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Introdução

Bactérias que habitam o interior dos tecidos vegetais 
podem exercer efeitos positivos através da promoção 
de crescimento vegetal, seja por meio disponibilização 
nutrientes, produção de reguladores de crescimento 
vegetal, efeito antagônico a patógenos ou produção de 
antibióticos [1]. Esses processos vão depender da 
interação estabelecida entre o genótipo da bactéria e o 
da planta hospedeira, bem como dos tipos de tecidos 
vegetais colonizados [2, 3]. 

As bactérias endofíticas do gênero Burkholderia
formam uma importante fração da comunidade 
bacteriana associada à cana-de-açúcar, sendo 
detectadas em altos números nos tecidos da planta [4]. 
A considerável versatilidade fisiológica desse gênero 
tem apresentado a habilidade de produzir ácido 
indolacético (AIA), pectinase, capacidade de 
solubilizar fosfato inorgânico e de fixar nitrogênio 
atmosférico [5, 6]. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a capacidade de fixação biológica de N2 e a 
produção de AIA in vitro de 116 linhagens de bactérias 
endofíticas de cana-de-açúcar.

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). A linhagem EN303 
(Pseudomonas oryzihabitans), bactéria endofítica de soja, 
fixadora de N2, produtora de auxina e solubilizadora de 
fosfato inorgânico [2]. 

B. Avaliação da fixação biológica do nitrogênio

 A seleção de bactérias fixadoras de nitrogênio foi 
realizada segundo Dobereiner et al. [7]. Para tanto, as 
bactérias foram inoculadas em meio semi-sólido NFb, 
incubadas a 28°C por 8 dias. O resultado positivo foi 
determinado pela formação de um halo horizontal de 
crescimento no interior do meio de cultura. Os testes foram 
feitos em trilicata.

C. 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
Foi observado que 87% das bactérias endofíticas 

avaliadas foram capazes de fixar nitrogênio in vitro.
Considerando-se o tecido vegetal e a fase fenológica das 
plantas de cana-de-açúcar das quais as bactérias foram 
isoladas, as folhas apresentaram 100% de bactérias 
fixadoras e as raízes apresentaram 80% de fixadoras, 



enquanto que plantas com quatro e dez meses de 
cultivo apresentaram 88% e 86%, respectivamente.

O nível de formação do halo horizontal em meio 
NFb, permitiu caracterizar seis grupos distintos (Fig. 
1A) classificados de acordo com os padrões visíveis 
aproximados de formação do halo, o que 
consequentemente caracteriza o maior ou menor 
potencial das estirpes em fixar N2. A classificação foi: 
não formação do halo, formação muito baixa, formação 
baixa, formação média, formação alta e formação 
muito alta. As freqüências das bactérias em relação à 
classificação da fixação de N2 está apresentada na 
Figura 1B.

Quando foi considerado o genótipo das plantas 
hospedeiras, a variedade RB 863129 foi a que forneceu 
o maior número de linhagens bacterianas com níveis de 
formação de halo de fixação maior ou igual ao ‘nível 4’ 
(formação alta), sendo seguida pela variedade RB
92579 e RB 867515 (Fig. 1C). Esses resultados 
demonstram que fatores como tecido vegetal e estado 
fenológico da planta podem influenciar a colonização 
de bactérias com diferentes aptidões de promoção de 
desenvolvimento vegetal. Esses mecanismos serão mais 
eficientes quanto maior for a afinidade da interação 
entre os genótipos bacterianos e da planta hospedeira, 
que também vai atuar na seletividade de organismos em 
penetrar no tecido vegetal e o colonizar eficientemente, 
garantindo as condições necessárias para o 
desenvolvimento do hospedeiro [1, 2, 3, 5, 6].

A técnica de seleção de bactérias diazotróficas em 
meio NFb tem facilitado o isolamento de vários 
gêneros, entre eles; Burkholderia, Azospirillum, 
Gluconacetobacter e Herbaspirillum. Por este meio de 
cultura ser elaborado sem fonte nitrogenada, a condição 
de semi-sólido cria um ambiente com baixo nível de 
oxigênio, semelhantemente ao que ocorre no solo ou na 
planta, onde estão localizadas bactérias 
microaerofílicas associadas a raízes de plantas [4]. Isso 
reforça a importância deste teste na caracterização de 
bactérias rizosféricas que estejam na condição 
endofítica nos tecidos internos da cana-de-açúcar, em 
especial nas folhas, pois a colonização desta região por 
determinada estirpe bacteriana pode indicar maior 
afinidade com a planta hospedeira. A fixação biológica 
de nitrogênio pode receber uma contribuição mais 
efetiva de bactérias com esse comportamento, pois há
menos competição por fontes de carbono [6].

Em relação à produção de ácido indol acético, foi 
observado que 88% das linhagens avaliadas foram capazes
sintetizar AIA in vitro. As bactérias produtoras de AIA 
foram mais freqüentes entre o grupo de isolados de folha 
do que das raízes, apresentando 93% e 79%, 
respectivamente. 

Os resultados observados durante os testes de produção 
de AIA permitiram a classificação dos isolados em 4 
grupos, de acordo com o padrão de coloração visualizada: 1 
– produção alta de AIA; 2 – produção média de AIA; 3 –
produção baixa de AIA; 4 – não produz; (Fig. 1D). De acordo 
com os níveis de produção de AIA, a maior freqüência 
observada em isolados de folhas correspondeu ao ‘nível 1’ 
e para os isolados de raízes foi observado a maior 
frequência o ‘nível 3’ de produção (Fig. 1E). 

Além disso, foi observado que 80% das bactérias 
endofíticas avaliadas apresentam capacidade de fixar 
nitrogênio e de produzir AIA, indicando um alto potencial 
da comunidade bacteriana endofítica associada à cana-de-
açúcar em promover o desenvolvimento vegetal.
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Figura 1. A) 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; B) Freqüência relativa (%) dos níveis de fixação de nitrogênio atmosférico em meio NFb, de bactérias 
endofíticas isoladas associadas a cana-de-açúcar; C) Freqüência relativa (%) de bactérias endofíticas isoladas de folha e raiz de 
plantas das variedades RB 92579, RB 867515 e RB 863129 de cana-de-açúcar, após 04 e 10 meses de cultivo, que apresentaram 
níveis de formação do halo de fixação igual ou superior ao nível 4 (formação alta); D) Padrões de cloração observados durante os 
testes de produção do ácido indol acétido (AIA): 1 – produção alta de AIA; 2 – produção média de AIA; 3 – produção baixa de AIA; 
4 – não produz AIA (coloração amarelada); E) Frequência relativa (%) de bactérias endofíticas isoladas de folhas e raízes de cana-
de-açúcar, em relação aos níveis de produção de AIA.




