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Introdução

A busca de novos potenciais na utilização de 
bactérias, que apresentem aplicabilidade 
biotecnológica, tem cada vez mais respaldo nas 
pesquisas que visam desenvolver meios para 
exploração desses potenciais. A produção agrícola 
pode ter um aumento significativo com a inoculação de 
bactérias promotoras de crescimento vegetal. 

Neste contexto, a promoção de crescimento vegetal 
por bactérias associadas às plantas pode ser resultado 
tanto de ações indiretas, como o controle biológico por 
competição de nutrientes, produção de sideróforos, e 
indução de resistência sistêmica no hospedeiro [1], 
como de ações diretas, como disponibilização de 
nutrientes para a planta, fixação de nitrogênio 
atmosférico e a produção de reguladores de 
crescimento vegetal [2].

O nitrogênio é o elemento mais relevante para a 
agricultura, quantitativamente, pois é o maior limitante 
de crescimento vegetal. Apesar de 80% da nossa 
atmosfera ser composta por gás nitrogênio (N2), este só 
é absorvido pelos vegetais sob a forma de nitrato ou
amônio que são compostos solúveis [3]. Portanto, altas 
quantidades de nitrogênio são aplicadas nas atividades 
agrícolas, essa quantidade alta de fertilizante 
nitrogenado tem um custo elevado para a agricultura, 
custo esse que pequenos e médios agricultores não 
possuem condições de financiar. Portanto, a obtenção 
de nitrogênio via Fixação Biológica de Nitrogênio por 
bactérias em associação com a planta, traz um enorme 
beneficio tanto econômico quanto ambiental com a 
diminuição de resíduos agrícolas.

Além disso, bactérias que apresentam mais de uma 
característica para a promoção de crescimento vegetal, 
como, por exemplo, fixar nitrogênio e solubilizar 

fosfato ou produzir auxina e sideróforos, são almejadas e 
rastreadas para uma possível aplicação no campo, 
objetivando o aumento da produção agrícola [4, 5].

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
bactérias produtoras de auxinas, associadas ao feijão caupi,
quanto à capacidade de fixar nitrogênio in vitro.

Material e métodos

A. Linhagens bacterianas

Foram utilizadas 28 linhagens bacterianas (endofíticas de 
caule e raiz e do rizoplano) produtoras de ácido indol 
acético (AIA), isoladas de plantas de feijão caupi
cultivadas no município de Brejão, PE. Essas linhagens 
bacterianas fazem parte da coleção de bactérias do 
Laboratório de Genética e Biotecnologia Microbiana 
(LGBM) da Unidade Acadêmica de Garanhuns 
(UAG/UFRPE).

B. Teste de fixação biológica de nitrogênio

A identificação de bactérias fixadoras de nitrogênio foi
realizada segundo Dobereiner et al. [6]. Para tanto, as
bactérias foram inoculadas em meio semi-sólido NFb [5g/l 
da ácido málico; 0,5g/l de K2HPO4; 0,2g/l de
MgSO4.7H2O; 0,1g/l de NaCl; 0,01g/l de CaCl2.2H2O;
4ml/l de Fe.EDTA (solução 1,64%); 2ml/l de azul de
bromotimol (0,5 %); 2ml/l de solução de micronutrientes
(0,2g/l de Na2MoO4.2H2O; 0,235g/l de MnSO4.H2O;
0,28g/l de H3BO3; 0,008g/l de CuSO4.5H2O); 1,75g/l da
agar; pH 6,8], incubadas a 280C por 8 dias. As bactérias 
foram testadas em duplicata e o resultado positivo foi 
estabelecido pela formação de um halo horizontal de 
crescimento no interior do meio de cultura.

Para a realização deste teste, a linhagem EN303 de 
Pseudomonas oryzihabitans, endofítica de soja, foi 
utilizada como controle positivo para [5].



Resultados e discussão

O teste de fixação de nitrogênio in vitro foi 
satisfatório, pois foi possível observar a formação do 
halo de crescimento no interior do meio de cultura,
livre de nitrogênio, como era esperado para linhagens 
positivas (Fig. 1A). Das 28 linhagens bacterianas 
produtoras de AIA avaliadas, 17 são endofíticas de 
caule, 02 são endofíticas de raiz e 09 do rizoplano. Foi
observado que 43% das bactérias foram capazes de 
fixar nitrogênio in vitro. Contudo, quando analisado a 
origem das linhagens bacterianas foi observado maior 
concentração de linhagens fixadoras no rizoplano, 
sendo seguida pelas endofíticas da raiz e do caule (Fig. 
1B).

As bactérias estão associadas às plantas seja no 
interior ou na superfície dos tecidos vegetais, 
apresentando relações neutras ou simbióticas com a 
planta hospedeira [4]. Essas relações dependem de 
interações entre o genótipo da bactéria e da planta que 
ela está associada bem como da região, tipos de tecidos 
vegetais, tipo de solo, além das interações com outros 
microrganismos [2, 5, 8, 9 e 10].

Portanto, as linhagens bacterianas associadas ao 
feijão caupi, com capacidade de produzir AIA e fixar 
nitrogênio, apresentam potencial para promover o 
desenvolvimento vegetal. Portanto, estes resultados 
reforçam a necessidade de maior exploração destas 
bactérias para que elas possam ser utilizadas como 
inóculo visando o aumento na produtividade agrícola.
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Figura 1. A) Formação halo indicando a fixação biológica de nitrogênio atmosférico realizada por bactérias associadas ao feijão
caupi; B) Frequência relativa de bactérias fixadoras de nitrogênio in vitro isoladas do caule, raiz e rizoplano de plantas de feijão 
caupi.


