz e parte aérea foi comparado, 

verificou-se diferenças entre as microcepas de megaestaca e as de anelamento, nos quais, a 

raiz de megaestaca não apresentou bandas exclusivas, todas foram compartilhadas entre as 
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amostras de multiplicação e as da parte aérea. Nas amostras de anelamento, porém, isso foi 

diferente, com a presença de bandas exclusivas (8) no sistema radicular. Com relação à parte 

aérea, o número de bandas exclusivas de megaestaca e de anelamento foram muito próximas, 

4 e 6, respectivamente. 

 

 

Figura 6 - Diagramas de Venn comparando as amostras introduzidas in vitro em 20/12/2011 em fase de 

multiplicação (circulo preto), alongamento (circulo azul, brotaçõe alongadas) e o enraizamento 

(circulo vermelho, raízes) Sendo, A = microcepas oriundas de megaestaca da base da copa; B = 

microcepas oriundas de anelamento da base do tronco. Ressaltando a dinâmica das populações 

bacterianas endofíticas ao longo do tempo, bem como a possível partição dessa comunidade quando 

do processo de alongamentoe enraizamento in vitro 

 

 

As bandas compartilhadas entre todas as amostras foram iguais em quantidade (24), 

para as microcepas provenientes de megaestaca e de anelamento, porém, quando comparadas 

duas a duas, observa-se uma tendência de diminuição do compartilhamento, ou seja, da 

multiplicação para o alongamento o número de bandas comuns, em megaestaca, foi 9 (Figura 

6A) e em anelamento foi 14 (Figura 6B); da multiplicação para o enraizamento verificou-se o 

mesmo número de bandas comuns para ambas às fontes. Já para as amostras alongadas 

comparadas às amostras radiculares tem-se o compartilhamento de poucas bandas, 3 para 

megaestaca e 5 para anelamento. 

A figura 7 ilustra de maneira numérica a dinâmica da comunidade bacteriana 

endofítica quando exposta a um novo sistema de cultivo, comparando-se as amostras in vivo 

(pouco antes da introdução in vitro) com as amostras in vitro dos 10º (quando as microcepas 

atingiram níveis ótimos de desenvolvimento e multiplicação, ou seja, após 220 dias) e 
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16ºsubcultivos (final do processo de multiplicação, após 340 dias). Sendo assim, obteve-se 

amostras provenientes de megaestaca, 7 bandas exclusivas in vivo, 18 no 10º subcultivo e 20 

no 16º, no caso específico de anelamento o número de bandas foi de 20 exclusivas in vivo, 6 

no 10º e 12 no 16º, subcultivos. 

 

 

Figura 7 - Diagramas de Venn comparando as amostras introduzidas in vitro em 20/02/2012. Amostras in vivo 

(minicepas coletadas pouco antes da introdução in vitro) representadas pelo circulo preto, amostras do 

10º (circulo vermelho) e do 16º (circulo azul) subcultivos. Sendo, A = microcepas provenientes de 

megaestaca da base da copa; B = microcepas provenientes de anelamento da base do tronco. 

Ressaltando a dinâmica das populações bacterianas endofíticas quando a planta hospedeira foi 

introduzida in vitro, e ao longo da multiplicação nesse sistema de cultivo 

 

 

O compartilhamento foi diferente para as microcepas provenientes de megaestaca 

comparada às de anelamento. Para as amostras de megaestaca in vivo obteve-se o 

compartilhamento de 8 bandas com as amostras do 10º subcultivo e somente 2 com o 16º 

subcultivo, já as amostras do 10º subcultivo compartilharam 13 bandas com as do 16º. Em 

contraposição, para as de anelamento o compartilhamento de táxons se manteve praticamente 

constante entre as amostras, sendo 11 bandas entre in vivo e as do 10º subcultivo e de 12 

bandas com as do 16º, bem como 10 bandas entre as amostras do 10º e as do 16º. 

 

4.4 Discussão 

A falta de estudos que enfatizem a dinâmica populacional bacteriana endofítica na 

micropropagação dificulta sobremaneira as discussões a respeito de como o cultivo e as 
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condições in vitro interferem nas comunidades endofíticas, e em última análise no 

desenvolvimento e no potencial morfogênico dessas microplantas. 

