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Introdução

A Gluconacetobacter diazotrophicus é uma das 
principais bactérias fixadoras de nitrogênio associadas 
à cana-de-açúcar (Saccharum spp.), além de ser a única 
espécie do gênero capaz de fixar nitrogênio atmosférico 
(N2) [1]. Pelo alto custo dos fertilizantes nitrogenados, 
a fixação biológica do nitrogênio torna-se cada vez 
mais alvo do interesse de pesquisadores, que visam 
aumentar a eficiência deste evento natural, visando 
ganhos na produção. Neste contexto, Suma et al. [2] 
relataram que a alta colonização de G. diazotrophicus
em plantas de cana-de-açúcar é devido à capacidade 
desta espécie crescer na presença de altas 
concentrações de açúcar e em baixo pH e estimaram 
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 de fixar nitrogênio atmosférico, de acordo 
com Muñoz-Rojas & Caballero-Mellado [3], a G. 
diazotrophicus pode produzir fitohormônios, como as 
auxinas, dentre as quais o ácido-indolacético (AIA) é o 
mais ativo e mais caracterizado. O AIA é sintetizado 
por várias rotas bioquímicas, mas uma das principais 
utilizadas pelas bactérias é a partir do triptofano, já que 
este promove o aumento da síntese deste hormônio [4].
A G. diazotrophicus mostra-se ainda como uma 
potencial solubilizadora de fosfato inorgânico, 
composto de difícil absorção pelos vegetais em geral.

 Diante do exposto, o presente trabalho teve como 
objetivo selecionar bactérias endofíticas, previamente 
isoladas em meio LGI-P, seletivo para a G. 
diazotrophicus, associadas a variedades de cana-de-
açúcar cultivadas no Estado de Pernambuco, em 

relação à capacidade de fixar nitrogênio, produzir 
auxina e solubilizar fosfato inorgânico.

Material e métodos

A. Linhagens bacterianas

Foram analisadas 28 linhagens endofíticas, isoladas 
em meio LGI-P, seletivo para G. diazotrophicus, 
pertencentes à coleção de culturas bacterianas do 
Laboratório de Genética e Biotecnologia Microbiana
(LGBM) da Unidade Acadêmica de Garanhuns
(UAG/UFRPE), associadas a três variedades de cana-
de-açúcar cultivadas na Zona da Mata Norte do Estado 
de Pernambuco.

B. Teste de fixação biológica de nitrogênio

A seleção de bactérias fixadoras de nitrogênio foi 
realizada por meio da inoculação de colônias isoladas 
das linhagens bacterianas, em meio semi-sólido LGI-P, 
de acordo com Dobereiner et al. [5], sendo incubadas a 
28°C por 10 dias. Os experimentos foram realizados 
em triplicatas e o resultado positivo foi caracterizado 
pela formação de um halo horizontal de crescimento no 
interior do meio de cultura.

C. Teste de produção de ácido-indolacético (AIA)

A seleção de bactérias produtoras de AIA foi 
realizada por um método colorimétrico e específico que 
caracteriza a produção do fitohormônio. Colônias 
isoladas foram inoculadas em meio líquido Trypcase 
Soy Agar 10%, suplementado e não suplementado com 
L-triptofano, incubados sob agitação, por 24h. Após 
esta etapa, a cultura bacteriana foi acrescida do 
reagente de Salkowski, na proporção de 1:1 (cultura 
bacteriana: reagente), incubadas por 30min a 28oC, na 
ausência de luz. Os experimentos foram realizados em 
triplicatas e o resultado positivo foi caracterizado pela 



formação de uma coloração rósea.

D. Teste de solubilização de fosfato inorgânico

A seleção de bactérias solubilizadoras de fosfato
inorgânico foi realizada por meio da inoculação das 
linhagens em meio de cultura sólido contendo fosfato 
insolúvel (10g/l de glicose; 5g/l de NH4Cl; 1g;l de 
NaCl; 1g/l de MgSO4.7H2O; 4g/l de CaHPO4; 15g/l de 
agar; pH 7,2). As placas foram inoculadas a 28°C por 
72h e, em seguida, realizadas as leituras. Os 
experimentos foram realizados em triplicatas e a 
presença de um halo claro em torno da colônia indicou 
a solubilização do fosfato.

