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O uso de inoculantes tem se mostrado bastante eficiente na promoção do crescimento vegetal quando 

aplicado a gramíneas, além de diminuir a necessidade por fertilizantes nitrogenados, que são grandes 

causadores de impactos ambientais. Os benefícios do uso de diversas espécies do gênero Azospirillum 

e em variadas culturas já são conhecidos e por isso estas têm sido vastamente aplicadas. No entanto, 

quando se trata da cultura do sorgo, poucos estudos foram realizados sobre potenciais bactérias a 

serem utilizadas em inoculantes. Isto levou ao isolamento recente de novas bactérias diazotróficas 

associadas ao sorgo, que mostraram potencial através de ensaios de inoculação em casa-de-vegetação 

e campo. Neste trabalho, uma dessas bactérias foi confirmada como pertencendo, ou sendo 

filogeneticamente próxima, à espécie A. brasilense, utilizando sequenciamento do gene 16S rRNA. Além 

disso, essa estirpe foi investigada, através de técnicas de microscopia associadas ao uso de proteínas 

fluorescentes, quanto à sua interação com a hospedeira planta do sorgo. Os resultados mostraram que, 

em condições in vitro, a bactéria efetivamente coloniza raízes de sorgo, estabelecendo-se principalmente 

aderida à sua superfície externa, e o mesmo resultado foi observado em experimentos conduzidos em 

vasos com mistura de areia e vermiculita estéril. Estes resultados sugerem que a referida estirpe de 

Azospirillum sp. exerce seu efeito de promoção do crescimento vegetal, previamente verificado através 

de ensaios em casa-de-vegetação e campo, através de interação direta com a superfície radicular da 

planta hospedeira. 
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