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RESUMO – O trabalho teve como objetivo avaliar a influência da inoculação com 
diferentes estirpes de bactérias promotoras de crescimento vegetal nas plântulas da 
alface (Lactuca sativa). Os tratamentos foram seis estirpes bacterianas pertencentes à 
coleção do Laboratório de Microbiologia Agrícola da UNIFENAS: UNIFENAS 100-94, 
UNIFENAS 100-150, UNIFENAS 100-153, UNIFENAS 100-167, UNIFENAS 100-185, 
UNIFENAS 100-198, e inoculação com a estirpe Av-V5, da espécie Azospirillum 
brasilense as quais foram cultivadas em meio 79 (FRED e WAKSMAN,1928) com e 
sem a presença do aminoácido triptofano. O experimento foi realizado em bandejas 
com substrato comercial Tropstrato HT. A inoculação foi feita em plântulas do mesmo 
lote de sementes de Alface. Os parâmetros avaliados foram: Altura de Planta, 
Comprimento de Raízes e Matéria seca.  As plântulas foram inoculadas com 7 dias. O 
experimento foi conduzido por 15 dias em estufa. E obtiveram resultado em relação a 
altura da planta, todas os tratamentos foram com médias superiores ao controle, e em 
comprimento de raízes, apenas a estirpe UNIFENAS 100-94 e UNIFENAS 100-198 
com triptofano obteve um resultado satisfatório quanto ao aumento de Matéria Seca. 
Sendo as estirpes bacterianas utilizadas indicadas para posteriores testes de produção 
hormonal em plantas de Alface. 

Palavras-chave: Inoculação. Bactérias diazotróficas. Triptofano. Alface. 
 
Abstract – The study aimed to evaluate the influence of inoculation with different 
strains of bacteria that promote plant growth on lettuce seedlings (Lactuca sativa). The 
treatments were six bacterial strains belonging to the collection of Agricultural 
Microbiology Laboratory of UNIFENAS: UNIFENAS 100-94, UNIFENAS 100-150, 100-
153 UNIFENAS, UNIFENAS 100-167, 100-185 UNIFENAS, UNIFENAS 100-198, and 
inoculation Av-V5 strain Azospirillum brasilense species which were grown in 79 (FRED 
and WAKSMAN, 1928) with and without the presence of the amino acid tryptophan. The 
experiment was carried out in trays with commercial substrate Tropstrato HT. 
Inoculation was made in the same batch of seedlings Lettuce seeds. The parameters 
evaluated were: plant height, roots length and dry matter. The seedlings were 
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inoculated with 7 days. The experiment was conducted for 15 days in a greenhouse. 
And obtained results in relation to plant height, all the treatments were averaging higher 
than the control, and root length, just UNIFENAS 100-94 strain and UNIFENAS 100-198 
with tryptophan obtained a satisfactory result in increasing of Dry Matter . As indicated 
bacterial strains used for subsequent hormone production tests on lettuce plants. 

Keywords: Inoculation. Bacteria diazotrophic. Tryptophan. Lettuce. 

 
Introdução 

 
 As bactérias diazotróficas são microorganismos capazes de reduzir o nitrogênio 
atmosférico (N2) em amônia (NH3). Estas  podem ser encontradas livres no solo, 
associadas a espécies vegetais, tanto na rizosfera quanto endofiticamente, como 
verificado em muitas plantas da família Poacea, como arroz, milho e cana-de-açúcar e  
em simbiose com diversas espécies de leguminosas.  
           Além de fixar o nitrogênio atmosférico, estas bactérias são capazes de 
solubilizar fosfato, produzir hormônios vegetais, atuar como antagônicas a espécies 
patogênicas, além de influenciar o metabolismo nitrogenado da planta, sendo 
considerada como rizobactérias promotoras do crescimento de plantas-RPCP. Dentre 
os hormônios vegetais produzidos pelas RPCP, destaca-se a auxina. Esta é produzida 
a partir da reação entre fenóis em oxidação e o aminoácido triptofano. 
           As bactérias fixadoras de nitrogênio podem ser agrupadas em três categorias: 
organismos de rizosfera, que inclui todas as espécies que colonizam a superfície 
radicular, tais como, Azotobacter paspali e Beijerinkia spp.; endofíticos facultativos, 
todas as bactérias diazotróficas que podem colonizar a superfície e interior das raízes, 
representadas basicamente pelas espécies de Azospirillum, exceto A. halopraeferens; 
e endofíticos obrigatórios, constituído, principalmente, pelas espécies isoladas mais 
recentemente como Gluconacetobacter diazotrophicus, Herbaspirillum spp. e Azoarcus, 
que são capazes de colonizar o interior das raízes e tecidos aéreos das plantas 
(BALDANI, 1997). 
           Os hormônios vegetais (auxinas, citocininas, giberelinas, etileno e ácido 
abscísico) são substâncias que desempenham funções na regulação do crescimento 
em plantas. A principal auxina de ocorrência natural é denominada de AIA. Diversos 
micro-organismos, como bactérias e fungos no solo, associados às plantas, sintetizam 
hormônios de crescimento iguais aos encontrados nas plantas, dentre eles o AIA. 
            O aminoácido triptofano é comum em plantas como constituinte de proteínas e 
precursor intermediário da biossíntese de várias substâncias indólicas, entre elas o 
ácido indolacético (HAGGQUIST et al., 1988). Segundo Gordon & Paleg (1961), os 
fenóis, em condição de oxidação, reagem com o triptofano para formar a auxina. As 
auxinas estão entre as substâncias de crescimento vegetal produzidas por Azospirillum 
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e outros gêneros, das quais o ácido indolacético (AIA) é a mais ativa e melhor 
caracterizada (CROZIER et al., 1988). O ácido indolacético é conhecido por produzir 
tanto respostas rápidas (aumento da elongação celular) como lentas (divisão e 
diferenciação celular) (DOBBELAERE et al., 2003). 
           O presente trabalho tem como objetivo verificar a influência da inoculação com 
diferentes estirpes de bactérias diazotróficas promotoras do crescimento vegetal 
(BPCV) em alface no estágio de plântula. 
 

Material e Métodos 
 
Local do experimento 

 
           O experimento foi conduzido em Laboratório de Microbiologia Agrícola, na 
Faculdade de Agronomia da Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas), Campus 
Alfenas – MG.  
 
Estipes de bactérias promotoras de crescimento vegetal 
 
           Para o experimento foram utilizadas seis estirpes bacterianas pertencentes à 
coleção do Laboratório de Microbiologia Agrícola da UNIFENAS: UNIFENAS 100-94, 
UNIFENAS 100-150, UNIFENAS 100-153, UNIFENAS 100-167, UNIFENAS 100-185, 
UNIFENAS 100-198, e inoculação com a estirpe Av-V5, da espécie Azospirillum 
brasilense as quais foram cultivadas em meio 79 (FRED e WAKSMAN,1928) com e 
sem a presença do aminoácido triptofano.  
 
Inoculação em plântulas de Alface 

   O experimento foi realizado em bandejas com substrato comercial Tropstrato HT 
(composto base de casca de pinus, turfa, vermiculita expandida, enriquecido com 
macro e micronutrientes) adquiridos no comércio local. A inoculação foi feita em 
plântulas do mesmo lote de sementes de Alface (Lactuca sativa L. cv. Regina). Os 
parâmetros avaliados foram: Altura de Planta, Comprimento de Raízes e Matéria seca 
da parte aérea. 
   As plântulas foram inoculadas com 7 dias. O experimento foi conduzido por 15 dias 
em estufa no Setor de olericultura da UNIFENAS, Campus Alfenas-MG. 
 
Procedimentos estatísticos  

 
           Para avaliação das médias obtidas na Taxa de Germinação e Comprimento de 
raízes, o experimento foi conduzido em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) 
em esquema Fatorial 7x2 posteriormente submetidos ao teste de Scott-Knott a 5% de 
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significância pelo software SISVAR (FERREIRA, 2000). 
 

Resultados e Discussão 
    
 Inoculação em plântulas de Alface 

      Na Tabela 1 estão apresentados os resultados obtidos no experimento com 

inoculação de estirpes bacterianas em plântulas com as médias referentes ao 

Comprimento das Raízes. 

 
Tabela 1.Comprimento das raízes (cm) de mudas de Alface. 

TRATAMENTO 

COMPRIMENTO RADICULAR (cm) 

TRIPTOFANO 

COM SEM 
UNIFENAS 100-94 4,26 Bb 4,57 Ab 

UNIFENAS 100-150 5,63 Aa 5,69 Aa 

UNIFENAS 100-153 5,0 Bb 4,86 Ab 

UNIFENAS 100-167 4,91 Bb 5,11 Aa 

UNIFENAS 100-185 5,66 Aa 5,33 Aa 

UNIFENAS 100-198 5,9 Aa 5,37 Aa 

Azospirillum brasilense 4,78 Bb 5,47 Aa 

Controle* 4,65 B 
¹Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem entre si pelo 

teste        de Scott Knott a 5% de probabilidade.*Tratamento adicional. 

       Com relação ao Comprimento de Raízes, apenas a estirpe UNIFENAS 100-94 

obteve médias abaixo do controle, sendo a única estirpe bacteriana em que não foi 

identificada a produção de AIA (Tabela 1). Portanto, que o aumento no comprimento 

das raízes, observado neste estudo, pode ter sido devido a produção de AIA em faixa 

de concentração exata, como Khalid et al. (2004) em experimento com plantas de 

trigos em vasos, afirmando que a produção de AIA está positivamente correlacionada 
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com o aumento radicular. Além disso Bastian et al. (1998) verificaram que o 

Herbaspirilum seropedicae, que é uma bactéria diazotrófica diazotrófica, é capaz de 

produzir e liberar para o crescimento quantidade significativa de ácido 3- indol acético. 

