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A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) é cultivada em quase todas as regiões 
agrícolas brasileiras, sendo o Brasil o maior produtor mundial, com uma área plantada de mais 
de oito milhões de hectares e uma produtividade média de 68 Mg.ha-1. A interação de 
bactérias diazotróficas com diversas culturas tem sido tema de pesquisas no mundo devido ao 
seu potencial biotecnológico, e principalmente pela fixação biológica do nitrogênio (FBN). 
Este potencial é evidenciado no aumento da produtividade das culturas, possibilidade de 
redução dos custos de produção e diminuição da aplicação de adubos nitrogenados o que 
possibilita  uma agricultura mais sustentável e menos agressiva ao meio ambiente.. Nesse 
contexto, é estratégico e prioritário realizar trabalhos de prospecção de bactérias diazotróficas 
que avaliem a potencialidade da FBN na cana-de-açúcar sob condição regional. O presente 
trabalho teve como objetivo isolar e identificar com técnica molecular bactérias diazotróficas 
endofíticas presentes no colmo e folha de cana-de-açúcar, variedade RB92579, de cultivo 
comercial da Zona da Mata Pernambucana. Para proceder o isolamento, pequenos pedaços de 
folhas e colmos foram desinfestados, triturados e colocados em meios específicos para 
Azospirillum spp. Herbaspirillum spp., Gluconacetobacter diazotrophicus e Burkholderia spp. 
(DOBEREINER et al., 1995) e incubados a 30ºC. Sessenta e seis colônias foram isoladas do 
colmo e das folhas.  O DNA desses isolados foi extraído, utilizando-se o Kit Wizard Genomic 
DNA Purification (Promega), conforme o fabricante. Após a extração do DNA dos isolados, a 
sua pureza e integridade foram verificadas por eletroforese em gel de agarose 0,8%, e a 
porção fD1 e rD1 do gene 16S rRNA foi amplificado e sequenciado. As Análises de 
identidade de sequência foram feitas pelo programa Bioedit v.7.0.9.0, CLUSTALW e análises 
filogenéticas pelo MEGA. Após o sequenciamento dos isolados bacterianos, foram obtidas 31 
sequências com boa qualidade. A análise das sequências revelou que os isolados estão 
distribuídos em nove gêneros bacterianos: Burkholderia, Azoarcus, Herbaspirilum, 
Azospirillum, Gluconacetobacter, Sphingomonas, Gluconobacter , Bradyrhizobium  e 
Methylobacterium, os quais incluem 15 espécies diferentes. O gênero Burkholderia foi o que 
apresentou maior número de espécies isoladas, seguido do gênero Azoarcus, com destaque 
para o isolado      IPA CC11, que apresentou boa capacidade de fixação do nitrogênio pela 
técnica da redução do acetileno em etileno. A análise molecular da região 16S rRNA  sugere 
uma grande diversidade de bactérias diazotróficas endofíticas da cana-de-açúcar  com 
potencial para fixação de nitrogênio.  
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