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Introdução

O feijão caupi, feijão-de-corda ou feijão macassar 
(Vigna unguiculata) é uma cultura bastante difundida 
no Nordeste brasileiro, onde é cultivada principalmente 
por médios e pequenos agricultores, para os quais 
representa um relevante meio de subsistência [1]. Esta 
é uma cultura de valor protéico de 23 a 25% , também 
é uma importante fonte de carboidratos, bem como de 
vitaminas e minerais, e contém média de 2% de 
lipídios, que é considerado um valor baixo [2].

O feijão caupi faz parte da base alimentar do Norte e 
Nordeste brasileiro, principalmente por ser um dos 
principais componentes da dieta alimentar da população 
de baixa renda [1, 3]. A grande distribuição dessa 
leguminosa no nordeste brasileiro pode ser explicada pela 
ampla adaptabilidade dessa cultura as condições de baixa 
precipitação e umidade associadas a altas temperaturas 
dessa região, além de ser uma cultura sem grandes 
exigências e, portanto, de baixo custo de manejo e 
produção [3].

Contudo, apesar da indiscutível importância 
agronômica e social do feijão caupi, sua produtividade 
é baixa [3] e a busca por alternativas que favoreçam 
sua produção é almejada. Neste contexto, as interações 
entre o vegetal e as bactérias a ele associadas pode 
representar uma importante fonte de benefícios para o 
desenvolvimento, fitossanidade e crescimento vegetal. 
As bactérias endofíticas podem beneficiar o 
crescimento como agente competitivo no controle 
biológico, na disponibilização de nutrientes para a 
planta, fixação de nitrogênio atmosférico e produção de 
reguladores de crescimento vegetal [4]. 

Entre os reguladores de crescimento vegetal 
produzidos por bactérias está o ácido indol acético
(AIA), pertencente à classe das auxinas, que promove o 
crescimento por meio da estimulação da mitose,
conseqüentemente com relativo aumento no número de 

células ou a elongação das células já existentes [5].
Apesar das auxinas serem biossintetizadas por vias 
bioquímicas variadas, a maioria das espécies 
bacterianas que sintetizam o AIA utilizam, 
preferencialmente, o aminoácido L-triptofano como 
precursor desse fitohormônio [4, 5].

Portanto, a bioprospecção das interações bactéria-
planta poderá auxiliar o desenvolvimento de 
tecnologias significativas para utilização na produção 
agrícola, visando um acréscimo na produtividade de 
forma mais sustentável, com o intuito de serem 
disponibilizadas para o produtor rural, possibilitando 
melhorar a produtividade e agregar valor ao cultivo 
desta leguminosa.

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a capacidade de produção de ácido indol 
acético por bactérias associadas ao feijão caupi, 
isoladas em meio rico e em meio com alta concentração 
salina.

Material e métodos

A. Linhagens bacterianas

Foram analisadas 76 linhagens bacterianas 
(endofíticas de caule e raiz e do rizoplano), isoladas de 
plantas de feijão caupi, cultivadas no município de 
Brejão, PE, (latitude 901’47,29’’S e longitude 
36034’’28,28’’O), na safra de 2008. Estas linhagens 
fazem parte da coleção de bactérias do Laboratório de 
Genética e Biotecnologia Microbiana (LGBM) da 
Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG/UFRPE).

B. Seleção de bactérias produtoras de ácido indol
acético (AIA)

A identificação das bactérias que possuem a 
capacidade de produzir AIA, foi realizada por um 



método colorimétrico e específico para a detecção 
deste regulador de crescimento vegetal. Colônias 
isoladas foram inoculadas em meio líquido TSA 10% 
(Trypcase Soy Agar), suplementado com 5mM do 
aminoácido L-triptofano, incubadas sob agitação de 
120rpm, a 280C, na ausência de luz, por 24h. Após, 
500µL da cultura bacteriana foram acrescidas de 
500µL do reagente de Salkowski (2% de FeCl3 0,5M 
em 35% de ácdio perclórico), incubadas por 30min a 
280C, na ausência de luz, e o resultado positivo foi 
caracterizado pela formação de uma coloração rósea.
Como controle positivo, foi utilizada a linhagem 
EN303 de Pseudomonas oryzihabitans, bactéria 
endofítica de soja e produtora de AIA [6].

Resultados e discussão

A reação colorimétrica utilizada para a detecção de 
bactérias produtoras de AIA foi satisfatória, pois foi 
possível identificar, com repetibilidade, bactérias que 
reagiram produzindo uma coloração rósea e outras que 
não. A coloração rosa do teste positivo para produção 
do AIA é adquirida quando o reagente de Salkowski
entra em contato com o AIA, havendo uma reação 
oxidativa de compostos indólicos por sais férricos [7].

O teste colorimétrico aplicado é qualitativo, mas 
mesmo visualmente, foi possível observar tonalidades 
de cor rósea diferentes, provavelmente devido a 
concentrações diferentes de AIA produzidas pelas 
linhagens bacterianas. O gradiente de tonalidades 
observadas está apresentado na Fig. 1A. Esses 
resultados são semelhantes aos observados por Halda-
Alija [8], em experimentos realizados com bactérias
diazotróficas isoladas de gramínea, abacaxi, bana e 
palmeira [7].

Do total de 76 linhagens avaliadas, 34 foram 
isoladas do caule, 15 da raiz e 27 do rizoplano de 
plantas de feijão caupi. Foi observado que 79% das
linhagens avaliadas apresentaram capacidade de 
produzir AIA in vitro, mostrando uma alta incidência 
de bactérias associadas ao feijão caupi com esta 
característica de promoção de crescimento vegetal. 

Em relação ao tecido vegetal do qual as bactérias 

foram isoladas, foi possível observar maior freqüência 
de bactérias produtoras de AIA dentro do grupo de 
bactérias isoladas do rizoplano (85%), enquanto que a 
raiz e o caule apresentaram 80 e 73%, respectivamente.
(Fig 1B). 

Diversas espécies bacterianas associadas às plantas 
apresentam mecanismos de promoção de crescimento 
vegetal, como a produção do ácido indol acético. 
Inicialmente, a detecção destas bactérias produtoras de 
AIA é realizada in vitro, mas com a perspectiva de 
também serem exploradas in situ, pois poderão ser
utilizadas na agricultura visando melhorar a 
produtividade dessa cultura, como forma de 
inoculantes. 

Podemos concluir que as bactérias associadas ao 
feijão caupi apresentam potencial aplicação para 
promoção de crescimento vegetal, reforçando a 
necessidade de maior exploração destas linhagens.
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Figura 1. A) Gradiente de coloração observado durantes o teste colorimétrico para detecção de AIA. 1: linhagem bacteriana com 
classificação (+++) quanto a produção de AIA; 2: linhagem classificada como (++) resultados positivo para  a síntese de AIA; 3:
linhagem com classificação (+) com menor concentração de AIA; 4: linhagem identificada negativamente para o teste de produção 
do Ácido Indol Acético; B) Frequência relativa da produção de auxinas por bactérias isoladas do caule, raiz e rizoplano de 
plantas de feijão caupi.


