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Introdução

O fósforo é um dos nutrientes mais limitantes ao 
crescimento vegetal e, mesmo sendo encontrado nos 
solos, em diferentes formas orgânicas e inorgânicas, os 
solos férteis apresentam deficiência de fosfato na forma 
disponível para as plantas [1]. 

A disponibilidade de fósforo para as plantas 
contribui com o desenvolvimento do sistema radicular 
e da parte aérea evitando a atrofia dos caules e folhas. 
Este mecanismo é de grande interesse na cultura da 
cana-de-açúcar, tendo em vista que esta é uma cultura 
altamente extratora de nutrientes do solo, necessitando 
de altos teores de fósforo disponível, principalmente 
nos estádios fenológicos mais avançados [1]. 

A utilização de processos microbiológicos tem sido 
uma das principais medidas estudadas para aumentar o 
aproveitamento do fosfato, cuja maior reserva mineral 
ocorre nas rochas ou na forma não disponível para as 
plantas [2]. Estudos têm demonstrado uma contribuição 
das bactérias solubilizadoras de fosfato em torno de 1 -
50% do total de fosfato disponível as plantas [3]. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 
potencial de solubilização de fosfato inorgânico in vitro 
por bactérias endofíticas isoladas de três variedades de 
cana-de-açúcar, após quatro e dez meses de plantio.

Material e métodos

A. Linhagens bacterianas

Foram avaliadas 116 linhagens bacterianas 
endofíticas isoladas de folhas e raízes de três 
variedades de cana-de-açúcar (RB 92579, RB 867515 e 
RB 863129), cultivadas na Zona da Mata Norte do 
Estado de Pernambuco, após 04 e 10 meses de plantio,
sendo 58 isolados de tecidos vegetais de plantas de 4 
meses e 58 isolados de tecidos vegetais de plantas com 

10 meses de idade. As bactérias pertencem à coleção de 
culturas bacterianas do Laboratório de Genética e 
Biotecnologia Microbiana (LGBM) da Unidade Acadêmica 
de Garanhuns (UAG/UFRPE).

B. Avaliação da solubilização de fosfato inorgânico in 
vitro

A seleção de linhagens bacterianas solubilizadoras de 
fosfato foi realizada segundo Verma et al. [4] e Rodriguez 
et al. [5], com algumas modificações. As bactérias foram 
inoculadas em meio de cultura sólido contendo fosfato 
insolúvel (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 28°C por cinco dias e, em 
seguida, foram realizadas as leituras. Foram estabelecidas 
15 colônias por placa, e três placas por isolado.  A presença 
de um halo claro em torno da colônia indicou a 
solubilização do fosfato. Para tanto foi utilizado como 
controle positivo a linhagem EN303 de Pseudomonas 
oryzihabitans, bactéria endofítica de soja [6]. 

Os diâmetros das colônias e dos halos de solubilização 
foram medidos com o auxílio de paquímetro para a 
determinação dos Índices de Solubilização (IS) por meio da 
fórmula: IS = d Halo (diâmetro em mm)/ d Colônia 
(diâmetro em mm) [7]. 

Resultados e discussão

O teste utilizado para a observação da solubilização de 
fosfato inorgânico in vitro por bactérias foi satisfatório, 
pois permitiu a visualização de halo com aspecto 
translúcido ao redor da colônia (Fig. 1A). 

