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Bactérias associadas a plantas que vivem 
no interior de tecidos sem causar nenhum pre-
juízo ao hospedeiro são denominadas de bac-
térias endofíticas. Algumas destas bactérias 
podem ter efeitos benéficos sobre o hospedeiro 
por promover o crescimento deste através de 
certos mecanismos como a síntese de ácido 
indolacético e através da disponibilização do 
fósforo adsorvido à solução do solo às plantas.

Bactérias endofíticas estão protegidas pelas 
plantas contra estresses ambientais e compe-
tição com outros microrganismos, todavia exis-
tem alguns fatores que podem afetar a compo-
sição da comunidade bacteriana no interior do 
hospedeiro, entre eles estão a espécie, tecido 
ou estágio de desenvolvimento do hospedeiro, 
alterações no metabolismo da planta e aplica-
ções de substâncias químicas.

Com o advento da soja RR, houve um in-
cremento no uso do herbicida glifosato na agri-
cultura. O glifosato é um herbicida seletivo que 
pode induzir uma alteração na comunidade 
bacteriana que coloniza a planta, podendo ser 
nocivo para algumas espécies ou, em contra-
partida, ser utilizado como fonte de energia e 
nutrientes por outras.

Em soja, a grande maioria dos estudos en-
volve a fixação de nitrogênio promovida por 
Bradyrhizobium, todavia, são necessários 
maiores estudos envolvendo outros gêneros 
de bactérias promotoras do crescimento.

Os objetivos do trabalho foram avaliar a 
densidade populacional bacteriana endofítica 
presente em raízes, caules e folhas de soja 
transgênica e convencional cultivadas em qua-
tro ambientes, e caracterizar fenotipicamente 
os isolados quanto à promoção do crescimen-
to de plantas.

Bactérias endofíticas foram isoladas de 
raízes, caules e folhas de cultivares de soja 
convencionais e transgênicas (RR), coleta-
das em Campos Novos/SC, ponta Grossa/pR, 
Guarapuava/pR e Cascavel/pR, e sua den-
sidade populacional foi estimada através da 

contagem das unidades formadoras de colônia 
(uFC) realizada com base no número de co-
lônias por grama de peso fresco e no fator de 
diluição.

Os isolados recuperados foram caracteriza-
dos fenotipicamente quanto à solubilização de 
fosfatos (psolub), produção de ácido indolacé-
tico (AIA), exopolissacarídeos (EpS) e sideró-
foros (Sidero), e motilidade: swarming (Swarm) 
e swimming (Swim).

Em média, as cultivares RR apresentaram 
um maior número de uFC (5,0; 3,36 e 4,45 
log10 g-1 peso fresco para raízes, caule e fo-
lhas, respectivamente) quando comparadas às 
convencionais (4,56; 2,72 e 1,93 log10 g

-1 peso 
fresco para raízes, caule e folhas, respectiva-
mente). As raízes apresentaram, em média, 
uma maior densidade populacional (4,78 log10 
g-1 peso fresco) seguidas pelas folhas (3,19 
log10 g-1 peso fresco) e caule (3,04 log10 g-1 
peso fresco) (Figura 1).

Em média, para a maioria das caracterís-
ticas avaliadas, as raízes foram as que apre-
sentaram o maior número de isolados, exce-
tuando-se a produção de sideróforos e solubi-
lização de fosfatos, onde os isolados estavam 
presentes, em grande parte, nas folhas (Figura 
2).

Dos 223 isolados obtidos, cerca de 78% 
sintetizam AIA, sendo que destas, 75 foram 
isoladas de cultivares convencionais (42 de 
raízes, 18 de caules e 15 de folhas) e 97 de 
transgênicas (49 de raízes, 14 de caule e 34 
de folhas).

Aproximadamente 43% das endofíticas 
estudadas solubilizam fósforo, sendo que o 
maior número de isolados foi encontrado nas 
raízes em cultivares convencionais (18 isola-
dos) e nas folhas em cultivares transgênicas 
(22 isolados). Em relação ao total de bacté-
rias avaliadas, somente 31,84% (71 isolados) 
produzem AIA e solubilizam fósforo, a maioria 
destes, isolados das cultivares RR (19,73%).

Quanto à produção de sideróforos, EpS e 
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motilidade verificou-se que 29,15% dos iso-
lados produzem EpS, 8,07% produzem side-
róforos, 42,60% apresentam tanto swarming 
quanto swiming e 40,36% dos isolados não 
apresentam motilidade. 

Este estudo oferece uma oportunidade ino-
vadora para a descoberta de novas estirpes 
com utilidade biotecnológica para serem utili-
zados como inoculantes biológicos.
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Figura 1. Densidade bacteriana endofítica média em raízes, caules e folhas de cultivares de soja convencionais e 
transgênicas (RR), cultivadas em diferentes ambientes.  
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Figura 2. Caracterização fenotípica de bactérias endofíticas isoladas de raízes, caules e folhas de soja convencional 
e transgênica quanto à síntese de ácido indoleacético (AIA), solubilização de fosfato (psolub), produção de 
exopolissacarídeos (EpS) e sideróforos (Sidero) e motilidade: swarming (Swarm), swimming (Swim) e imóveis.  

  
 
 

 


