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Introdução

Bactérias endofíticas podem contribuir para o 
crescimento, saúde e desenvolvimento vegetal. A 
promoção de crescimento vegetal por estas bactérias 
pode ser resultado tanto de ações indiretas, como o 
controle biológico por competição de nutrientes e 
antibiose [1], quanto de ações diretas, como 
disponibilização de nutrientes para a planta, fixação de 
nitrogênio atmosférico e a produção de reguladores de 
crescimento vegetal [2].

A produção de ácido indol acético (AIA), um 
regulador de crescimento vegetal da classe das auxinas, 
quando secretado por bactérias, pode promover o 
crescimento da raiz diretamente pela estimulação da 
elongação da célula vegetal ou divisão celular, ou, 
indiretamente, pela influência sobre a atividade da 
ACC desaminase (1-aminociclopropano-1-carboxilato, 
um precursor do etileno) [3]. O AIA pode ser 
sintetizado por várias vias bioquímicas, mas a que 
utiliza o triptofano como precursor é a principal via 
realizada pelas bactérias [4].

Portanto, a prospecção de diferentes mecanismos de 
interação bactéria-planta poderá beneficiar a utilização 
destes microrganismos na agricultura, buscando o 
crescimento da produtividade com sustentabilidade. 

Neste contexto, 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 [5]. 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 [6]. 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 [4].

Portanto, este trabalho tem como objetivo selecionar 
bactérias endofíticas associadas a diferentes variedades de 
cana-de-açúcar, cultivadas em Pernambuco, com a 
capacidade de produzir ácido indol acético.

Material e métodos

A. Linhagens bacterianas

Foram analisadas 45 linhagens endofíticas isoladas de 
folhas e raízes de três variedades de cana-de-açúcar 
cultivadas na Zona da Mata Norte do Estado de 
Pernambuco, pertencentes à coleção de culturas bacterianas 
do Laboratório de Genética e Biotecnologia Microbiana 
(LGBM) da Unidade Acadêmica de Garanhuns 
(UAG/UFRPE) (Tabela 1).

B. Seleção de bactérias produtoras de Ácido Indol 
Acético (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 TSA 10% (Trypcase Soy 
Agar), suplementado e não suplementado com 5mM de, 
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 acido 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

A seleção de bactérias produtoras de ácido indol acético 
foi realizada por meio do cultivo bacteriano em meio de 



cultura com e sem o acréscimo de triptofano, seguida 
de uma reação colorimétrica em que o reagente de 
Salkowski promove a formação de uma coloração rósea 
na presença de AIA, devido à oxidação de compostos 
indólicos por sais férricos [8]. Como a intensidade da 
cor rósea depende da concentração de AIA presente, 
foi possível observar, mesmo que visualmente, uma 
variação entre as linhagens endofíticas de cana-de-
açúcar analisadas, que variou do laranja ao rosa intenso
(Fig. 1A).

Foi observado que 86,7% das bactérias endofíticas 
foram capazes de produzir ácido indol acético quando 
o aminoácido triptofano foi adicionado ao meio de 
cultura utilizado. Por outro lado, na ausência do 
triptofano, apenas 28,9% das linhagens produziram 
AIA. Estes resultados foram semelhantes aos 
encontrados por Halda-Alija [9], que também 
observaram haver produção de AIA por isolados
bacterianos diazotróficos, mesmo quando não houve 
adição de triptofano ao meio de cultura. Portanto, estes 
resultados sugerem que existem outras vias de síntese
de auxina, além da dependente de triptofano.

Outro aspecto observado foi a relação entre a 
capacidade de produzir AIA e o tecido vegetal do qual 
a bactéria foi isolada. As linhagens endofíticas oriundas 
das folhas apresentaram maior freqüência de bactérias 
produtoras de AIA do que as bactérias isoladas das 
raízes de cana-de-açúcar, como está apresentado na 
Fig. 1B. O habitat associado à planta é um ambiente 
dinâmico, no qual diversos fatores podem influenciar a 
estrutura e composição da comunidade bacteriana 
associada ao vegetal, tais como, variações sazonais, 
tipos de tecido vegetal, cultivares e espécies de 
hospedeiro, tipo de solo e interação com 
microrganismos benéficos ou patógenos.

Conclusões

Bactérias endofíticas de folha e raiz de variedades 
de cana-de-açúcar cultivadas em Pernambuco, 
apresentaram alta freqüência quanto a capacidade de
produzir AIA, inclusive com linhagens expressando 
esta capacidade com e sem o triptofano como 
precursor. Portanto, estas bactérias apresentam 
potencial para aplicação em campo, visando a 
promoção de crescimento vegetal em variedades de 
cana-de-açúcar cultivadas em Pernambuco.
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Tabela 1. Linhagens bacterianas endofíticas, isoladas de folhas e raízes das variedades RB 92579, RB 867515 e RB 863129 de cana-

de-açúcar (Saccharum spp.), pertencentes à coleção de culturas bacterianas do Laboratório de Genética e Biotecnologia Microbiana 

da UAG/UFRPE.

Figura 1. A) Padrões de cores observados durantes os testes de seleção de bactérias produtoras de ácido indol acético (AIA). 
1: Cultura bacteriana misturada com reagente de Salkowski - reação classificada como +++, resultado semelhante ao controle 
positivo; 2: Cultura bacteriana misturada com reagente de Salkowski - reação classificada como ++; 3: Cultura bacteriana 
misturada com reagente de Salkowski - reação classificada como +; 4: Controle negativo, meio de cultura sem inoculo 
bacteriano misturado com reagente de Salkowski; B) Freqüência relativa (%) de bactérias endofíticas produtoras de ácido indol 
acético (AIA), associadas a folhas e raízes de plantas de cana-de-açúcar cultivadas em Pernambuco.

FOLHA RAIZ

RB 92579 RB 867515 RB 863129 RB 92579 RB 867515 RB 863129

UAGC144 UAGC154 UAGC165 UAGC172 UAGC180 UAGC183

UAGC145 UAGC155 UAGC166 UAGC173 UAGC182 UAGC184

UAGC146 UAGC157 UAGC167 UAGC174 UAGC185

UAGC147 UAGC158 UAGC168 UAGC175 UAGC186

UAGC148 UAGC159 UAGC169 UAGC176 UAGC187

UAGC149 UAGC160 UAGC171 UAGC177 UAGC188

UAGC150 UAGC161 UAGC179 UAGC189

UAGC151 UAGC162 UAGC190

UAGC152 UAGC163 UAGC191

UAGC153 UAGC164 UAGC192


