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RESUMO 

 

ICHIWAKI. S. Efeitos da inoculação de Enterobacter sp. ICB481 sobre o crescimento e 

acúmulo protéico em plântulas de cana-de-açúcar (Saccharum sp.) submetidas a fertilização 

orgânica e convencional. 2012. 85 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

A cana-de-açúcar possui grande importância na economia brasileira por ser matéria prima para produtos 

como o açúcar e o álcool. A maior parte dos cultivares ainda utiliza a adubação convencional e, por isso, 

existe a preocupação em se obter um sistema menos prejudicial ao ambiente. Alternativas são o adubo 

orgânico e o emprego bactérias endofíticas diazotróficas. O gênero Enterobacter possui representantes 

diazotróficos e promotores de crescimento vegetal. O objetivo deste trabalho foi analisar a interação de 

Enterobacter sp. ICB481 com plântulas de cana-de-açúcar micropropagadas adubadas orgânica e 

convencionalmente. As plântulas utilizadas foram divididas três grupos não inoculados: orgânico, 

convencional, sem adubação; e três inoculados: Enterobacter-orgânica, Enterobacter-convencional e 

Enterobacter-sem adubação. Foram avaliados: comprimentos foliar, volume radicular, massas fresca e 

seca de folha e raiz, concentrações de nitrato, amônio, aminoácidos, proteínas e açúcares solúveis. As 

plantas foram mantidas em casa de vegetação com fotoperíodo controlado por dois meses. Após 60 dias, 

verificou-se que os fertilizantes orgânico e convencional atuaram de forma semelhante em quase todos os 

parâmetros de crescimento e no teor de clorofila, tanto nos grupos inoculados como não inoculados. A 

exceção foi massa fresca radicular, onde o tratamento orgânico promoveu maior incremento. Não houve 

diferenças de comprimento foliar, massa fresca foliar, massa seca foliar e radicular entre os grupos 

orgânicos e convencionais (com e sem bactéria). A inoculação de Enterobacter promoveu maior volume e 

massa fresca radicular nos grupos orgânico e convencional. A inoculação no grupo sem adubação 

promoveu aumento em todos os parâmetros de crescimento e clorofila total quando comparados aos 

grupos não inoculados. As medidas de nitrato, aminoácidos e proteínas totais livres, sugerem a influência 

de Enterobacter sp. ICB481 no perfil de assimilação de nitrogênio. As concentrações de amônio livre 

apresentaram-se abaixo do limite de detecção. Nos três grupos inoculados não houve diferença entre os 

conteúdos protéicos. Os grupos convencionais, inoculado e não inoculado, não diferiram entre si. O 

grupos inoculados orgânico e sem adubação apresentaram maior conteúdo protéico em relação aos 

mesmos não inoculados. O teste de colonização comprovou que Enterobacter sp. ICB481 ao final de 60 

dias ainda estavam presentes nos tecidos radiculares, em população de 10
5
 UFC.g

-
¹ de planta nos três 

grupos inoculados. Os resultados obtidos demonstram efeitos benéficos, tanto no aumento do crescimento 

vegetal quanto no incremento de protéico em plântulas de cana inoculadas com Enterobacter sp. ICB481 

especialmente em condições de carência de nitrogênio combinado. 

 

Palavras-chave: Cana-de-açúcar. Enterobacter. Fixação biológica de nitrogênio. Promoção de 

crescimento vegetal. 
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ABSTRACT 

 

ICHIWAKI. S. Effects of the inoculation of Enterobacter sp. ICB481 on the growth and 

nitrogen content of sugarcane (Saccharum sp.) plantlets submitted to organic and 

conventional fertilization. 2012. 85 p. Masters thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Sugarcane has great importance in the Brazilian economy because it is raw material for products 

such as sugar and alcohol. Most cultivars use conventional fertilization and therefore there is a 

concern in developing alternatives less aggressive to the environment. Alternatives are the 

organic fertilization and employment diazotrophic endophytic bacteria. The genus Enterobacter 

has diazotrophic and plant growth promoters representatives. The objective of this study was to 

analyze the interaction of Enterobacter sp. ICB481 with seedlings of micropropagated sugarcane 

submitted to organic and conventional fertilization. The seedlings used were divided into three 

inoculated and three non-inoculated groups: organic, conventional, no fertilization. The 

parameters evaluated were: leaf length, root volume, fresh and dried leaf and root matters and 

concentrations of nitrate, ammonium, amino acids, proteins and soluble sugars. The plants were 

kept in a greenhouse with a photoperiod controlled by two months. After 60 days, it was found 

that the organic and conventional fertilizers influenced similarly almost all growth parameters 

and the chlorophyll concentration in both, the inoculated and uninoculated groups. The exception 

was fresh mass, where the organic treatments promoted greater increase of biomass. There were 

no differences between organic and conventional groups (with and without bacteria) in the 

following parameters: leaf length, fresh leaf matter, root and leaf dry matter. The inoculation of 

Enterobacter promoted increase root volume and fresh mass in organic and conventional groups. 

Inoculation of the group without fertilization promoted increases in all growth parameters and 

chlorophyll content as compared to non-inoculated groups. The measurements of nitrate, free 

amino acids and total proteins content, show the influence of Enterobacter sp. ICB481 the profile 

of nitrogen content. The concentrations of free ammonium measured were below the detection 

limit. The protein content of the three inoculated groups did not differ. The conventional groups, 

inoculated and uninoculated, were not significantly different. The inoculated groups treated with 

organic fertilization and not fertilized showed higher protein content compared to the same non-

inoculated. The test showed that colonization Enterobacter sp. ICB481 at 60 days were still 

present in root tissue and the population was 10
5
 CFU g

-
¹ in the three inoculated groups. The 

results show beneficial effects promoting plant growth by increasing several growth parameters 

when as seedlings were inoculated with sugarcane Enterobacter sp. ICB481, particularly under 

conditions of deficiency of combined nitrogen. 

 

Keywords: Sugarcane. Enterobacter. Biological nitrogen fixation. Plant growth promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Cana-de-açúcar 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum sp.) é uma gramínea tropical pertencente à Família 

Poaceae, Gênero Saccharum, o qual engloba espécies que possuem estoque de sacarose no colmo 

(CHEESMAN, 2004). Apresenta elevada eficiência fisiológica na utilização de nitrogênio, 

absorvendo do solo e convertendo-o prontamente em amidas e aminoácidos além de destacar-se 

como uma planta de elevado potencial para transformar energia solar em energia química 

(FERNANDES; ROSSIELLO, 1995). Possui o metabolismo C4 para fixação de carbono 

inorgânico, o que lhe confere maior eficiência na assimilação de dióxido de carbono (CO2) 

durante a fotossíntese em relação às plantas C3. As plantas C4 possuem modificações bioquímicas 

e estruturais que permitem maior concentração de CO2 em torno da ribulose-1,5-bisfosfato 

carboxilase oxigenase (RuBisCO), enzima fundamental da via de fixação de carbono, o Ciclo de 

Calvin-Benson (SAGE, 2004). A taxa fotossintética, por unidade de nitrogênio, geralmente é 

maior em plantas C4, acarretando maior crescimento e expansão foliar por unidade de nitrogênio 

(N), ou seja, é necessária menor quantidade desta enzima para que haja altas taxas de fixação de 

CO2 (SAGE; PEARCY, 1987). 

  

1.2 A importância da cana-de-açúcar na economia brasileira 

 

A cana comercializada consiste em híbridos de Saccharum officinarum e outras espécies 

com características agronomicamente interessantes como resistência a pragas e doenças e maior 

concentração de sacarose (GALVÃO; FORMAGGIO; TISOT, 2005).  É empregada como 

matéria prima de produtos como o açúcar comercial e o álcool combustível, que constitui uma 

fonte de energia renovável de aspecto relevante quanto à questão de sustentabilidade ambiental 

(GALVÃO; FORMAGGIO; TISOT, 2005; SEGATO; MATTIUZ; MOZAMBANI, 2006).  

Atualmente o Brasil ostenta o título de maior produtor mundial de cana-de-açúcar (FOOD 

AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2011). De acordo com 

o levantamento parcial realizado em maio de 2011 pela Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB), a dimensão da nova safra brasileira de cana-de-açúcar para a temporada 2011/12 
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deverá atingir quase 642 milhões de toneladas, com incremento de 2,9% em relação à safra 

2010/11. A previsão para a produção de açúcar é de 48,11% da safra e 51,88% serão usadas para 

a produção de aproximadamente 27 bilhões de litros de etanol. O Estado de São Paulo continua 

sendo o maior produtor com 52,8% da produção brasileira (4,46 milhões de hectares) (CONAB, 

2011). 

 

1.3 Fertilizações convencional e orgânica 

 

O solo possui reservas naturais de nutrientes, os quais são necessários ao desenvolvimento 

vegetal adequado. No entanto, estas reservas podem encontrar-se na forma indisponível para a 

planta. Frente à grande demanda na produção, os agricultores utilizam fertilizantes, orgânicos ou 

convencionais, para incrementar o aporte dessas substâncias (BOKHTIAR; SAKURAI, 2005). 

Para que tenham qualidade superior, Van Dillewijn (1952) salienta a necessidade de nitrogênio 

pelas mudas de cana-de-açúcar no período imediatamente após a germinação. A boa qualidade 

das mudas é um fator determinante para a produtividade final da lavoura, pois estabelece relação 

direta entre a percentagem de sobrevivência da planta adulta e a velocidade de seu crescimento 

(SUÁREZ; GÓMEZ; FRANCIA, 2003). 

Dentre os principais nutrientes a serem aplicados no plantio da cana, o nitrogênio (N) é um 

dos mais onerosos, principalmente se o agricultor tiver que adquirir o produto industrializado, 

chamado fertilizante convencional (CONKIN, 2008; LADHA et al., 2005). Grande parte dos 

cultivares de cana-de-açúcar ainda utiliza fertilizantes convencionais como fonte de nutrientes. 

Estes empregam elementos solúveis que são prontamente disponibilizados para as plantas 

(CHEN, 2006). As fontes de nitrogênio mais comuns nestes produtos são a uréia, o amônio 

(NH4
+
) e o nitrato (NO3

-
), sendo o último mais solúvel. O nitrato de amônio, por ser altamente 

inflamável e facilmente lixiviado, tem sido substituído por sulfato de amônio em muitos 

fertilizantes convencionais (VITOSH, 1983). A lixiviação ocorre quando há o transporte de 

cátions ou ânions para as camadas mais profundas do solo, fora do alcance do sistema radicular 

das plantas, principalmente, pela ação das chuvas e água de irrigação. A intensidade do fenômeno 

varia com o tipo de solo e mecanismos aplicados ao plantio, havendo maior lixiviação em 

terrenos arenosos ou em cultivos que adotam irrigação mecanizada. A grande mobilidade do íon 

nitrato (NO3
-
) no solo, aliada à sua crescente utilização são responsáveis pelo processo de 
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eutrofização de águas superficiais e pela contaminação de águas subterrâneas que muitas vezes 

abastecem populações (LADHA et al., 2005).   

 Conceitos de agroecologia e agricultura sustentável consolidaram-se na Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Eco-92, quando foram lançadas as 

bases para um desenvolvimento sustentável no planeta. A agroecologia pode ser definida como a 

produção ou cultivo de alimentos de forma natural, sem a utilização de agrotóxicos e adubos 

químicos solúveis. De acordo com Anjos et al. (2007), atualmente a preocupação em se obter um 

novo produto que utiliza o sistema de adubação orgânica ou parcialmente orgânica tem 

aumentado consideravelmente. A adubação orgânica é composta por restos de origem animal e 

vegetal contendo em média 58% de carbono e 5% de nitrogênio. Para ser considerada como 

cultura orgânica, a cana-de-açúcar deve ser cultivada em solo livre de fertilizantes químicos nos 

últimos três anos. O único fertilizante permitido deve conter nitrogênio de origem natural como 

de guano, restos vegetais, estrume ou de organismos fixadores de nitrogênio. Elementos minerais 

precisam ser obtidos de depósitos naturais, como por exemplo, o fosfato retirado de rochas 

(IRVINE, 2004). Matsuoka et al. (2002) afirmam que a produção de cana-de-açúcar orgânica é 

viável, pois são alcançadas produtividades agrícolas similares às obtidas com adubação 

convencional. Este fato reforça a possibilidade da redução ou mesmo da substituição do adubo 

industrial pelo orgânico, visto que não ocorrem perdas tanto na qualidade da matéria-prima 

quanto nos rendimentos da cultura de cana-de-açúcar (CARVALHO et al., 2006).  

