
192
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As bactérias endofíticas que colonizam os tecidos vegetais internos e não causam danos à planta têm despertado
grandes interesses por suas possíveis aplicações na agricultura e biotecnologia. Na prática, as bactérias são
consideradas endofíticas quando isoladas ou extraídas de material vegetal, cuja superfície foi esterilizada. No
entanto, o isolamento de bactérias a partir de tecidos superficialmente esterilizados demonstra, de forma
apenas indireta, a colonização endofítica, fazendo-se necessária a demonstração da interação bactéria endofítica-
planta in loco por meio de estudos microscópicos associados a técnicas imunológicas ou a técnicas moleculares.
O caráter endofítico também pode ser confirmado pela recuperação da bactéria potencialmente endofítica
após sua reintrodução na planta. O objetivo do presente trabalho foi demonstrar o caráter endofítico de quatro
isolados bacterianos obtidos de caules (CL8) e frutos cereja (F7-4, F6 e SS110) superficialmente esterilizados
de Coffea arabica L. cv. Catuaí Vermelho, oriundos de Viçosa, Araponga, Serra do Salitre, MG e Londrina, PR.
Cada isolado (suspensão em caldo nutriente contendo 107 a 108 UFC/mL) foi inoculado em explantes de ápice
caulinar de Catuaí Vermelho, obtidos por embriogênese somática a partir de explantes foliares e cedidos pelo
Laboratório de Biotecnologia do Cafeeiro/Bioagro/UFV. Como controles, foram utilizados explantes inoculados
com caldo nutriente estéril. Após 12 dias na câmara de crescimento, a 25±2ºC e fotoperíodo de 12h, os
explantes foram esterilizados superficialmente e, em seguida, as folhas e os caules foram cortados em pedaços
pequenos, em condições assépticas, e inoculados separadamente em tubos contendo caldo nutriente. As
culturas obtidas em caldo nutriente foram repicadas para novo meio nutriente para avaliação de suas
características e pureza. A colonização endofítica de C. arabica pelos isolados CL8, F7-4, F6 e SS110 foi
observada pelo crescimento bacteriano em todos os tubos de caldo nutriente, com exceção dos tubos inoculados
com folhas cortadas do explante inoculado com o isolado CL8. Este fato indica que o isolado CL8, que foi
obtido de caule, apenas colonizou endofiticamente os caules dos explantes, no período avaliado. As culturas
recuperadas apresentaram as características típicas de cada isolado e estavam puras. Não houve crescimento
bacteriano a partir das folhas e dos caules cortados dos explantes controles. A colonização endofítica pelo
isolado CL8 foi demonstrada in situ pela técnica de imunofluorescência indireta, utilizando-se antissoro específico
produzido no Laboratório de Imunologia e Virologia Molecular/UFV. O isolado CL8 foi detectado no sistema
vascular do caule de explantes de Catuaí Vermelho. O caráter endofítico dos isolados CL8, F7-4, F6 e SS110
foi, portanto, comprovado.

Palavras-chave: bactérias endofíticas, colonização, imunofluorescência.

Doenças e Nematóides do Cafeeiro                                    III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL


