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Introdução

A cultura da cana-de-açúcar ocupa um lugar de 
destaque na economia brasileira. Com área plantada 
superior a de muitos países europeus, a cana ocupa 
cerca de 7 milhões de hectares, o que significou na 
safra de 2008 o processamento de cerca de 570 milhões 
de toneladas de cana, para produzir açúcar e álcool [1]. 
Alguns estudos têm explorado a interação entre 
bactérias e cana-de-açúcar, havendo uma concentração 
no desenvolvimento destas pesquisas em variedades da 
região Sudeste do país [2]. Contudo, na região 
Nordeste são escassos os estudos visando conhecer e 
obter aplicações práticas da interação microrganismos-
planta, podendo ser este um dos fatores que contribuem 
para o Nordeste ter apresentado a menor produtividade
na safra de 2008, apesar de ser o segundo em área e 
produção [1].

Neste contexto, as plantas podem ser consideradas 
um microecossistema complexo onde diferentes nichos 
são explorados por uma extensa variedade de bactérias, 
inclusive as endofíticas [3]. As bactérias endofíticas 
podem contribuir para o crescimento, saúde e 
desenvolvimento vegetal por diferentes mecanismos, 
tais como, disponibilização de nutrientes para a planta, 
fixação de nitrogênio atmosférico e a produção de 
reguladores de crescimento vegetal [4].

Em relação a disponibilização de nutrientes para as 
plantas, após o nitrogênio, o fósforo (P) é o nutriente 
mais limitante do crescimento vegetal [5]. Os 
microrganismos apresentam a capacidade de solubilizar 
fontes de P inorgânico, ou seja, as bactérias 
solubilizadoras de fosfato dissolvem o fosfato insolúvel 
pela produção de ácidos orgânicos e inorgânicos e/ou 
pela diminuição do pH; conseqüentemente, ocorre a 
produção de fosfato disponível que pode ser capturado 
pelas plantas [6]. 

Portanto, a habilidade de bactérias epifíticas e 
endofíticas em solubilizar fosfato inorgânico tem sido 

alvo de grande interesse por parte dos microbiologistas 
agrícolas, pois esta característica apresenta um grande 
potencial para a promoção de crescimento vegetal. É 
interessante salientar que as bactérias endofíticas com 
capacidade de solubilizar fosfato inorgânico ganham 
importância durante o processo de colonização, pois podem 
inicialmente colonizar superficialmente o hospedeiro e, 
conseqüentemente, provê-lo deste mineral essencial para o 
desenvolvimento vegetal. Alguns autores já identificaram a 
capacidade de bactérias endofíticas em solubilizar fosfato 
inorgânico, como Verma et al. [7] que identificaram 
Pantoea agglomerans isolada de arroz e Kuklinsky-Sobral 
et al. [8] que identificaram Burkholderia, Pantoea, 
Pseudomonas e Ralstonia isoladas de soja.

Assim, este trabalho teve o objetivo de isolar bactérias 
endofíticas de diferentes variedades de cana-de-açúcar 
cultivadas no Estado de Pernambuco e selecionar linhagens 
solubilizadoras de fosfato inorgânico.

Material e métodos

A. Material vegetal

Foram utilizadas amostras de folhas e raízes das
variedades RB 92579, RB 863129 e RB 867515 de cana-
de-açúcar (Saccharum spp.), cultivadas na Usina Petribu 
S/A, localizada no Município de Lagoa de Itaenga, PE. As 
amostras vegetais, quatro plantas de cada variedade, foram 
coletadas entre 4 e 5 meses de cultivo, sendo identificadas e 
levadas ao Laboratório de Genética e Biotecnologia 
Microbiana (LGBM) da Unidade Acadêmica de Garanhuns 
(UAG/UFRPE) para processamento das análises. 

B. Isolamento de bactérias endofíticas

Após a coleta, as amostras vegetais foram lavadas em 
água corrente e separadas em folha e raiz. Bactérias 
endofíticas de folha e raiz de plantas de cana-de-açúcar 
foram isoladas segundo Kuklinsky-Sobral et al. [8] e 
Mendes et al. [9]. Para tanto, cerca de 3g de tecido vegetal 
de cada amostra foram desinfectadas superficialmente, para 