 

1.4 Metabolismo de nitrogênio 

 

O nitrogênio é um elemento essencial para os seres vivos, pois é componente de ácidos 

nucléicos, aminoácidos e proteínas dentre outras moléculas. Nas plantas ainda participa da 

composição de substâncias orgânicas como a clorofila e fitormônios, os quais possuem papéis 

importantes no crescimento e desenvolvimento vegetal (BUCHANAN; GRUISSEM; JONES, 

2000).  A deficiência de nitrogênio no cultivo pode causar distúrbios ao metabolismo celular e a 

conseqüente redução do potencial produtivo (CRUZ, 2006). 

O nitrogênio requerido para o desenvolvimento vegetal é originado basicamente da 

absorção de nitrato e amônio pelo sistema radicular. Os mecanismos envolvidos da regulação da 

absorção desses íons ainda não são totalmente conhecidos (SEHTIYA; GOYAL, 2000). Lemos 
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(1996) afirma que as taxas de absorção de nitrato e amônio pelas plantas superiores são 

influenciadas por fatores como a proporção de NO3
-
/NH4

+ 
no meio, temperatura, intensidade 

luminosa, concentração de carboidratos nas raízes, entre outros. 

O nitrato, para ser incorporado pelo vegetal, necessita ser reduzido a amônio. Essa 

conversão ocorre em duas etapas: a primeira ocorre no citosol e consiste na redução do nitrato a 

nitrito (NO2
-
) pela enzima nitrato redutase (NR) mediante o consumo de 2 elétrons; e a segunda 

etapa, que ocorre nos plastídios e consiste na conversão do nitrito a amônio pela ação da enzima 

nitrito redutase (NiR), sob o custo de 6 elétrons  (LEA, 1993; MARZZOCO; TORRES, 2007). 

Na parte aérea das plantas, a redução do nitrato a nitrito utiliza elétrons do NADPH oriundo da 

oxidação do fotossistema 1 na fotossíntese. O nitrito é, por sua vez, reduzido a amônio utilizando 

elétrons doados pela ferredoxina reduzida também durante o processo fotossintético. Nas raízes, 

as fontes de carbono e energia, necessárias para a redução do nitrato, são supridas pelos 

carboidratos advindos do ciclo de Calvin-Benson e que são transportados via floema. Dessa 

forma pode-se observar uma estreita correlação entre os níveis de carboidratos e a capacidade dos 

tecidos da raiz reduzir nitrato (MAGALHÃES, 1993). 

 Ao contrário da incorporação do nitrato, o amônio absorvido pelas raízes pode ser 

incorporado diretamente na forma de compostos orgânicos. Este processo consiste na sua 

conversão em aminoácidos através do sistema enzimático da glutamina sintetase (GS) e 

glutamato sintase (GOGAT). Inicialmente o amônio é incorporado a uma molécula de glutamato 

pela ação da GS, gerando uma molécula de glutamina. Em seguida, o grupo amino da glutamina é 

transferido, pela GOGAT, para o -cetoglutarato sintetizado no Ciclo de Krebs, formando duas 

moléculas de glutamato (Figura 1). Para cada molécula de NH4
+
 convertida em glutamato há a 

exigência de 2 elétrons e um ATP. A partir do glutamato podem ser sintetizados os outros 

aminoácidos e seus metabólitos (SOUZA et al., 2002). 

O ciclo de assimilação do amônio pelo sistema enzimático GS/GOGAT pode ser 

considerado a principal rota de assimilação do amônio em plantas superiores. A GS parece estar 

distribuída em toda a planta, porém sua atividade é maior na parte aérea do que nas raízes 

(MAGALHÃES, 1993).  
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Figura 1 - Esquema representativo da assimilação de amônio pelo sistema enzimático GS/GOGAT. 

 

FERr: ferredoxina reduzida; FERoxi: ferredoxina oxidada.  

FONTE: Ichiwaki (2012). 

