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A cultura de milho se destaca no cenário mundial e o Paraná é o maior produtor nacional dessa cultura. O 

uso e inoculantes a partir de bactérias que interagem com a planta de forma direta ou indireta, é uma 

alternativa de redução de custos e impacto ambiental. Na interação planta e bactéria, são encontradas 

rizobactérias e bactérias endofíticas, diazotróficas e/ou promotoras de crescimento vegetal. A promoção de 

crescimento pode ser direta pela produção de fitormônios, como auxinas; disponibilidade de nutrientes por 

meio de solubilização de fosfato e produção de sideróforos; ou no caso das dizotróficas, por fixação 

biológica de nitrogênio. Também, a promoção de crescimento vegetal pode ser de forma indireta por meio 

de produção de substâncias inibidoras do crescimento de fitopatógenos ou por competição por espaço e/ou 

nutrientes. A identificação genética de cepas bacterianas contribui para a seleção de estirpes com melhor 

desempenho para atividade promotora de crescimento vegetal e, portanto, promissoras para produção de 

inoculantes. O sequenciamento do gene 16S rRNA é uma ferramenta molecular importante para determinar 

a posição taxonômica de estirpes de bactérias. Assim, o presente trabalho tem por objetivo selecionar 

bactérias com atividade promotora de crescimento vegetal e caracterizá-las geneticamente. Para isso, foram 

isoladas cepas bacterianas de raízes de milho para estabelecer uma coleção. As cepas foram submetidas 

aos testes  in vitro para promoção de crescimento vegetal e sequenciamento do gene ribossomal 16S para 

identificação molecular. As bactérias com melhor desempenho nos testes  in vitro são selecionadas para 

experimentação em casa de vegetação. 
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