Foi observado que do total de linhagens bacterianas 
endofíticas de cana-de-açúcar avaliadas, 65% foram 
capazes de solubilizar fosfato inorgânico in vitro. Contudo, 
quando avaliado os resultados considerando-se a fase 
fenológica da planta hospedeira, foi observado maior 



freqüência de bactérias solubilizadoras de fosfato 
oriundas de plantas com quatro meses de plantio em 
relação às bactérias isoladas de plantas com 10 meses 
de plantio, apresentando 69% e 60%, respectivamente.
Em relação às variedades de cana, a RB 867515 
apresentou maior freqüência de bactérias 
solubilizadoras de fosfato, 45%, enquanto que RB
92579 e RB 863129 apresentaram 31% e 32%,
respectivamente. E em relação ao tecido vegetal dos 
quais as bactérias foram isoladas, folhas e raízes 
apresentaram 67% e 62%, respectivamente, de 
bactérias solubilizadoras de fosfato. Esses valores 
indicam que interações específicas entre o estádio 
fenológico, tecido vegetal e genótipo da planta 
hospedeira com genótipos e grupos fenotípicos 
bacterianos específicos, como já observado por outros 
autores [3, 6, 8].

Quanto ao Índice de Solubilização (IS), foi 
elaborado uma classificação com base nos índices 
observados, sendo as linhagens classificadas como não 
solubilizadoras (IS=0), com baixa (0<IS<=1), média 
(1<IS<2) e alta (IS>=2) capacidade de solubilização.
Logo, foi possível observar maior freqüência de 
bactérias com índice de solubilização classificado 
como baixo (Fig. 1B). Além disso, os resultados 
demonstraram que oito linhagens endofíticas se 
destacaram apresentando alto potencial na 
solubilização de fosfato. 

Avaliando-se os IS das bactérias em relação ao 
tecido vegetal e fase fenológica da planta hospedeira, 
foi observado que as bactérias isoladas das folhas de 
plantas com quatro meses de cultivo apresenteram os 
maiores IS, deiferenciando-se significativamente das 
bactérias isoladas das folhas de plantas com 10 meses 
de cultivos e de todas as bactérias isoladas das raízes 
(Fig. 1C). Estes resultados indicam uma forte 
correlação entre os genótipos de bactérias com os de 
seus hospedeiros, estabelecendo interações específicas 
entre ambos e que podem variar tanto com a idade do 
hospedeiro vegetal quanto em função da região vegetal 
que as bactérias colonizam [3, 6, 8].

A inoculação de microrganismos solubilizadores de 
fosfatos ou o manejo de suas populações têm sido 
sugeridos como forma de diminuir o uso de fertilizantes 
fosfáticos solúveis, mediante um melhor 
aproveitamento dos fosfatos naturais existentes ou 
adicionados ao solo e dos formados pela aplicação de 
fontes solúveis. Esses microrganismos têm sido 
freqüentemente estudados e sua expressão tem sido 
observada em alguns gêneros bacterianos como: 

Burkholderia, Pseudomonas, Rhizobium, Agrobacterium, 
Erwinia, Bacillus, entre outros [9]. Outros trabalhos têm 
confirmado a eficiência de representantes desses gêneros 
em solubilizarem fontes de fosfato, sobretudo fosfato de 
cálcio, como observado na rizosfera de milho por isolados 
identificados como Burkholderia e Bacillus, liberando 67% 
e 58,5%, respectivamente, do fósforo total após 10 dias de 
crescimento [10].

Essas características mostram que a bioprospecção por
bactérias endofíticas de cana-de-açúcar, em especial
estirpes agrupadas dentro do gênero Burkholderia pode
contribuir significativamente com a promoção do 
desenvolvimento vegetal da cana-de-açúcar, pois durante 
seu processo de colonização da planta, podem solubilizar e 
aumentar a disponibilidade de fosfato à planta hospedeira.
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Figura 1. A) Teste de solubilização de fosfato apresentando diferentes halos de solubilização; B) Frequência de bactérias 
solubilizadoras de fosfato segundo o classificação do Índice de Solubilização (IS): não solubilizadores (IS=0), baixa (0<IS<=1), 
média (1<IS<2) e alta (IS>=2) capacidade de solubilização; C) Freqüência de valores médios do IS de bactérias isoladas de folha e 
raiz de plantas de cana-de-açúcar com – A – quatro e – B – dez meses de cultivo. As barras indicam o desvio padrão.