 

Alternativamente, o nitrato e o amônio podem ser translocados inalterados para a parte 

aérea do vegetal ou podem ser estocados em vacúolos das raízes e folhas, constituindo uma 

reserva para posterior redução, além de exercerem um papel importante na osmoregulação da 

planta (CRAWFORD, 1995).   

Apesar da maior demanda energética para a utilização do nitrato em relação à 

incorporação do amônio, Baker e Millis (1980) afirmam que o desenvolvimento das plantas é 

melhor quando estas são supridas com nitrato e não com amônio. Lemos (1996), no entanto, 

argumenta que, dependendo da espécie vegetal, observa-se maior tendência na absorção de um 

destes íons em relação ao outro. Dados obtidos em nosso laboratório, ainda não publicados, 

demonstram a preferência da utilização de nitrato por plântulas de cana-de-açúcar. 

A assimilação do N depende da disponibilidade de energia produzida na fotossíntese 

(ATP e NADPH), da presença de ácidos orgânicos provenientes do ciclo de Calvin-Benson e do 

catabolismo de carboidratos também provenientes deste ciclo (PIMENTEL, 1995). Por sua vez, a 

fotossíntese depende diretamente da atividade de proteínas e outros compostos nitrogenados. 

Observa-se, portanto, que a harmonia entre o metabolismo de N e de carbono é fundamental para 

o desenvolvimento dos vegetais em geral. 
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1.5 Bactérias endofíticas fixadoras de nitrogênio 

 

Apesar de a atmosfera ser composta por 78% de N2, a maioria dos organismos vivos 

absorve nitrogênio apenas na forma combinada, tornando este elemento um dos maiores fatores 

limitantes que controla a dinâmica e funcionamento de vários ecossistemas (DALTON; 

KRAMER, 2007).  

Uma alternativa à demanda por adubação é o emprego de bactérias fixadoras de nitrogênio, 

também chamadas diazotróficas, como bioinoculantes.  

Os benefícios da fixação biológica de nitrogênio (FBN) advêm da capacidade que as 

bactérias diazotróficas possuem de quebrar a tripla ligação que une os dois átomos de nitrogênio 

atmosférico (N2) pela ação da enzima nitrogenase. Esta enzima catalisa a redução do nitrogênio 

atmosférico à amônia (NH3), podendo disponibilizar esta forma de nitrogênio combinado aos 

vegetais. O nitrogênio fixado também pode ser disponibilizado indiretamente, através da 

liberação de outros compostos nitrogenados pela bactéria (POSTGATE, 1998). As bactérias 

diazotróficas podem ser encontradas na região rizosférica, sendo, portanto de vida livre, ou 

mesmo dentro dos tecidos das plantas, as chamadas endofíticas (HARDOIM et al., 2008). 

Também estabelecem simbiose, como na associação de rizóbios em raízes de leguminosas 

(KIERS; WEST; DENISON, 2008; ROSENDAHL et al., 2000). 

Bactérias endofíticas são aquelas capazes de colonizar e viver nos tecidos internos das 

plantas sem causar-lhes nenhum efeito negativo aparente. Podem ser isoladas do interior da 

planta hospedeira, sendo capazes de recolonizá-las (HALLMANN et al., 1997; TANAKA et al., 

2006).  Sua penetração pode ocorrer através da zona radicular e da parte aérea (KOBAYASHI; 

PALUMBO, 2000) mas a principal entrada consiste em fissuras na superfície das raízes derivadas 

do processo de crescimento radicular (HARDOIM et al., 2008). Qualquer órgão da planta pode 

ser colonizado por microrganismos endofíticos. Dentre as bactérias capazes de colonizar tecidos 

vegetais estão os gêneros como Enterobacter, Pseudomonas, Burkholderia, Gluconoacetobacter, 

Bacillus e Azospirillum (LODEWYCKX et al., 2002; MASTRETTA et al., 2006; WEYENS et 

al., 2009) . 

