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Introdução

A interação bactéria-planta é dinâmica e complexa, 
sendo difícil uma distinção entre bactérias endofíticas, 
epifíticas e fitopatogênicas, ocorrendo em muitos casos 
sobreposição destes grupos de microrganismos. São 
denominadas de endofíticas aquelas bactérias que 
habitam o interior dos tecidos vegetais, em parte ou 
durante todo o seu ciclo de vida, sem causar danos 
aparentes ao seu hospedeiro, enquanto que as epifíticas 
são aquelas que habitam a superfície do vegetal [1].

Apesar de sua grande importância, o número de 
grupos microbianos conhecidos e descritos 
(diversidade de espécies) representa apenas pequena 
fração da diversidade microbiana encontrada na 
natureza [2].

O gênero Methylobacterium, pertencente à Ordem 
Rhizobiales e à Família Methylobacteriaceae, é 
composto por bactérias de pigmentação rósea e 
metilotróficas facultativas (PPFMs – pink-pigment 
facultatively methylotrophic) com capacidade de 
utilizar substratos com apenas um carbono (C1) como 
única fonte de energia e carbono. Apresentam 
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, além de produzir 
sideróforos, fixar nitrogênio atmosférico, e outros [3].

No contexto do estudo da interação bactéria-planta, 
o gênero Methylobacterium representa um grupo de 
bactérias que possuem relações endofíticas com 
diferentes espécies vegetais [4, 5, 6]. Além disso, este 
gênero apresenta características envolvidas na 
promoção de crescimento vegetal, tais como, 
capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, possuir 
genes de nodulação e produzir o fitohormônio 
citocinina [3, 4, 5], mostrando a importância desta 
bactéria no desenvolvimento do hospedeiro.

Portanto, o objetivo deste trabalho foi isolar bactérias 
metilotróficas facultativas endofíticas de raiz e do rizoplano 
de variedades de cana-de-açúcar cultivadas em 
Pernambuco.

Material e métodos

A. Material vegetal

Foram utilizadas duas variedades comerciais (RB 
867515 e RB 92579) de cana-de-açúcar (Saccharum spp.), 
cultivadas na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de 
Carpina/PE (EECAC) (latitude 7°50’51.87’’S e longitude 
35°14’19.17’’O), da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), e da Usina Petribu S/A, localizada 
no Município de Lagoa de Itaenga, PE (latitude 
7°53’17.57’’S  e longitude 35°14’38.67’’O). As amostras 
vegetais, quatro plantas de cada variedade, foram coletadas 
após 10 meses de cultivo, sendo identificadas e levadas ao
Laboratório de Genética e Biotecnologia Microbiana
(LGBM) da Unidade Acadêmica de Garanhuns
(UAG/UFRPE), onde foram selecionadas e preparadas para 
o isolamento. 

B. Isolamento de bactérias metilotróficas facultativas

Após a coleta, as amostras vegetais foram lavadas em 
água corrente e separadas as raízes. Para o isolamento de 
bactérias do rizoplano e endofíticas da raiz, foi realizado de 
acordo com Kuklinsky-Sobral et al. [6]. Para realização do 
processo de obtenção das bactérias associadas ao rizoplano 
foram utilizados cerca de 3g de raiz, que foram colocados 
em frascos Erlenmeyer (500ml) contendo 25g de pérolas de 
vidro (0,1cm de diâmetro) e 50ml de 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). 
Estes frascos foram mantidos sob agitação (90rpm) a 28oC 
por 1h. Em seguida, diluições apropriadas em tampão PBS 
foram inoculadas meio 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] [7], suplementado com o fungicida Cercobyn 700 
(50 µg/ml). 