Neste contexto, ao se comparar as duas fontes de explante obteve-se para as 

microcepas de megaestaca desenvolvimento superior com relação às de anelamento (Figura 

2), isso pode ser explicado pelo fato de que diferentes fontes de explante apresentam 

comportamentos distintos no cultivo in vitro, relacionados, principalmente, ao estado 

fisiológico da planta-matriz e à época de coleta (BORGES et al., 2011; HARTMANN et al., 

2011; SILVA et al., 2011). Pode-se ainda sugerir que isso ocorra devido ao fato de que a 

região basal ou tronco (anelamento) sofre em menor intensidade com as alterações 

ambientais, comparativamente à megaestaca, que, ao contrário, é constantemente perturbada 

por essas variações, podendo, dessa forma, lançar mão de uma ampla gama de respostas, 

garantindo-lhe uma maior sobrevivência e aclimatação em diferentes condições de cultivo 

(SHINOZAKI; DENNIS, 2003; SHINOZAKI; YAMAGUCHI-SHINOZAKI; SEKI, 2003). 

Estas características adaptativas refletem no cultivo in vitro, o que demonstra claramente a 

necessidade em se escolher a melhor fonte de explante para o cultivo in vitro. Porém, o que se 

desconhece é se essa aptidão in vitro pode também ser modulada pela comunidade endofítica 

presente nesses explantes. 

A comparação entre os perfis das comunidades bacterianas endofíticas das amostras, 

mostrou a presença de bandas comuns a todas, ou pelo menos grande parte das amostras, nos 

perfis de DGGE de ambos os géis, podendo indicar um mesmo grupo bacteriano, 

evidenciando, possivelmente, a habilidade que certos grupos de endófitos possuem em 

colonizar diferentes regiões da planta hospedeira, pois ao se comparar amostras de microcepas 

provenientes de megaestaca (copa da árvore) e de anelamento (base do tronco), compara-se 

indiretamente diferentes regiões de colonização da planta matriz, até mesmo diferentes nichos 

de ocupação. O compartilhamento de bandas entre diferentes regiões da mesma planta, foi 

verificado em outros trabalhos, com pupunha (ALMEIDA et al., 2009) e abacaxi (ABREU-

TARAZI et al., 2010), ambas micropropagadas, ou seja, em ambiente in vitro. 

A presença ou a ausência de bandas, por outro lado, mostra a especificidade de alguns 

grupos em colonizar apenas uma região, tecido ou até mesmo célula da planta hospedeira. 

Isso ocorre porque as condições bioquímicas e fisiológicas das células, estabelecidas pelo 

organismo hospedeiro, podem influenciar de forma distinta, levando a uma seleção diferencial 

de microrganismos associados (ANDREOTE et al., 2009b; IZUMI et al., 2008; PAMPHILE; 

AZEVEDO, 2002; SCHULZ; BOYLE, 2005). 
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De qualquer maneira, o resultado mais importante obtido foi que o compartilhamento 

e/ou a especificidade alteraram-se ao longo dos subcultivos na mesma amostra. Ou seja, 

amostras de microcepas provenientes de megaestaca e de anelamento, apresentaram 

diferenças nos perfis das comunidades do 10º para o 13º e do 13º para o 16º subcultivos, em 

ambas as datas de introdução (Figuras 3A e 4A), para as amostras provenientes de 

megaestaca, essa diferença nos perfis entre os subcultivos foi ainda mais pronunciada, 

havendo uma maior pressão de seleção entre os grupos bacterianos, de forma que as amostras 

apresentaram baixa correlação entre si, o que não se observou nas amostras oriundas de 

anelamento. Variações na composição da comunidade bacteriana foram verificadas, de 

maneira mais clara, nos diagramas de Venn (Figura 5). 

Isso pode ser explicado pelo fato de que as relações estabelecidas entre os endófitos e 

seu hospedeiro são, de maneira geral, frágeis e estão constantemente sofrendo a ação de 

fatores externos que modulam as populações microbianas. De acordo com Pamphile e 

Azevedo (2002), a especificidade da associação, endófito e planta hospedeira, é influenciada 

por um ou mais fatores ambientais, além de fatores genéticos da planta. Por se tratar de um 

ambiente rigorosamente controlado, as questões macroambientais são desconsideradas, como 

estresse hídrico, balanço nutricional, por exemplo. Porém, alguns aspectos microambientais 

podem influenciar drasticamente a manutenção e diversidade endofítica, como alta taxa 

metabólica (material em intensa multiplicação) e uso de reguladores de crescimento e de 

sacarose (LEIFERT; CASSELLS, 2001; THOMAS; KUMARI, 2010). Segundo Fang e Hsu 

(2012), o ambiente in vitro pode selecionar apenas espécies bacterianas específicas, em 

detrimento da supressão de outras, além disso, cada espécie, cultivar ou clone é capaz de criar 

um ambiente in vitro exclusivo, permitindo a multiplicação de espécies endofíticas mais 

adaptadas. 