Inicialmente os microrganismos endofíticos eram considerados inócuos às plantas, porém a 

partir da década de 70 começou-se a verificar efeitos positivos nestas interações (AZEVEDO et 

al., 2000).  Além da FBN, foram descritos outros potenciais efeitos benéficos das bactérias sobre 
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as plantas. A colonização endofítica é considerada sinal de um sistema saudável para o vegetal, 

visto que muitos microorganismos endofíticos promovem o crescimento do hospedeiro 

(TAGHAVI et al., 2010). Às bactérias endofíticas são atribuídos o controle de patologias, a 

promoção de crescimento vegetal por meio da liberação de fitormônios, a contribuição direta na 

síntese de aminoácidos, poliaminas e outras substâncias importantes no metabolismo da planta, 

além auxiliar em seu desenvolvimento sob circunstâncias adversas (CHANWAY, 1997; 

THULER et al., 2003; VERMA; LADHA; TRIPATHI, 2001).  

No que se refere aos benefícios advindos da fixação biológica pelas bactérias endofíticas, 

permanecem em discussão o mecanismo de transferência do nitrogênio combinado à planta, bem 

como sua assimilação. Dobbelaere, Vanderleyden e Okon (2003) chamam atenção para o 

emprego de técnicas como a análise de redução de acetileno (ARA) ou balanço de nitrogênio que, 

se utilizadas isoladamente podem comprovar a ocorrência de fixação por parte da bactéria, porém 

não a assimilação do nitrogênio combinado por parte da planta.  

Uma proposta para verificar tais dados baseou-se na inoculação de um mutante defectivo 

para o gene que codifica a nitrogenase (nif-) e da linhagem selvagem de Azospirillum brasilense 

em plântulas e sementes de tomate. Em ambos os grupos houve aumento de massa seca e 

aumento na circunferência do caule, sugerindo que a promoção do crescimento não estava 

relacionada somente à fixação de nitrogênio (BASHAN; SINGH; LEVANONY, 1989). Sevilla et 

al. (2001) uniram técnicas de inoculação de linhagens selvagem e nif- de Gluconacetobacter 

diazotrophicus em cana-de-açúcar e a utilização de isótopo 
15

N2 em experimentos livres de N 

combinado e comprovou que, em um período de 24 horas de exposição, 0.4% do nitrogênio total 

das raízes e caule foram provenientes do isótopo. O grupo inoculado com bactérias nif- 

apresentou incremento de apenas 0.05%, o que comprovou a transferência do N advindo da 

fixação biológica (SEVILLA, 2001). Porém, apesar de ter sido constatado o incremento de N pela 

planta, o mecanismo de transferência do N ainda não foi elucidado. 

Solidificando resultados bem sucedidos na utilização de bactérias endofíticas diazotróficas 

na agricultura de cana-de-açúcar, a Embrapa Agrobiologia (Seropédica - RJ) desenvolveu um 

inoculante à base de algumas espécies dessas bactérias. Ferreira (2008) relatou que sua aplicação 

promoveu o crescimento da cana-de-açúcar e dispensou o uso de fertilizante nitrogenado, 

constituindo um significativo ganho ambiental e a redução de custos, visto que a utilização do 

inoculante é simples e de baixo custo. Bioinoculantes podem proporcionar às plantas uma 
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nutrição mais balanceada, com aumento na absorção de nitrogênio, fósforo e outros nutrientes 

minerais (BASHAN; HOLGUIN, 1997). Reis Junior, Mendes e Reis (2007) descreveram um 

experimento no qual a inoculação de uma mistura de bactérias diazotróficas em cana-de-açúcar 

antes do plantio promoveu incrementos de até 35% na produção de matéria seca e evidenciaram 

que 29% do nitrogênio acumulado foi oriundo da fixação biológica. Acrescentaram que, mesmo 

em solos pobres, a FBN pode ajudar as plantas a alcançar produções próximas ao dobro da média 

atual de produtividade.  

A avaliação do conteúdo de substâncias nitrogenadas nos tecidos vegetais é de grande 

importância para comprovar a contribuição da FBN para a planta, uma vez que a simples 

presença de bactérias diazotróficas em seu interior não necessariamente implica na obtenção de 

benefícios advindos da fixação de N (BODDEY, 1995).  No entanto, há poucos dados na 

literatura que avaliam o metabolismo de nitrogênio em plantas inoculadas com bactérias 

endofíticas diazotróficas.  