Resultados

A. Fixação biológica de nitrogênio

Foi observado que das vinte e oito linhagens 
analisadas, associadas a colmo e raiz de variedades de 
cana-de-açúcar cultivadas em Pernambuco, 50% 
apresentaram a formação de uma película de cor laranja 
na superfície do meio como mostra a Figura 1-I, 
caracterizando a fixação biológica de nitrogênio. 

B. Produção de ácido-indolacético

A produção de AIA não foi possível ser avaliada 
em três linhagens. Portanto, foram analisadas vinte e 
cindo linhagens em relação à produção de AIA, sendo 
observado que 52% apresentaram reação positiva em 
meio TSA 10% com triptofano. A reação positiva, 
observada pela coloração rósea, apresentou variação na 
intensidade da coloração, sendo classificada em 
números de cruzes, variando de uma a três cruzes, da 
menos intensa para a mais intensa (Figura 1-II). Além 
da produção de AIA via triptofano como precursor, 
também foi observado que quatro linhagens 
apresentaram produção de AIA com e sem o triptofano 
acrescido no meio de cultura, apresentando vias 
metabólicas diferentes. A Figura 1-III apresenta a 
freqüência de linhagens quanto à produção de AIA.

C. Solubilização de Fosfato
Com relação à solubilização de fosfato, 68% das 

linhagens apresentaram um halo claro em torno da 
colônia, ou seja, mostraram-se positivas para 
solubilização do fosfato inorgânico (Fig. 1-IV).

Discussão

Segundo Hu et al. [6], o complexo nitrogenase é 
responsável pela fixação biológica de nitrogênio por 
bactérias, sendo que este complexo é ativado por um 
conjunto de genes, mas algumas variedades de 
bactérias não possuem todos os genes ativos, 
determinando a não fixação de nitrogênio. Deste modo, 
as bactérias positivas para fixação biológica de 
nitrogênio, neste trabalho, possuem o complexo 
nitrogenase ativo.

Em trabalho realizado por Rodrigues et al. [7], 
mutantes de G. diazotrophicus produziram AIA 
principalmente na presença de triptofano, uma vez que 

a adição deste aumenta significativamente a produção 
de auxina. Como observado no presente trabalho, a 
produção de AIA, pelas linhagens obtidas do 
isolamento em meio seletivo para G. diazotrophicus,
também foi maior em meio de cultura com triptofano, 
mostrando que este pode ser o percussor essencial para 
a produção de AIA. Porém quatro linhagens 
sintetizaram o AIA a partir de uma rota diferente do 
triptofano. De acordo com Kuss [8] esse fato ocorre em 
cerca 90% do ácido-indolacético sintetizado por 
bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum,
confirmando a hipótese de outra rota para a síntese de 
AIA.

Varias linhagens bacterianas são capazes de 
solubilizar o fosfato presente no solo e de acordo com 
Saravanan et al. [9] a G. diazotrophicus possui elevada 
capacidade na solubilização deste elemento, mostrando 
que a os isolados obtidos, por possuírem esta 
característica, se assemelham a esta espécie endofítica.
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Figura 1. I) Teste de fixação de nitrogênio em meio LGI-P: A) Isolado positivo, apresentando uma névoa de crescimento; B) Isolado 
negativo, ausência da névoa de crescimento; II) Padrões de cores observados durantes os testes de seleção de bactérias produtoras de 
ácido indol acético (AIA). A: Controle negativo, meio de cultura sem inoculo bacteriano misturado com reagente de Salkowski; B: 
Classificação + - cultura bacteriana misturada com reagente de Salkowski; C: Classificação ++ - cultura bacteriana misturada com 
reagente de Salkowski; D: Classificação +++ - cultura bacteriana misturada com reagente de Salkowski; III) Freqüência relativa (%) 
da distribuição das linhagens bacterianas endofíticas isoladas em meio seletivo para Gluconoacetobacter diazotrophicus quanto à 
capacidade de produzir ácido indol acético; IV) Detecção de bactérias solubilizadoras de fosfato inorgânico: crescimento bacteriano 
em meio de cultura suplementado com fosfato insolúvel.


