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Apresentação 

 

O livro “Bactérias Promotoras de Crescimento de Plantas: Conceitos e Potencial de Uso”, 

apresenta informações técnicas com a finalidade de subsidiar a importância do uso das bactérias 

promotoras de crescimento de plantas (BPCP) no manejo fisiológico, nutricional e fitossanitário das 

plantas. As BPCP estão sendo cada vez mais utilizadas devido a seus diversos múltiplos usos e por 

assegurar a sustentabilidade dos sistemas de produção e dos recursos naturais. 

Considerando fatores como as mudanças climáticas globais, custos de produção e de insumos 

agrícolas, além da busca por alternativas de controle para microrganismos fitopatogênicos, as BPCP são 

promissoras e contribuem nessas vertentes. Assim, por meio desse material buscamos descrever os 

mecanismos de ação desses organismos na planta, e principalmente as estratégias de manejo a serem 

adotadas, visando atender a tendência crescente do mercado. 

Os capítulos apresentados são constituídos de resultados de pesquisa de trabalhos nas seguintes 

temáticas: interações e grupos de BCPC, e o papel desses organismos na mitigação do estresse por déficit 

hídrico e salino, fitoextração de metais pesados, balanço hormonal, e no biocontrole de fitopatógeno, e 

finalizamos com abordagem dos desafios, perspectivas na formulação e registro de produtos.  

Nossos agradecimentos aos autores dos trabalhos técnico-científicos citados no decorrer do livro, 

pois foram materiais de qualidade e bases para o esclarecimento de práticas de manejo das BPCP visando 

um desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e da produção vegetal. Esperamos por 

meio desta obra difundir informações técnicas que possam contribuir para tomadas de decisão no viveiro 

e em campo, e incentivar no desenvolvimento de novas pesquisas pelo produtor rural, instituições de 

ensinos, empresas de assistência e extensão rural, entre outros. 

 

Ótima leitura!!! 

 

Atenciosamente,  

 

Anderson dos Santos Dias 

Cleberton Correia Santos 
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Capítulo 1 

 

Introdução 
 

Muito tem se falado a respeito da agricultura nacional e sua forma de produção. Ainda em 

ascensão no cenário mundial, no atual modelo de produção agrícola para alcançar altas produtividades 

estão baseados, muitas vezes, na utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos altamente 

solúveis. No entanto, tem se observado que grande parte da aplicação desses produtos de maneira 

desordenada estão sendo carreadas para corpos d’água e subsolo, com consequente contaminação 

ambiental (Gliessman, 2000; Costa et al., 2012; Belchior et al., 2014; Goulson et al., 2015; Pershina et al., 

2015; Esteve-Turrillas et al., 2017; Cang et al., 2018). 

Nas últimas décadas, esforços foram feitos na tentativa de buscar métodos alternativos, que 

reduzam o uso de produtos químicos. Na visão atual de mercado, a procura dos consumidores por 

produtos livres de resíduos, ou com menores quantidades de fertilizantes minerais ou agrotóxicos tem 

aumentado nos últimos anos. Portanto, a busca por meios de produção mais corretas e seguras do ponto 

de vista ambiental, tem sido o alvo das pesquisas na atualidade.  

Ainda nesse sentido, o uso de produtos naturais (extratos botânicos, biofertilizantes, 

bioestimulantes, entre outros) ou o uso de bactérias promotoras de crescimento vegetal, podem 

representar uma alternativa segura e ambientalmente correta a ser incrementada no sistema de produção 

agrícola, promovendo a sustentabilidade dos agroecossistemas. O uso de bactérias promotoras de 

crescimento de plantas tem aumentado nos últimos anos devido aos seus múltiplos usos, dentre eles a 

mitigação dos efeitos estressantes do déficit hídrico e salinidade, fitoextração de metais pesados, balanço 

hormonal e biocontrole de fitopatógenos. 

As bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCP) são representadas por um grupo de 

microrganismos de vida livre, ao qual, possuem o potencial de estimular o desenvolvimento das plantas, 

de forma indireta ou direta pela ação do microrganismo. As BPCP são capazes de colonizar a rizosfera 

ou adentrar nos tecidos vegetais estabelecendo, portanto, uma relação simbiôntica entre planta-

microrganismo, no qual ambas são beneficiadas (Glick, 2012). 

Nesse contexto, a rizosfera é definida como a região estreita do solo adjacente às raízes das 

plantas, ao qual é físico-quimicamente influenciada pela atividade e crescimento das raízes (Nguyen, 2003; 

Benizri; Kidd, 2018). Portanto, é apresentada como um microssistema altamente complexo no qual as 

raízes das plantas, o solo e os microrganismos interagem (Mendes et at., 2013). Nesse e-book serão 

apresentados conceitos básicos das bactérias promotoras de crescimento e seu potencial de uso e 

aplicabilidade. 
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Capítulo 2 

 

Interação bactérias promotoras de crescimento-planta  
 

As BPCP compreendem um grupo de espécies de um amplo número de gêneros, podendo incluir 

organismos de vida livre, bactérias de relações simbiônticas e bactérias endolíticas que colonizam os 

tecidos do interior das plantas (Glick, 2012). De acordo com suas propriedades funcionais, esses 

organismos podem ser classificados como: (1) biofertilizantes (aumentam a disponibilidade de nutrientes 

para as plantas); (2) fitoestimuladores (promovem o crescimento e desenvolvimento das plantas através 

da produção de hormônios); (3) rizorremediadores (atuam quebrando moléculas de poluentes orgânicos 

e modulando a solubilização de metais) e (4) biopesticidas (auxiliam no controle de doenças e patógenos 

de plantas pela síntese de antibióticos e metabólitos antifúngicos) (Somers et al., 2004; Novo et al., 2018). 

Ainda nesse contexto, as BPCP podem atuar no desenvolvimento de plantas por meio de 

mecanismos diretos e indiretos. O primeiro compreende a facilitação de aquisição de nutrientes e síntese 

de fitohormônios que afetam diretamente o desenvolvimento vegetal (Novo et al., 2018). Por fim, o 

segundo, compreende uma série de eventos biológicos que atuam de forma indireta no biocontrole de 

fitopatógenos por meio da produção de compostos antagonistas ou da indução de resistência sistêmica 

(Saraf et at., 2014). 

No que se refere a interação BPCP-Planta, é no microssistema da rizosfera que grande parte das 

interações das plantas com as BPCP acontece. À medida que a planta se desenvolve, ocorre o fenômeno 

da rizodeposição (liberação de exsudatos radiculares). O tipo e a composição de rizodepósitos podem 

atrair microrganismos benéficos e repelir outros que podem ser desfavoráveis (Venturi; Keel, 2016; Novo 

et al., 2018). 

Os exsudatos radiculares liberados na rizosfera de diferentes espécies vegetais são compreendidos 

por aminoácidos, açúcares, ácidos orgânicos, ácidos graxos, flavonoides e enzimas (Glick, 2012). Dessa 

forma, as plantas fornecem vitaminas, hormônios e compostos que favorecem o desenvolvimento das 

populações bacterianas (Alves et at., 2021). Por outro lado, as BPCP fornecem nutrientes fitodisponíveis, 

atenuando o estresse biótico e abiótico, além de proteger a planta contra patógenos (Rashid et al., 2016; 

Novo et al., 2018).  

No entanto, esses mecanismos pelo qual uma BPCP beneficia seu hospedeiro, é classificado como 

direto ou indireto. Os meios diretos englobam a produção e secreção de uma série de compostos a qual 

agem diretamente na nutrição vegetal, por meio da aquisição de nitrogênio (N) e fósforo, além de atuarem 

sobre a produção de fitohormônios. Ao passo que, os meios de ação indireta, interagem com o 

microbioma envolvendo a planta, de forma a conferir proteção e/ou tolerância do vegetal sob estresse 
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biótico (pragas e patógenos) ou abiótico (salinidade, déficit hídrico e estresse iônico). Dessa forma, ao 

decorrer do livro, esses mecanismos serão abordados com maior especificidade.  

Exemplificando, Ilangumaran et al. (2022) investigando o efeito de rizobactérias em plantas de 

soja sob condições de salinidade, observaram o efeito de Bradyrhizobium japonicum 532C em proteínas 

relacionadas a processos metabólicos importantes como fotossíntese, respiração, fotorrespiração e 

produção de amido, aminoácidos e metabólitos secundários, demonstrando que a cepa modula funções 

da planta sob condições ótimas e de estresse salino (Figura 1). 

 

Figura 1. Representação esquemática das principais vias metabólicas em uma célula vegetal. Enzimas e 
moléculas envolvidas na fotossíntese, respiração, fotorrespiração, assimilação de nutrientes e vias de 
biossíntese que foram reguladas positivamente no tecido foliar da soja. Enzimas e moléculas reguladas 
positivamente pelo tratamento de coinoculação bacteriana, Bradyrhizobium japonicum (Bj) C SL42 C SL48 
sob condições ideais são indicadas na caixa de texto vermelha, as condições de estresse salino são 
indicadas na caixa de texto azul e ambas as condições são indicadas na caixa de texto roxo. Outras 
condições específicas de tratamento também são indicadas. FS: Fotossistema; Cyt b6f: Citocromo; Fd: 
Ferredoxina; PQ: Plastoquinona; UQ: Ubiquinona; RuBP: bifosfato de ribulose; PGA: fosfoglicerato; 
GAPDH: Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase; DHAP: fosfato de di-hidroxiacetona; F6P: Frutose-6-
fosfato; G6P: Glicose-6-fosfato; PEP: fosfoenolpiruvato; OAA: Oxaloacetato; Gli: Glicina; Glu: 
Glutamina; Ser: Serina. Adaptado de Ilangumaran et al. (2022). 
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Capítulo 3 

 

Grupos de bactérias promotoras de crescimento de 
plantas 

 

Diversos são os gêneros de bactérias promotoras de crescimento em plantas. Na literatura, entre 

as principais BPCP empregadas na área da pesquisa, destacam-se: Bacillus, Pseudomonas, Azospirullum, 

Burkholderia, Streptomyces e Enterobacter (Oliveira et al., 2014; Girio et al., 2015).  

As bactérias do gênero Bacillus são indivíduos gram-positivos, largamente espalhados pela 

rizosfera. A planta ao estabelecer uma relação simbiôntica com os Bacillus, estes estimulam a nodulação 

de leguminosas e fixação de nitrogênio e absorção de nutrientes (Saharan; Nhera, 2011). Dentre as 

espécies que se destacam como insumo para a agricultura, podem ser listadas: Bacillus fimus, Bacillus 

licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginous, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis, Bacillus subtilis var. 

amyloliquefaciens (Glick, 2012). 

O gênero Pseudomonas pertencente à Família Pseudomonadaceae, são descritas como bacilos 

gram-negativos, não esporulados, com flagelos, totalizando dez espécies conhecidas. Entre as bactérias 

promotoras do crescimento vegetal, o gênero Pseudomonas spp. detém maior volume de relatos, devido a 

distribuição e ocorrência natural nos biomas. A sua habilidade de colonizar diferentes ambientes está 

relacionada à versatilidade nutricional e a diversidade de metabólitos produzidos, como antibióticos, 

sideróforos e hormônios de crescimento vegetal. As espécies de Pseudomonas mais relevantes para a 

agricultura são P. fluorescens e P. putida, que ratificaram a eficiência desse gênero no desenvolvimento e 

produtividade de plantas (Sottero, 2003). Tais microrganismos têm sido utilizados principalmente para 

biocontrole (Santos-Torres et at., 2021), no entanto, a presença da enzima ACC deaminase demonstrou 

conferir características promotoras de crescimento (Santoyo et al., 2019) e protetoras de plantas em 

resposta a estresse abiótico, como salinidade e déficit hídrico (Kumari, 2016), além de participar na 

solubilização de fosfatos (Duiff et al., 1997) 

Os gêneros de bactérias conhecidas como Bacillus e Pseudomonas estão identificados como os 

gêneros predominantes dentre as comunidades de BPCP (Kang et al., 2015). O primeiro fertilizante 

bacteriano comercializado, Alinit, foi desenvolvido a partir de cepas de Bacillus spp. onde, dados apontam 

aumento na produtividade das culturas em cerca de 40% (Kilian et al., 2000).  

Os biofertilizantes a base de Bacillus são mais ativos em comparação com os fertilizantes à base 

de Pseudomonas devido à produção de metabólitos mais eficazes e ao fato do carácter formar de esporos 

de Bacillus spp., o que aumenta a viabilidade das células em produtos formulados comercialmente (Haas; 

Defago, 2005). 
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Por outro lado, as bactérias do gênero Azospirillum são gram-negativas, em forma de bastonete, 

com movimento ativo, com diâmetro entre 0,8 a 2 μm e 2 a 4 μm de comprimento e com grânulos 

intracelulares de poli-hidroxiburitrato. São capazes de produzir compostos reguladores de crescimento, 

como ácido indol-3-acético (AIA) e giberelinas, sendo amplamente reconhecidas na literatura 

(Dobbelaere et al., 1999; 2002). Indivíduos pertencentes a esse gênero são capazes de colonizar as raízes 

das plantas, promovendo o crescimento através da fixação de nitrogênio atmosférico, produção de 

auxinas e sideróforos e inibindo a ação de fungos e bactérias fitopatogênicas na rizosfera (Kannan & 

Ponmurugan, 2010). Esse gênero ganhou destaque desde o primeiro isolado devido à sua capacidade de 

fixar nitrogênio em gramíneas (Steenhoudt et al., 2000; Bashan et al. 2010; Pereg et al., 2016). 

Segundo Zambrano et al. (2007) existem diversas espécies de Azospirillum descritas na literatura, 

sendo A. lipoferum, A. brasilense, A. amazonense, A. halopraeferens, A. irakense, A. largimobile, A. doebereinereae, 

A. oryzae, A. melinis, A. canadense, A. zeae, A. rugosum, A. palatum, A. picis e A. thiophilum. Contudo, as 

espécies mais pesquisadas são A. lipoferum e A. brasilense, geralmente encontradas em regiões tropicais 

associadas com gramíneas e forrageiras. 

O gênero Enterobacter também está disperso por uma variedade de ambientes. Estudos recentes 

indicam a que os indivíduos do gênero possuem a capacidade de fixar nitrogênio, produzir fitohormônios 

como auxina e etileno, atuar no desenvolvimento de raízes e pelos radiculares. Tais indivíduos, conforme 

relatado por Santi Ferrara et al. (2012) podem ser encontrados em espécies vegetais de forma endofíticas 

ou associados a rizosfera.  

Os indivíduos do gênero Streptomyces são bactérias gram-positivas, que embora menos estudadas, 

podem apresentar uma série de características que podem melhorar o crescimento das plantas por meio 

da biofertilização, bioestimulação ou bioproteção (Saharan; Nhera, 2011). 
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Capítulo 4 

 

Bactérias promotoras de crescimento aliviando o 
estresse por déficit hídrico 

 

O estresse hídrico, especialmente o déficit, é um fator abiótico que induz alterações no 

metabolismo e desenvolvimento das plantas, e tem se acentuado com as mudanças climáticas globais e 

podem causar impactos negativos na produtividade, considerando os mecanismos de resistência, tempo 

de exposição ao fator estressante e o potencial de plasticidade fenotípica de cada espécie. Nesse sentido, 

a necessidade de desenvolvimento de técnicas para aliviar o estresse hídrico se faz necessária e o uso de 

inoculantes contendo microrganismos benéficos merece atenção (Ngumbi; Kloepper, 2016). 

 

 

Figura 2. Síntese dos mecanismos de tolerância à seca pelas plantas, conferidos por bactérias promotoras 
de crescimento. Fonte: Adaptado de Vurukonda et al. (2016) 
 

Na literatura estão descritas diversas elucidações para a tolerância das plantas à seca condicionadas 

pelas bactérias promotoras de crescimento, a saber: mudanças nas atividades de fitohormônios (ácido 

abscísico, giberelinas, citocininas e auxinas), a produção da enzima aminociclopropano-1-carboxilato 

(ACC) deaminase para redução do nível do etileno, o aumento de moléculas antioxidantes, o acúmulo de 

osmólitos compatíveis, a produção de exopolissacarídeos e biofilmes, além da fixação e solubilização de 
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nutrientes e a produção de sideróforos (Figura 2) (Yang et al., 2009; Timmusk, N., 2011; Timmusk et al., 

2014). 

Entre as BPCP, o Bacillus subtilis tem recebido atenção especial devido à sua ampla capacidade 

metabólica e de colonização de raízes, além do potencial de produzir um grande número de enzimas e 

metabólitos que podem favorecer o crescimento das plantas sob condições de estresse biótico e abiótico 

(Gagné-Bourque et al., 2016). 

No que diz respeito a redução do estresse causado pelo déficit hídrico, Blum (2017) sugere que o 

controle das trocas gasosas através da abertura estomática pode influenciar na eficiência de uso da água. 

Nesse sentido, Creus et al. (2005) relatam que B. subtilis é capaz de influenciar no fechamento estomático 

promovendo maior eficiência de uso da água em plantas de Vicia faba. 

Contudo, as BPCP podem mitigar os efeitos causados pelo estresse hídrico, ocasionando redução 

do dano oxidativo por meio da ação enzimática antioxidante ou de eliminação das espécies reativas de 

oxigênio (ERO), produzidas pela planta em resposta ao estresse hídrico (Kang et al. 2014). A nível celular, 

o dano oxidativo ocorre devido ao desequilíbrio entre a produção e eliminação de ERO, ocasionando, 

consequentemente, a peroxidação lipídica, aumento de vazamento de eletrólitos e pelo colapso da 

clorofila e, consequente, morte celular (Panda et al., 2018). 

A associação bacteriana à base de Bacillus em plantas pode reduzir a síntese de ERO nas células 

por meio de várias enzimas de eliminação (Kakar et al., 2016), podendo ampliar ou reduzir a ação de 

enzimas antioxidantes em plantas para mitigar o efeito da seca. Exemplificando, B. safenesis aumenta a 

atividade da catalase, superóxido dismutase, peroxidase, ascorbato peroxidase e glutationa redutase 

(Chakraborty et al., 2019). Enquanto que, B. amyloliquefaciens diminui a ação da enzima desidroarcorbato 

redutase em plantas sob estresse hídrico. 