eliminar os microrganismos epifíticos. Este processo 
consistiu-se das seguintes etapas: lavagem por 1min em 
etanol 70%; 3min em hipoclorito de sódio (NaOCl) a 
2% de cloro ativo (v/v) e 30seg 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 (1,44g/l de Na2HPO4; 0,24g/l de KH2PO4; 
0,20g/l de KCl; 8,00g/l de NaCl; pH 7,4), com o 
auxílio de cadinhos e almofarizes. Em seguida, todo o 
material foi transferido para tubos de 15ml e incubados 
sob agitação (120rpm) a 28oC por 40min. Em seguida, 
foram realizadas diluições seriadas em tampão PBS e 
100µl foram inoculados em meio de cultura King-
modificado (20,0 g/l de peptona de soja; 10,0 g/l de 
glicerina; 1,5 g/l de K2HPO4; 1,5 g/l de MgSO4.7H2O; 
1,5 g/l de agar; pH 7,2), incubados a 28ºC e avaliadas
após 3, 8 e 14 dias. 

A população bacteriana por grama de tecido vegetal 
fresco (UFC/g TVF) foi estimada pela contagem de 
colônias cultivadas em meio King-modificado. 
Colônias características de cada tipo morfológico 
foram repicadas das placas de isolamento, purificadas 
pela técnica de esgotamento e mantidas a -20oC, em 
meio TSA 10% (Tripcase Soy Agar) líquido 
suplementado com 20% de glicerol.

B. Seleção de bactérias solubilizadoras de fosfato 
inorgânico

A seleção de bactérias solubilizadoras de fosfato
inorgânico foi realizada segundo Verma et al. [7], com 
algumas modificações. As bactérias endofíticas foram 
inoculadas 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 e Discussão

A. Isolamento de bactérias endofíticas

A presença de bactérias endofíticas de folhas e 
raízes de três variedades de cana-de-açúcar foi 
determinada durante os durante os primeiros 4 meses 
de desenvolvimento da cana-planta crescidas em solo, 
na safra de 2008/09. A densidade total da comunidade 
bacteriana endofítica variou em torno de 104 a 108

UFC/g TVF, como observado por outros trabalhos com 
bactérias endofíticas de diferentes plantas hospedeiras 
[8, 9].

Foi observado que os genótipos da planta 
hospedeira, sob as condições analisadas, não afetaram 
significativamente a densidade populacional bacteriana. 
Contudo, outros autores já relataram que o genótipo da 
planta pode influenciar a colonização e 
desenvolvimento de bactérias endofíticas [4, 8, 9]. Em 
relação aos tecidos do hospedeiro, a análise dos dados 
mostrou que a densidade bacteriana endofítica diminui 

na direção raiz > folha (Fig. 1A), sendo este perfil também 
observado por Mendes et al. [9].

Durante os experimentos de isolamento, foram 
coletados diferentes grupos morfológicos de forma 
aleatória (Fig. 1B), resultando em 90 isolados bacterianos 
endofíticos de folha e raiz de plantas cana-de-açúcar 
cultivadas em Pernambuco. Nas condições utilizadas, 
foram observados pelo menos cinco morfogrupos de 
bactérias endofíticas, sendo classificadas de acordo com 
sua coloração em: amarelas; brancas; beges; laranjas; e 
vermelhas, com variação no tamanho das colônias, havendo
predominância de colônias amarelas e brancas.

B. Solubilização de fosfato inorgânico

Um total de 48 isolados endofíticos foram analisados 
quanto à capacidade de solubilizar fosfato inorgânico in 
vitro, sendo 26 oriundos de folhas e 22 de raízes. A 
metodologia utilizada para a seleção qualitativa desta 
característica foi eficiente, pois permitiu boa leitura dos 
resultados (Fig. 1C). Foi observado 27% das bactérias 
apresentaram capacidade de solubilizar fosfato e que todas 
elas tinham sido isoladas da raiz de plantas de cana-de-
açúcar. Visando a aplicação em campo, destas bactérias, é 
interessante que tenham uma propensão para a colonização 
da raiz, uma vez que uma bactéria endofítica poderá 
disponibilizar fosfato para a planta hospedeira apenas 
durante o processo de colonização externa.
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Figura 1. A) Densidade populacional total da comunidade bacteriana endofítica de folha e raiz de cana-de-açúcar. As barras indicam 
o desvio padrão das médias resultantes da avaliação de 12 plantas (repetições); B) Placas de Petri do isolamento total de bactérias 
endofíticas de cana-de-açúcar demonstrando alguns aspectos morfológicos observados; C) Detecção de bactérias solubilizadoras de 
fosfato inorgânico: crescimento bacteriano em meio de cultura suplementado com fosfato insolúvel.
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