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Mutantes aleatórios de Gluconacetobacter diazotrophicus obtidos pela inserção do transposon 
Tn5 foram selecionados quanto à produção do fitohôrmonio ácido indol-acético. Em um dos 
mutantes defectivos na biossíntese de AIA (Mutante 31), a inserção do transposon se deu na 
região regulatória do grupo de genes tonBexbBexbD1D2. Em bactérias gram-negativas, esse 
complexo de proteínas está envolvido com a ativação do sistema de transporte de ferro. 
Recentemente, estudos demonstraram que a disponibilidade de ferro é importante para a 
formação de biofilme, motilidade e outros aspectos relevantes para a interação bactéria-planta. 
O objetivo deste estudo foi avaliar a habilidade do mutante 31 em formar biofilme. As estirpes 
selvagem e mutante de G. diazotrophicus foram cultivadas em meio líquido LGI, contendo lã de 

vidro e sob agitação, a 30C. Após três dias de cultivo, a lã de vidro foi lavada com tampão 
fosfato, corada com solução de cristal violeta 1% e, após extração etanólica, o biofilme foi 
quantificado por espectrofotometria, empregando comprimento de onda de 560 nm.  Foi 
verificada uma redução de 95% na formação de biofilme, no mutante 31, quando comparado à 
estirpe selvagem. Este estudo concluiu que a mutação na região regulatória do grupo gênico 
tonBexbBexbD1D2 afeta a formação de biofilme em G. diazotrophicus. 
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