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Introdução

A cultura da cana-de-açúcar vem ocupando cada vez 
mais espaço devido a crescente demanda do etanol para 
o uso como biocombustível. A maioria dos estudos 
sobre a cana tem sido realizada com base no 
melhoramento genético clássico. As pesquisas sobre a 
cultura da cana-de-açúcar têm buscado o aumento da 
produtividade em paralelo com o estabelecimento de 
práticas sustentáveis e que não agridam tanto o meio 
ambiente.

Neste contexto, o estudo das comunidades 
microbianas associadas às plantas tem indicado novas 
alternativas para melhorar o desenvolvimento vegetal
[1]. Dentre os diferentes grupos bacterianos, o gênero 
Burkholderia formam uma importante fração da 
comunidade bacteriana associada à cana-de-açúcar 
(Saccharum spp.) no Brasil, podendo apresentar um 
alto potencial de promoção de desenvolvimento vegetal 
[2]. 

O conhecimento destes processos pode permitir a 
exploração desta interação para aplicação 
biotecnológica, promovendo aumento de produtividade 
agrícola na cultura da cana-de-açúcar. Portanto, os 
objetivos deste trabalho foram: avaliar a comunidade 
bacteriana endofítica de folha e raiz de três variedades 
de cana-de-açúcar, cultivadas em Pernambuco, em 
meio semi-seletivo para o gênero Burkholderia; 
selecionar e testar os isolados bacterianos quanto ao 
potencial de fixar nitrogênio atmosférico, solubilizar 
fosfato inorgânico e de produzir o ácido indol acético 
(AIA) in vitro. 

Material e métodos

A. Material vegetal

Bactérias endofíticas de folha e de raiz foram 
isoladas de três variedades (RB 92579, RB 867515 e 
RB 863129) de cana-de-açúcar (Saccharum spp.). As 
amostras vegetais foram coletadas nos canaviais da

Estação Experimental de Cana-de-Açúcar de Carpina/PE 
(EECAC), da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), e da Usina Petribu S/A, localizada no Município 
de Lagoa de Itaenga, PE, após 4 e 10 meses de cultivo. 
Logo após a coleta, as amostras foram levadas para o 
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 endofíticas preferencialmente 
do gênero Burkholderia

Após a coleta, as amostras vegetais foram lavadas em 
água corrente e separadas em folha e raiz. As bactérias 
endofíticas foram isoladas segundo Kuklinsky-Sobral et al. 
[3] e Mendes et al. [2]. Como modificação, foi utilizado o 
meio de cultura semi seletivo para o gênero Burkholderia,
o meio JMV, segundo Dobereiner et al. [4]. A população 
bacteriana por grama de tecido vegetal fresco (UFC/g TVF) 
foi estimada pela contagem de colônias cultivadas em meio 
JMV. 

C. Avaliação da fixação biológica do nitrogênio

A seleção de bactérias fixadoras de nitrogênio foi 
realizada segundo Dobereiner et al. [4]. Para tanto, as 
bactérias foram inoculadas em meio semi-sólido NFb, 
incubadas a 280C por 8 dias. O resultado positivo para a 
fixação de N2 foi determinado pela formação de um halo 
horizontal de crescimento no interior do meio de cultura. 
Foi estabelecido um agrupamento em classes para cada 
estirpe, conforme a visualização da intensidade de 
formação do halo.

D. Avaliação da solubilização de fosfato inorgânico

O teste de solubilização de fosfato inorgânico foi 
realizado por meio da inoculação de bactérias em placas de 
Petri com meio de cultura sólido contendo fosfato insolúvel 
(composição: 10g/L glicose; 5g/L de NH4Cl; 1 g/L de 
MgSO4.7H2O; 4 g/L de CaHPO4; 15 g/L de Agar; pH 7,2). 



As placas foram incubadas a 280C por 48h e, em 
seguida, foram realizadas as leituras. A presença de um 
halo claro em torno da colônia indicou a solubilização 
do fosfato.

E. Avaliação da síntese 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 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 
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.

Resultados e discussão

A densidade populacional total da comunidade 
bacteriana endofítica de cana-de-açúcar após 04 meses 
de plantio, variou para folhas e raízes entre 101 a 104 e 
104 a 107 UFC/g de TVF, respectivamente. A variação 
da densidade bacteriana para amostras vegetais 
coletadas com 10 meses de idade foi de 103 a 105 e 105

a 107 UFC/g de TVF, para folhas e raízes 
respectivamente. Este resultado está em concordância 
com a literatura que relata variação da densidade 
populacional endofítica em relação ao tecido vegetal 
analisado [5]. A análise estatística das variáveis 
demonstrou que houve diferença significativa entre os 
tecidos vegetais e épocas de isolamento (Fig. 1A e 1B). 
Neste contexto, Dalmastri et al. [6] observou a 
influência de diferentes genótipos de milho sobre a 
diversidade de populações de Burkholderia cepacia 
associadas à raiz do hospedeiro. 