Furlan et al. (2017) ao estudar o efeito de bactérias promotoras de crescimento sob cultivares de 

trigo em condição de déficit hídrico observaram que cepas de Azospirillum brasilense e Herbaspirillum 

seropedicae foram capazes de conferir tolerância à seca para o genótipo CD 120, aumentando diretamente 

a produtividade e a qualidade do grão mesmo em condições de seca. Contudo, sob condições de estresse 

osmótico, o efeito adverso é diretamente proporcional a intensidade e duração, aliado, ao momento de 

ocorrência com base no estádio fenológico da cultura.  

Com o objetivo de selecionar grupos de isolados de Azospirillum com capacidade de conferir 

tolerância ao estresse hídrico em plantas de milho, Garcia et al. (2017) utilizaram as cepas Az3, Az8, Az19 

e Az63 obtidas de diversas regiões cultivadas com milho em províncias da Argentina. Das quais, foram 

avaliados a capacidade de forma solubilização de fosfatos, atividade da nitrogenase, produção indólica, 

produtos de sideróforos e atividade da enzima ACC deaminase e prolina em plantas de milho cultivadas 

em casa de vegetação. 

Com relação a capacidade de solubilização de fosfatos, maior significância foi observada para a 

cepa Az19, da qual, apresentou a formação de um halo solubilizador consistente, enquanto que a cepa 
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Az39 (amplamente utilizada em formulações comerciais) apresentou baixa capacidade de solubilizar 

Az39, em meio SMRS1. Ainda, sobre a capacidade de produção de sideróforos, todas as cepas utilizadas 

no presente ensaio, foram capazes de conferir alteração de coloração de azul para laranja do meio CAS, 

sendo esse um indicativo da presença de sideróforos do tipo hidroxamato (Figura 3).  

 

 

Figura 3. (A) Teste de solubilização de fosfato em meio SMRS1. (B) Produção de sideróforo em meio 
O-CAS. As imagens são representativas de três unidades experimentais replicadas, obtidas de dois 
experimentos independentes. Adaptado de Garcia et al. (2017). 

 

Para a capacidade de fixação de nitrogênio, as maiores concentrações foram obtidas pelas cepas 

Az39 e A3, determinados pelo método de redução de acetileno. Para a atividade da ACC deaminase, 

todas as cepas de Azospirillum apresentaram resultado semelhante, da qual, sustenta a hipótese de A. 

brasiliensis apresenta baixa capacidade de estimular a atividade de tal enzima (Figura 4). 
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Figura 4. (A) Determinação da atividade da nitrogenase, (B) ACC deaminase e (C) produção de IAA das 
cepas conforme descrito em Materiais e métodos. Dois experimentos independentes foram realizados. 
Letras diferentes indicam diferenças significativas (p < 0,05) pelo teste de Tukey. Adaptado de Garcia et 
al. (2017). 
 

Já para a determinação de AIA, a produção desse composto indólico foi determinada em meio 

de cultura, medindo sua liberação no sobrenadante de culturas com 5 dias de idade, da qual, todas as 
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cepas foram capazes de produzir esse composto. Porém, a cepa Az3 contribuiu em maior produção da 

auxina, enquanto que o oposto foi observado pela cepa Az8. Por fim, para os níveis de prolina, o estresse 

hídrico aumentou significativamente o teor em raízes e folhas. Embora em plantas irrigadas não houve 

diferenças no conteúdo de prolina entre os tratamentos inoculados, em plantas submetidas ao estresse a 

concentração de prolina aumentou cerca de 12 vezes, em comparação ao controle (Figura 5). Portanto, 

os autores concluem que o uso de cepas de Azospirillum, em especial Az19, permitiram conferir às plantas 

de milho maior tolerância ao estresse hídrico além de desempenhar maiores efeitos de promoção de 

crescimento, possibilitando utilizar a cepa na produção de inoculantes comerciais. 

 

 

Figura 5. Efeito da inoculação de Azospirillum no teor de prolina foliar (A) e radicular (B) de plântulas 
de 15 dias submetidas a diferentes tratamentos hídricos (W: regada e S: estressada). Os valores são a 
média de 2 conjuntos replicados e 12 plantas por conjunto. Letras diferentes significam diferenças 
significativas entre os tratamentos pelo teste de Duncan (p < 0,05). Adaptado de Garcia et al. (2017). 

 

Em hortaliças, também destacado o efeito das BPCP atuando de forma a mitigar os danos 

causados pelo estresse osmótico. O tomate (Solanum lycopersicum L.), por exemplo, é uma planta 

amplamente cultivada sendo suscetível a seca em todas as fases do desenvolvimento fenológico (Foolad, 

2004), portanto, estabelecer práticas capazes de atenuar tais danos é uma via alternativa a aumentar a 

produtividade e a qualidade do produto final. Nesse sentido Saglam et al. (2022) investigaram os efeitos 
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da cepa KT2440 de Pseudomonas putida na indução de tolerância à seca de plantas de tomate durante a 

maturação dos frutos. Dessa forma, os autores observaram que a inoculação da cepa ocasionou aumento 

no número e peso de frutos. No qual, a inoculação da cepa, em plantas sob condições de déficit hídrico, 

aumentou cerca de 1,5 vezes o número de frutos (Figura 6). Ao mesmo passo que, o tratamento com o 

uso da bactéria, resultou no maior peso de frutos, quando comparados com a testemunha (sem 

inoculação). Portanto, os autores concluem que a inoculação com cepas bacterianas em plantas de tomate, 

pode promover tolerância ao déficit hídrico, aumentando diretamente a produção. 

 

Figura 6. Números de frutos (A) e pesos de frutos (B) em plantas de tomate. DWC (não inoculado, bem 
regado), DWS (não inoculado, estressado pela seca), BSC (inoculado, bem regado), BSS (inoculado, 
estressado pela seca). Letras diferentes mostram diferenças entre os tratamentos (teste de Tukey, P≤0,05). 
As barras verticais representam dados provenientes de desvio padrão. Adaptado de Saglam et al. (2020). 

 

Cortés-Patiño et al. (2021) investigando os efeitos da consorciação de co-inoculações de 

Herbaspirillum, Azospirillum e Pseudomonas em plantas de azevém sob déficit hídrico concluíram que as co-

inoculações contendo A. brasiliensis e Herbaspirillum sp. resultaram na maior produção de compostos 

indólicos e exopolissacarídeos conferindo o aumento de biomassa seca em 55,7%, quando comparado 

com o tratamento controle (ausência de inoculação sob condições de déficit hídrico). Os autores ainda 

co-relatam a influência no aumento da biomassa pela produção de fitohormônios como, por exemplo, 

ácido abscísico e citocininas, além de reduzir os níveis de etileno por ação da enzima ACC deaminase. 

Conforme relatado por Morris e Monier (2003), a existência da associação de bactérias e plantas, 

na rizosfera, é comumente denominada de biofilme. Em suma, o biofilme é composto por uma 

comunidade estruturada de células aderidas em um substrato biótico, sendo recobertas, ou não, por uma 
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matriz polimérica, ao qual é produzida pelas próprias bactérias. A formação dessa estrutura pode 

estimular a colonização de raízes, promovendo a proteção das células radiculares vegetais, alterações no 

pH, produção de substâncias antibióticas, além de sintetizar alguns exopolissacarídeos altamente 

hidratados e substâncias osmorreguladoras (glicina e betaína) que podem atuar em sinergia com outros 

compostos orgânicos, produzidos pelas plantas, para aumentar o potencial hídrico das células auxiliando, 

portanto, na tolerância à seca (Jefferson, 2004; Chang et al., 2007; Dimkpa et al., 2009).  

Nesse contexto, Montaldo et al. (2021), analisaram a capacidade de produção de biofilme de 

bactérias extraídas da rizosfera de plantas de cana de açúcar e a capacidade de induzir a resistência ao 

estresse hídrico. Tais autores investigaram a capacidade de produção de biofilme das seguintes espécies 

bacterianas: B. subitillis, B. megaterium, B. pumilus e Enterobacter coaceae. Ao passo, concluíram que o isolado 

contendo B. subtillis destacou-se sobre os demais na produção de biofilme em meio de cultura com baixo 

teor de água. 

Kang et al. (2014) estudando a fisiologia de plantas de soja e arroz em estresse abiótico sob 

inoculação de colônias bacterianas de Pseudomonas putida observaram que, a presença do microrganismo 

em associação radicular aumentou significativamente o comprimento, massa fresca e seca da parte área e 

teor de clorofila de mudas de arroz, quando comparado com o tratamento controle (ausência de 

inoculação). Glick et al. (1997) postulam que, a elevação do teor de clorofila em vegetais resulta numa 

maior atividade fotossintética com consequente, maior produção de carboidratos, ocasionando aumento 

no crescimento e desenvolvimento das plantas. Nesse mesmo ensaio, para plantas de soja, Kang et al. 

(2014) observaram reduções nos níveis de antioxidantes, atenuando o efeito do déficit hídrico quando 

comparado com o tratamento controle. 

Na literatura, grande destaque é dado em referência a ação de B. subtilis quando inoculado em 

plantas sob condições de estresse hídrico. No estudo elaborado Lima et al. (2019), investigando o efeito 

de tais colônias bacterianas em plantas de milho e feijão sob estresse hídrico, duas linhagens bacterianas 

(B. subtilis AP-3 e B. subtilis PRBS-1) foram inoculadas em sementes de milho e feijão. Os autores 

constataram que, a inoculação das dessas linhagens bacterianas, aumentou em cerca de 20% a eficiência 

do uso da água, promovendo diminuição na condutância estomática e nas taxas de transpiração das 

plantas submetidas ao estresse. O teor relativo de água em tecidos vegetais está relacionado com o estado 

hídrico foliar, onde, o aumento desse indicador representa uma estratégia para conduzir tolerância ao 

déficit hídrico (Barnawal et al., 2017). Brilli et al. (2019) dissertam que a melhoria na eficiência do uso de 

água relacionado a baixa condutância estomática influencia diretamente na transpiração. 

Em complementação ao relacionado, Dubey et al. (2021) realizaram a caracterização de 

rizobactérias atuando na promoção de crescimento em plantas de soja sob condições de estresse hídrico. 

No presente estudo, isolados bacterianos de ocorrência natural em lavouras comerciais de soja em 

diferentes províncias da Índia foram selecionadas para avaliar a capacidade de solubilização de fosfato, 

produção de AIA, produção de amônia, atividade da enzima ACC deaminase. Dessa forma, plantas de 
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soja cultivadas em casa de vegetação foram inoculadas com as cepas bacterianas observando o 

delineamento experimental. Referindo-se: T1- controle (não inoculado), bem irrigado; T2- Bacillus cereus 

(AKAD A1-1), bem regado; T3 - Pseudomonas otitidis (AKAD A1-2), bem regada; T4 - Pseudomonas sp. 

(AKAD A1-16), bem regado; T5-controle (não inoculado), com estresse hídrico, T6 - Bacillus cereus 

(AKAD A1-1), com estresse hídrico; T7 - Pseudomonas otitidis (AKAD A1-2), com estresse hídrico; T8 - 

Pseudomonas sp. (AKAD A1-16), com estresse hídrico.  

Para determinação dos parâmetros morfológicos foram avaliados o comprimento da raiz e parte 

aérea, massa fresca e seca das plântulas de soja. Ao passo, os autores observaram que todos os três 

isolados endofíticos (AKAD A1-1; AKAD A1-2 e AKAD A1-16) produziram concentrações acima de 

35 µg. mL-1 de AIA, ao qual o destaque foi observado para o isolado AKAD A1-16 produzindo 71 µg. 

mL-1 de AIA. Além disso, todos os isolados apresentaram ampla capacidade de solubilização de fosfato 

em concentrações acima de 200 µg. mL-1.  Já para a produção de amônia, os resultados apresentaram 

variação de 4,5 a 5,9 µmol. mL-1. No que diz respeito a atividade da ACC deaminase, o maior registro foi 

obtido pela cepa bacteriana AKAD A-16 (987,34 nmol α-cetobutirato mg proteína−1 h−1) (Figura 7). 

 

Figura 7. Atividade promotora de crescimento de plantas de endófitos bacterianos: (A) produção de 
AIA, (B) atividade de solubilizadoras de fosfato, (C) produção de amônia, (D) atividade de ACC 
deaminase. Nota: Letras diferentes nas linhas mostram que os valores são significativamente diferentes 
(p ≤ 0,05) uns dos outros conforme avaliado usando DMRT (teste de intervalo múltiplo de Duncan). Os 
valores são as médias de três repetições ± SD (n = 3). Adaptado de Dubey et al. (2021). 
 

Com relação aos parâmetros morfológicos, os autores observaram que as plântulas inoculadas 

com AKAD A1-16 demonstrou aumento significativo no comprimento da parte aérea de 47,19% e 

71,85%, seguindo de plântulas inoculadas com AKAD A1-2, que ocasionou aumento de 34,7% e 51,9% 
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em regime irrigado e estresse hídrico, respectivamente. Resultado semelhante foi obtido para o 

comprimento de brotos. Para massa fresca foram observados aumentos entre 27,9% a 75% em regime 

irrigado e 40% a 77% em massa seca, em comparação com o controle (não inoculado) sob condições de 

estresse hídrico (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Efeito da inoculação de endófitos bacterianos tolerantes à seca sobre parâmetros morfológicos de 

mudas de soja cultivadas sob condições de irrigação e estresse hídrico (déficit). Adaptado de Dubey et al. (2021). 

Parâmetros morfológicos 

Tratamentos CPA (cm) CR (cm) MFPA (g) MSPA (g) 

T1 35,30 ± 2,04 b 12,45 ± 0,80 b 2,22 ± 0,10 b 0,85 ± 0,03 b 

T2 45,10 ± 1,42 d 15,74 ± 1,2 d 2,74 ± 0,125 d 1,27 ± 0,02 d 

T3 47,60 ± 1,01 e 18,05 ± 1,5 f 3,51 ± 0,2 g 1,48 ± 0,01 f 

T4 52,03 ± 2,19 g 22,03 ± 1,3 h 3,89 ± 0,14 h 1,60 ± 0,05 h 

T5 28,50 ± 1,50 a 10,5 ± 0,78 a 1,69 ± 0,03 a 0,65 ± 0,03 a 

T6 41,49 ± 2,80 c 13,83 ± 0,69 c 2,4 ± 0,12 c 1,09 ± 0,02 c 

T7 43,31 ± 1,90 cd 17,16 ± 0,76 e 2,9 ± 0,14 e 1,35 ± 0,04 e 

T8 49,98 ± 1,50 f 19,26 ± 1,2 fg 3,05 ± 0,2 ef 1,51 ± 0,02 g 

Nota: os valores são as médias de seis repetições ± SD (n = 6). A mesma letra dentro de cada coluna não indica diferença 
significativa entre os tratamentos (p ≤ 0,05) conforme determinado pelo teste de múltiplas faixas de Duncan. Tratamentos: 
T1-controle (não inoculado), bem irrigado; T2-Bacillus cereus (AKAD A1-1), bem irrigado; T3-Pseudomonas otitidis (AKAD 
A1-2), bem irrigado; T4-Pseudomonas sp. (AKAD A1-16), bem irrigado; T5-controle (não inoculado), com estresse hídrico; 
T6-Bacillus cereus (AKAD A1-1), com estresse hídrico; T7-Pseudomonas otitidis (AKAD A1-2), com estresse hídrico; T8-
Pseudomonas sp. (AKAD A1-16), com estresse hídrico. Siglas: CPA – comprimento parte aérea; CR – comprimento de raiz; 
MFPA: massa fresca de planta; MSPA: massa seca de planta. 

 

E ainda, de forma a validar a presença de endofíticos bacterianos no interior de raízes das 

plântulas de soja, foram realizadas capturas de imagem via microscopia de varredura eletrônica. Da qual, 

foram observadas comunidades microbianas acima de 4,09 × 103 UFC g-1, 2,60 × 104 UFC g-1, e 3,00 × 

103 UFC g-1 foram registradas de amostras de raízes inoculadas com a cepa AKAD A1-1-, AKAD A1-2-

, e AKAD A1-16 inoculadas sob condições de estresse hídrico, da qual foi possível observar a formação 

de biofilme no interior dos tecidos vegetais. Portanto, a eficiência de colonização radicular observada foi 

da ordem de AKAD A1-1 > AKAD A1-16 > AKAD A1-2 (Figura 8). 

Por fim, os autores concluem que os resultados obtidos sustentam a hipótese de que endofíticos 

bacterianos tolerantes ao déficit hídrico ocasionam efeitos probióticos em plântulas de soja, melhorando 

o crescimento de plântulas, integridade de membrana, estado hídrico e nutrição vegetal. 
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Figura 8. Imagens de microscopia eletrônica de varredura de raízes de plântulas de soja colonizadas por 
diferentes bactérias endofíticas sob estresse hídrico: (A) controle de plântulas não inoculadas na superfície 
radicular; (B) tecidos internos das raízes das plantas não inoculadas; (C) AKAD A1-1- na superfície da 
raiz; (D) AKAD A1-1 – no tecido interno da raiz (seta amarela); (E) AKAD A1-2 — na superfície da 
raiz; (F) AKAD A1-2 – no tecido interno da raiz (seta amarela); (G) AKAD A1-16 - na superfície da raiz 
(H) AKAD A1-16 no tecido interno da raiz (seta amarela). Adaptado de Dubey et al. (2021). 
 

Resultado similar foi observado anteriormente por Martins et al. (2018) estudando o efeito dos 

isolados UFGS1 (Bacillus subtilis), UFGS2 (Bacillus thuringiensis), UFGRB2 e UFGRB3 (Bacillus cereus) na 

promoção de tolerância ao déficit hídrico em plantas de soja. Portanto, ao avaliar a taxa fotossintética, 

condutância estomática e transpiração em 1 e 2 dias após a suspensão da irrigação (DASI), a UFGRB3 

manteve as taxas fotossintéticas em níveis mais elevados quando comparado ao controle (água) tanto em 

1 quanto em 2 DASI (Figura 9A). Além disso, UFGS2 manteve taxas fotossintéticas em 2 DASI quando 

comparada à água controle. Por outro lado, para as plantas tratadas com UFGS1 houve diminuição nas 

taxas fotossintéticas em 1 DASI, no entanto, em 2 DASI, o tratamento UFGS1 não diferiu do controle 

água.  
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Figura 9. Efeito do tratamento de sementes com bactérias associadas a plantas, acibenzolar-S-metil ou 
água na taxa fotossintética (a), condutância estomática (b) e taxa de transpiração (c) de plantas de soja 
cultivar TMG 132 avaliadas 1 e 2 dias após a suspensão de irrigação (DASI). As plantas do fundo têm 24 
dias e as fotos foram tiradas a 2 DASI. *Significativo no nível de probabilidade de 0,05 pelo teste t de 
Student em comparação com a água (controle). ** Significativo no nível de probabilidade de 0,01 pelo 
teste t de Student em comparação com a água (controle). *** Significativo no nível de probabilidade de 
0,001 pelo teste t de Student em comparação com a água (controle). ns = água não significativa (controle). 
As barras de erro representam ± SE. O experimento foi repetido. (Média de dois experimentos de três 
repetições cada). Adaptado de Martins et al. (2018). 