Outro resultado que deve ser ressaltado é a diferença existente nos perfis das 

comunidades, diversidade de grupos bacterianos, ilustrados nos diagramas de Venn, quando 

se comparou o material in vivo com o material in vitro (Figura 7), obtendo-se, dessa forma, 

como resultado a manutenção da diversidade após o estabelecimento in vitro (nos 10º e 16º 

subcultivos) para microcepas provenientes de megaestaca, com leve aumento no cultivo in 

vitro (Figura 7A) e a redução da diversidade para as amostras de oriundas de anelamento 

quando introduzidas in vitro (Figura 7B). Ulrich, Stauber, e Ewald (2008) compararam a 

comunidade bacteriana endofítica de plantas de Populus sp., oriundas de campo e de 

micropropagação, e constataram que o número de táxons diminuiu quando o material do 
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campo foi introduzido in vitro, e tal como no presente estudo, verificaram diferenças na 

composição das comunidades. 

Essas diferenças nas comunidades bacterianas endofíticas observadas entre as fontes 

de explante mostram uma nítida sensibilização dos grupos microbianos de anelamento ao se 

iniciar um processo de cultivo in vitro. Em megaestaca, no entanto, esse processo de cultivo 

promoveu uma maior diversidade endofítica, o que pode servir como um forte indicativo da 

resiliência e plasticidade que a comunidade bacteriana endofítica de megaestaca possui. 

O objetivo final da micropropagação é formar uma planta inteira (muda) que será 

aclimatizada e levada a campo para ser cultivada, por essa razão, mesmo tendo escolhido 

diferentes fontes de explante e, consequentemente, uma microbiota endofítica distinta, aqueles 

microrganismos que permaneceram no material durante todo o cultivo in vitro, quando em 

fase de alongamento, tem a chance de se redistribuir na microplanta, fato este evidenciado 

pelo perfil de DGGE (Figura 3A), num fenômeno claro de especialização dessas bactérias 

endofíticas. 

A especialização é um mecanismo biótico que depende de uma série de fatores 

intrínsecos e extrínsecos, como: a concorrência, parasitismo, reforço de barreiras 

reprodutivas, resistência do hospedeiro e co-evolução de características correspondentes 

(MORICCA; RAGAZZI, 2008; MORICCA; GINETTI; RAGAZZI, 2012). A co-evolução 

restringe os endófitos, mesmo que tenham a disposição incontáveis recursos e hospedeiros, a 

um seleto grupo de hospedeiros, ou a uma única espécie, ou a um único indivíduo e até 

mesmo a certos órgãos de um mesmo indivíduo (MORICCA; GINETTI; RAGAZZI, 2012; 

COOK et al., 2009, 2012; SUKUMAR et al., 2013). 

Esse fenômeno pode ser evidenciado com os diagramas de Venn (Figura 6), nos quais 

a baixa taxa de compartilhamento de bandas entre as amostras de raiz com as da parte aérea, 

para ambas as fontes de explante, mostra significativamente, uma predileção ou aptidão de 

determinados grupos a habitarem nichos diferenciados dentro do mesmo hospedeiro, uma vez 

que do processo de multiplicação as microcepas foram transferidas para meio específico de 

alongamento, no qual após dois subcultivos ocorreu a diferenciação celular em parte aérea 

completamente expandida e sistema radicular bem desenvolvido. Nesse processo de 

diferenciação, sugere-se que os grupos de endofíticos, coabitando anteriormente a microcepa 

(mesma região), passam a se distribuir de acordo com as regiões a que são mais adaptados co-

evolutivamente (nichos de colonização). 

