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Introdução

As bactérias pertencentes ao gênero bacteriano 
Methylobacterium constituem um grupo de bactérias 
metilotróficas facultativas pigmentadas de rosa (Pink-
Pigmented Facultatively Methylotrophic Bacteria -
PPFMs), que se caracterizam pela capacidade de 
crescer utilizando compostos com apenas um carbono, 
como o metanol [1]. Apresenta distribuição em 
diferentes nichos, mas quando em associação com os 
vegetais pode contribuir com a indução de resistência 
sistêmica, aceleração da germinação e o crescimento 
vegetal [2, 3]. Neste contexto, a produção de ácido 
indol acético (AIA), um regulador de crescimento 
vegetal da classe das auxinas, quando secretado por 
bactérias também é considero um mecanismo de 
promoção de crescimento vegetal [4].

A salinidade é caracterizada por um excesso de sais 
solúveis que provoca uma redução do potencial hídrico 
do solo, resultando em menor capacidade de absorção 
de água pelas plantas. Essa redução, associada com os 
efeitos tóxicos dos sais, interfere inicialmente no 
processo de absorção de água pelas sementes, influindo 
também no desenvolvimento normal das plantas e sobre 
alguns processos biológicos, como a influência sobre a 
comunidade bacteriana associada às plantas [5].

Portanto, este trabalho teve o objetivo de avaliar a 
resistência à salinidade e a capacidade de produção de 
ácido indol acético por linhagens de bactérias do 
gênero Methylobacterium, isoladas de feijão caupi e de 
cana-de-açúcar.

Material e Métodos

A. Linhagens bacterianas

Foram analisadas oito linhagens de bactérias 
metilotróficas facultativas pigmentadas de rosa, do 
gênero Methylobacterium, sendo cinco linhagens 
(UAGF19; UAGF23; UAGF50; UAGF63; UAGF104) 

isoladas de feijão caupi e três (UAGC115; UAGC121; 
UAG316) de cana-de-açúcar, pertencentes à coleção de 
culturas bacterianas do Laboratório de Genética e 
Biotecnologia Microbiana (LGBM) da Unidade Acadêmica 
de Garanhuns (UAG/UFRPE).

B. Caracterização de bactérias metilotróficas 

As linhagens bacterianas foram cultivadas em meio de 
cultura MMS (Metanol e Sais Minerais) [1,2g/l K2HPO4 ; 
0,05g/l CaCl2; 0,20g/l MgSO4.7H2O; 0,10g/l NaCl; 1,0mg/l 
FeCl3.6H2O; 0,5g/l  (NH4)2SO4; 5,0µg/l CuSO4.5H2O; 
10,0µg/l MnSO4.5H2O; 10,0µg/l Na2MoO4.2H2O;  
10,0µg/l H3BO3; 70,0µg ZnSO4.7H2O; 5,0ml/l de metanol 
e 15,0g/l de agar; pH 7,0] [6] e confirmado a condição de 
metilotróficas.

C. Teste de tolerância à salinidade

O teste de tolerância à salinidade foi realizado segundo 
Nóbrega et al. [5] com algumas modificações. As oito 
linhagens foram inoculadas, a partir de colônias isoladas,
em meio de cultura TSA 10% (Trypcase Soy Agar) líquido, 
mantidas sob agitação (120rpm) a 28oC por 48 horas. Em 
seguida, dois militros, de cada linhagem, foram 
centrifugados a 10.000rpm por 3min. O sobrenadante foi 
descartado e as células foram suspensas em 2,0ml de 
solução tampão PBS (Phosphate Buffered Saline: 1,44g/L 
de Na2HPO4; 0,24g/L de KH2PO4; 0,20g/L de KCl; 
8,00g/L de NaCl; pH 7,4). Em seguida, alíquotas de 0,1ml 
de diluições seriadas, da suspensão de células lavadas,
foram inoculadas em placas de Petri com meio de cultura 
TSA 10% acrescido de diferentes concentrações de NaCl
(0g/l; 15 g/l; 30 g/l; 45 g/l; 60 g/l e 75 g/l). A concentração 
de 0g/l foi considerada a concentração normal do meio
(1,5g/l). As culturas foram incubadas a 28ºC por 15 dias. 
As avaliações foram realizadas de acordo com o seguinte 
padrão: 0 = ausência de crescimento; 1 = pouco 
crescimento; 2 = muito crescimento, lento, distribuição 
heterogênea; 3 = muito crescimento razoável e com 



distribuição heterogênea; e 4 = crescimento rápido 
original (controle).