Em relação à condutância estomática, houve declínio em 1 DASI sob os tratamentos UFGS1 e 

UFGS2 (Figura 9B). No entanto, em 2 DASI a UFGS2 apresentou aumento da condutância estomática 

em relação ao controle. Uma diminuição na transpiração foi encontrada em 1 DASI nas plantas dos 

tratamentos UFGS1, UFGS2 e UFGRB2 (Figura 9C). Em contrapartida, aos 2 DASI com UFGS2 
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apresentou maior transpiração em relação ao controle. Portanto, os autores concluem que apesar de 

nenhum dos isolados tenham demonstrado resultados positivos para todas as variáveis analisadas, em 

campo, um melhor resultado pode ser obtido através da aplicação de uma mistura das cepas testadas, 

desde que haja compatibilidade.  

 

 

Figura 10. Comprimento de raiz (A) e massa seca de raiz (B) de plantas de cana-de-açúcar nos diferentes 
tratamentos. Colunas com diferentes letras maiúsculas indicam diferenças significativas entre a presença 
e ausência de restrição hídrica, e colunas com diferentes letras minúsculas indicam diferenças 
significativas entre a presença e ausência de inoculação de B. subtilis, pelo teste LSD protegido de Fisher 
em p ≤ 0,05. As barras de erro expressam o erro padrão da média (n = 4). Adaptado de Fonseca et al. 
(2022). 

 

Em comparativo com o resultado anteriormente citado, semelhanças foram observadas por 

Fonseca et al. (2022) ao estudar o efeito da inoculação de Bacillus subtilis como potencial probiótico na 

fisiologia de plantas de cana de açúcar (Saccharum spp.) em condições de déficit hídrico. Portanto, os 

autores realizaram a inoculação da cepa em plantas cultivadas em casa de vegetação em condições de 

regime e déficit hídrico. Para os tratamentos que receberam a inoculação, procedeu-se a imersão de 

plantas pré-germinadas (20 dias de idade) em solução contendo 1 x 1010 UFC.mL-1 com o uso do 

inoculante Bacillus subtilis (UFPEDA 764) e posterior transplante para os vasos experimentais. De via 

informativa, o manejo da irrigação foi realizado através de curvas de retenção de água no solo (CRAS) 

determinado para a profundidade de até 15 cm com o uso de tensiômetro a vácuo, estabelecendo o valor 

de –10 kPa ou 100% capacidade de campo. Dessa forma, os autores observaram que em condições de 

déficit hídrico, o comprimento de raízes e massa seca de raiz de plantas inoculadas com a cepa foi superior 

ao de plantas não inoculadas, representando 20 e 22% de acréscimo, respectivamente (Figura 10).  
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Figura 11.  Taxa fotossintética (A) (A), condutância estomática (gs) (B), concentração interna de CO2 (Ci) 
(C), transpiração foliar (E) (D), eficiência no uso da água (WUE) (E) e carboxilação de eficiência (A/Ci) 
(F) em folhas de cana-de-açúcar nos diferentes tratamentos. Colunas com diferentes letras maiúsculas 
indicam diferenças significativas entre a presença e ausência de restrição hídrica, e colunas com diferentes 
letras minúsculas indicam diferenças significativas entre a presença e ausência de inoculação de B. subtilis, 
pelo teste LSD protegido de Fisher em p ≤ 0,05. As barras de erro expressam o erro padrão da média (n 
= 4). Adaptado de Fonseca et al. (2022). 
 

Para o potencial de trocas gasosas, a inoculação de B. subtilis aumentou a taxa fotossintética 

(Figura 11A) em 40 e 67% em plantas de cana-de-açúcar cultivadas em condições normais de 

disponibilidade hídrica e seca, respectivamente. Já para a condutância estomática, a inoculação afetou 

apenas as plantas em estresse hídrico, na qual a condutância foi 37% maior do que em plantas não 

inoculadas (Figura 11B). Para a concentração subestomática de CO2 (Figura 11C) aumentou 31% e a 

transpiração foliar (Figura 11E) diminuiu 20% em plantas estressadas, independentemente da inoculação 
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de B. subtilis (Figura 11 C, D). A eficiência do uso da água (WUE) e a eficiência da carboxilação (A/Ci) 

foram influenciadas pela combinação de inoculação de B. subtilis e disponibilidade de água (Figura 11E, 

F). 

 

 

Figura 12. Atividades de nitrato redutase (NR) (A), peroxidase (POD) (B) e superóxido dismutase (SOD) 
(C) e prolina (D) em folhas de cana-de-açúcar nos diferentes tratamentos. Colunas com diferentes letras 
maiúsculas indicam diferenças significativas entre a presença e ausência de restrição hídrica, e colunas 
com diferentes letras minúsculas indicam diferenças significativas entre a presença e ausência de 
inoculação de B. subtilis, pelo teste LSD protegido de Fisher em p ≤ 0,05. As barras de erro expressam o 
erro padrão da média (n = 4). Adaptado de Fonseca et al. (2022). 
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Figura 13. altura da planta (A), diâmetro do colmo (B), número de perfilhos por planta (C), largura da 
folha (D), massa fresca do colmo (E) e massa seca do colmo (F) das plantas de cana-de-açúcar nos 
diferentes tratamentos. Colunas com diferentes letras maiúsculas indicam diferenças significativas entre 
a presença e ausência de restrição hídrica, e colunas com diferentes letras minúsculas indicam diferenças 
significativas entre a presença e ausência de inoculação de B. subtilis, pelo teste LSD protegido de Fisher 
em p ≤ 0,05. As barras de erro expressam o erro padrão da média. Adaptado de Fonseca et al. (2022). 
 

Com relação, a atividade da enzima nitrato redutase (NR), houve aumento significativo em plantas 

não estressadas e estressadas mediante a inoculação, representando 28 e 56%, respectivamente (Figura 

12A).  No geral, a seca reduziu a atividade da NR em 56%. As atividades das enzimas antioxidantes 

peroxidase (POD) e superóxido dismutase (SOD) aumentaram em plantas estressadas pela seca (Figura 

12B, C). Sob disponibilidade hídrica normal, a inoculação de B. subtilis não influenciou as atividades de 

POD e SOD, mas sob condições de seca, a inoculação diminuiu. Além disso, a inoculação de B. subtilis 
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reduziu o teor de prolina em 25% em plantas estressadas pela seca, mas não teve impacto no teor de 

prolina em plantas não estressadas (Figura 12D). 

Para os parâmetros morfológicos, o estresse hídrico diminuiu significativamente a altura de 

plantas (Figura 13A), em que a inoculação representou aumento de 40% em comparação as plantas não 

inoculadas. Para o diâmetro de caule, não foi observada diferença significativa (Figura 13B). Entretanto, 

plantas inoculadas em déficit hídrico apresentaram aumento de 29% na porcentagem de perfilhamento 

(Figura 13C). Além disso, o estresse reduziu o número (�̅�) de perfilhos em 34% (Figura 13D). Por 

seguinte, foi observado aumento na largura foliar em 9,5% de plantas inoculadas em déficit hídrico. Por 

fim, o peso seco e fresco de colmos por planta diminuiu 20 e 56%, respectivamente, em condições de 

déficit hídrico, considerando a média de plantas não inoculadas e inoculadas (Figura 13E, F).  

A inoculação, aumentou a massa fresca do colmo em 12% em plantas irrigadas e em 18% em 

plantas sob estresse osmótico. Portanto, os autores concluem que a inoculação da cepa em mudas pré-

germinadas (pré-brotadas) de cana de açúcar é capaz de alterar os parâmetros fisiológicos e de 

crescimento de forma a mitigar os efeitos negativos da restrição hídrica. Porém, os autores deixam em 

aberto a necessidade validação do estudo em campo, pois tal ensaio, foi realizado em casa de vegetação. 
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Capítulo 5 

 

Bactérias promotoras de crescimento mitigando os 
efeitos estressantes da salinidade  

 

Dentre as diversas restrições abióticas responsáveis por reduzir a produtividade das culturas de 

interesse agrícola, a salinidade dos solos destaca-se sobre as demais. El Sabagh (2019) relata que cerca de 

25% das áreas agrícolas irrigadas estão em condições de salinidade, por consequência, aproximadamente 

de 1,5 milhões de hectares estão se tornando impróprios para o cultivo devido ao aumento dos níveis de 

salinidade.  

O estresse salino pode destruir as plantas através de processos secundários, como a promoção de 

estresses iônicos, osmóticos e oxidativos (Etesami; Beattie, 2018). Na+ e Cl– são os íons salinos 

predominantes em solos salinos e são tóxicos para as plantas. O acúmulo excessivo de íons salinos causa 

toxicidade nas plantas e inibe a absorção de outros íons nutrientes pelas plantas, resultando em deficiência 

de nutrientes (Ji et al., 2022). A salinização do solo reduz o estado energético da água do solo na rizosfera, 

fazendo com que a pressão osmótica da solução do solo exceda a pressão osmótica normal nas células 

vegetais, o que resulta em estresse osmótico (Machado; Serralheiro, 2017). 

Segundo Chang et al. (2014), a presença de sais solúveis em altas concentrações afeta 

negativamente os processos fisiológicos das plantas tais como a germinação de sementes, transporte de 

membrana, ação de antioxidantes e produção de etileno. Ainda, Zelm et al. (2020) discorrem que, além 

de afetar tais processos, a exposição radicular sob altas concentrações de sal, ocasiona aumento no 

estresse osmótico. Por sua vez, afeta a absorção de água, alongamento celular, desenvolvimento foliar, 

desenvolvimento de gemas laterais, ramificação lateral, taxa de fotossíntese (bloqueando os centros de 

reação do fotossistema II e da cadeia de transporte de elétrons), absorção e translocação de nutrientes 

via xilema exercendo um impacto negativo no crescimento vegetal (Zelm et al., 2020). Contudo, a 

condutância estomática também é prejudicada em plantas sob estresse salino, aumentando a deficiência 

de CO2, reduzindo a atividade das enzimas no ciclo de Calvin (Ashraf et al., 2020). 

Na literatura estão descritas diversas abordagens para correção da salinidade dos solos (Fita et al., 

2015; Imadi et al., 2016), entretanto, algumas práticas estão baseadas em métodos físico-químicos, os 

quais são insustentáveis devido a poluição ambiental, por uso de produtos químicos (Arora et al., 2020). 

Nesse sentido, o uso de bactérias promotoras de crescimento tolerantes a sal, tem demonstrado sucesso 

no aumento da produtividade agrícola em solos salinos (Kumar et al., 2021). 

Além disso, solutos de baixo peso molecular e eletricamente neutros são produzidos e 

acumulados dentro das células vegetais, tais compostos são conhecidos como osmólitos (Ahn et al., 

2011). Diversas são as composições de osmólitos sendo os mais comuns compostos de amônio, açucares 
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solúveis, prolina, glicina-betaína e alguns aminoácidos específicos (Singh et al., 2015).  Contudo, em 

condições simbiônticas, as BPCP são capazes de sintetizar compostos osmólitos, capazes de melhorar o 

potencial hídrico e a condutividade hidráulica da planta (Sharma et al., 2012; Ilangumaran; Smith, 2017). 

 

 

Figura 14. Efeito da inoculação de B. subtilis HG-15 na biomassa vegetal sob diferentes condições de 
salinidade (0,15%, 0,25% e 0,35% NaCl). (a) massa seca, (b) massa fresca, (c) altura de planta e (d) 
comprimento da raiz. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n = 5). Letras maiúsculas 
indicam a diferença entre a inoculação de CK e HG-15 sob a mesma concentração de sal (teste t de 
Student, p < 0:05), enquanto letras minúsculas indicam diferenças sob as três diferentes concentrações 
de sal no grupo controle (ou HG-15) (ANOVA de uma via, p < 0,05). Adaptado de Ji et al. (2022). 
 

Estudando o potencial de uso de rizobactérias como indutor de tolerância à salinidade por plantas 

de trigo (Triticum aestivum), Ji et al. (2022) inocularam cepas bacterianas de Bacillus subtilis HG-15, pré-

selecionadas como tolerantes às condições salinas, via meio líquido com concentração final 1,0 x 108 

UFC/mL. Portanto, os autores avaliaram os efeitos bioquímicos e parâmetros de crescimento das plantas 

cultivadas em solo salino (pH, 8,329; teor de sal, 0,1492%; EC, 456 µs/cm; matéria orgânica, 23,51 g/kg; 

N total, 1,072 g/kg; Olsen-P, 0,0104 g/kg; K+ 0,6782 g/kg; Na+ 1,0162 g/kg; Ca2+, 0,23863 g/kg; e 

Mg2+, 0,50805 g/kg) submetidas a inoculação com a cepa HG-15.  Dessa forma, os autores observaram 

que os parâmetros de biomassa, fotossíntese, teor de clorofila e níveis de fluorescência de clorofila de 

plântulas de trigo não inoculadas foram inibidos em diversos graus. A inoculação com a cepa HG-15 

ocasionou aumento significativo no peso seco e fresco das plantas. Entretanto, o mesmo efeito não foi 

observado para altura de plantas e comprimento de raiz (Figura 14). 

Ainda, solos com diferentes concentrações de sal resultaram em efeitos significativos sobre a 

condutância estomática, taxa de transpiração e clorofila. Dessa forma, quanto maior a concentração de 

sal, menor a atividade fotossintética do trigo. Na concentração de sal de 0,15%, a taxa de transpiração 

(29,96%) foi significativamente aumentada no trigo inoculado com a cepa HG-15. Na concentração de 

0,25% de sal, o teor de clorofila A (20,24%) nas folhas de trigo inoculadas com a cepa HG-15 aumentou 
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significativamente. Na concentração de sal de 0,35%, as taxas de transpiração (43,65%) e clorofila A 

(28,68%) aumentaram significativamente no trigo inoculado com a cepa HG-15 (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Efeitos da inoculação de B. subtilis HG-15 no teor de clorofila e fotossíntese de plantas sob 
diferentes condições de salinidade (0,15%, 0,25% e 0,35% NaCl). (a) Clorofila A, (b) clorofila B, (c) taxa 
fotossintética líquida (A), (d) condutância estomática (gsw), (e) taxa de transpiração (E), (f) concentração 
de CO2 intercelular (Ci), e (g) Fv/Fm. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n = 5). 
Letras maiúsculas indicam a diferença entre a inoculação de CK e HG-15 sob a mesma concentração de 
sal (teste t de Student, p < 0:05), enquanto letras minúsculas indicam diferenças sob as três diferentes 
concentrações de sal no grupo controle (ou HG-15) (ANOVA unidirecional, p < 0,05). Adaptado de Ji 
et al. (2022). 
 

De forma a comprovar a eficiência da inoculação de raízes, os autores realizaram a determinação 

das densidades populacionais das colônias bacterianas de HG-15 em 7, 14, 21 e 28 dias após a inoculação 

em solos com diferentes graus de salinidade (0,15%, 0,25% e 0,35%). Tais resultados demonstraram que 

o maior grau de colonização ocorreu entre os dias 14 até o 21 (Tabela 2 e Figura 16). Dessa forma, quanto 

menor o teor de sal do solo, maior o número de colônias de HG-15. 

 

Tabela 2. Densidades populacionais refletindo a colonização da rizosfera do trigo pela cepa HG-15 em solos 

com diferentes concentrações de sal (106 UFC.g-1 peso seco do solo). Adaptado de Ji et al. (2022). 

Dias após a inoculação (d) 

Concentração salina 7 14 21 28 

0,15% 31,40 ± 2,99 a 25,36 ± 2,39 b 4,20 ± 1,57 c 2,38 ± 0,72 c 

0,25% 9,50 ± 1,61 a 6,37 ± 1,60 b 0,76 ± 0,15 c 0,57 ± 0,05 c 

0,35% 4,41 ± 1,65 a 1,65 ± 0,72 b 0,22 ± 0,08 b 0,15 ± 0,02 b 
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Notas, 0,15%, 0,25% e 0,35% representam o solo com diferentes concentrações de sal usadas no experimento em vaso. Os 
valores são expressos como média ± desvio padrão (n = 3). A análise estatística foi realizada com ANOVA de uma via 
seguida do teste de Duncan. As médias que compartilham uma letra comum dentro da mesma coluna não são 
significativamente diferentes em p < 0,05. 

 

 

Figura 16. Microscopia eletrônica de varredura de plântulas de trigo de 7 dias tratadas com controle e + 
HG-15. (a, b) Superfície da raiz, (c, d) seção transversal da raiz, (e, f) superfície da folha e (g, h) superfície 
do caule. O controle (não inoculado) é mostrado à esquerda e o tratamento inoculado com HG-15 
(+HG-15) é mostrado à direita. Observe o grande número de colônias bacterianas nas micrografias da 
coluna. Adaptado de Ji et al. (2022). 
 

Por fim, os autores concluem que a cepa Bacillus subtilis HG-15 demonstra proeminente tolerância 

salina e potencial atividade como bactéria promotora de crescimento, sendo capaz de colonizar tecidos 

de raízes, caule e folhas de trigo. 
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Figura 17. Efeitos de B. cereus no fenótipo (A) e crescimento (B) de plântulas de pepino sob estresse 
salino. As barras representam os erros padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa no mesmo 
parâmetro entre os tratamentos em p < 0,05. Adaptado de Zhoul et al. (2022). 
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Não somente para grandes culturas, mas o uso de cepas promotoras de tolerância à salinidade 

pode ser estendido a hortaliças. Nesse sentido Zhou et al. (2022) estudaram os efeitos de Bacillus cereus na 

fotossíntese e na atividade antioxidante de mudas de pepino sob estresse salino. Sob estresse salino, o 

crescimento de plântulas de pepino foi inibido, manifestando-se principalmente como redução de porte 

de plantas e clorose generalizada (Figura 17A). Conforme mostrado na figura 17B, a inoculação de B. 

cereus não teve efeito na altura da planta, diâmetro do caule, massa fresca da parte aérea, massa seca da 

parte aérea, massa fresca da raiz e massa seca da raiz de plântulas de pepino. O tratamento com NaCl 

reduziu a altura da planta, peso fresco da parte aérea, peso seco da parte aérea, peso fresco da raiz e peso 

seco da raiz do pepino, em comparação com o controle, que diminuiu 51,20% 64,13%, 64,90%, 53,11% 

e 86,14%, respectivamente. Sob estresse salino, a inibição do crescimento de mudas de pepino foi aliviada 

e a altura da planta, peso fresco da parte aérea, peso seco da parte aérea, peso fresco da raiz e peso seco 

da raiz das mudas de pepino aumentaram significativamente em 53,70%, 60,16%, 56,18%, 91,81% e 

506,02%, respectivamente, em comparação com o estresse salino. 

Os autores observaram que sob estresse salino, o crescimento de plantas foi inibido. Em meio 

salino, a inoculação de B. cereus aumentou significativamente a altura de plantas, diâmetro do caule, peso 

seco e fresco de mudas de pepino. Ainda, com relação a vitalidade radicular, em comparação com o 

controle, observaram o aumento em 48,79%, 74,5% e 56,26% em 1, 3 e 5 dias após a inoculação de B. 

cereus, respectivamente (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Efeito de B. cereus na vitalidade radicular de plântulas de pepino sob estresse salino. As barras 
representam os erros padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa no mesmo parâmetro entre 
os tratamentos em p < 0,05. Adaptado de Zhoul et al. (2022). 
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No que se refere a quantificação do aminoácido prolina, o estresse salino afetou 

significativamente seu conteúdo nas folhas e raízes das plântulas inoculadas com a cepa. O teor de prolina 

diminuiu 12,69%, 3,9% e 13,12% em 1, 3 e 5 dias, respectivamente. Enquanto que nas raízes, o teor 

diminuiu 44,94% e 60,08% em 3 e 5 dias, respectivamente (Figura 19). Por fim, os autores concluem que 

B. cereus pode aliviar o estresse fisiológico causado às plantas de pepino cultivadas em solos salinos, 

regulando o metabolismo antioxidante e aumentando a tolerância ao estresse salino. 

 

 

Figura 19. Efeito de B. cereus no teor de prolina em plântulas de pepino sob estresse salino. As barras 
representam os erros padrão. Letras diferentes indicam diferença significativa no mesmo parâmetro entre 
os tratamentos em p < 0,05. Adaptado de Zhoul et al. (2022). 

 

Kerkab et al. (2021) avaliaram o potencial de mitigação do estresse salino em plantas de trigo 

utilizando três cepas bacterianas de Bacillus atropheus BR5, OR15 e RB13 em três solos com diferentes 

níveis de salinidade (S1 = 0,48, S2 = 3,81 e S3 = 2,80 mS/cm). No ensaio conduzido em casa de vegetação 

o crescimento do trigo representado por seus parâmetros morfológicos foi significativamente afetado 

pela salinidade e a inoculação bacteriana teve efeito benéfico sobre esses parâmetros (Figura 20). 

Para o parâmetro do comprimento das raízes foi observado aumento no tamanho das raízes 

inoculadas para o solo S1 e S3 em relação ao controle (Figura 20A). No entanto, o efeito benéfico das 

bactérias para o solo 2 foi mínimo. Além disso, o comprimento da parte aérea (Figura 20B) foi 

significativamente maior na presença das cepas, sendo que os maiores registros foram observados para o 

S3 e S1. Repetindo a ocorrência de menor compatibilidade com o S2. A inoculação bacteriana aumentou 

significativamente o peso dos brotos com as diferentes bactérias e suas combinações, em comparação 

com o controle (Figura 20 D, F). 

 Esse aumento foi correlacionado pela ação das bactérias em solos com menores concentrações 

salinas (S1 e S3) onde não houve diferença significativa entre estes dois tratamentos.  
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Figura 20. Efeito de isolados bacterianos sobre (A, B) Comprimento de raiz e parte aérea (cm), (C, D) 
Massa fresca da raiz e parte aérea (g), e (E, F) Massa seca da raiz e parte aérea (g) exposta a diferentes 
concentrações de NaCl. Os valores são médias ± SD de três réplicas. GraphPad Prism 8 foi usado para 
análise estatística. A configuração de ANOVA de duas vias seguida do pós-teste de comparação múltipla 
de Tukey foi usada para identificar as diferenças entre os diferentes tratamentos de cada grupo familiar. 
Barras em cada grupo com letras diferentes são significativamente diferentes em p ≤ 0,05. Barras com 
asteriscos *, ***, **** indicando as variações significativas p<0,1, p<0,001 e p<0,0001 respectivamente 
em relação à amostra controle. Adaptado de Kerbab et al. (2021). 
 

Os resultados mostraram que a inoculação teve um efeito estimulante no crescimento e 

desenvolvimento das plantas. A melhor taxa de massa fresca foi registrada para a cepa RB13 inoculada 

em solo fértil. A massa da parte aérea das plantas em solo salino (S2) foi menor, mas o efeito benéfico da 

inoculação bacteriana foi perceptível.  A inoculação aumentou a massa fresca e seca das raízes (Figura 

20C, E), não demonstrando diferença significativa entre os diferentes solos e o sistema. No entanto, os 

maiores valores de massa fresca de raízes registrados foram para as plantas cultivadas no solo 2 inoculadas 

com as linhagens OR15 e RB13. A combinação das três linhagens melhorou a massa fresca das raízes, 



Bactérias promotoras de crescimento de plantas: conceitos e potencial de uso 

| 35 | 

apenas no solo 1. Portanto, apesar dos efeitos benéficos da inoculação, existe uma especificidade de ação 

de diferentes cepas para diferentes tipos de solo, conforme observados pelos autores. Na figura 21, estão 

dispostas de forma visual, amostras experimentais resultantes do ensaio. 

 

 

Figura 21. Avaliação de plântulas de trigo sob inoculações de diferentes isolados bacterianos e seu efeito 
visual no sistema radicular em três diferentes solos. Adaptado de Kerbab et al. (2021). 

 

Partindo desse contexto, Saberi-Riseh et al. (2020), estudaram o efeito de cepas bacterianas de 

Pseudomonas fluorescens e Bacillus subtillis como potenciais produtores de compostos osmoprotetores de 

forma a aumentar a tolerância a salinidade em plantas de pepino. No presente estudo, foram utilizadas 3 

cepas de P. fluorescens (VUPF5, CHA0, T17-4) e 3 cepas de B. subtillis (Bs96, BsVRU, BsVRU1) para 

determinar a tolerância a salinidade, capacidade de produção de prolina, teor de açucares em tecidos 

vegetais sob inoculação, conteúdo de pigmentos fotossintetizantes, compostos fenólicos e atividade 

antioxidante. Contudo, os autores observaram que o isolado BsVRU-1 tolerou níveis de salinidade entre 

5 a 10% de NaCl. No que diz respeito aos níveis de prolina, o maior valor observado foi sintetizado pelo 

isolado T17-4. Já para níveis de açúcares, as cepas não se diferiram, significativamente, entre si, porém 

diferiu do tratamento controle (ausência de inoculação).  
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Figura 22. BPCP desencadeiam respostas bioquímicas e fisiológicas (homeostase iônica, equilíbrio 
osmótico e efluxo de Na+ e compartimentação vacuolar de Na+) em células vegetais durante o estresse 
salino. (a) Em condições de estresse salino, as BPCP produzem moléculas solúveis em água, como prolina 
e glicina betaína, que atuam como osmólitos (osmoprotetores). Além disso, as PGPB também podem 
regular a expressão de genes de plantas envolvidos na biossíntese desses osmólitos. (b) As aquaporinas 
facilitam o movimento da molécula de água para as células vegetais, sob alta concentração de sal, as BPCP 
podem regular a expressão de aquaporinas que, por sua vez, melhora a relação água da planta. (c) A via 
sinalização de alta sensibilidade ao sal (SOS) é uma rede que consiste em várias etapas da proteína SOS 
1, 2 e 3 que mantém a homeostase iônica sob estresse salino. As BPCP podem regular os genes da via 
SOS, SOS1 um antiportador Na+/H+, AKT1 e HKT1. (d) Além da indução da tolerância ao sal através 
da via de sinalização dependente de SOS 1, as BPCP também podem modular a expressão de NHXs 
(localizado na membrana do tonoplasto e manter o transporte de íons Na+/K+ em troca de H+) e 
pirofosfatase de bombeamento de H+ (H+ -Vppase) sob condições de estresse salino. Fonte: Adaptado 
de Mishra et al. (2021). 



Bactérias promotoras de crescimento de plantas: conceitos e potencial de uso 

| 37 | 

Quantificando ainda, o teor de pigmentos fotossintetizantes, os autores observaram que todas as 

plantas inoculadas com diferentes cepas bacterianas apresentaram maior teor de clorofila a, em 

comparação com o controle. Para quantificação de compostos fenólicos nas células vegetais, o aumento 

máximo ocorreu ao utilizar a cepa T17-4, representando cerca de 127%, em comparação com a 

testemunha. Por fim, para atividade antioxidante, os autores observaram que todas as cepas bacterianas 

apresentaram maior atividade da enzima polifenol oxidase. Portanto, os autores concluem que o uso de 

cepas bacterianas superou o efeito deletério do estresse salino e seu uso pode ser considerados como 

uma técnica para mitigar o potencial de dano.  

A nível celular, proteínas intrínsecas de membrana conhecidas como aquaporinas são 

responsáveis por absorver a água do solo além de atuar na condutividade hidráulica radicular. Entretanto, 

sob condições de salinidade, a expressão gênica para transcrição dessas proteínas especializadas é reduzida 

(Figura 22).  

A partir desse contexto, Zawoznik et al. (2011) analisaram a resposta ao estresse salino e expressão 

de aquaporina em mudas de cevada inoculadas com Azospirillum foi observado que as plantas do 

tratamento controle (ausência de inoculação em condições salinas) não expressaram o gene HvPIP2;1, 

ao qual é atribuída a síntese de aquaporina radicular. Relataram ainda que, a cepa Az39 apresentou a 

máxima expressão dos genes sequenciados. Por fim, os autores concluem que o uso de cepas de 

Azospirillum brasilense na cultura da cevada, sob condições salinas, são capazes de suportar tal estresse 

resultando em maior taxa de crescimento de raízes e parte aérea. 

Diversas são as aquaporinas relatadas na literatura, por exemplo, para a cultura do milho, sabe-se 

da existência de quatro proteínas intrínsecas responsáveis pelo transporte de água, sendo elas: proteínas 

intrínsecas da membrana plasmática (zmPIPs), proteínas intrínsecas do tonoplasto (zmTIP), proteínas 

intrínsecas do tipo nodulina (zmNIP) e proteínas intrínsecas básicas (znSPI) (Chaumont et al., 2001).  

A partir desse sentido, Gond et al. (2015) avaliaram os efeitos da inoculação de Pantoea agglomerans 

como indutor de tolerância a salinidade por meio a expressão de genes de aquaporina na cultura do milho. 

Os autores concluíram que, plantas inoculadas com P. agglomerans tiveram maior expressão dos genes para 

produção de proteína intrínseca da membrana plasmática (zmPIP), mesmo em condições de salinidade, 

demonstrando ainda os maiores valores de biomassa seca total, quando comparado com a testemunha 

(meio salino e ausência de inoculação). Examinando via microscopia, foi possível observar que as 

bactérias colonizaram os tecidos radiculares, se alojando, principalmente, nos meristemas radiculares da 

ponta das raízes principal e laterais. Entretanto, à medida que os tecidos radiculares se desenvolviam, 

houve a dispersão das colônias, as quais se encontravam nos espaços intra-celulares. O estudo 

demonstrou uma relação endofítica entre as plantas de milho e as colônias de P. agglomerans. 

Similar ao efeito do déficit hídrico, o estresse salino pode aumentar a produção de espécies 

reativas de oxigênio (Kapoor et al., 2019), as quais os danos celulares, anteriormente descritos, podem 

ocorrer. De forma a superar os efeitos oxidativos, os vegetais iniciam a síntese de enzimas antioxidantes 
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tais como: catalase, superóxido dismutase, polifenol oxidase, desidroascorbato redutase, glutationa 

peroxidase, glutationa redutase, glutationa-S-transferase, guaiacol peroxidase, enzima fenilalanina amônia 

liase e antioxidases de baixo peso molecular (Mudgal et al., 2010). Contudo, o uso de BPCP pode mitigar 

o dano oxidativo seja, pela produção de enzimas antioxidativas ou pela regulação da expressão de genes. 

Com base nesse contexto, Yasmeen et al. (2020) estudaram o efeito de bactérias formadoras de 

biofilme para estimular a produção de enzimas oxidantes em plantas de girassol sob condições de estresse 

salino. No presente estudo, isolados de Bacillus licheniformis e Pseudomonas plecoglossicida foram inoculados 

em vasos contendo plantas de girassol cultivadas em solos com diferentes concentrações salinas (0, 5, 10 

e 15 dSm−1), ao final, os autores concluíram que ambos os inoculantes utilizados foram capazes de 

expressar a produção e atividade da enzima ACC deaminase, catalase, superóxido dimutase e guaiacol 

oxidase, resultando em maior biomassa fresca e seca, altura de planta, comprimento de raiz e 

produtividade (proteína da semente, teor de óleo das sementes, número de aquênios e peso de aquênios 

por planta), sendo que, o destaque no parâmetro produtividade foi observado em plantas inoculadas por 

P. plecoglossicida, quando comparado com os demais tratamentos. Em geral, as bactérias desempenharam 

papel de contribuir positivamente nas funções fisiológicas e bioquímicas em plantas de girassol sob níveis 

de salinidade. 
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Capítulo 6 

 

Bactérias promotoras de crescimento atuando na 
fitoextração de metais pesados 

 

Com a expansão do ambiente urbano e industrializado, um risco ambiental cada vez mais 

preocupante vem merecendo destaque, a poluição dos solos por metais pesados (Ali et al., 2013). Em 

razão de explorações minerais e seu processamento, as concentrações de metais pesados nos solos 

aumentam de ano para ano, ocasionando contaminação ambiental e risco a saúde humana (Briffa et al., 

2020). 

Assim como ocorre em solos salinos, a possibilidade de extração e/ou tratamento dos solos 

contaminados por metais pesados utilizando métodos físico-químicos são baseadas em estratégias caras, 

economicamente, além da possibilidade de ocasionarem impactos indiretos no microbioma local (Raffa 

et al., 2021). 

Nesse sentido, a fitorremediação é uma estratégia de manejo sustentável e viável para recuperação 

de solos contaminados por metais pesados (Greipsson, 2011). Segundo Okunowo & Ogunkanmi (2010), 

a fitorremediação baseia-se em um método eficiente, barato e seguro, para contenção in situ de 

contaminantes em solos, águas superficiais ou subterrâneas, lodos e sedimentos, a base do qual o cultivo 

direto de plantas são usadas para remoção de tais contaminantes. Ainda, de acordo com os autores, a 

técnica engloba uma variedade de métodos que objetivam a remoção dos contaminantes, sendo esses: 

rizofiltração, fitoestabilização, fitoextração, fitovolatilização e fitodegradação. 

Dentre essas, o destaque será dado a fitoextração. Ao qual, é uma das técnicas de que explora a 

capacidade única de algumas plantas de acumular uma quantidade incomumente alta de produtos 

químicos/metais tóxicos (Devi et al., 2016; Hauptvogl et al., 2019). 

Uma lista de espécies vegetais relatadas para fitorremediação de elementos tóxicos inclui os 

gêneros Acer, Arundo, Astragalus, Betula, Brassica, Castor, Eucalyptus, Helianthus, Jatropha, Linum, Miscanthus, 

Phalaris, Pisum, Populus, Quercus, Ricinus, Robinia, Salix, Sarcocornia, Sorghum, Zea mays e muitos outros 

(Calheiros et al., 2012; Barbosa et al., 2015; Dixit et al., 2015; Ziarati et al., 2015; Luo et al., 2016; Mahar 

et al. ., 2016; Pandey et al., 2016; Tariq; Ashraf, 2016; Fiorentino et al., 2017; Gerhardt et al., 2017; 

Mleczek et al., 2017). 

Conforme visto, é necessário estabelecer uma relação de especificidade de microrganismos x potencial 

extrator x ambiente, da qual podem ser selecionados cepas ou indivíduos mais eficientes, capazes de ter alta 

adaptação ao ambiente adicionado com resultados satisfatório. Nesse sentido, apresenta-se abaixo uma 

serie de ligações diferentes bactérias e o potencial de aplicação ambiental (Tabela 3). 
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Tabela 3. Principais aplicações de cepas para correção de efeitos deletérios ambientais. 

Bactéria Aplicação ambiental Referência 

E. asburiae 

Degradação de polietileno, desintoxicação de corantes 

cancerígenos, remoção de metais pesados, solubilização de 

nutrientes, fixação de nitrogênio, promotor de crescimento de 

culturas, utilização como biofertilizante e redução da toxicidade 

de metais em plantas cultivadas. 

Jetiyanon, 2015; Kang et 

al. (2015); Paul e 

Mukherjee (2016); Ren et 

al. (2019); Mahdi et al. 

(2020); Haque et al. 

(2021a). 

E. ludwigii 

Degradação de corantes, biossorção de metais pesados, funções 

como nematicidas, solubilização de nutrientes, redução do 

estresse por cádmio em plantas, melhorador de crescimento de 

plantas e prevenção de estresse por seca e salinidade em plantas 

cultivadas. 

Shoebitz et al. (2009); 

Gontia-Mishra et al. 

(2016); Radwan et al. 

(2017); Adhikari et al. 

(2020); Haque et al. 

(2021b). 

Vitreoscilla sp. 

Descoloração, degradação e desintoxicação de corantes têxteis; 

tecnologia de hemoglobina utilizada na síntese de bioprodutos; 

biorremediação; e aumento da tolerância de submersão, estresse 

oxidativo e nitro ativo em plantas. 

Stark et al. (2015); Zelasco 

et al. (2006); Haque et al. 

(2021a,b). 

A. lwoffii 
Desintoxicação de corantes, biodegradação de diesel, 

biorremediação de metais pesados e solubilização de fosfato. 

Sadiq et al. (2013); 

Mindlin et al. (2016); 

Imron e Tttah (2018); 

Haque et al. (2021a,b). 

 

Relatado por Padmapriya et al. (2016), algumas espécies de maior interesse agrícola possuem alto 

potencial de atuar como fitorremediadoras, dentre elas: painço (Eleusine coracana), mostarda (Brassica 

juncea), sorgo (Sorghum bicolor), feijão mungo (Vigna mungo) e abóbora (Telfaria occidentalis). De forma a obter 

maior sucesso, outras estratégias podem ser utilizadas, concomitantemente, como a aplicação de 

corretivos orgânicos, agentes quelantes e inoculantes microbianos (Nkrumah et al., 2016).  

Em solos contaminados por metais pesados, a sobrevivência das plantas é altamente afetada 

sendo que, nessa prática o uso de plantas conhecidas como metalófitas, se faz necessário para o sucesso 

da técnica. Dessa forma, estabelecer relações simbióticas com microrganismos que conferem maior 

resistência ao estresse metálico, incrementa o sucesso na fitorremediação (Rajkumar et al., 2009; Mishra 

et al., 2017; Thijs et al., 2017). 

Margaryan et al. (2021) e Rajkumar et al. (2009) atribuem uma série de mecanismos metabólicos 

à sobrevivência das bactérias em meios metálicos, tais como: mudanças na permeabilidade, 

desintoxicação enzimática, ligação de metal, ligação intracelular, liberação ativa de metais da célula e 

diminuição da sensibilidade de componentes celulares ao metal (Figura 23). Dessa forma, esses 

microrganismos podem reduzir ou oxidar espécies metálicas e sintetizar ou degradar compostos 

orgânicos contendo metais por meio diversas reações catalíticas (Hou et al., 2020).  
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Figura 23. O papel das bactérias na promoção do crescimento de plantas, complexação de metais do 
solo e fitorremediação. MBP, moléculas de baixo peso; MHP, moléculas de alto peso. Adaptado de 
Mishra et al. (2017). 
 

Além disso, algumas comunidades bacterianas tem a capacidade de sintetizar biossurfactantes 

micromediados. Tais compostos são biomoléculas anfifílicas tensoativas (incluindo glicolipídios, 

fosfolipídios e ácidos graxos, lipoproteínas e lipopeptídeos e biossurfactantes particulados e poliméricos) 

as quais atuam como agentes complexantes para uma ampla gama de metais. Uma vez formados esses 

complexos metálicos na interface do solo, são então dessorvidos pela diminuição da tensão interfacial 

solo-água (Rahman; Singh, 2020). 

Em estudo realizado por Kang et al. (2018), os autores investigaram a redução da absorção de 

metal por plantas de Leucaena leucocephala inoculadas por Sinorhizobium saheli, cultivada em solos de rejeitos 

de mineração. Dessa forma, foi observado que, a inoculação das plantas aumentou a produção de 

biomassa, altura de planta e comprimento de raízes das plantas de L. leucocephala. Além disso, foi 

observado aumento nos teores de macronutrientes como nitrogênio, fosforo e potássio. Por fim, os 

autores concluem que, em razão da inoculação, houve redução na absorção de metais pesados pelas 

plantas, destacando-se: cádmio (redução de 80%) e manganês (redução de 67%). 

 



Bactérias promotoras de crescimento de plantas: conceitos e potencial de uso 

| 42 | 

Tabela 4. Efeito do estresse por cromo e da inoculação de B. cereus nos atributos germinativos de Brassica nigra. 

Adaptado de Akhtar et al. (2021). 

Tratamentos Germinação (%) Comprimento de plântula (cm) Índice de vigor 

T0 85,33 ± 1,45 b 8,13 ± 0,42 b 692,83 ± 25,32 b 

T1 92,33 ± 0,88 a 10,43 ± 0,72 a 964,20 ± 73,68 a 

T2 63,00 ± 1,15 d 4,72 ± 0,00 de 297,76 ± 4,91 de 

T3 73,00 ± 1,52 c 6,52 ± 0,49 c 477,29 ± 45,64 c 

T4 57,00 ± 1,00 e 4,22 ± 0,00 ef 240,74 ± 4,60 ef 

T5 66,00 ± 0,57 d 5,74 ± 0,01 cd 379,26 ± 2,48 d 

T6 51,33 ± 0,66 f 3,62 ± 0,01 f 185,84 ± 2,98 f 

T7 55,00 ± 0,57 e 4,24 ± 0,01 ef 233,21 ± 3,08 ef 

Nota: T0 = Controle, T1 = B. cereus, T2 = Cr-20 mg/kg, T3 = Cr-20 mg/kg + B. cereus, T4 = Cr-30 mg/kg, T5 = Cr-30 
mg/kg + B. cereus, T6 = Cr-40 mg/kg, T7 = Cr-40 mg/kg + B. cereus. Os valores são a média das réplicas, os desvios padrão 
também são calculados e letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias dos tratamentos em p < 0,05 de 
acordo com o teste LSD 

Nesse sentido, o cromo é um dos metais pesados tóxicos mais presentes em efluentes industriais, 

ao qual possui diferentes estados de oxidação, que pode ser transferido na cadeia alimentar, ocasionando 

moléstias aos animais e humanos (Ali et al., 2019). Diversas são as estratégias para combater os efeitos 

prejudiciais dos metais pesados, no qual a fitoextração, intermediada pelo uso de rizobactérias, é uma 

abordagem inovadora, barata e não ocasiona efeitos deletérios ao meio ambiente (Nguyen et al., 2020; 

Yang et al., 2020). Partindo desse contexto, Akhtar et al. (2021) investigaram os efeitos do Bacillus cereus 

na melhoria do crescimento e potencial de fitoextração de mostarda preta (Brassica nigra) em solos 

contaminados por cromo. Os autores avaliaram o potencial de germinação de sementes e estabelecimento 

da cultura, solubilizar fosfato, sintetizar sideróforos e fitohormônios em meio suplementado com cromo 

(Cr+3). Com relação a germinação de sementes, os resultados observados evidenciaram que o estresse por 

cromo reduziu significativamente o parâmetro, ocasionando redução na porcentagem de germinação, 

vigor e comprimento de plântula de 39,84%, 73,70% e 55,47%, respectivamente (Tabela 4.). Entretanto, 

os índices foram melhorados com a inoculação da cepa, ocasionando aumentos de até 28,07% na 

porcentagem de germinação em diferentes níveis cromo. O aumento máximo do comprimento de 

plântulas e vigor foi de 38,13% e 60,29% atuado pela inoculação de B. cereus (Figura 24).  
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Figura 24. Efeito do estresse de cromo e inoculação de B. cereus na germinação de B. nigra. T0 = Controle, 
T1 = B. cereus, T2 = Cr-20 mg/kg, T3 = Cr-20 mg/kg + B. cereus, T4 = Cr-30 mg/kg T5 = Cr-30 mg/kg 
+ B. cereus, T6 = Cr-40 mg/kg, T7 = Cr-40 mg/kg + B. cereus. Adaptado de Akhtar et al. (2021). 
 

Com relação aos parâmetros morfológicos, observa-se que o estresse por cromo afetou a 

morfologia da planta, diminuindo o comprimento da parte aérea para 51,57%, 57,05% e 60,73%, além 

de reduzir o comprimento de raízes em 48,40%, 19,68% e 13,04% sob diferentes concentrações de cromo 

(Tabela 5). Portanto, a inoculação com B. cereus, resultou no aumento significativo para essas 

características, com aumento de até 35,86 e 19,11% para comprimento da parte aérea e de raiz, 

respectivamente. Para a produção da biomassa, a exposição ao cromo ocasionou redução acentuada a 

essas características.  

 

Tabela 5. Efeito do estresse de cromo e inoculação de B. cereus no crescimento de plantas e biomassa de 
B. nigra. Adaptado de Akhtar et al. (2021). 

Tratamento 
Comprimento 

aéreo (cm) 

Comprimento  

de raiz (cm) 

Massa fresca  

de planta (mg) 
Massa seca (mg) 

T0 19,00 ± 1,52 b 15,70 ± 0,95 b 1016,00 ± 21,07 b 35,00 ± 1,15 b 

T1 21,70 ± 1,37 a 18,40 ± 0,55 a 1287,70 ± 16,75 a 47,66 ± 0,88 a 

T2 9,20 ± 0,73 d 7,50 ± 0,20 d 533,33 ± 16,49 e 19,03 ± 0,38 ef 

T3 12,50 ± 0,81 c 8,93 ± 0,088 c 789,33 ± 14,49 c 30,86 ± 0,87 c 

T4 8,16 ± 0,72 d 7,13 ± 0,23 d 472,67 ± 6,17 f 17,06 ± 0,24 fg 

T5 9,76 ± 0,35 d 7,96 ± 0,12 cd 681,67 ± 14,14 d 27,40 ± 0,37 d 
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Tratamento 
Comprimento 

aéreo (cm) 

Comprimento  

de raiz (cm) 

Massa fresca  

de planta (mg) 
Massa seca (mg) 

T6 7,46 ± 0,55 d 7,00 ± 0,05 d 402,33 ± 15,49 g 14,90 ± 0,40 g 

T7 8,23 ± 0,34 d 7,59 ± 0,04 d 571,33 ± 12,60 e 20,33 ± 1,24 e 

Nota: T0 = Controle, T1 = B. cereus, T2 = Cr-20 mg/kg, T3 = Cr-20 mg/kg + B. cereus, T4 = Cr-30 mg/kg, T5 = Cr-30 
mg/kg + B. cereus, T6 = Cr-40 mg/kg, T7 = Cr-40 mg/kg + B. cereus. Os valores são a média das réplicas, os desvios 
padrão também são calculados e letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias dos tratamentos em p < 
0,05 de acordo com o teste LSD 

 

Tabela 6. Efeito do estresse de cromo e inoculação de B. cereus na absorção de cromo, sua 
bioconcentração e translocação em B. nigra. Adaptado de Akhtar et al. (2021). 

Tratamento 
Conteúdo  

Cr na raiz 

Conteúdo  

Cr aéreo 

Fator de 

Bioconcentraç

ão (raiz) 

Fator de 

Bioconcentração  

(aéreo) 

Fator de 

Transloca

ção 

T0 1,54 ± 0,00 g 0,41 ± 0,01 f 0,57 ± 0,00 f 0,13 ± 0,02 g 
0,26 ± 0,00 

a 

T1 2,36 ± 0,01 g 0,67 ± 0,00 f 0,88 ± 0,00 f 0,24 ± 0,00 g 
0,28 ± 0,00 

a 

T2 314,67 ± 4,91 f 31,70 ± 1,00 e 15,73 ± 0,24 e 1,58 ± 0,05 f 
0,10 ± 0,00 

e 

T3 
855,00 ± 10,44 

d 

127,33 ± 

12,34 c 
42,75 ± 0,52 a 6,36 ± 0,61 c 

0,14 ± 0,01 

c 

T4 
607,67 ± 12,66 

e 
75,30 ± 1,73 d 19,75 ± 0,91 d 2,50 ± 0,05 e 

0,12 ± 0,00 

d 

T5 
1149,70 ± 8,08 

b 

222,67 ± 7,68 

b 
35,11 ± 3,14 b 7,42 ± 0,25 b 

0,19 ± 0,00 

b 

T6 
960,67 ± 10,10 

c 

139,67 ± 7,31 

c 
24,01 ± 0,25 c 3,49 ± 0,18 d 

0,14 ± 0,00 

cd 

T7 
1311,30 ± 

15,98 a 

356,17 ± 6,20 

a 
32,78 ± 0,39 b 8,90 ± 0,15 a 

0,27 ± 0,00 

a 

Nota: T0 = Controle, T1 = B. cereus, T2 = Cr-20 mg/kg, T3 = Cr-20 mg/kg + B. cereus, T4 = Cr-30 
mg/kg, T5 = Cr-30 mg/kg + B. cereus, T6 = Cr-40 mg/kg, T7 = Cr-40 mg/kg + B. cereus. Os valores 
são a média das réplicas, os desvios padrão também são calculados e letras diferentes indicam diferenças 
significativas entre as médias dos tratamentos em p < 0,05 de acordo com o teste LSD. 

 

Como potencial extrator, a absorção e acumulo de cromo foi alta em plantas inoculadas com a 

cepa, quando comparado com a testemunha. De maneira geral, o teor de cromo na raiz e folhas foi maior 

com a inoculação da bactéria (Tabela 6). Portanto, os autores concluem que o uso bioinoculantes 

específicos que contenham B. cereus pode ser uma alternativa viável para a fitoextração e tratamento de 

solos contaminados por cromo.  
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Babu et al. (2015) ao estudarem o efeito remediador de Miscanthus sinensis em associação com 

Pseudomonas koreensis em solos contaminados por metais pesados oriundos de mineração, observaram uma 

alta tolerância aos níveis de metais pesados pelas plantas, sendo capazes de aumentar, significativa, a 

solubilização de arsênio, cádmio, cobre, zinco e chumbo. Além disso, houve aumento na biomassa de M. 

sinensis em 54%, teor de clorofila em 27% e teor de proteína em 28%, quando comparado com o controle 

(plantas sem inoculação). Além disso, foi possível observar aumento na atividade das enzimas catalase e 

superóxido dismutase, com posterior acúmulo de metais pesados em raízes e brotos as plantas cultivadas 

em associação com a bactéria.  Portanto, os autores concluem que, a associação de P. koreensis com M. 

sinensis é capaz de promover a fitoestibilização e remediação de solos contaminados por metais pesados.  

Nesse sentido, Haque et al. (2021) investigaram a formação de biofilme, produção de matriz e 

biossorção de níquel, cobre e chumbo por ação de Enterobacter asburiae ENSD102, Enterobacter ludwigii 

ENSH201, Vitreoscilla sp., ENSG301, Acinetobacter lwoffii ENSG302 e Bacillus thuringiensis ENSW401.  

Com relação ao efeito do pH do meio na formação de biofilme, os autores foram os pioneiros 

em identificar a correlação da acidez com o potencial de formação de agregados pelos organismos. 

Inicialmente, o crescimento das cepas foi examinado em meio SOBG em pH 4, 7 e 8. Portanto, foi 

observado que todas as cepas se desenvolveram em pH 7 (Figura 25 A) e pH 8, não havendo diferença 

significativa entre esses parâmetros. Já para pH 4, E. ludwigii ENSH201, A. lwoffii ENSG302 e B. 

thuringiensis ENSW401 foram incapazes de crescer (Figura 25 B), enquanto houve crescimento moderado 

por E. asburiae ENSD102 e Vitreoscilla sp. 

Em pH 7,0 todas as cepas produziram biofilmes espessos e característicos (Figura 25 D), E. 

asburiae ENSD102 e Vitreoscilla sp. ENSG301 produziu um biofilme SAL proeminente em pH 4 (Figura 

25 E), A. lwoffii ENSG302 construiu um biofilme AL forte em pH 8, enquanto Vitreoscilla sp., ENSG301 

criou um biofilme AL fraco e frágil em pH 8 (Figura 25 F). Por outro lado, E. asburiae ENSD102, E. 

ludwigii ENSH201 e B. thuringiensis ENSW401 desenvolveram os biofilmes SAL em pH 8 (Figura 25G). 

Assim, essas linhagens bacterianas sintetizaram dois tipos de biofilmes, ou seja, biofilme AL e SAL, 

dependendo dos níveis de pH. 

Quando essas cepas bacterianas foram cultivadas em SOBG (pH 7) suplementado com 0,3 M de 

NaCl em uma condição de agitação, a taxa de crescimento de Vitreoscilla sp., ENS301 e A. lwoffii 

ENSG302 foi drasticamente reduzido em comparação com E. asburiae ENSD102, E. ludwigii ENSH201 

e B. thuringiensis ENSW401 (Figura 25H). Como o crescimento bacteriano, a formação de biofilme em 

todas essas cepas foi drasticamente reduzida em meios de alta osmolaridade (Figura 25G) em comparação 

com os meios SOBG regulares (Figura 25D). 

 



Bactérias promotoras de crescimento de plantas: conceitos e potencial de uso 

| 46 | 

 

Figura 25. O efeito ambiental no crescimento bacteriano e formação de biofilme, Crescimento das cepas 
bacterianas em meio SOBG em pH 7 (A), pH 4 (B) e condição osmótica alta, ou seja, SOBG contendo 
NaCl 0,3 M (C) em uma condição de agitação, Formação de biofilme em SOBG a pH 7 (D), pH 4 (E), 
pH 8 (F), SOBG contendo 0,3 M NaCl (G) e 1/2 concentração de meio SOBG (H) por diferentes cepas 
bacterianas após 72 h de incubação em condição estática. Os valores são médios e as barras de erro 
indicam desvios padrão (±) de três experimentos independentes. (SOBG: meio otimizado para sal 
acrescido de glicerol). Adaptado de Haque et al. (2021). 
 

Ainda, observando a formação de biofilme em diferentes em resposta a diferentes concentrações 

(12,5, 25, 50, 100, 150 e 200 mg L-1) de Cu, Ni e Pb. Os resultados indicaram que a produção de biofilme 

não foi significativamente diferente entre as cepas bacterianas respondendo a 12,5 a 200 mg L-1 Cu, Ni e 

Pb (Figura 26). 
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Figura 26. Biomassa de biofilmes produzidos por diferentes linhagens bacterianas respondem a várias 
concentrações de Cu, Ni e Pb após 72 h de incubação a 28º C e pH 7,0. Adaptado de Haque et al. (2021). 
 

No entanto, a produção de biofilme foi maior em diferentes concentrações de Cu (11,45 mg L-1) 

e Ni (11,53 mg L-1) em comparação com as diferentes concentrações de Pb (9,52 mg L-1) nessas cepas 

bacterianas. A quantidade de produção de biofilme por E. asburiae ENSD102, E. ludwigii ENSH201, 

Vitreoscilla sp., ENSG301, A. lwoffii ENSG302 e B. thuringiensis ENSW401 variaram de 11,2 a 11,5, 11,2 a 
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11,6, 11,3 a 11,6, 11,3 a 11,6 e 11,4 a 11,7 mg mL−1, respectivamente, em resposta a 12,5 a 200 mg L− 1 

Cu (Figura 26A). 

No caso do Ni, variou de 11,4 a 11,7, 11,1 a 11,5, 11,5 a 11,7, 11,4 a 11,6 e 11,5 a 11,8 mg mL−1 

em E. asburiae ENSD102, E. ludwigii ENSH201, Vitreoscilla sp., ENSG301, A. lwoffii ENSG302 e B. 

thuringiensis ENSW401, respectivamente, respondendo a 12,5 a 200 mg L-1 (Figura 26B). Em 12,5 a 200 

mg L−1 Pb, produção de biofilmes de biomassa por E, asburiae ENSD102, E. ludwigii ENSH201, 

Vitreoscilla sp, ENSG301, A, lwoffii ENSG302 e B, thuringiensis ENSW401 flutuaram de 9,3 a 9,7, 9,2 a 9,7, 

9,5 a 9,9, 9,2 a 9,5 e 9,5 a 9,7 mg mL-1, respectivamente (Figura 26C). 

Por fim, os autores concluem que existe apesar da especificidade para a condição de biossorção 

dos microrganismos, Vitreoscilla sp. ENSG301 e B, thuringiensis ENSW401 foram capazes de remover 

completamente (100%) Cu e Ni em uma concentração inicial de 12,5 mg, L−1, enquanto todas essas cepas 

removeram totalmente (100%) Pb em concentrações iniciais de 12,5 e 25 mg, L−1 em pH 7 e 28◦C. Assim, 

todas essas cepas bacterianas podem ser utilizadas na biossorção de metais pesados de efluentes. 

Em outro ensaio, elaborado por Pinter et al. (2017), os autores objetivaram testar a capacidade 

das bactérias promotoras de crescimento de plantas tolerante ao arsênio em minimizar o efeito tóxico em 

videiras (cv. Malbec) in vitro e ainda a capacidade dessas bactérias em promover a solubilização de fósforo 

e realizar a fixação de N. No estudo foram utilizadas BPCP encontradas na rizosfera de videiras cultivadas 

no campo. Dessa forma, Bacillus licheniformis, Micrococcus luteus e Pseudomonas fluorescens foram selecionados. 

Ao final, os autores concluíram que B. licheniformis e M. luteus demonstraram grande capacidade de 

produzir sideróforos na presença de alta concentração de NaAsO2, contudo, somente M. luteus foi capaz 

de solubilizar fosfatos e fixar N2 e aumentar o teor de proteína das plantas, nas condições do estudo. 

Com relação a ação enzimática, B. licheniformis aumentou a atividade da peroxidase de ascorbato, enquanto 

M. luteus e P. fluorescens aumentaram a atividade da peroxidase. Por fim, os autores concluem que, por 

demonstrar maiores benefícios ao desenvolvimento vegetal, mesmo em condições de contaminação 

ambiental, M. luteus pode ser utilizada como bactéria promotora de crescimento das plantas, além de atuar 

na biorremediação por arsênio.   
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Capítulo 7 

 

Bactérias promotoras de crescimento na nutrição de 
plantas 

 

Atualmente, o Brasil ocupa a posição de um dos maiores produtores de grãos, carnes e fibras, no 

âmbito internacional. Porém, a forma de produção atual vem sendo criticada, sendo necessário incorporar 

técnicas de cultivo que visam manter o equilíbrio ambiental (Silva et al., 2021). No contexto da produção 

agropecuária, os aspectos de fertilidade do solo e nutrição de plantas são essenciais para obtenção de altas 

produtividades. 

Dentre os macronutrientes, o nitrogênio (N) é o que se destaca por ter maior interação ambiental 

e ainda, pelas possíveis reações no solo intermediadas por microrganismos (Epstein & Bloom, 2006) além 

de, a nível fisiológico, participar da composição de ácidos nucléicos, proteínas, polissacarídeos, clorofila 

e ademais (Moreira; Siqueira, 2006). De acordo com Dartora et al. (2013), a alta demanda nutricional da 

planta por N aliado a baixa concentração desse elemento em solos brasileiros, o considera um nutriente 

limitante ao crescimento vegetal. Dessa forma, a adução nitrogenada tornou-se uma prática 

imprescindível, no qual o uso de fertilizantes inorgânicos é a principal forma de adubação do nutriente. 

Na natureza, uma grande quantidade de organismos procariotos é capaz de realizar 

transformações com o nitrogênio atmosférico, de forma a transforma-los em compostos prontamente 

disponíveis às plantas. Tal processo é conhecido como fixação biológica de nitrogênio (FBN). Dentre as 

diversas alternativas sustentáveis para influenciar a captação de nitrogênio pelas plantas, a adição de 

bactérias promotoras de crescimento das plantas é citada como pratica aceita. Segundo Taiz et al. (2017), 

as bactérias diazotróficas apresentam a capacidade de captar e reduzir o nitrogênio atmosférico (N2) a 

amônia (NH3) pela quebra da ligação tripla do N com ação das enzimas nitrogenase, incrementando, 

dessa forma, a produtividade dessas culturas.  

Resultados similares foram obtidos por Dartora et al. (2016) ao analisar a resposta do milho sob 

inoculação com cepas de bactérias promotoras de crescimento de plantas. No presente ensaio, os autores 

apresentam seis diferentes tratamentos: (1) testemunha (sem N e sem inoculação); (2) 30 kg de N ha-1 na 

semeadura (N1); (3) 160 kg de N ha-1 (N1 + 130 kg de N ha-1 como cobertura); (4) N1 + A. brasilense, 

Ab-V5; N1 + A. brasilense, HM053; (5) N1 + Azospirillum sp. L26; N1 + Azospirillum sp. L27; (6) N1 + 

Enhydrobacter sp. 4331; N1 + Rhizobium sp. 8121. Ao final, os autores concluíram que a linhagem Rhizobium 

sp. 8121 e o isolado Azospirillum sp. A L26, associado à adubação nitrogenada de 30 kg de N ha-1, 

demonstrou produtividade equivalente à adubação nitrogenada de 160 kg de N ha-1, demonstrando 

grande potencial de uso no momento da inoculação de sementes de milho.  
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Entretanto, resultados diferentes foram encontrados por Sala et al. (2008) ao estudar o uso de 

bactérias diazotróficas endofíticas na cultura do trigo em interação com a adubação nitrogenada. Na 

condição do experimento foram empregados três isolados de bactérias ((IACAT-8-Azospirillum brasilense, 

IAC-HT-11- Achromobacter insolitus e IAC-HT-12-Zoogloearamigera), dois genótipos de trigo (ITD- 19-

Triticum durum e IAC-370-Triticum aestivum) e três doses de N (0, 60 e 120 kg ha-1). Os autores observaram 

aumento significativo na produção de biomassa e de N acumulado com a inoculação de A. brasilense e A. 

insolitus no genótipo IAC-370 com adição da adubação nitrogenada. Com relação a produtividade, 

somente houve incrementos com a inoculação de A. insolitus associado a dose de 120 kg ha-1 de N. 

Não apenas para cultivo de grãos, mas o uso de cepas bactérias pode apresentar incrementos na 

produtividade de diversas espécies. Flores-Felix et al. (2018) estudando os efeitos da inoculação de duas 

cepas Rhizobium e Phyllobacterium na cultura do morangueiro observaram que, ambas as cepas foram 

capazes de promover o crescimento de frutos de morango, incrementando de forma significativa o teor 

dos biocompostos como, vitamina C e ácidos orgânicos. Sendo que, morangos obtidos de plantas 

inoculadas com Phyllobacterium obtiveram maiores concentrações de pelargonidina 3-O-rutinosídeo 

(precursor de antocianinas) e de derivados de ácido p-cumárico. Além disso, morangueiros inoculados 

com Rhizobium originaram frutos com maiores quantidades de ácido oxálico, aconítico, p-cumárico e 

elágico e seus derivados. Portanto, os autores concluem que o uso de inoculações com tais cepas na 

cultura do morangueiro apresenta vantagens em relação ao uso de fertilizantes inorgânicos concomitando 

em frutos com maior valor nutricional. 

Na literatura, outra ação importante das bactérias promotoras de crescimento de plantas é dita a 

respeito da solubilização de fosfatos. O fósforo é considerado um macronutriente para as plantas. Em 

seu papel fisiológico, ele atua como elemento regulador em vias metabólicas e reações bioquímicas (Taiz 

et al., 2017). Entretanto, a baixa disponibilidade de fosforo às plantas está correlacionada às formas 

orgânicas e inorgânicas encontradas no solo. Em regiões tropicais, tal como no Cerrado, os Latossolos 

Vermelhos Distroférrico, especialmente de textura argilosa, apresentam elevados teores de óxidos de 

ferro e alumínio, e boa parte do fósforo fica fixado ao invés de disponível para as plantas. Malavolta 

(1980) cita que, mesmo que presente em grandes quantidades, o fósforo normalmente encontra-se em 

formas insolúveis, não disponíveis para as plantas. 

Em função disso, é necessário aplicações de fertilizantes fosfatados em grandes concentrações, 

ocasionando aumento nos custos de produção agrícola (Hungria et al., 2011). Nesse sentido, Rafi et al. 

(2019) relacionam que o uso de microrganismos solubilizadoras de fosfato é uma alternativa viável para 

a aplicação de fertilizantes fosfatados em áreas agrícolas. 

Por via metabólica, a capacidade dos microrganismos em solubilizar fosfatos é relacionada a 

exsudação de ácidos orgânicos, tais como ácido glucônico, ácidos 2-cetoglucônico, lático, isovalérico, 

isobutírico, acético, glicólico, malônico, maléico, oxálico, propiônico, tartárico, butírico, cítrico, fumárico 

e succínico (Taha et al., 1969; Rodriguez, 1999; Lin et al., 2006; Johnson; Loeppert, 2006; Yi, 2008; 
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Puente, 2009; Marra et al., 2012; Shrivastava, 2018). Na tabela 7 estão dispostos uma relação entre 

microrganismos secretores e os ácidos orgânicos responsáveis pela solubilização de fósforo.  

 

Tabela 7. Correlação entre microrganismos solubilizadores de fósforos e os ácidos secretados 

responsáveis pela ação. Adaptado de Rawat et al. (2020). 

Microrganismos solubilizadores de 

fosfato 
Ácidos orgânicos Referências 

Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Paenibacillus sp. 
Ácido oxálico, málico, fórmico, 

acético, tartárico, glucônico 
Chawngthu et al. (2020) 

Trichoderma sp. 
Ácido lático, fumárico, ascórbico, 

isocítrico, fumárico, ascórbico 
Bononi et al. (2020) 

Pantoea agglomerans NCTC 9381, Pantoea 

vagans LMG 24199, Pseudomonas azotoformans 

NBRC 12693, Enterobacter ludwigii EN-119, 

Serratia quinivorans 4364 

Ácido cítrico, fumárico, ácido, ácido 

succínico, glucônico, oxálico 
Rfaki et al. (2020) 

Leclercia adecarboxylata B3 
Ácido fórmico, glucônico, malônico, 

acético, cítrico, succínico 
Teng et al. (2019b) 

Penicillium oxalicum, Aspergillus niger 
Ácido oxálico, fórmico, tartárico, 

málico, cítrico, acético 
Li et al. (2016) 

Aspergillus niger FS1, Eupenicillium ludwigii 

FS27, Penicillium islandicum FS30, Penicillium 

canescens FS23 

Ácido cítrico, glucônico, oxálico Mendes et al. (2013) 

Pseudomonas poae BIHB 751 
Ácido glucônico, cetoglucônico, 

cítrico, málico 
Vyas e Gulati (2009) 

Trichoderma flavus, Trichoderma helicus, 

Penicillium purpurogenum, Penicillium 

janthinellum 

Ácido glucurônico, glucônico, 

succínico, butírico, valérico, cítrico, 

fumárico, propiônico e acético 

Scervino et al. (2010) 

Acinetobacter rhizosphaerae BIHB723 Ácido glucônico, fórmico, oxálico Gulati et al. (2010) 

Pseudomonas trivalis BIHB 769 
Ácido glucônico, cetoglucônico, lático, 

fumárico, málico, succínico 
Vyas and Gulati (2009) 

Arthrobacter HY-505 Ácido oxálico, glucônico, lático, cítrico Yi et al. (2008) 

Pseudomonas corrugata NRRLB-30409 Ácido 2-cetoglucônico Trivedi & Sa (2008) 

Bacillus megaterium CC-BC10, Serratia 

marcescens CC-BC03 

Ácido cítrico, lático, propiônico, 

glucônico 
Chen et al. (2006) 

 

Além disso, Canellas et al. (2006) relatam que a liberação de prótons de H+, liberado por meio da 

ação bacteriana durante os processos de fixação biológica de nitrogênio na assimilação de NH4 e durante 

a atividade da enzima H+-ATPase, pode ocasionar no aumento da disponibilidade de fosfatos para o 

meio. Outras vias de liberação de fosfatos, se dá pela formação de exopolissacarídeos por microrganismos 



Bactérias promotoras de crescimento de plantas: conceitos e potencial de uso 

| 52 | 

e suas interações com os compostos presentes no solo (Shrivastava, 2018) e, produção de sideróforos 

(peptídeos ligados com moléculas de ferro). Segundo Hernandez (2015), a ligação a formação desses 

sideróforos resultam na liberação de moléculas de fósforo, estando disponíveis para as plantas. 

Dado o contexto, Souza et al. (2016) analisaram o efeito de bactérias endofíticas como 

bioinoculantes em mudas micropropagadas de bananeira. Foram utilizadas, ao total, de 24 cepas de 

bactérias promotoras de crescimento de plantas, pertencentes aos gêneros: Bacillus spp., Bacilo spp., 

Rhizobium spp., Klebsiella spp., Lysinibacillus spp., Paenibacillus spp., Sporolactobacillus spp. e Strenotrophomonas 

spp. Ao decorrer do processo, foram avaliados os parâmetros: comprimento e diâmetro do pseudocaule, 

massa fresca e seca da parte aérea e do sistema radicular. Ao final, os autores concluíram que os isolados 

EB-50 (Bacillus sp.) EB-133 (Bacillus amiloliquefaciens), EB-55 (Bacillus subtilis) promoveram maior interação 

com mudas micropropagadas de bananeira, apresentando maior qualidade de muda no que diz respeito 

aos parâmetros de comprimento e diâmetro do pseudocaule e maiores valores de massa seca e fresca, 

tanto área quanto subterrânea da cultivar.  

Porém a capacidade de microrganismos solubilizarem fosfatos não é restrita a FMA, Baldotto et 

al. (2014) estudaram o desempenho de mudas de abacaxi inoculadas com bactérias solubilizadoras de 

fosfato. No presente ensaio, os autores objetivaram (1) selecionar e caracterizar bactérias diazotróficas 

com potencial de solubilização de fosfatos, em ensaios in vitro e (2) avaliar o desempenho inicial dos 

abacaxizeiros ‘Imperial’ e ‘Pérola’, em resposta à inoculação das bactérias selecionadas, combinadas com 

fosfato de rocha. Dessa forma, os autores observaram que 11 dos 20 isolados utilizados nos ensaios 

foram capazes de solubilizar fosfato in vitro, aumentando o teor de P em 183%, entretanto, houve 

diminuição em 38% do pH do meio de cultura, em relação ao controle. Para as condições do ensaio in 

situ¸ os autores observaram diferenças significativas no desenvolvimento inicial do abacaxi com a 

inoculação das BPCP.  

A inoculação das plantas com tais organismos combinados com o uso de fosfato de Araxá 

resultou no aumento de 173% da matéria seca das folhas e 179% da área foliar, além do acúmulo de 148, 

220 e 143% de N, P, K, respectivamente, no tecido foliar. No mais, os autores observaram que a cepa 

UENF114111 (Burkholderia sp.) desempenhou a maior capacidade de solubilizar fosfato in vitro para 

ambas cultivares de abacaxi, por outro lado, no ensaio in situ, os melhores resultados foram obtidos pela 

cepa UENF117111 (Burkholderia silvatlantica). No que diz respeito a resposta das cultivares mediante as 

inoculações, a cultivar Pérola apresentou maior interação com as linhagens bacterianas, apresentando 

maiores taxas de crescimento e maior acúmulo de nutrientes, quando comparado com a cultivar Imperial. 

Por fim, os autores concluem que a aplicação combinada de bactérias diazotróficas solubilizadoras de 

fosfatos, do gênero Burkholderia, e fosfato de Araxá pode ser empregada em mudas de abacaxizeiro, 

visando a melhorar seu desempenho inicial 

Além disso, a associação sinérgica de múltiplos microrganismos, pode trazer benefícios a planta 

hospedeira. Lopes et al. (2019) ao estudar o efeito de co-inoculações de bactérias promotoras de 



Bactérias promotoras de crescimento de plantas: conceitos e potencial de uso 

| 53 | 

crescimento em plantas de mandioca micropropagada objetivaram identificar os efeitos da inoculação de 

BPCP e do fungo micorrízico arbuscular (FMA), Glomus clarum. Dessa forma, foram utilizadas as 

seguintes cepas: Azospirillum amazonense (BR 11140), Herbaspirillum seropedicae (BR 11175), Gluconacetobacter 

diazotrophicus (BR 11284) e Streptomyces sp. (S 30), isoladas e em mistura com dupla inoculação (Streptomyces 

sp. + A. amazonense), (Streptomyces sp. + H. seropedicae), (Streptomyces sp. + G. diazotrophicus), (A. amazonense 

+ H. seropedicae), (A. amazonense + G. diazotrophicus), (H. seropedicae + G. diazotrophicus). Dessa forma, nas 

condições do experimento, não houve diferença significativa no que diz respeito ao comprimento de 

raízes, para BPCP quando analisadas individualmente na presença ou ausência de FMA. Entretanto, os 

tratamentos compostos pelos inóculos BR 11140 (A. amazonense), BR 11284 (G. diazotrophicus) e quando 

co-inoculado com S30 + BR 11284 (Streptomyces sp. + G. diazotrophicus) e S30 + BR 11175 (Streptomyces sp. 

+ Herbaspirillum seropedicae) estimulou o crescimento radicular em 93%, 48% e 46%, respectivamente, em 

relação às plantas não inoculadas.  

Em relação as avaliações de espessura do caule da mandioca, os maiores valores foram 

encontrados quando as plantas foram inoculadas com BR 11140 (A. amazonense) (65 DAP) e após dupla 

inoculação com S30 + BR 11140 (Streptomyces sp. + A. amazonense) com aumento de 40% e 33,6%, 

respectivamente, quando comparados com o controle nitrogenado (N). Sugerindo então, que uma vez 

feita as inoculações ou co-inoculações, a adubação nitrogenada se torna desnecessária. Porém, no que diz 

respeito ao teor de fósforo na matéria seca da parte área, não houve diferença significativa quando as 

plantas foram inoculadas com BPCP e co-inoculadas com G. clarum. Porém, observou-se que as plantas 

apresentaram restrições de desenvolvimento na ausência de G. clarum, o que pode estar relacionado às 

limitações na disponibilidade de P. Por fim, os autores concluem que a inoculação combinada de BPCP 

na presença de Glomus clarum foi significativa na mandioca e melhorou o crescimento da planta ao longo 

do tempo, como em todas as variáveis estudadas. E ainda, a coinoculação de BPCP e FMA pode atender 

a necessidade de N para mandioca, implicando redução no uso de fertilizante nitrogenado. 

Em ervilhas, Oteino et al. (2015) estudaram a capacidade de solubilização de fosfato por isolados 

de Pseudomonas spp. Os autores observaram que plantas inoculadas com BPCP apresentaram maiores 

taxas de crescimento, mesmo em condições limitantes de fosfato solúvel, sendo que tais cepas foram 

capazes de solubilizar de 400 a 1300 mg/L de fosfato. Portanto, com base nos resultados obtidos, os 

autores concluem que o uso de cepas de Pseudomonas, e em particular Pseudomonas fluorescens, podem ser 

utilizadas como biofertilizantes microbianos em cultivos comerciais de ervilha. 

Na literatura, podem ser encontrados uma série de ensaios utilizando cepas bacterianas com o 

potencial de solubilização de fósforo, além de, desencadearem outros processos fisiológicos culminando 

na promoção do desenvolvimento vegetal (Tabela 8). 
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Tabela 8. Lista de microrganismos solubilizadores de fosfato, seu hospedeiro, capacidade de 
solubilização de fosfato e atributos promotores de crescimento. Adaptado de Rawat et al. (2020). 

Microrganismo Hospedeiro 

Quantidade de 

fósforo 

solubilizado 

(µg.mL-1) 

Promoção de crescimento 

de plantas 
Referências 

Serratia plymuthica 

BMA 1 
Vicia faba 450 

Melhora a absorção de fósforo 

em raízes e brotos, biomassa 

da planta e incrimento na 

altura da planta. Aumenta o 

teor de carotenóides e clorofila 

nas folhas 

Borgi et al. 

(2020) 

Streptomyces laurentii Sorgo bicolor 206,65 

Produção de sideróforos, AIA, 

ACC deaminase, solubilização 

de potássio, formação de 

osmólitos, produção de 

áçucares solúveis, sob estresse 

hídrico 

Kour et al. 

(2020) 

Pantoea spp. 
Capsicum 

annuum 
851,61 

Produção de IAA, produção de 

fitase, incremento na biomassa 

da parte aérea da raiz, área 

foliar e número de folhas 

Li et al. (2020) 

Pseuomonas sp. P34 
Triticum 

aestivum 
101,6 

Produção de sideróforos, 

aprimoramento em 

características de raiz e 

acúmulo de matéria seca da 

planta 

Liu et al. 

(2019) 

Klebsiella sp. MR13 Oryza sativa L. 392 

Aumento na produção de 

matéria seca, produtividade de 

grãos da cultura 

Rasul et al. 

(2019) 

Bacillus megaterium 

C222 
Brassica napus 119,37 

Incremento no teor de fósforo 

e biomassa 

Zheng et al. 

(2019) 

Azospirillum brasilense 

DSM1690 

Triticum 

aestivum 
18,00 

IAA, peroxidase, produção de 

ascorbato peroxidase sob 

condição de estresse salino 

Kadmir et al. 

(2018) 

Aspergillus niger S-36 Cicer arietinum 366,25 
Aumento da biomassa da parte 

aérea da raiz e clorofila 

Saxena et al. 

(2015) 

Staphylococcus scirui, 

Bacillus pumilus, 

Bacillus subtilus, 

Bacillus cereus 

Oryza sativa 192,00 

Incremento de rendimento em 

plantas tratadas seguido de 

aumento da absorção de 

fósforo na parte aérea, raiz, 

grãos 

Rajapaksha & 

Senanayake 

(2011) 

Enterobacter aerogenes 

sp. NII-0907 

Enterbacter aerogenes 

sp. NII-0929 

Enterobacter asburiae 

Vigna 

unguiculata 

76,30 

60,10 

79,50 

IAA, sideróforos, produção de 

HCN, diâmetro das folhas, 

comprimento da parte aérea, 

raízes de mudas e biomassa de 

plantas inoculadas 

Deepa et al. 

(2010) 
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Microrganismo Hospedeiro 

Quantidade de 

fósforo 

solubilizado 

(µg.mL-1) 

Promoção de crescimento 

de plantas 
Referências 

sp. 

NII-0934 

Azotobacter sp. PSRB7 

Enterobacter sp. 

PSRB19 

Pseudomona putida 

PSRB6 

Bacillus subtilis PSRB32 

Lycopersicum 

esculentum 

143,00 

141,00 

100,00 

126,00 

Aumento da biomassa da parte 

aérea das raízes e absorção de 

fósforo em plantas inoculadas, 

incidência reduzida de murcha 

de Fusarium em mudas 

tratadas em comparação ao 

controle 

Hariprasad & 

Niranjan 

(2009) 
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Capítulo 8 

 

Bactérias promotoras de crescimento e fitohormônios 

 

Os fitohormônios são definidos como compostos orgânicos e endógenos que, em baixas 

concentrações (inferiores a 1 µM), promovem, inibem ou alteram os processos morfológicos e 

fisiológicos das plantas, afetando diretamente o crescimento e desenvolvimento das plantas (Castro, 2005; 

Taiz et al., 2017). Entre o grupo conhecido de hormônios vegetais, as auxinas desempenham papéis no 

desenvolvimento radicular, divisão celular, alongamento e diferenciação celular, estimulação da 

germinação de sementes, desenvolvimento do xilema nas raízes, formação de raízes adventícias, 

tropismo, floração, frutificação, formação de pigmentos, biossíntese de metabólitos. e resistir a fatores 

de estresse (Taiz et al., 2017). Este grupo de fitohormônios foi definido por Cleland (1999) como 

substâncias naturais e sintéticas que estimulam o alongamento de coleóptilos e segmentos caulinares, com 

espectro de atividade biológica semelhante, mas não necessariamente igual, ao ácido indol-3-acético. 

Nesse sentido, Patten et al. (1996) postula que para a produção do ácido indol-3-acético (AIA), 

relatada como principal auxina, é necessário a presença da molécula percursora triptofano. Diversas 

espécies de microrganismos possuem a capacidade de sintetizar tais auxinas, quando estabelecidas 

interações com as plantas. Segundo Solano et al. (2008) para promover a produção das auxinas, as 

bactérias possuem um metabolismo secundário para detoxificação de compostos, produzindo triptofano, 

por consequência. 

Há ainda, o grupo de bactérias capazes de sintetizar a enzima 1-aminociclopropano-1-caboxilato 

(ACC) deaminase, cuja principal função é a de regular os níveis de etileno em plantas. O etileno é o 

principal hormônio relacionado ao crescimento e senescência vegetal, ao qual em grandes quantidades se 

torna prejudicial a planta. Portanto, a ACC deaminase é fundamental para normalizar os níveis desse 

fitohormônio (Ma et al., 2016). 

Outros fitohormônios conhecidos são as citocininas e giberelinas. As citocininas são assim 

chamadas porque estimulam a citocinese (divisão celular) e o desenvolvimento de brotos laterais. Tais 

fitohormônios são produzidos nas raízes e transportados através do xilema para todas as partes da planta. 

Embriões e frutos também produzem citocininas (Demason, 2005).  
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Tabela 9.  Interação de bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCP) e seus efeitos benéficos às plantas. Fonte: Adaptado de Gao et al. (2022). 
Espécie vegetal BPCP Efeito ou mecanismo Referência 

Aveia (Avena sativa)  Klebsiella sp. Regula do conteúdo de íons e níveis de prolina Sapre et al. (2018) 

Cevada (Hordeum vulgare) 
 Curtobactéria sp. Regula o conteúdo de prolina Cardinale et al. (2015) 

Hartmannibacter diazotrophicus Aumenta a atividade da ACC deaminase Suarez et al. (2015) 

Milho (Zea mays) 

Bacillus atrophaeus Alivia o estresse salino Kerbab et al. (2021) 

Azotobacter sp. Promove a absorção de nutrientes nas plantas Hamdia et al. (2004) 

Bacillus amyloliquefaciens SQR9 

Melhora atividade da enzima antioxidante e 

aumenta a expressão de genes de resposta ao 

estresse salino 

Chen et al. (2016) 

 Bacillus sp. 

Aumento das atividades enzimáticas e dos 

teores de prolina e açúcar solúvel sob estresse 

salino; regula a atividade da ACC deaminase 

Misra et al. (2020) 

 Pseudomonas sp. 
Aprimora o conteúdo de prolina e AIA e a 

produção de exopolissacarídeos 
Nadeem et al. (2009) 

 Rhizobium sp. Regula a biossíntese de pigmentos Bano el atl. (2009) 

Arroz (Oryza sativa) 

Bacillus aryabhattai, Achromobacter denitrificans e 

Ochrobactrum intermedium 
Alivia o estresse salino Sultana et al. (2020) 

Bacillus pumilus e Pseudomonas pseudoalcaligenes Aumenta a absorção de nutrientes Jha et al. (2013) 

Glutamicibacter sp. YD01 Regula os níveis de etileno Ji et al. (2020) 
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Espécie vegetal BPCP Efeito ou mecanismo Referência 

Micrococcus sp. Aumentando os níveis de AIA Sukweenadhi et al. (2015) 

Rhizobacteria pseudomonas Regula a atividade da ACC deaminase Jha et al. (2013) 

Trigo (Triticum aestivum) 

Aeromonas sp. 
Regula o teor de etileno e alivia o estresse 

salino 

Ashraf et al. (2004) 

 Bacillus sp. Regulando a atividade da ACC deaminase Pourbabaee et al. (2016) 

Pseudomonas fluorescence, Bacillus pumilus e 

Exiguobacterium aurantiacum 

Aumenta a produção de substâncias osmóticas Nawaz et al. (2020) 

 Klebsiella sp. Regulação do conteúdo de íons, níveis de 

prolina e atividade de enzimas antioxidantes 

Singh et al. (2017) 

Pepino (Cucumis sativus) 

 Bacillus sp. Ajusta a atividade da ACC deaminase Nadeem et al. (2016) 

 Burkholdera sp. 
Mantém o equilíbrio hídrico e regulando o 

conteúdo de pigmento fotossintético 

Kang et al. (2014) 

Morango (Fragaria 

ananassa) 

 Kocuria sp. Aumenta a solubilização de fosfato Kore et al. (2013) 

Algodão (Gossypium 

hirsutum) 
 Pseudomonas sp. 

Aumenta a produção de conteúdo de prolina, 

AIA e exopolissacarídeos 

Yao et al. (2010) 

Tomate (Solanum 

lycopersicum) 

Rizobactérias promotoras de crescimento 
Alivia o estresse hídrico e aumenta a absorção 

de K+ 

Cordero et al. (2018) 

 Achromobacter sp. Regula a produção de etileno Mayak et al. (2004) 

 Enterobacter sp. Reduz a produção de etileno   

Sphingomonas sp. 
Induz a produção de exopolissacarídeos e 

prolina 

Halo et al. (2015) 

Ervilha (Pisum sativum)  Arthrobacter sp. Aumenta a absorção de nutrientes Barnawal et al. (2014) 
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Espécie vegetal BPCP Efeito ou mecanismo Referência 

 Rhizobium sp. Regula a síntese de pigmentos Barnawal et al. (2014) 

 Variovorax sp. Aumenta a atividade da ACC deaminase Wang et al. (2016) 
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Por sua vez, dentre as giberelinas mais conhecida é o ácido giberélico é o que se destaca. Segundo 

Castro et al. (2005), as giberelinas determinam importantes alterações fisiológicas nas plantas, ou seja, 

interferem na floração, na expressão sexual, na senescência, na descamação, na germinação e na ruptura 

da dormência. A tabela 9 ilustra os diferentes mecanismos de ação de diferentes bactérias promotoras de 

crescimento de plantas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, descritas na literatura. 

Em estudo realizado por Galdiano Junior et al. (2011) quatro isolados de rizobactérias foram 

obtidos dentre eles, Bacillus spp., Burkholderia spp., Curtobacterium spp. e Enterobacter spp., ao qual buscaram 

analisar a capacidade produtora de compostos de ácido 3-indol acético (AIA) ou seus percursores, 

inoculadas em plantas de orquídea (Cattleya walkeriana). Dessa forma, os autores observaram que plantas 

inoculadas Bacillus spp., Burkholderia spp., Curtobacterium spp., apresentaram maior quantidade de ácido 3-

indol lático e indol-3-acetaldeído. Sendo que em plantas inoculadas com Enterobacter spp. observou-se a 

prevalência de ácido 3-indol acético e 3-indol-pirúvico. 

Na cultura da soja (Glycine max L.) foi relatado, também, a participação de rizobactérias na 

formação de hormônios vegetais. Paula et al. (2021) realizaram a caracterização de isolados bacterianos 

de Bacillus sp., quanto a atividade biológica de plantas de soja. Os autores observaram, portanto, a 

produção de AIA variou entre 8,56 a 31,33 µg mL-1, além de conferir as plantas ação inibitória (moderada-

alta) contra fungos fitopatogênicos. 

Analisando a capacidade de substituição do ácido indol-3-butírico (AIB) no enraizamento de 

estacas semi-lenhosas de oliveira (Olea europaea L.) por uso de inoculações com bactérias diazotróficas, 

Silva et al. (2017) utilizaram as seguintes cepas: Azospirillum brasilense (BR11001t), Azospirillum amazonense 

(BR11040t), Herbaspirillum seropedicae (BR11175t) e Burkholderia brasilensis (BR11340t) para avaliar o 

potencial de enraizamento de oliveira nas cultivares Ascolano 315, Arbequina e Grappolo 541. Por fim, 

os autores observaram que tais isolados apresentaram uma produção de AIB variando de 110,53 a 383,58 

µg mL-1. Todos os grupos de isolados apresentam potencial de enraizamento de estacas de oliveira, com 

certa especificidade para os grupos de isolados estudados, representando desempenho semelhante ao 

proporcionado pelo AIB. 

Relatos da capacidade de produção de compostos potencialmente bioestimulantes produzidos 

por Pseudomonas também são encontrados na literatura. Oliveira et al. (2021) caracterizou a capacidade de 

produzir substâncias promotoras de crescimento vegetal por Pseudomonas putida e Pseudomonas sp. em 

plantas de Piper tuberculatum. Os resultados obtidos pelos autores revelaram que ambos isolados 

sintetizaram AIA, principalmente sob alta concentração de triptofano, com valores máximos de 125 a 90 

µg mL-1. Além disso, P. putida foi demonstrou aptidão para produção de sideróforos e produziu 56.56 µg 

mL-1 de fosfato solúvel. Em contraste, P. sp.  não produziu sideróforos, nem solubilizou fosfato.
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Capítulo 9 

 

Bactérias promotoras de crescimento no biocontrole de 
fitopatógenos 

 

O controle fitossanitário em grande parte das lavouras, em sua maioria, é realizado por meio da 

aplicação de agrotóxicos, ao qual, além de aumentar o custo de produção de alimentos, acarreta em 

impactos ambientais quando manejados de maneira inadequada. Nesse sentido, há interesse crescente no 

uso de microrganismos endofíticos como ferramentas para o biocontrole de fitopatógenos em diferentes 

agroecossistemas, devido à sua atividade antagônica contra diferentes microrganismos e, portanto, um 

importante e inexplorada fonte de agentes para o biocontrole de pragas e doenças de plantas (Benhamou 

et al., 2000; Sturz; Nowak, 2000; Sessitsch et al., 2004; Schulz; Boyle, 2005). 

Base nisso, Baker e Cook (1974) definem que o controle biológico como a redução do inoculo 

ou de atividades determinantes de doença provocados por um patógeno ou parasita, nos seus estados de 

atividade ou dormência, por um ou mais organismos, realizados naturalmente ou pela manipulação do 

hospedeiro ou antagonista, ou pela introdução em massa de um ou mais antagonistas, atuando como 

fungicida microbiológico. 

Segundo Sapadaro & Gullino (2004), para que um microrganismo seja considerado um bom 

antagonista, deve apresentar algumas características, dentre elas: (1) estabilidade genética, (2) eficácia em 

baixas concentrações, (3) atuar contra uma grande gama de fitopatógenos, (4) apresentar poucas 

exigências nutricionais, (5) tolerância à condições de estresse ambiental, cultivo em meios baratos, (6) não 

ser patogênico, (7) não produzir metabólitos tóxicos para as plantas ou para seres humanos e (8) 

apresentar compatibilidade com outros tipos de controle de fitopatógenos. 

 

MODO DE AÇÃO DAS BACTÉRIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO 

O modo de ação das BPCP está diretamente correlacionado com o tipo de microrganismo 

envolvido e o alvo sob qual é aplicado (Cook, 1993). Dentre os modos de ação, destacam-se: 

Antagonismo: Refere-se à capacidade de bactérias associadas a rizosfera em exsudar substâncias 

capazes de inibir o crescimento de microrganismos fitopatogênicos (Benaissa, 2019). Segundo Jijakly, M 

(2003) a produção de antibióticos é um dos mecanismos utilizados pelas BPCP na prevenção de ataques 

fitopatogênicos e na supressão de doenças bióticas. Dentre os gêneros reconhecidos na literatura que 

possuem a capacidade de exsudar tais substâncias, destacam-se: Paenibacillus spp. e Bacillus spp. (Kokalis-

Burell, 2005). 
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Maksimov et al. (2011) relatam que os antibióticos são capazes de interferir na síntese de paredes 

celulares de patógenos, estruturas de membrana celular e na biogênese de organelas celulares. Diversos 

ensaios na literatura relatam sobre a supressão de patógenos 

mediada por antibióticos, dentre os quais, incluem principalmente Pseudomonas spp. produzindo 2,4-

diacetil-floroglucinol (Keel et al., 1990; 1992; Souza et al., 2003; Rai et al., 2017) fenazina (Thomashow 

et al., 1990; Chin-A-Woeng et al., 1998; Mazurier et al., 2009) pioluteorina (Hassan et al., 2011; Ramette 

et al., 2011), pirrolnitrina (Upadhyay et al., 2011; Huang et al., 2018), cianeto de hidrogênio (Lanteigne et 

al., 2012), Bacillus spp. produzindo bacilomicina D (Xu et al., 2013), micossubtilina (Mihalache et al., 2018; 

Radovanovic et al., 2018) e outros lipopeptídeos, incluindo iturina A, fengicina e surfactina (Guevara-

Avendaño et al., 2020). 

