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INTRODUÇÃO A utilização de microrganismos tolerantes à seca e capazes de promover o 

crescimento vegetal pode ser uma alternativa eficiente e sustentável para o aumento da 

produção de diferentes culturas sob condições de baixa disponibilidade de água. 

OBJETIVO Isolar, caracterizar e identificar bactérias tolerantes à seca da rizosfera de 

plantas de sorgo cultivadas sob estresse hídrico. METODOLOGIA Amostras de solo 

rizosférico de plantas de sorgo cultivadas sob estresse hídrico por 55 dias foram agitadas 

com solução salina e submetidas a choque térmico. As amostras foram plaqueadas em meio 

TSA (Tryptic soy agar) com atividade de água (Aw) igual a 0,919 e incubadas a 40°C por 

72 h. As colônias foram transferidas para meio TSA com Aw igual a 0,897 e posteriormente 

para Aw igual a 0,807 nas mesmas condições de crescimento. Os isolados que cresceram 

nos meios de cultura com os menores valores de Aw (maior estresse hídrico) foram avaliados 

quanto à produção de exopolissacarídeos (EPS) e identificados por sequenciamento parcial 

da região 16S rRNA. RESULTADOS Incialmente, 53 isolados foram observados na 

condição com maior valor de Aw, sendo que 24 deles também foram capazes de crescer em 

meio de cultura com Aw igual a 0,897 e apenas um nas condições com o menor valor de 

Aw. Todos os 25 isolados foram identificados pelo sequenciamento da região 16S rRNA 

como pertencentes ao gênero Bacillus. Seis isolados foram capazes de produzir EPS, que 

tem sido associado ao principal mecanismo de adaptação de bactérias a ambientes sob 

estresse hídrico. CONCLUSÃO Foi possível selecionar e caracterizar bactérias do gênero 

Bacillus da rizosfera de sorgo cultivado sob estresse hídrico capazes de crescer em condições 

de baixa disponibilidade de água em meio de cultura. Estes isolados serão avaliados quanto 

à capacidade de promoção de crescimento em plantas de milho e sorgo sob condições de 

estresse hídrico. 
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