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Introdução 

  
Rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (RPCP’s) podem atuar no desenvolvimento de plantas de forma 

direta ou indireta através da disponibilização de diversos metabólitos dentre os quais destacam-se as auxinas [1]. Entre 

estas, o ácido indol-3-acético (AIA) é o fitormônio mais estudado, desempenhando funções como no auxílio do 

desenvolvimento da raiz, divisão celular e multiplicação celular [2]. O estudo da produção dessa biomolécula, bem 

como de outras, por essas bactérias e seus mecanismos de ação visa, principalmente, a exploração comercial como 

biofertilizantes, para aumentar o crescimento de plantas [1, 3], e o controle de pragas [4].  

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de produção de ácido indol-3-acético por rizobactérias 

isoladas de bananeira prata-anã. 

 

Material e métodos 

A. Desenho amostral 

As rizobactérias avaliadas são oriundas de bananeira Prata-Anã e pertencem à bacterioteca do Laboratório de 

Fitopatologia da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), no município de Janaúba. Para o teste de 

AIA foram utilizados 15 isolados, que foram submetidos a avaliação, em triplicata,  através das vias dependente e não 

dependente do aminoácido Triptofano.  

 

B. Suspensões bacterianas  

Os isolados foram submetidos ao ajuste da densidade ótica a 1,0 de absorbância, no comprimento de onda de 540 nm 

em espectrofotômetro (DU® 640 Beckman), para padronização da concentração de células bacterianas. Assim, a 

concentração obtida de cada isolado foi de aproximadamente 3 x 10
8
 UFC.mL

-1
, de acordo com a escala de McFarland 

(NCCLS/CLSI, 2003) [5]. Para isso, foram utilizados 100 μL do isolado estoque (armazenado anteriormente em água 

mineral autoclavada) que foi cultivado em 100 mL de meio Tryptic Soy Broth (TSB), em erlenmeyer, por um período 

de 48 horas, em temperatura de 28 ºC, sob agitação constante. Depois do período de crescimento, esses isolados foram 

transferidos para tubos, centrifugados por 10 minutos a velocidade de 10.000 rpm a 10 °C. Os sobrenadantes foram 

descartados e as suspensões foram preparadas adicionando-se aos precipitado solução salina (NaCl a 0,85 %) para 

posterior leitura no espectrofotômetro. 

 

C. Produção de Ácido indol-3-acético (AIA) 

Os isolados selecionados foram submetidos à avaliação da produção de AIA de acordo com o método colorimétrico 

descrito por Gordon e Weber [6], com modificações. Da suspensão descrita no item anterior, foram inoculados 0,25 mL 

em tubos de vidro contendo 9,750 mL de meio de cultura TSA a 10%. Posteriormente, foram adicionados 150 μL de 

triptofano na concentração de 5 mM, em fluxo laminar, para o teste da via dependente de Triptofano, enquanto que os 

tubos para a avaliação da via independente de Triptofano não receberam a alíquota desse aminoácido. Os tubos foram 

homogeneizados e após 48 h de desenvolvimento, a 28 ºC e sob agitação constante, 4 mL da cultura foram transferidos 

para microtubos que foram centrifugados por 10 min a velocidade de 10.000 rpm a 10 °C. Em seguida, 2 mL do 

sobrenadante de cada amostra foram transferidos para tubos de ensaio (em triplicata para cada isolado), sendo 

adicionados a estes 2 mL da solução de Salkowski (FeCl3.6H2O 2 % + H2SO4 37 %). Esses tubos foram mantidos no 

escuro por 30 minutos [7] para posterior leitura em espectrofotômetro (DU® 640 Beckman), na absorbância de 530 nm. 

Amostras com a coloração rosa - avermelhada revelam a presença de AIA [8]. O branco foi feito utilizando o meio de 

cultura Tryptic Soy Agar (TSA) a 10% com e sem Triptofano. Duas curvas padrão da produção de AIA foram obtidas 

com o hormônio sintetizado (Sigma), 99% de pureza, nas seguintes concentrações: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 μg.mL
-1

. 
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Além disso, para o controle positivo foi utilizada a bactéria Agrobacterium tumefaciens, que apresenta resultado 

positivo para as duas vias avaliadas. 

D. Análise dos dados 

 Para a construção das curvas padrão foi utilizado o software Excel 2007. Em seguida, os resultados da leitura da 

absorbância foram submetidos às equações y = 0,0106x + 0,0669 (R
2
=0,9138) (com Triptofano) e y = 0,0117x + 0,0738 

(R
2
=0,955) (sem triptofano), obtidas através das curvas padrão, para a obtenção da concentração da produção de AIA 

em μg.mL
-1

. 

 

Resultados e Discussão 

As equações para o cálculo da concentração de AIA obtidas e as curvas padrão encontram-se na figura 1. Dos 15 

isolados analisados somente três rizobactérias (Rizo 2, Rizo 13 e Rizo 15) produziram AIA, sendo que a Rizo 2 

produziu somente com a adição de Triptofano (4,034 μg.mL
-1

), enquanto que a Rizo 13 produziu somente sem adição de 

Triptofano (0,040 μg.mL
-1

). Diferentemente, a Rizo 15 produziu AIA através das duas vias analisadas, com (0,229 

μg.mL
-1

) e sem Triptofano (0,103 μg.mL
-1

) (Figura 2).  

Dentre os isolados que foram positivos para a produção de AIA, pôde-se observar que a Rizo 2 foi a que apresentou 

maior produção, apesar de a concentração produzida não ter sido tão alta. Sabe-se que as bactérias, normalmente, 

produzem grande quantidade de AIA. Entretanto, a Rizo 2 pode ser considerada potencial para a sua utilização em 

trabalhos futuros para a produção desse fitormônio, visto que ele é requerido em baixas concentrações pelas plantas [2]. 

  Os resultados para produção in vitro de AIA mostraram que a produção de AIA, para o isolado Rizo 15, foi maior 

quando adicionado o Triptofano ao meio de cultura. Uma das maneiras de se fazer a seleção de cepas boas produtoras é 

através da via do Triptofano [9]. A biossíntese do AIA Triptofano-dependente pode ser realizada por meio das vias: 

ácido indol-3-pirúvico (AIP); indol-3-acetamida (IAM); triptamina (TAM); e indol-3-acetaldoxima (IAOx). Desse 

modo, muitos trabalhos evidenciam a síntese de AIA por rizobactérias usando esse aminoácido como precursor [10].  

 

Conclusões 

Três rizobactérias produzem AIA, 

O isolado Rizo 2 é o que apresenta maior produção de AIA.  
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Figura 1. Curvas padrão do Ácido indol-3-acético a partir do hormônio sintetizado (99%) utilizadas para o cálculo da concentração 

do AIA produzido pelas rizobactérias isoladas de bananeira Prata-Anã. (A) Curva padrão para a análise com adição de Triptofano. 

(B) Curva padrão para a análise sem a adição de Triptofano. Absorbância medida em nanômetros (nm) e concentração em 

microgramas por mililitro (μg/mL-1). 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. (A) Resultado para AIA referente aos isolados 1 (negativo) e 2 (positivo), com adição de Triptofano e (B) sem adição de 

triptofano, onde T B é o branco com Triptofano e B é o branco sem Triptofano. 

 


