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PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO DE Coffea arabica L. E Coffea canephora PIERRE EX FROENHER
POR BACTÉRIAS ENDOFÍTICAS
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As bactérias endofíticas colonizam os tecidos vegetais internos e não causam danos visíveis à planta. Entre
outros efeitos benéficos, as bactérias endofíticas podem promover o crescimento da planta hospedeira em
função da produção de reguladores de crescimento, do aumento da absorção de minerais por sideróforos ou da
fixação de nitrogênio. O objetivo do presente trabalho foi demonstrar a promoção de crescimento em explantes
da cultivar Catuaí Vermelho IAC-15 de Coffea arabica L. e em explantes da cultivar Apoatã de Coffea canephora
Pierre ex Froenher por cinco isolados bacterianos (CL4, CL8, F7-4, F6 e SS110). Os isolados potencialmente
endofíticos foram obtidos de caule e frutos cereja superficialmente esterilizados de Coffea arabica L. cv.
Catuaí Vermelho, oriundos de Viçosa, Araponga, Serra do Salitre, MG e Londrina, PR. Os explantes, obtidos
por embriogênese somática, a partir de explantes foliares, foram cedidos pelo Laboratório de Biotecnologia do
Cafeeiro/Bioagro/UFV em duas categorias: explantes com segmento nodal contendo uma ou duas gemas (0,5
a 1,0 cm de altura) e explantes de ápice caulinar contendo três a quatro gemas axilares (1,0 a 2,0 cm de
altura). Cada um dos cinco isolados bacterianos (suspensão em caldo nutriente contendo 107 a 108 UFC/mL)
foi inoculado em um explante das duas categorias de Catuaí Vermelho e de Apoatã. Como controles, foram
utilizados explantes não inoculados, explantes inoculados com caldo nutriente esterilizado ou explantes inoculados
com suspensão bacteriana autoclavada. O total de 30 tratamentos foi disposto na câmara de crescimento em
delineamento em blocos casualizados com quatro repetições a 25±2ºC e fotoperíodo de 12h. Aos 24 e 52
dias após a inoculação, verificou-se que os isolados CL4, CL8, F7-4, F6 e SS110 promoveram o crescimento
dos explantes de Catuaí Vermelho e de Apoatã, pois estes apresentaram desenvolvimento maior do que o dos
respectivos controles. O fato de esses isolados obtidos de Catuaí Vermelho (C. arabica) terem colonizado
explantes de Apoatã (C. canephora), indica que essa colonização não é espécie-específica. Além de promover
o crescimento apical, os isolados promoveram a diferenciação de primórdios radiculares em alguns explantes.
A rizogênese ocorreu também em um explante controle, no entanto, o desenvolvimento desse explante e o
tamanho da raiz foram menores. Observou-se também que houve maior incidência de morte foliar entre os
explantes controle do que entre os explantes colonizados pelas bactérias endofíticas. Estas bactérias
apresentaram, portanto, potencial de uso como promotoras de crescimento na cultura de tecidos de café.
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