Ressalta-se que as condições ambientais foram diferenciadas nas amostras de 

microcepas destinadas ao alongamento e enraizamento in vitro e nas plantas in vivo, onde no 
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primeiro as condições foram mantidas as mesmas que na fase de multiplicação, mas com 

alteração no balanço hormonal do meio de cultivo, já no segundo as condições de casa de 

vegetação se diferenciam das da sala de crescimento, a começar pelo cultivo asséptico que é 

ausente neste sistema (Tabela 1). No entanto, apesar de as condições ambientais serem 

consideradas por muitos estudos como um fator de grande responsabilidade na alteração da 

diversidade das comunidades endofíticas (ANDREOTE et al., 2010; HARDOIM; 

OVERBEEK; ELSAS, 2008), neste estudo não foram fatores importantes para explicar as 

diferenças nas comunidades bacterianas endofíticas, visto que, no primeiro perfil (Figura 3D) 

não ocorreu separação entre as comunidades das amostras de anelamento, tanto em fase de 

multiplicação, quando em alongamento e no segundo perfil (Figura 4D) as amostras in vivo e 

in vitro de anelamento foram agrupadas. 

Outro fator usualmente mencionado na alteração das comunidades bacterianas 

endofíticas é o genótipo da planta (ANDREOTE et al., 2009a; HARDOIM et al., 2011; 

HARTMANN et al., 2009; SESSITSCH et al, 2002; ZUL et al, 2007), mas que não se aplica 

no estudo, por se tratar da mesma planta. O fato de se utilizar fontes distintas de explante 

(anelamento e megaestaca) também não foi responsável pela formação dos agrupamentos, 

uma vez que, amostras de megaestaca e anelamento foram agrupadas em ambos os perfis. Nos 

diagramas de Venn, no entanto, foi possível perceber diferenças entre as duas fontes (Figuras 

5, 6 e 7), uma vez que houve variação no número de compartilhamentos, de megaestaca com 

proeminente prevalência de bandas exclusivas em detrimento de bandas compartilhadas entre 

as amostras, já as de anelamento, embora sob as mesmas condições, apresentaram 

comportamento da comunidade bacteriana endofítica distinto, com uma predominância do 

compartilhamento dos táxons em detrimento de bandas isoladas. 

 

4.5 Conclusões 

Como conclusões, ressalta-se que todos os resultados indicam que a comunidade 

bacteriana endofítica presente em megaestaca tende a ter uma diversidade menor, porém, mais 

variável, em ambas as datas de introdução do material, quando comparado com as amostras 

de anelamento, mostrado pela análise da PCoA, tanto na dinâmica (presença ou ausência), 

quanto na abundância de grupos. Esta constante flutuação pode indicar uma colonização de 

grupos menos específicos ou oportunistas, enquanto que em anelamento esses grupos são 

mais específicos ou obrigatórios. Ou seja, por estar presente no alto das árvores a megaestaca 

pode abrigar uma grande diversidade de endófitos, devido à alta taxa de alterações ambientais 
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e bióticas a que é submetida, dessa forma, ao se pressionar ainda mais as condições de 

convívio (cultivo in vitro) e realizar subcultivos sucessivos, as populações podem ser 

drasticamente afetadas ou até mesmo extintas num claro processo de especificação de grupos 

microbianos. 

De qualquer maneira, embora, haja muito empenho em se eleger uma causa nas 

flutuações das comunidades bacterianas endofíticas, pouco se sabe a este respeito, ainda. 

Existem fatores dos quais não foram levantados e que possivelmente, também, não irão 

comprovar por completo este fenômeno. O que se sabe é que existe uma rede complexa de 

fatores, como em todo sistema biológico, que interfere em maior e menor grau, dependendo 

de muitas outras variáveis e que isoladamente não podem ser responsabilizadas por causarem 

alterações na dinâmica e diversidade da comunidade bacteriana endofítica. Por essa razão 

estudos devem ser feitos de modo a adicionar novas peças a este intrigante quebra-cabeça. 
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5 CORRELAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, DE DIFERENTES FONTES DE 

EXPLANTES DE Eucalyptus benthamii MULTIPLICADAS IN VITRO, COM AS 

COMUNIDADES BACTERIANAS ENDOFÍTICAS 

Resumo 

      O presente capítulo tem como principal objetivo correlacionar os resultados apresentados 

nos terceiro e quarto capítulos, de modo a integrar os conceitos e promover uma interação 

entre os resultados, que a priori podem parecer desconexos, mas que se relacionam e 

participam de uma intrínseca rede de fatores, que podem interferir no desenvolvimento do 

material vegetal, na frequência e intensidade de manifestação endofítica, bem como refletir o 

status da microbiota bacteriana desse material, durante o processo de micropropagação. Neste 

contexto, todos os resultados apresentados no conjunto da obra e aqui relacionados, permitem 

estabelecer algumas inferências, e dentre elas citar, que a manifestação endofítica pode 

ocorrer em maior ou menor intensidade dependendo da fonte de explante selecionada e das 

condições em que a planta está submetida; e ainda, que a citada manifestação pode ser um 

reflexo do estado ou condições da planta no processo de micropropagação, bem como do tipo 

de relação que a planta estabelece com sua microbiota endofítica; e que em última análise, o 

desenvolvimento das microcepas, pode estar ligado a essa comunidade bacteriana endofítica, 

além dos aspectos genéticos e de totipotencialidade inerente a cada material. 