 

1.6 O gênero Enterobacter 

 

O gênero bacteriano Enterobacter pertence à família Enterobacteriaceae e pode ser 

encontrado em uma grande variedade de ambientes. Esta família, inicialmente descrita como 

colonizadora do trato intestinal humano (WIENER et al., 1999), tem adquirido importância por 

possuir representantes capazes de fixar nitrogênio, sendo encontrados em muitas espécies 

vegetais, tanto endofiticamente quanto na rizosfera (BARRAQUIO et al., 2000; HALLMANN et 

al., 1998). São consideradas endofíticas verdadeiras e já foram isoladas de diversas sendo 

descritas como promotoras de crescimento vegetal (ASIS; ADACHI, 2004; KUKLINSKY-

SOBRAL et al., 2004).  

Estudos embasados em microscopia realizados para identificar a região colonizada por 

Enterobacter asburiae, endofítica em feijoeiros e algodoeiros, revelaram que estas penetram 

ativamente pelas plântulas por meio da hidrólise da parede celular, colonizando os espaços 

intercelulares das raízes e folhas (QUADT-HALLMANN; KLOEPPER, 1996). Ruppel et al. 

(1992) verificaram que, após inocular Enterobacter radicincitans em trigo, houve colonização de 

tecidos internos e externos da planta. Também foram localizadas em espaços intercelulares e na 

superfície das raízes, na superfície de folhas e caule, em torno das células do estômato, nos 
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espaços intercelulares do mesófilo e dentro de vasos xilemáticos. Existem linhagens do gênero 

Enterobacter consideradas promotoras de crescimento vegetal, pois independentemente de 

demonstrarem a capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, são também capazes de produzir 

fitormônios, como o etileno, citocininas e a auxina ácido indol-3-acético (AIA), atuante no 

crescimento e alongamento das raízes e na proliferação dos pêlos radiculares (FERRARA, 2010; 

SCHOLZ-SEIDEL; RUPPEL, 1992). Além disso, foi recentemente demonstrada a liberação ativa 

de aminoácidos por linhagens endofíticas diazotróficas de Enterobacter sp. isoladas de cana-de-

açúcar. Estas substâncias foram liberadas in vitro por 41% das linhagens de Enterobacter testadas 

(FERRARA, 2010). 

A linhagem de Enterobacter sp. ICB481, utilizada no presente trabalho foi isolada do 

interior de raízes de cana-de-açúcar da variedade SP79-1011 em trabalho realizado em nosso 

laboratório com exemplares de cana submetidas a diferentes tipos de fertilização. Os exemplares 

foram cedidos pela Fazenda São Francisco, localizada no município de Sertãozinho, Estado de 

São Paulo, Brasil (21
o
 9´S; 48

o 
9´N). Posteriormente, a microbiota endofítica foi caracterizada 

fisiologicamente e identificada por seqüenciamento parcial do gene 16S rRNA (SOTO-

GONZALES, 2007). Constatou-se que 30,7 % da microbiota isolada pertencia à família 

Enterobacteriacea. Ferrara (2010) avaliou in vitro as potencialidades de promoção de crescimento 

vegetal de diversas linhagens bacterianas desta coleção. A linhagem ICB481 apresentou atividade 

da enzima nitrogenase pelo método de redução de acetileno (ARA) e foi positiva para a presença 

do gene nifH. Também foram detectadas capacidades de solubilização de fosfato inorgânico e 

produção de fitormônios como etileno e AIA, características que sugerem a potencialidade como 

promotora de crescimento vegetal. 

   

1.7 Plântulas micropropagadas 

  

Plantas micropropagadas são resultantes da cultura de células vegetais in vitro. Realizam-se 

explantes de tecidos de uma planta-mãe ou a indução de células indiferenciadas (calos) em meio de 

cultura contendo reguladores de crescimento vegetal. Ocorre a diferenciação dos tecidos vegetais 

dando origem a plântulas estéreis (GEORGE; HALL; De KLERK, 2007).  

A prática da micropropagação em cana-de-açúcar começou no Brasil nos anos 70, mas foi 

comercialmente introduzida na última década. Uma das vantagens em se utilizar plântulas 
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micropropagadas consiste na ausência microorganismos (OLIVEIRA et al., 2002). Assim, 

plântulas micropropagadas tornaram-se modelos experimentais para análises sistêmicas de 

interação planta-bactéria (OLIVEIRA et al., 2002; SEVILLA et al., 2001). O cultivo in vitro 

permite a manipulação das condições de crescimento das plantas, eliminando variáveis 

encontradas nos experimentos de campo (DONATO et al., 2003).  