Após o isolamento das bactérias do rizoplano, as 
bactérias endofíticas foram isoladas por meio de 
desinfecção superficial das amostras de raízes, que 
consistiu nas seguintes etapas: lavagem por 1min em 
etanol 70%; 3min em hipoclorito de sódio (NaOCl) a 
2% de cloro ativo (v/v) e 30 segundos em etanol 70%, 
seguido de duas lavagens em água destilada 
esterilizada. Os tecidos foram cortados, assepticamente, 
em pequenos fragmentos e triturados em 10ml de 
tampão PBS com o auxílio de cadinhos e pistilos. Em 
seguida, todo o material foi transferido para tubos de 
15ml e incubados sob agitação (120rpm) a 28ºC por
1h. Em seguida, diluições apropriadas em tampão PBS 
foram inoculadas meio MMS, suplementado com o 
fungicida Cercobyn 700 (50 µg/ml). 

As placas foram incubadas a 28oC e avaliadas com 
2, 8 e 15 dias de crescimento. A população bacteriana 
por grama de tecido vegetal fresco (UFC/g TVF) foi 
estimada pela contagem de colônias cultivadas em emio 
MMS. Colônias bacterianas características do grupo de 
metilotróficas facultativas pigmentadas de rosa foram 
repicadas das placas de isolamento para o meio de 
cultura TSA 10% (Trypcase Soy Agar), purificadas por 
esgotamento e mantidas em TSA 10% suplementado 
com 20% de glicerol a -20oC. 

Resultados e discussão

A metodologia descrita permitiu o cultivo de 
diferentes grupos bacterianos metilotróficos 
facultativos, ou seja, que apresentam capacidade de 
utilizar substratos com apenas um carbono (C1) como 
única fonte de energia e carbono [3, 5], interagindo 
com a região da raiz de plantas de cana-de-açúcar, 
tanto endofiticamente quanto epiticamente. 

A presença de bactérias metilotróficas facultativas 
pigmentadas de rosa (PPFM) foi observada nas duas 
variedades de cana-de-açúcar avaliadas, em ambos os 
locais de cultivo, mas também foi observada a presença 
de colônias de coloração branca e amareladas, além de 
diferenciação na textura e na forma das bordas das 
colônias, refletindo a diversidade genética da 
comunidade bacteriana associada a plantas de cana-de-
açúcar (Fig. 1A). Foram selecionados 100 isolados que 
apresentavam pigmentação rosa (PPFM), sendo 
transferidos para meio TSA 10% e purificados por 
meio da técnica de esgotamento em placa, para a 
obtenção de colônias isoladas. Em seguida, foram 
armazenados em meio TSA 10% líquido suplementado 
com 20% de glicerol e mantidos a -20oC.

A densidade populacional total de bactérias 
metilotróficas facultativas endofíticas de raiz e do 

rizoplano de plantas de cana-de-açúcar variou em torno de 
102 a 104 UFC/g de TVF, observando-se que houve maior 
colonização deste grupo bacteriano no rizoplano das 
plantas analisadas do que no interior do tecido vegetal, para 
as duas variedades de cana analisadas e para os dois locais 
de cultivo (EECAC e Usina Petribú) (Fig. 1B). 

Contudo, foi possível observar que a variedade RB 
92579 apresentou diferença significativa entre a 
colonização do rizoplano em relação aos locais de cultivo 
(Fig. 1B). Neste contexto, a colonização e distribuição de 
bactérias associadas às plantas podem ser influenciadas por 
variações sazonais, tipos de tecido vegetal e tipo de solo [8, 
9, 10].

Os resultados observados mostram a íntima relação de 
bactérias metilotróficas facultativas com a cana-de-açúcar, 
podendo trazer benefícios para a planta hospedeira. 
Portanto, as linhagens obtidas no presente trabalho estão 
sob maiores análises.
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Figura 1. A) Diversidade morfológica de bactérias associadas a cana-de-açúcar. As colônias de coloração rosa são representantes de 
Methylobacterium spp. (setas); B) Densidade populacional total da comunidade bacteriana endofítica de raiz e do rizoplano de 
plantas das variedades RB 867515 e RB 92579 de cana-de-açúcar, cultivadas na Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de 
Carpina/PE (EECAC) e da Usina Petribu S/A. As barras indicam o desvio padrão das médias resultantes da avaliação de 4 plantas 
(repetições).


