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Introdução

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma das 
principais culturas brasileiras, de acordo com 
Rodrigues [1], além de seqüestrar cerca de 20% das 
emissões de carbono que o setor de combustíveis 
fósseis emite no Brasil, possibilita a produção de 
açúcar, álcool anidro, álcool hidratado e a geração de 
energia elétrica, através da queima do bagaço.

As perspectivas desta cultura têm aumentado devido 
às novas descobertas da ciência, havendo uma 
bioprospecção para a substituição dos fertilizantes 
nitrogenados por bactérias que fixam o nitrogênio 
atmosférico (N2) e o convertem na forma que a planta é 
capaz de assimilar [2], como a Gluconacetobacter 
diazotrophicus que é uma bactéria endofítica 
obrigatória e é a única espécie do gênero capaz de fixar 
nitrogênio. Desta forma, Suman et al. [3] estimam que a 
G. diazotrophicus pode chegar a ter a eficiência de 
cerca de 275 Kg N ha-1 de fertilizantes nitrogenados 
aplicados na cultura da cana-de-açúcar.

Além da forte atuação na produção agrícola, a G. 
diazotrophicus pode se tornar um grande potencial na 
indústria alimentícia, cosmética e farmacêutica, já que 
algumas linhagens são capazes de produzir levana, um 
exopolissacarídeo constituído por unidades de frutose, 
obtidas pela reação de transfrutosilação durante a 
fermentação de microrganismos em meio rico em
sacarose [4], utilizado na indústria farmacêutica, como 
anticarcinógeno, e na indústria cosmética e alimentícia,
como agente espessante e adoçante.

Diante do exposto, o presente trabalho teve como 
objetivos isolar em meio LGI-P, caracterizar 
morfologicamente e selecionar linhagens produtoras de 

levana de bactérias endofíticas associadas a variedades 
de cana-de-açúcar cultivadas no Estado de 
Pernambuco, com características semelhantes a G. 
diazotrophicus.

Material e métodos

A. Material vegetal

Foram utilizadas amostras de colmo e raiz de três 
variedades (RB 92579, RB 867515 e RB 863129) de 
cana-de-açúcar coletadas, no segundo semestre de 
2008, na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de 
Carpina (EECAC), Carpina - PE, e na Usina Petribu
S/A, Lagoa de Itaenga - PE. As amostras foram levadas 
para o Laboratório de Genética e Biotecnologia 
Microbiana (LGBM) da Unidade Acadêmica de 
Garanhuns, Universidade Federal Rural de Pernambuco
para serem processadas. 

B. Isolamento seletivo para G. diazotrophicus

Após a coleta, as amostras de colmo e raiz foram 
lavadas em água corrente para a retirada de resíduos de 
poeira e solo.  Então foram submetidos a um processo 
de desinfecção superficial e, fragmentos dos tecidos 
foram macerados em solução tampão fosfato salino 
(Phosphate Buffered Saline – PBS: 1,44g/l de 
Na2HPO4; 0,24g/l de KH2PO4; 0,20g/l de KCl; 8,00g/l 
de NaCl; pH 7,4), com diluições apropriadas sendo 
inoculadas em meio semi-sólido LGI-P (meio rico em 
sacarose e pH ácido), segundo Dobereiner et al. [5]. 
Todos os inóculos foram incubados a 28°C por dez 
dias. As películas formadas foram riscadas em meio 
LGI-P sólido, acrescido 20mg/l de extrato de levedura, 
incubadas a 28°C por 7-10 dias, em seguida realizou-se 
a purificação das colônias pela técnica de esgotamento.



C. Caracterização morfológica

Para caracterização da morfologia, os isolados 
foram estriados em placas de Petri com meio LGI-P 
sólido com extrato de levedura e incubados a 28ºC. 
Após dez dias de cultivo, os isolados foram avaliados 
quanto ao aspecto morfológico, sendo considerado cor, 
brilho e produção de goma.

D. Produção de levana

O teste para comprovar a produção de levana foi
realizado em meio ágar nutritivo-sacarose, como o 
meio LGI-P sólido com extrato de levedura é um meio 
nutritivo rico em sacarose, ele foi utilizado para esta 
identificação, segundo Mariano [6]. Os isolados foram 
repicados em forma de estrias e incubados a 28ºC por 
dez dias, e, em seguida, avaliados.

Resultados

A. Isolamento

Durante os experimentos de isolamento em meio 
LGI-P, seletivo para G. diazotrophicus, foram obtidos 
28 isolados bacterianos de colmo e raiz das variedades 
RB 867515, RB 92579 e RB 863129 de cana-de-açúcar 
cultivadas em Pernambuco, sendo dez isolados de raiz 
e 18 do colmo.

B. Caracterização morfológica

 A caracterização morfológica permitiu a 
observação de quatro diferentes grupos morfológicos, 
sendo selecionados isolados representantes de cada 
grupo, estes grupos foram classificados em: laranja 
gomoso; laranja viscoso; branco opaco; e laranja típico, 
como mostra a Figura 1-A. A freqüência relativa destes 
grupos encontra-se na Figura 1-B.

C. Produção de levana

Em relação à produção de levana, foi observado que 
75% dos isolados apresentaram produção positiva, com 
variação visual na intensidade de produção, sendo 
classificadas como: não produtoras; pouco produtoras; 
razoavelmente produtoras; e muito produtoras. A 
produção de colônias grandes, mucóides e elevadas 
indica a produção de levana, colônias achatadas e secas 
caracterizaram o teste negativo, como mostra a Figura 
1-C. A distribuição dos 28 isolados em relação à 
produção de levana está apresentada na Figura 1-D.

Discussão

A morfologia esperada de acordo com Dobereiner, 
et al. [5] para a G. diazotrophicus é o desenvolvimento 
de colônias pequenas e de cor laranja em meio LGI-P. 
Contudo, neste estudo foi observado mais três tipos de 
morfologia, o laranja gomoso, que pode ser resultado 
da produção de levana; o laranja viscoso e o branco 
opaco, que podem ser resultado da diversidade das 
linhagens associadas a variedades de cana-de-açúcar 
cultivadas no Estado de Pernambuco.

De acordo com Menéndez et al. [4] a produção de 
levana é proporcionada pelo gene lsdB, que pode estar 

inativo em alguns casos. No entanto, de acordo com 
Martinez-Fleites et al. [7] o gene responsável pela 
produção de levana em G. diazotrophicus SRT4 é o 
lsdA. Portanto, é necessária uma maior investigação 
para determinar se estas bactérias são realmente as 
esperadas e qual gene está ativo nos isolados obtidos 
neste trabalho. Contudo, é evidente a produção de 
levana por eles, apresentando uma potencial aplicação 
biotecnológica.
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Figura 1. A) Grupos morfológicos observados durante o isolamento em meio seletivo para Gluconoacetobacter diazotrophicus, 
sendo A) laranja gomoso; B) laranja viscoso; C) branco opaco; e D) laranja típico; B) Freqüência relativa (%) dos quatro grupos 
morfológicos observados: laranja gomoso; laranja viscoso; branco opaco; e laranja típico; C) Padrões do teste de produção de levana, 
sendo I: Positivo; II: Negativo; D) Freqüência relativa (%) da distribuição dos isolados bacterianos em relação à produção de levana: 
alta produção; média produção; baixa produção e não produziu.