Palavras-chave: Megaestaca;Anelamento; Correlação; Capítulo 3; Capítulo 4 

 

Abstract 

      This chapter aims to correlate the results in the third and fourth chapters, in order to 

integrate the concepts and promote interaction between the results, which a priori may seem 

unconnected, but which are related and participated in a intrinsic network which may interfere 

in explant development, in frequency and intensity of the endophytic manifestation, besides 

reflect the status of the bacterial microbiota of micro-stumps during the micropropagation 

process. In this context, all results shown in the body of work and related here, allow us to 

establish some inferences, and among them mention that endophytic manifestation may occur 

to a greater or lesser extent in dependence of the explant source selected and the conditions 

under which the plant are cultured; and further, that the endophytic manifestation can be a 

response of the plant conditions during the in vitro culture process and the relationship type 

that the plant establishes with their endophytic microbiota; which can, in the final analysis, 

the micro-stumps development can be linked to the bacterial endophytic community and 

genetic aspects of totipotentiality own of the each material. 

Keywords: Micropropagation; Explants Sources; Successive Subcultures; Molecular Analysis 
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5.1 Introdução 

Sabe-se que os endófitos participam, juntamente com a planta hospedeira, de um 

processo co-evolutivo, sem o qual, acredita-se não ser possível a vida do vegetal. Estudos têm 

avançado neste sentido, tornando cada vez mais evidente que os mesmos são onipresentes, 

independentemente, do processo de cultivo a que a planta é submetida, inclusive na cultura de 

tecidos ou micropropagação. 

No entanto, muitas questões, ainda são levantadas a este respeito, principalmente no 

que tange ao desenvolvimento das microplantas. Como por exemplo: uma vez no interior dos 

tecidos vegetais, os endófitos que resistiram a todo processo de desinfestação e ao processo de 

estabelecimento in vitro, podem prejudicar ou melhorar o desenvolvimento das microplantas? 

Dependendo da fonte de explante essa comunidade bacteriana endofítica persistente, poderá 

ser diferente e, portanto, permitir respostas diferentes no desenvolvimento das microplantas? 

A comparação de resultados aparentemente tão distintos pode ser ousada, mas ao 

mesmo tempo, permite algumas inferências no tocante ao desenvolvimento das plantas 

durante o processo de cultivo in vitro e às comunidades endofíticas que abrigam. Neste 

contexto, o presente capítulo teve por objetivo avaliar e comparar os resultados obtidos no 

terceiro e quarto capítulos, de modo a correlacionar o desenvolvimento in vitro de microcepas 

de Eucalyptus benthamii, provenientes de megaestaca da base da copa e anelamento da base 

do tronco, com seus perfis bacterianos endofíticos. 

 

5.2 Desenvolvimento 

Ao utilizar-se uma única planta matriz de E. benthamii com 13 anos de idade, foi 

possível avaliar o desenvolvimento in vitro, durante a multiplicação, de duas fontes distintas 

de explantes (megaestaca da base da copa e anelamento da base do tronco), bem como os 

perfis das comunidades bacterianas endofíticas que hospedam. 

No capítulo 3 o desenvolvimento in vitro baseado na seleção de duas fontes de 

explantes foi avaliado, levando-se em consideração os aspectos morfofisiológicos, massa seca 

e oxidação, havendo uma tendência em se escolher a megaestaca como a melhor fonte de 

explante para a multiplicação in vitro de E. benthamii. Isso porque quando submetida aos 

diferentes tratamentos aplicados (diferentes meios, concentrações de sacarose e pH), seu 

desenvolvimento, mostrou-se um pouco melhor (Figura 1). 

Como extensivamente discutido nos capítulos 2 e 3, um dos fatores que determinam o 

sucesso da micropropagação, está relacionado a escolha do explante mais adequado, dessa 
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maneira regiões distintas da planta respondem de maneira diferenciada quando cultivadas in 

vitro, devido principalmente ao potencial morfogênico e a totipotencialidade de cada fonte de 

explantes. 

 

 
Figura 1 - Valores médios do aspecto morfológico de vigor das microcepas de E. benthamii provenientes de 

anelamento do tronco e megaestaca da copa, multiplicadas in vitro, com destaque às microcepas de 

megaestaca. Letras minúsculas iguais não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

B – C Análise visual da aparência das microcepas, sendo B – microcepa de megaestaca com melhor 

desenvolvimento que C – microcepa de anelamento. Barra: 0,5cm 
 

 

A manifestação endofítica, foi outro parâmetro avaliado no capítulo 3 e quando 

presente ocorreu em maior ou menor intensidade, principalmente, devido à fonte de explante. 

Sendo assim, podemos relacionar o melhor desenvolvimento das microcepas com a maior 

manifestação no meio de cultivo, independentemente do tratamento aplicado, como verificado 

em microcepas procedentes de megaestaca (Figura 2). 
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Figura 2 - Valores médios de manifestação endofítica de E. benthamii avaliadas em relação à fonte de explante, 

com destaque à maior ocorrência para as microcepas procedentes de megaestaca. Letras minúsculas 

iguais não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey 

 

 

A manifestação endofítica é um evento que ocorre com frequência durante o processo 

de micropropagação, principalmente, para culturas mantidas e subcultivadas por anos no 

sistema de cultivo in vitro, porém, a consagração do termo ainda é recente, visto que nos 

trabalhos de pesquisa esse, dificilmente, é um parâmetro avaliado. A manifestação endofítica 

foi durante muito tempo confundida com contaminação microbiana e por essa razão, sua 

avaliação nunca fora bem aceita, tão pouco, quantificada, pelo contrário, o descarte era 

iminente. 

Com o passar dos anos e com avanços nas pesquisas dos grupos de pesquisas do 

Thomas e do Almeida, ocorreram diferenciações e ousou-se classificar os eventos como 

diferentes. Dessa maneira, o conceito de contaminações microbianas foi atribuído ao 

crescimento de microrganismos pouco tempo depois do estabelecimento in vitro, em razão de 

tratar-se de um processo de desinfestação ineficiente ou ainda, por falhas no processo de 

subculturas. Já o termo manifestação endofítica foi atribuído ao crescimento repentino, no 

meio de cultivo, de microrganismos endofíticos latentes, após longos períodos de cultivo em 

resposta a possíveis estresses ou desequilíbrios fisiológicos ocorridos na planta hospedeira. 

Essa nova abordagem, no entanto, deve seguir alguns critérios, para estabelecer qual o 

ponto ideal, em que a convivência é aceita e inclusive benéfica, e qual ponto esta 

manifestação passa a competir com a microplanta, interferindo no seu desenvolvimento e 

prejudicando a micropropagação. Nesse contexto, pesquisas desenvolvidas, no Laboratório de 
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Morfogênese e Biologia de Plantas, objetivaram, em primeiro lugar, estabelecer limites de 

uma convivência harmônica entre as manifestações e a espécie cultivada in vitro, de tal modo 

que, muitos resultados apontaram como benéfica (em termos de desenvolvimento das 

microcepas) à micropropagação essa coexistência, ao invés do descarte (prática usual que 

pode acarretar em perdas de tempo, dinheiro e de material genético de alto valor). Em 

segundo lugar, uma vez ultrapassado o limite de convivência harmônica, determinar maneiras 

de se controlar essas manifestações a níveis aceitáveis sem prejudicar as microplantas, com o 

uso de antibióticos e antimicrobianos adequados. Para só então proceder com o descarte do 

material, caso nenhuma medida tenha sido eficiente. 

Outro ponto, a ser ressaltado e que norteou a presente pesquisa, foi se essas 

manifestações eram capazes de indicar o estado de “saúde” da microplanta, ou ainda indicar 

mudanças nas relações que a microplanta estabelece com sua microbiota endofítica, frente às 

condições restritas de cultivo a que está submetida. O quarto capítulo, dentre outras coisas, 

tenta responder a essa questão, mostrando de maneira clara que dependendo da fonte de 

explante e do momento durante o cultivo in vitro (pré-cultivo, ou in vivo; 10º, 13º, 16º, 

alongamento e enraizamento) essa microbiota se altera sensivelmente, em predominância e 

compartilhamentos. 

