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Introdução

O gênero Methylobacterium é composto de bactérias 
metilotróficas facultativas e pigmentação rósea. 
Methylobacterium é um importante gênero de bactérias 
metilotróficas, as quais são capazes de utilizar 
substratos com apenas um carbono (C1) como única 
fonte de energia e carbono [1], além disso, estas 
bactérias têm importante associação com plantas [2]. 
Os membros do gênero Methylobacterium ocupam os 
mais diferentes habitats, incluindo solo, água, 
superfícies de folha, nódulos, grãos, ar entre outros [3, 
4]. Estudos anteriores têm demonstrado que este gênero 
coloniza ativamente a superfície de folhas de diferentes 
hospedeiros e também pode ser encontrado como 
endófito de citros [5, 6]. 

A colonização e distribuição de bactérias epifíticas 
no hospedeiro pode ser influenciada por interações com 
outros microrganismos associados à planta, nematóides 
parasitas e por características próprias de seu 
hospedeiro, além das diferentes formas de manejo [6, 
7, 8]. Neste contexto, o desenvolvimento acelerado da 
agricultura tem levado ao aumento da necessidade do 
uso de pesticidas. Portanto, o conhecimento dos efeitos 
que estes pesticidas podem apresentar sobre 
populações microbianas benéficas associadas às plantas 
é importante não apenas para a manutenção do 
equilíbrio ecológico, mas também para o manejo de 
culturas agrícolas.

Diante do exposto, o presente trabalho teve por 
objetivo avaliar a densidade populacional de bactérias 
do gênero Methylobacterium associadas a folhas de 
citros sob o tratamento de dois pesticidas.

Material e métodos

A. Material vegetal

Bactérias epifíticas foram isoladas de folhas de quatro 
grupos de plantas de citros: laranja (Citrus sinensis), limão 
(Citrus limon), tangerina (Citrus reticulata) e pomelo 
(Citrus máxima), cultivadas na Estação Experimental do 
Instituto Agronômico de Pernambuco, localizado no 
município de Brejão, PE. As amostras vegetais foram 
coletadas após sete dias de aplicação de dois tipos de 
pesticidas, sendo coletadas amostras dos seguintes 
tratamentos: T1- pesticida Orthene (Acefato); T2- pesticida 
Actara (Tiametoxam); e T3-controle sem pesticida. Após a 
coleta, as amostras foram levadas ao Laboratório de 
Genética e Biotecnologia Microbiana (LGBM) da Unidade 
Acadêmica de Garanhuns (UAG/UFRPE) para 
processamento das análises.

B. Isolamento de bactérias

Para o isolamento bacteriano, cerca de 3-4g de folhas 
de cada amostra foram transferidos para frascos 
Erlenmeyer (500ml) contendo 25g de pérolas de vidro 
(0,1cm de diâmetro) e 50ml de 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). Estes frascos foram mantidos sob agitação (100rpm) a 
280C por 1h. Em seguida, foram realizadas diluições 
seriadas em tampão PBS e 100µl foram inoculados em 
meio de cultura TSA 10% (Tripcase Soy Agar), incubados 
a 280C e avaliadas após 3, 5 e 8 dias. 

A população bacteriana por grama de tecido vegetal 
fresco (UFC/g TVF) foi estimada pela contagem de 
colônias cultivadas em meio TSA 10%. Colônias 
características de metilotróficas facultativas de 
pigmentação rósea foram repicadas das placas de 
isolamento, purificadas pela técnica de esgotamento e 



mantidas a -20oC, em meio TSA 10% líquido 
suplementado com 20% de glicerol.

Resultados e discussão

A presença de bactérias epifíticas de folhas de 
plantas de citros (laranja, tangerina, limão e pomelo) 
foi determinada após sete dias da aplicação dos 
pesticidas Orthene (T1) e Actara (T2), sendo utilizado 
as amostras de plantas que não receberam aplicação de
pesticidas como controle (T3).

A metodologia descrita permitiu o isolamento de 
diferentes grupos bacterianos epifíticos, incluindo o 
grupo de Methylobacterium spp. Foram observadas 
colônias, diferenciadas morfologicamente em relação 
às cores das colônias (amarela, branca e rosa) (Fig. 1A 
e 1B). Esta diversidade de morfologia também foi 
observada por Araújo et al. [6] em plantas de citros 
cultivadas no Estado de São Paulo. Durante os 
experimentos de isolamento, foram coletados 50
isolados bacterianos característicos do gênero 
Methylobacterium para estudos futuros.

A densidade populacional total de 
Methylobacterium variou em torno de 104 a 106 UFC/g 
TVF, contudo não foi observada influência dos 
tratamentos avaliados, ou seja, a aplicação de 
diferentes pesticidas sobre a densidade populacional 
(Fig.1C). Entretanto, é necessário maior exploração 
destas bactérias, pois pode ter ocorrido influencia sobre 
grupos fisiológicos distintos, como as bactérias 
promotoras de crescimento vegetal, e assim, propiciar a 
o aumento ou diminuição de grupos distintos, mas não 
da densidade populacional total. Contudo, a presença 
significativa de bactérias do grupo das metilotróficas 
facultativas de coloração rosa em todas as variedades 
de citros avaliadas mostra a intima relação de 
Methylobacterium com plantas de citros.
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Figura 1. A e B) Placas de Petri do isolamento total de bactérias epifíticas de folhas de plantas de citros. As colônias de coloração 
rosa são representantes de Methylobacterium spp. (setas); C) Densidade populacional de Methylobacterium spp. epifíticas isoladas 
de folhas de laranja (Citrus sinensis), limão (Citrus limon), tangerina (Citrus reticulata) e pomelo (Citrus máxima), sob os 
tratamentos: T1- pesticida Orthene (Acefato); T2- pesticida Actara 9 Tiametoxam); e T3-controle sem pesticida. As barras indicam o 
desvio padrão das médias resultantes da avaliação de 4 plantas (repetições).
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