     As estirpes UNIFENAS 100-198 e UNIFENAS 100-185 também obtiveram um 

resultado satisfatório, diferentemente do teste em Gerbox, isso pode ser devido ao 

suprimento de nutrição pelo substrato e também, segundo Catunda et al. (2008), as 

características físicas do substrato comercial, quanto maior retenção de água, de baixa 

densidade e maior aeração aumenta as médias de massa seca das raízes. 

        Na Tabela 2 estão apresentados os resultados obtidos no experimento em 

plântulas com as médias referentes a altura de plântulas de alface quando inoculadas 

com as estirpes bacterianas. 

 
Tabela 2. Comprimento da parte aérea de mudas de Alface. 

TRATAMENTO 

ALTURA(cm) 

TRIPTOFANO 

COM SEM 

UNIFENAS 100-94 7,13 Bb 7,17 Bb 

UNIFENAS 100-150 9,42 Aa 9,02 Aa 

UNIFENAS 100-153 6,58 Bb 7,18 Ba 

UNIFENAS 100-167 6,90 Bb 8,45 Aa 

UNIFENAS 100-185 8,90 Aa 8,88 Aa 

UNIFENAS 100-198 8,07 Aa 8,87 Aa 

Azospirillum brasilense 8,37 Ab 8,06 Aa 

Controle* 6,54 B 
¹Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem entre si pelo 

teste            de Scott Knott a 5% de probabilidade.* Tratamento adicional. 

        

 Em relação a altura da planta, todas os tratamentos foram com médias 

superiores ao controle, concluindo que houve efeito das estirpes bacterianas, tanto nos 
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tratamentos com triptofano quanto nos tratamentos sem o aminoácido, onde essas 

provavelmente tiveram intervenção direta sobre o crescimento da planta, ou por meio 

do aumento da absorção de nutrientes ou de alterações no balanço hormonal da planta 

(AHMAD et al., 2005). Evidenciando os isolados UNIFENAS 100-150, UNIFENAS 100-

185 e UNIFENAS 100-198 os quais se destacaram obtendo um melhor 

desenvolvimento da parte aérea. 

     Destaca-se o isolado UNIFENAS 100-150 com triptofano, que resultou um maior 

desenvolvimento da parte área, esse efeito estimulativo pode ter sido causado pelo 

triptofano – precursor da biossíntese de AIA por estas bactérias –, aumentando o 

crescimento celular ou sendo consumido como fonte de N, estimulando as 

multiplicações celulares, resultando em maior crescimento (TIEN et al., 1979). 

       O tratamento inoculado com a estirpe UNIFENAS 100-153 foi o que proporcionou 

menor comprimento. 

        Na Tabela 3 estão apresentadas as médias referentes a Matéria seca da parte 

aérea das mudas de Alface inoculadas com estirpes bacterianas. 
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Tabela 3. Matéria seca da parte aérea de mudas de Alface 

TRATAMENTOS 

MSPA (g) 

TRIPTOFANO 

COM SEM 

UNIFENAS 100-94 0,17 Bb 0,24 Aa 

UNIFENAS 100-150 0,25 Aa 0,25 Aa 

UNIFENAS 100-153 0,19 Ba 0,15 Bb 

UNIFENAS 100-167 0,18 Bb 0,21 Aa 

UNIFENAS 100-185 0,20 Bb 0,24 Aa 

UNIFENAS 100-198 0,27 Aa 0,25 Aa 

Azospirillum brasilense 0,19 Bb 0,21 Ba 

CONTROLE* 0,20 B 

¹Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem entre si pelo 

teste de Scott Knott a 5% de probabilidade.* Tratamento adicional. 

 

O isolado UNIFENAS 100-198 com triptofano obteve um resultado satisfatório quanto 

ao aumento de Matéria seca final em relação ao controle , também com a presença de 

triptofano, foi observada uma diferença de 27%. Estes resultados concordam com 

Silveira et al. (2001) que obtiveram em mudas de pepino bacterizadas com os isolados 

PEP81 (B. amyloliquefaciens) e PEP91 (Enterobacter cloacae) aumentos de, 

respectivamente, 33,3 e 27,5% para matéria seca total. Apesar de Germida e Freitas 

(1994) relatarem aumentos acima de 70% no peso da matéria fresca de plantas de 

alface, com P. Aeruginosa R75, na China, onde as RPCP são utilizadas rotineiramente 

na agricultura, aumentos de rendimento de 15% são obtidos em hortaliças folhosas 

(ZHANG et al., 1996). 
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      Destaca-se outro isolado, UNIFENAS 100-150, obtendo um aumento de 25% sobre 

o Peso das mudas, e não só no Peso, mas em todas as variáveis da pesquisa os 

resultados obtidos foi de grande significância. 

 
Conclusões 

 
           Conclui-se que as rizobactérias promotoras do crescimento vegetal, produzindo 
o ácido indolacético promovendo resultados positivos sobre o desenvolvimento de 
plantas de Alface, sendo visível que a produção de AIA por essas estirpes bacterianas 
em melhor desempenho em todos os parâmetros avaliados. 
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