O isolamento resultou na seleção de 116 linhagens
endofíticas sendo 58 para cada época de coleta do 
material vegetal (04 e 10 meses após plantio). Neste 
trabalho foram analisadas 58 bactérias isoladas de 
plantas com 04 meses de desenvolvimento. Foram 
observados pelo menos 04 morfogrupos de bactérias 
endofíticas: colônias de cor amarela, de cor branca, de 
cor laranja e com aspecto transparente. 

O teste de fixação de N2 demonstrou que 88% dos 58 
isolados avaliados foram capazes de fixar N2 in vitro, 
sendo que todos os isolados de folha apresentaram 
fixação de N2. As bactérias fixadoras de nitrogênio 
distribuíram-se em 33%, 23% e 43% para as variedades 
RB92579, RB867515 e RB863129, respectivamente.
Baseando-se na expressão morfológica das bactérias 
cultivadas em meio NFb, foi possível analisar a fixação 
de nitrogênio in vitro, com base nos padrões visíveis da 
intensidade de formação do halo bacteriano, 
classificando os isolados em 6 morfogrupos (Fig. 1C): 
i-ausência de fixação; ii-formação muito baixa; iii-
formação baixa; iv-formação média; v-formação alta; e 
vi-formação muito alta. Foi observado que a categoria 

formação média ocorreu em maior freqüência em relação as 
outras (Fig. 1D). Essa classificação se baseou em uma 
expressão morfológica das bactérias cultivadas in vitro, o 
que não significa que as estirpes não recebam influencia da 
sua expressão gênica para tanto, uma vez que o padrão 
morfológico representa a presença do gene que codifica a 
subunidade Fe da enzima nitrogenase (nifH).

O teste de solubilização de fosfato demonstrou que 44% 
das bactérias foram capazes de solubilizar fosfato 
inorgânico in vitro (Fig. 1ED). Os isolados das raízes 
foram os que mais apresentaram capacidade de solubilizar 
o fosfato, indicando que essa região possui uma grande 
densidade de estirpes que podem ser mais bem exploradas 
para a promoção de desenvolvimento vegetal em cana-de-
açúcar. O teste de produção de AIA demonstrou que 88% 
dos isolados testados foram capazes de sintetizar AIA. As 
bactérias podem produzir AIA por várias vias de síntese 
independentes da adição de triptofano ao meio de cultura. 
Entretanto, a adição de triptofano em meios de cultura 
promove aumento da síntese [7].

Os isolados se apresentaram potencialmente favoráveis 
para a promoção de crescimento vegetal através dos 
mecanismos estudados. Além disso, literaturas afirmam que 
o gênero Burkholderia possui grande número de 
representantes potencialmente benéficos para a promoção 
de desenvolvimento vegetal [2, 3]. Portanto, os resultados 
demonstram que as estirpes isoladas de cana-de-açúcar, em 
meio de cultura seletivo para bactérias do gênero 
Burkholderia, são estirpes que devem ser exploradas já que 
apresentaram uma diversidade de isolados com 
características importantes para a aplicação biotecnológica, 
tais como a fixação biológica de N2, solubilização de 
fosfato inorgânico e síntese de auxinas.
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Figura 1. A) Densidade populacional da comunidade bacteriana endofítica de folhas de três variedades de cana-de-açúcar 
(RB92579, RB867515 e RB863129) após 04 e 10 meses de plantio; B) Densidade populacional da comunidade bacteriana endofítica 
de raízes de três variedades de cana-de-açúcar (RB92579, RB867515 e RB863129) após 04 e 10 meses de plantio; C) Classificação 
da intensidade de fixação de nitrogênio, em meio NFb, por bactérias endofíticas associadas a cana-de-açúcar: 0 - não formação do alo 
(não fixação de N2); 1 - formação muito baixa; 2 - formação baixa; 3 - formação média; 4 - formação alta; 5 - formação muito alta; 
D) Freqüência relativa (%) dos níveis de fixação de nitrogênio atmosférico, em meio NFb, de bactérias endofíticas associadas a cana-
de-açúcar; E) Teste de solubilização de fosfato em bactérias endofíticas da cana-de-açúcar. A seta indica colônia bacteriana com alto 
potencial de solubização de fosfato.


