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Nosso objetivos visando entender a adaptação da cana-de-açúcar a um 
ambiente de mudanças climáticas

• Isolar e identificar bactérias promotoras de crescimento vegetal presentes na 
rizosfera;

• Avaliar o metatranscriptoma da microbiota associada à rizosfera da cana-de-
açúcar

• Caracterização filogenética da microbiota associada à rizosfera da cana-de-
açúcar;

• Determinar e quantificar os exsudados radiculares da cana-de-açúcar;

• Caracterizar a produção de compostos de interesse agronômico nas 
bactérias isoladas da rizosfera;

Propomos desenvolver redes de regulação gênica da interação entre cana-de-

açúcar e sua microbiota.

Quais as bactérias da microbiota associada à rizosfera de cana-de-açúcar podem

auxiliar no aumento da produtividade (elevada concentração de CO2 e em regime

de estresse hídrico).
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Rede de regulação gênica do acumulu de sacarose
em cana-de-açúcar
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Tolerância e  resistência a seca em cana-de-açúcar

•



Análises dos Exsudatos
Dois apresentaram diferença significativa

•
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Isolamento de bactérias das amostras da rizosfera

Queda da diversidade de bactérias cultiváveis em solos submetidos a estresse 
hídrico



Avaliação dos isolados bacterianos quanto à produção de compostos de 
interesse agronômico

•

Sample
Total number of HQ trimmed 

(>70bp) paired reads
rRNA paired reads rRNA (%) mRNA paired reads

mRNA 

(%)

Total useful paired 

reads (%)

Soil control 1 29.668.257 22.585.544 76,13 4.518.554 15,23 91,36
Ws 0d 1 20.228.322 14.809.099 73,21 4.117.153 20,35 93,56

Ws 0d 2 30.438.696 23.587.928 77,49 4.084.015 13,42 90,91
Ws 2d 1 20.225.830 15.623.393 77,24 2.874.352 14,21 91,46

Ws 2d 2 28.401.125 15.841.622 55,78 10.948.107 38,55 94,33
Ws 12d 1 30.452.909 11.140.091 36,58 18.198.896 59,76 96,34

Ws 12d 2 20.774.361 13.813.556 66,49 5.600.995 26,96 93,45



Produção de compostos de interesse agronômico pelos isolados

• IAA: 99 bactérias (27,2%)

– IAA está envolvido no crescimento vegetal

– Maior eficiência na captação de água

• ACC desaminase: 234 bactérias (64,3%)

– Reduz níveis de etileno

– Diminui os danos causados pelo estresse

– Permite o crescimento da planta

• Solubilização de fosfato inorgânico: 70 (19,23%) bactérias

– Produzem ácidos orgânicos

• Fixação de Nitrogênio: 193 (53,02%) bactérias

– Auxilia na tolerância a estresses ambientais



Metatranscriptomica funcional
da microbiota de cana-de-açúcar
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