Em experimentos de médio e longo prazo, nos quais as plântulas não podem ser mantidas 

em frascos estéreis, a utilização de material vegetal micropropagado reduz a carga microbiana 

interferente e permite a reconstrução da microbiota em condições semelhantes para todas as 

réplicas biológicas. 

 

1.7.1 Variedade de cana-de-açúcar SP79-1011 

  

A variedade de cana SP79-1011, utilizada neste estudo, pertence à terceira geração de 

linhagens desenvolvidas pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC- Copersucar). De acordo 

com boletim técnico (COPERSUCAR, 1991) a variedade apresenta bom retorno econômico 

mesmo em solos de menor fertilidade, possui boa brotação de soqueira, com bom perfilhamento e 

fechamento. Também não são observados tombamento e florescimento, mas ocorrem alto teor de 

pol%, igualando-se à variedade genitora NA56-79 (variedade mais plantada no Brasil) e baixo 

teor de fibras. Foi classificada como de resistência intermediária à ferrugem e resistente ao vírus 

mosaico e à escaldadura. No entanto, possui suscetibilidade a patógenos como carvão e à broca. 

 

1.8 Justificativa 

 

A área destinada ao cultivo de cana-de-açúcar continua em expansão no Brasil. Os maiores 

índices de aumento de áreas cultivadas ocorrem em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Minas Gerais (CONAB, 2011). Torna-se evidente a necessidade de se desenvolverem sistemas de 

cultivo que aumentem a produtividade da área de plantio sem realizar sua expansão. É 

fundamental que a indústria sucroalcooleira considere os temas ambientais como parte das pautas 

de desenvolvimento. O estudo de efeitos benéficos vinculados à inoculação de bactérias 

endofíticas diazotróficas pode trazer novas estratégias agrícolas, visando, dessa forma, a redução 

da demanda por fertilizantes convencionais. A adoção de fertilizantes orgânicos em conjunto com 
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bioinoculantes utilizaria a biodiversidade endofítica em favor do cultivo sustentável, também 

levando em conta a importância do cenário agroindustrial da cana-de-açúcar na economia 

brasileira. 

 

1.9 Hipóteses iniciais 

 

 Enterobacter sp. ICB481 disponibiliza nitrogênio fixado a plântulas de cana-de-açúcar 

micropropagadas; 

 Enterobacter sp. ICB481 atua como promotora de crescimento vegetal em cana-de-açúcar. 

 a fertilização orgânica atua de forma equivalente à convencional, quando aplicada nas 

plântulas de cana; 

 a inoculação de Enterobacter sp. ICB481 nas plântulas fertilizadas aumenta o crescimento 

vegetal em comparação às plântulas apenas fertilizadas. 
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6 CONCLUSÕES  

 

 A bactéria endofítica diazotrófica Enterobacter sp. ICB481 disponibiliza nitrogênio fixado 

a plântulas de cana-de-açúcar em situação de carência de N combinado. 

 

 Enterobacter sp. ICB481 promove aumento de comprimento foliar, volume radicular, 

massas fresca e seca e teor de clorofila em plântulas submetidas à carência de N 

combinado.  

 

 Enterobacter sp. ICB481 promove o maior aumento de massa fresca e volume radicular 

em plântulas fertilizadas orgânica ou convencionalmente em relação às plântulas 

fertilizadas e não inoculadas. 

 

 Enterobacter sp. ICB481 promove maior incremento de conteúdo protéico em plântulas 

adubadas organicamente e em carência de N combinado, em relação às plântulas não 

inoculadas e adubadas organicamente ou sem adubação. 

 

 Enterobacter sp. ICB481 interfere nos perfis de concentração de nitrato solúvel foliar, 

aminoácidos livres foliares e radiculares, e açúcares solúveis radiculares.  

 

 A fertilização orgânica atua de forma equivalente à convencional para os parâmetros de 

crescimento vegetal e clorofila total, tanto em plântulas inoculadas quanto não inoculadas. 

 

 A fertilização convencional promove maior aumento no conteúdo protéico que o 

tratamento orgânico ou a ausência de N combinado em plântulas não inoculadas.  
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