D. Detecção da produção de ácido indol acético (AIA)

A seleção de bactérias produtoras de AIA, um tipo 
de auxina, foi realizada por um método colorimétrico e 
específico que caracteriza a produção do fitohormônio.
Colônias isoladas foram inoculadas em meio líquido 
TSA 10%, suplementado com 5mM de L-triptofano, 
incubados sob agitação (120rpm) a 28oC, na ausência 
de luz, por 24h. Após esta etapa, 500µl da cultura 
bacteriana foram acrescidas de 500µl do reagente de 
Salkowski (2% de FeCl3 0,5M em 35% de ácdio 
perclórico), 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. Para tanto, foi utilizada como 
controle positivo a linhagem EN303 (Pseudomonas 
oryzihabitans), bactéria endofítica de soja, produtora 
de auxina, solubilizadora de fosfato inorgânico e 
fixadora de N2 [7].

Resultados e discussão

As oito linhagens bacterianas avaliadas
apresentaram crescimento em meio de cultura “MMS”, 
sendo capazes de utilizar o metanol como única fonte 
de carbono, com características morfológicas típicas do 
gênero Methylobacterium, confirmando assim, a 
condição de bactérias metilotróficas facultativas de 
coloração rosada (PPFM’s) [1, 2]. 

A tolerância ao estresse salino na literatura é um 
estudo voltado ao gênero Rizhobium, pois se trata de 
um grupo de bactérias que pode se isolado com muita 
freqüência em solos salinos, em simbiose com algumas 
culturas como feijão guandu [8]. Alguns estudos 
referem-se às bactérias metilotróficas facultativas de 
pigmentação rosa como sendo do gênero 
Methylobacterium e pertencentes à família Rizobiales 
da subclasse α-Proteobacteria e com uma intima 
relação com as bactérias do grupo Rizhobium, as quais 
estão sendo descritas em uma grande diversidade de 
estudos seus potenciais benefícios às plantas [9].

Neste contexto, o teste de resistência à salinidade, 
com diferentes concentrações de NaCl, a partir da 
concentração padrão, foi realizado em linhagens 
metilotróficas isoladas de feijão caupi e de cana-de-
açúcar. Foi observado que houve diferença entre as 
linhagens isoladas do feijão caupi e as isoladas da 
cana-de-açúcar, tanto em relação ao nível de 
concentração salina atingida, quanto ao tempo de 
desenvolvimento no meio de cultura, nas diferentes 
concentrações. 

As linhagens oriundas de feijão caupi, apresentaram 
crescimento até 60g/l de NaCl, em um intervalo de 
tempo de 0-10 dias de incubação a 28ºC, mostrando-se 
mais resistentes que as de cana-de-açúcar, que não 
cresceram em concentrações superiores a 30g/l (Tabela 
1). Contudo nenhuma linhagem bacteriana, de ambas as 
plantas, apresentou crescimento na concentração de 

75g/l. Estes resultados se assemelham ao observado por por
Medeiros et al. [10], nesse mesmo intervalo de tempo.

A produção de auxinas é um mecanismo de promoção 
de crescimento de plantas, sendo as auxinas hormônios 
capazes de regular o crescimento vegetal, aumentando o 
crescimento radicular e melhorando a absorção de 
nutrientes. A auxina é um fitohormônio produzido nas
plantas, mas também é produzido por algumas espécies 
bacterianas [11].

Assumpção [12] avaliou a diversidade da comunidade 
bacteriana endofitica de soja e seu potencial 
biotecnológico, e observou a presença de linhagens de 
Methylobacterium como importante comunidade bacteriana 
produtora de auxina (AIA). Neste trabalho, foi observado 
que as três linhagens oriundas de cana-de-açúcar 
apresentaram a capacidade de produzir AIA, enquanto que 
apenas duas, das cinco, linhagens de feijão apresentaram 
resultado positivo. Os padrões observados durantes os 
testes estão apresentados na Fig. 1. Portanto, as linhagens 
avaliadas no presente trabalho necessitam de maiores 
avaliações, mas apresentam potencial aplicação agrícola. 
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Tabela 1. Avaliação de crescimento de linhagens de bactérias metilotróficas facultativas, isoladas de feijão caupi e de cana-de-

açúcar, em diferentes concentrações salinas, determinado através de parâmetros numéricos: 0 = Nenhum crescimento; 1 = Pouco 

crescimento; 2 = Muito crescimento, heterogêneo e lento (5 a 10 dias); 3 = Muito crescimento, heterogêneo e tempo médio (2 a 5 

dias); e 4 = Crescimento rápido, original (2 dias: controle).

FEIJÃO CAUPI CANA-DE-AÇÚCAR

NaCl (g/l) UAGF19 UAGF23 UAGF50 UAGF63 UAGF104 UAGC115 UAGC121 UAGC316

0 4 4 4 4 4 2 0 4

15 4 4 4 4 4 0 0 3

30 4 4 4 4 4 0 0 2

45 3 3 3 3 3 0 0 0

60 2 2 2 2 2 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 1. Padrões de cores observados durantes os testes de seleção de bactérias produtoras de ácido indol acético (AIA). 
A: Reação negativa, controle, meio de cultura sem inoculo bacteriano misturado com reagente de Salkowski; B: Reação 
positiva - cultura bacteriana misturada com reagente de Salkowski.