Portanto, todos os resultados obtidos e evidenciados no capítulo quatro, indicaram que 

a comunidade bacteriana endofítica presente em megaestaca tendeu a ter uma diversidade 

menor, porém, mais variável, em ambas as datas de introdução do material, quando 

comparado com as amostras de anelamento, tanto na dinâmica (presença ou ausência) quanto 

na abundância de grupos (Figura 3). Esta constante flutuação pode indicar que as relações 

estabelecidas entre os endófitos e seu hospedeiro são, de maneira geral, frágeis e estão 

constantemente sofrendo a ação de fatores externos que modulam as populações microbianas, 

ou ainda, o tipo de grupo que coloniza esses explantes, sendo que para explantes provenientes 

de megaestaca, estes podem ser caracterizados como menos específicos ou oportunistas, 

enquanto que em explantes provenientes de anelamento, esses grupos são mais específicos ou 

obrigatórios. Por essa razão, possivelmente, a quantidade de manifestações atribuídas às 

microcepas provenientes de anelamento, tenham sido menores, e menos intensas do que para 

as provenientes de megaestaca. 
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Figura 3 - Diagramas de Venn comparando as amostras introduzidas in vitro com as amostras in vivo (antes da 

introdução) representadas pelo circulo preto, amostras do 10º (circulo vermelho) e do 16º (circulo 

azul) subcultivos. A: microcepas de megaestaca. B: microcepas de anelamento. Ressaltando a 

dinâmica das populações bacterianas endofíticas quando a planta hospedeira foi introduzida in vitro, e 

ao longo desse sistema de cultivo 

 

 

Cabe ressaltar que, como a figura 3 e os demais resultados do capítulo 4 mostram, a 

diversidade de grupos presentes em microcepas provenientes de anelamento foi maior (87) do 

que em megaestaca (76), no entanto, como o capítulo 3 descreveu, o desenvolvimento das 

microcepas de megaestaca foi levemente superior, podendo-se inferir que a seleção 

diferencial e involuntária de bactérias endofíticas, quando se escolhe o explante, pode, em 

algum grau, estar atrelada ao desenvolvimento e sucesso da micropropagação de uma 

determinada fonte de explante. Isso é demonstrado com a diferença existente nos perfis das 

comunidades bacterianas, quando se comparou o material in vivo e o material in vitro no 

capítulo 4, obtendo-se como resultado a manutenção e até mesmo o aumento da diversidade 

após o estabelecimento in vitro para microcepas provenientes de megaestaca e sensível 

redução da diversidade para as amostras provenientes de anelamento, mostrando uma nítida 

sensibilização dos grupos microbianos de anelamento ao se iniciar um processo de cultivo in 

vitro. Em megaestaca, no entanto, mesmo tendo uma diversidade bacteriana global menor, ao 

ser introduzida in vitro, houve aumento na diversidade endofítica, o que pode servir como um 

forte indicativo da resiliência e plasticidade que a comunidade bacteriana endofítica de 

megaestaca possui, refletindo no seu desenvolvimento. 
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5.3 Conclusão 

Sendo assim, a manifestação endofítica pode indicar não somente um ponto de 

mudança das condições de cultivo (troca para novo meio, alteração no balanço hormonal, 

troca de frasco, etc.), visando minimizar o estresse da microplanta hospedeira, como também 

indicar a qualidade das relações existentes entre os endófitos e o seu hospedeiro, refletindo no 

seu desenvolvimento no sistema in vitro. Haja vista, que a possibilidade do ambiente (seja ela 

micro ou macro) alterar as relações endófito/planta será maior ou menor, na dependência do 

quão adaptado e dependente é o endófito do seu hospedeiro. Em outras palavras, quanto mais 

dependente ou intima é a relação do endófito com o seu hospedeiro (obrigatório) menos 

propensa será sua existência na ausência dele, portanto, não se manifestam, em contrapartida, 

quanto menos dependente (facultativo), maiores serão as chances de crescerem no meio de 

cultivo na ocorrência de alterações microambientais desfavoráveis. Como consequência, a 

qualidade e desenvolvimento das microcepas, podem ser sensivelmente afetadas, tanto pela 

ocorrência de manifestação em si, quanto pela comunidade bacteriana endofítica mais ou 

menos sensível ao processo de micropropagação. 
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