Concorrência: Outro mecanismo utilizado por BPCP diz a respeito da competição por espaço, 

nutrientes e outros fatores ambientais aos quais se tornam limitantes ao crescimento microbiano. O 

inóculo bacterianos devem ter a capacidade de proliferar e colonizar, eficientemente, o sistema radicular 

das plantas gerando, dessa forma, os microrganismos devem se estabelecer na rizosfera em níveis de 

densidade populacional suficiente para gerar benefícios às plantas (Bloemberg et al., 2001). 

Segundo Philippot et al. (2013) a competição por espaço e nutrientes nas superfícies radiculares 

é considerado um antagonismo indireto, atuando contra patógenos que dependem de tais recursos. 

Formação de biofilmes: Caracterizados como agregados estruturalmente complexos de células 

microbianas ligadas a uma superfície, ao qual é recoberta por uma matriz polimérica extracelular (Glupta 

et al., 2017). O biofilme tem a capacidade de fornecer proteção contra injúrias externas e estresse abiótico, 

pois atuam como barreira protetora que impede a penetração de fitopatógenos, liberando uma gama de 

enzimas e reduzindo a competição microbiana. 

Enzimas líticas: são caracterizadas como proteínas especializadas em deter a ação de fungos 

fitopatogênicos, propagados por hidrolise através dos componentes de parece celular (Glick, 2012). Além 

de atuar no biocontrole, tais enzimas desempenham papel na reciclagem de nutrientes através da 

decomposição da matéria orgânica, aumentando a disponibilidade de nutrientes (Karthik et al., 2017). 

Produção de sideróforos: são compostos que contribuem para o biocontrole evitando que 

patógenos adquiram Fe, limitando sua proliferação, conforme observado por Rajkumar et al. (2010). 

Ainda, relatos na literatura assumem um papel importante das BPCP no evento conhecido como 

resistência sistêmica induzida que é responsável por uma reação mais eficiente contra uma grande 

variedade de patógenos (Beneduzi et al., 2012; Novo et al., 2018). 

Melhoria da resistência ao estresse: A indução de resistência sistêmica é definida como um 

estado de resistência ativa, devido a ação de um agente inoculador após a infecção por um patógeno. Tal 

resistência confere proteção, não especifica, contra um amplo espectro de patógenos, incluindo 

nematoides, fungos, vírus e bactérias (Beneduzi et al., 2012). Segundo Pieterse et al. (2002) a indução de 

resistência pode ser induzida por bactérias benéficas, entretanto, quando induzida por ação de 
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fitopatógenos é denominada de resistência sistêmica adquirida, ao qual envolve a ação do ácido salicílico 

e alterações na expressão genica de proteínas.  

Zamioudis et al. (2012) rotulam que a ação das BPCP desencadeia a ativação de jasmonato e 

etileno, o qual estão diretamente relacionados a defesa vegetal ou na ação de mecanismos de defesa dos 

tecidos distais da planta, culminando em alterações morfológicas e metabólicas do hospedeiro. Como o 

observado por Pokhare et al. (2012), no qual plantas de trigo tratadas com eliciadores químicos 

demonstraram fortalecimento de parede celular, acúmulo de proteínas e enzimas relacionadas a 

patogênese (quitinase, peroxidase, polifenol oxidase) em resposta a ação de nematoides de cisto 

(Heterodera avenae). 

Millan et al. (2022) buscaram identificar metabólicos antifúngicos produzidos por Metschnikowia 

pulcherrima para o biocontrole de fungos patogênicos em pós colheita, em particular Botrytis cinerea, agente 

causador da podridão cinzenta. Ao passo, foram identificadas um total de 35 metabólitos secretados, 

potencialmente envolvidos no biocontrole do mofo cinzento. Em análises subsequentes in vitro e ensaios 

in vivo permitiram identificar novos compostos antifúngicos, sendo o ácido 3-amino-5-metil hexanóico, 

bifenil-2,3-diol e sinapaldeído. O qual, ocasionaram redução entre 90-100% na infecção de frutos de 

tomate e maçã com B. cinerea. Além disso, os dois primeiros metabólitos protegeram os tomates contra a 

infecção por Alternaria alternata. Em análise microscópica, os autores observaram que esses metabólitos 

afetaram negativamente a integridade da membrana celular e a morfologia micelial de B. cinerea e 

aumentaram o nível intracelular de espécies reativas de oxigênio (Figura 27). 

 



Bactérias promotoras de crescimento de plantas: conceitos e potencial de uso 

| 64 | 

 

Figura 27. Perda da integridade da membrana citoplasmática e acúmulo de espécies reativas de oxigênio 
(ERO) intracelular em esporos de B. cinerea após incubação com os metabólitos selecionados (100 mM). 
(A) Esporos com acúmulo de ERO mostraram fluorescência verde. (B) Porcentagem de esporos de B. 
cinerea exibindo acúmulo visível de ERO após o tratamento. (C) Esporos com membranas citoplasmáticas 
danificadas mostraram fluorescência vermelha. (D) Porcentagem de esporos de B. cinerea com perda da 
integridade da membrana citoplasmática após tratamento com o metabólito correspondente. As barras 
representam 100 µm. Os dados são apresentados como média ± SE (n = 6). Valores com a mesma letra 
não diferem significativamente (p < 0,05) de acordo com o teste Tukey. Controle: cultura fúngica sem 
qualquer metabólito. Fonte: Adaptado de Millan et al. (2022). 

 

Por outro lado, Huang et al. (2019) estudaram a capacidade de fungos endofíticos, isolados de 

cucurbitáceas, em suprimir doenças transmitidas pelo solo e a relação entre antagonismo e supressão. 

Nos ensaios realizados in vitro 47,1% das cepas de fungos endofíticos apresentaram efeitos antagônicos 

em pelo menos um patógeno, das quais: 186 cepas aturam contra Rhizoctonia solani, 371 cepas contra 
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Sclerotinia sclerotiorum e 403 cepas contra Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum.  No experimento em casa 

de vegetal utilizando plantas de pepino, houve algumas diferenças na proporção de cepas com melhores 

efeitos supressores da doença entre as fontes de cepas das quais, a maioria das cepas ditas como 

promotoras de crescimento apresentaram bons efeitos supressivos na podridão radicular de Rhizoctonia 

em pepino. 

O fungo Sclerotinia sclerotiorum é considerado um dos fitopatógenos mais importantes no mundo e 

está distribuído em todas as regiões produtoras, sejam elas temperadas, subtropicais ou tropicais (Leite, 

2005), mais comumente em regiões temperadas (Perveen et al., 2010), além disso se destaca por ser um 

fungo polífago, que infecta 408 espécies e 278 gêneros de plantas hospedeiras (Bolton et al., 2006). 

Segundo Bedento (1995), Sclerotinia sclerotiorum pertence a um grupo de fungos de solo que ataca 

agressivamente o hospedeiro e obtém nutrientes às custas da decomposição deste, mas não apresenta 

especificidade e por isso pode atacar diferentes espécies vegetais, como plantas ornamentais, hortícolas, 

culturas comerciais, frutíferas e florestais. 

Nesse contexto, o uso de bactérias associadas às plantas tem se destacado com um método 

promissor de amplo espectro, sendo uma alternativa viável ao combate de fitopatógenos. Assim sendo, 

em complementação, Martins et al. (2018), investigando o efeito da bactéria Bacillus cereus na germinação 

de escleródios de Sclerotinia sclerotiorum, concluíram que o isolado UGRB3 foi capaz de expressar a inibição 

na germinação in vitro dos escleródios, quando comparado com os demais tratamentos (Figura 28).  

 

 

Figura 28. Efeito do tratamento de esclerócio com bactérias associadas a plantas, tiofanato-metil (2 
mL/L) ou água na germinação de escleródios de Sclerotinia sclerotiorum, avaliada 5 dias após inoculação, 
Barras com a mesma letra são semelhantes no nível de 5% de acordo com os testes de Scott-Knott. As 
barras de erro representam ± SE, O experimento foi repetido, (Média de dois experimentos de quatro 
repetições cada) *TM = tiofanato-metil. Adaptado de Martins et al. (2018). 

Elsayed et al. (2022) avaliou o potencial de biocontrole de murcha bacteriana (Ralstonia 

solanacearum) em tomateiro através do uso de Bacillus velezenis (B63) e Psdeumonas fluorescens (P142). A 
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inoculação das bactérias procedeu através das sementes com solução bacteriana ajustada para 108 UFC 

mL-1 (OD600=1,0 em NaCl 0,85%). Realizada a semeadura, as unidades experimentais foram acometidas 

em casa de vegetação durante 2 semanas com fotoperíodo de 16h. Após o transplante, mudas uniformes 

foram transferidas para vasos de 15 cm preenchidos com 300 g de solo com adicional de 4 mL de solução 

de bactérias em suspensão colonial. Além disso, mudas não inoculadas serviram como tratamento 

controle (TC) e mudas inoculadas apenas com o patógeno (TCR) cultivado em solo artificialmente 

infestado. 

 

 

Figura 29. Sintomas de murcha em plantas de tomate 14 dias após o transplante inoculadas com P142 
ou B63 em comparação com o controle do patógeno, TCRP142, TCR-B63; TCR, plantas controle 
infectadas com Ralstonia solanacearum 1,78 x 106 UFC g-1 solo. Adaptado de Elsayed et al. (2022). 

 

Dessa forma, para avaliar a eficiência de P142 e B63 na redução dos sintomas de murcha do 

tomateiro, plantas transplantadas para solo infestado com alta população de R. solanacearum foram 

diariamente monitoradas quanto ao aparecimento de sintomas de murcha, Assim, todas as plantas de 

controle de tomate cultivadas em solo infestado com alta concentração de R. solanacearum (TCR: 1,8 x 

UFC g-1 solo) entraram em colapso 14 dias após a infecção (DAI), Portanto, os efeitos de P142 e B63 
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nas comunidades procarióticas da rizosfera do tomate foram avaliados apenas para as plantas cultivadas 

em solo com alta densidade de R, solanacearum. Plantas inoculadas com P142 ou B63 não apresentaram 

sintomas de murcha aos 14 DAI (Figura 29). 

Além disso, após 14 dias do transplante, foi determinado o potencial antagonista de colonização 

radicular, expresso por contagens de UFC. Ao qual, indicaram que plantas provenientes da inoculação da 

cepa P142 apresentaram alta colonização (5,9 log10 UFC), já em plantas inoculadas com a cepa B63 

apresentou baixa colonização (3,1 Log10 UFC) (Figura 30). 

 

Figura 30. (A) Redução significativa de Log10 (unidades formadoras de colônias/g massa fresca de raiz) 
para R, solanacearum B3B (cinza escuro) para tratamentos inoculados com os antagonistas TCR-P142 e 
TCR-B63 14 dias após o transplante em comparação com o controle de patógeno TCR como indicado 
por letras minúsculas (HSD de Tukey, p < 0,05). Em barras cinza claro, o Log10 (unidades formadoras 
de colônias/g massa fresca da raiz) de P-142 e B63 são dados. As diferenças significativas nas contagens 

de UFC de ambos os antagonistas são indicadas por "∗∗∗" (HSD de Tukey, p < 0,05). Adaptado de 
Elsayed et al. (2022). 

 

Como forma complementar, os autores decidiram investigar o padrão de localização das BPCP 

no sistema radicular de plantas de tomate. Assim, a microscopia eletrônica de varredura foi utilizada em 

plantas colonizadas por Psdeumonas fluorescens (P142). Assim, a cepa da BPCP foi detectada em raízes 

laterais bem como nos pelos radiculares. Além disso, microcolonias foram observadas ao logo da 

superfície radicular, confirmando o estilo de vida endofítico além de invasão celular epifítica e em vasos 

do xilema (Figura 31).  
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Figura 31. Microscopia Confocal de Varredura a Laser confirma a colonização de raízes e raízes de 
tomate compartimentos endofíticos pelo P142 marcado com proteína verde fluorescente - PVF (5 dias 
após a imersão). As sessões de raiz foram analisadas usando Leica TCS SP2 CLSM, O laser de 
argônio/criptônio (excitação a 488 nm) foi usado para detectar a excitação da PVF combinada com as 
imagens de luz transmitida. Adaptado de Elsayed et al. (2022). 

 

Realizando a caracterização da atividade de biocontrole de isolados bacterianos contra Erwinia 

amylovora, agente causador da doença conhecida como fogo bacteriano, Dagher et al. (2021), isolaram três 

cepas bacterianas com atividade antagônica e extracelular contra E. amylovora, tanto in vitro quanto in planta, 

resultando em: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum (atualizado para B. velezensis), Pseudomonas poae e 

Pantoea agglomerans. Dessa forma, os autores observaram que B. velezensis produziu compostos como 

surfactinas, fengicinas e iturinas, ao contrário, Pseudomonas poae produz um composto extracelular ativo 

contra E. amylovora, caracterizado como um lipopeptídeo cíclico, por fim, P. agglomerans desempenhou 

efeito antagonista ao patógeno, atuando na produção de ácido D-alanilgriseoluteico, antibiótico 

pertencente ao grupo fenazina. 

Analisando o efeito de Bacillus subtilis como agente de controle, Pei et al. (2021) realizou ensaio in 

vitro quanto à atividade antagonista contra Verticillium dahliae, Botryosphaeria dothidea, Fusarium oxysporum, F. 

graminearum e F. moniliforme. Assim, os autores observaram que das 36 cepas de bactérias isoladas, quatro 

(cepas P1, P10, P16 e P20) exibiram efeitos antagônicos contra todos os cinco patógenos, sendo que a 

cepa P10 destacou-se por apresentar comportamento antagonista, por exibir inibição do crescimento 
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micelial de B. dothidea (68,8%), F. oxysporum (52,9%), V. dahliae (51,5%), F. moniliforme (48,4%) e F. 

graminearum (40,8%) (Figura 32). Testando a atuação da bactéria em ensaios em casa de vegetação, os 

autores observaram que as plantas de tomate que foram tratadas com a cepa P10, apresentou aumento 

nas enzimas relacionadas à defesa vegetal (peroxidase, superóxido dismutase e atividade da catalase), 

revelando que a cepa pode ser utilizada como agente de biocontrole. 

 

 

Figura 32. Efeito antagônico de Bacillus subtilis P10 no crescimento micelial de F. graminearum, F. 
moniliforme, Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae e Botryosphaeria dothidea.  Fonte: Adaptado de 
Pei et al. (2021). 

 

De forma a elucidar outros exemplos da ação de biocontrole promovida por bactérias promotoras 

de crescimento, na tabela 10 estão descritas, de forma resumida, os efeitos de antagonismo promovido 

por tais microrganismos. 

Tabela 10. Exemplos de antagonismo promovido por bactérias promotoras de crescimento de plantas. 
Fonte: Adaptado de Morales-Cedeño et al. (2020). 
 

BPCP Patógeno alvo/doença 
Modo 

de ação 

Planta 
hosped

eira 

Método de 
aplicação 

Referênc
ia 

Pseudomonas 
fluorescens P142 

Murcha bacteriana (Ralstonia 
solanacearum) 

Ind. de 
resistência 
sistêmica 

Tomate 
Tratamento 
de sementes 

Elsayed 
et al. 

(2020) 

Pseudomonas sp. 
R4R21AP, 
T1R12P, 
T1R21, 

T4MS32AP, 
T4MS3 

Cancro bacteriano 
(Pseudomonas syringae 

pv.actinidiae) 
Antibiose Kiwi Pulverização 

Wicakson
o et al. 
(2018) 

Rhizobium, 
Pseudomonas, 

Galha da coroa (Agrobacterium 
tumefaciens) 

Antibiose Pêssego In vitro 
Li et al. 
(2019) 
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Tabela 10. Exemplos de antagonismo promovido por bactérias promotoras de crescimento de plantas. 
Fonte: Adaptado de Morales-Cedeño et al. (2020). 
 

BPCP Patógeno alvo/doença 
Modo 

de ação 

Planta 
hosped

eira 

Método de 
aplicação 

Referênc
ia 

Bacillus e Pantoea 

Bacillus subtilis 
GLB191 e B. 

pumilus 
GLB197 

Míldio (Plasmopara vitícola) 
Competição e 

antibiose 
Videira Pulverização 

Zhang et 
al. (2017) 

Burkholderia 
stabilis PG159 

A. panax, B. cinerea, C. 
destructans, P. cactorum, Pythium 

sp., R. solani 

Ind. de 
resistência 
sistêmica e 
antibiose 

Ginsen
g 

Mergulho das 
raízes 

Chowdhu
ry e Bae. 
(2018) 

Bacillus subtilis 
7PJ16 

Esclerotiniose da amoreira Antibiose 
Amorei

ra 
Pulverização 

Xu et al. 
(2019) 

Lactobacillus 
plantarum CM-3 

Podridão cinzenta (Botrytis 
cinerea) 

Competição e 
antibiose 

Morang
o 

Mergulho de 
frutos - pós 

colheita 

Chen et 
al. (2020) 

Bacilo Subtilis 
10-4 e Bacillus 
Subtilis 26D 

Phytophthora infestans, murcha 
de Fusarium e podridão seca 

por F. oxysporum 

Competição e 
antibiose 

Batata 
Mergulho - 
pós colheita 

Lastochki
na et al. 
(2020) 

Bacillus 
amyloliquefaciens 

NCPSJ7 

Podridão cinzenta (Botrytis 
cinerea) 

Atividades de 
antibiose e 

enzimas líticas 
Uva 

Mergulho - 
pós colheita 

Zhou et 
al. (2020) 



Bactérias promotoras de crescimento de plantas: conceitos e potencial de uso 

| 71 | 

Capítulo 10 

 

Desafios da formulação e registro de produtos 

 

Dado os benefícios gerados pela inoculação de cepas de bactérias promotoras de crescimento de 

plantas às culturas de interesse comercial, o passo seguinte refere-se à produção de formulados comerciais 

que permitam a distribuição uniforme no campo. Nesse sentido, a formulação mais comum, presente no 

cenário comercial, são inoculantes líquidos ao qual são utilizados antes da semeadura, no momento do 

tratamento de sementes, ou pulverizados em sulcos de plantio.  

Segundo Backer et al. (2018), outra análise a ser considerada no momento da formulação dos 

produtos, diz a respeito do tempo de armazenamento ou vida útil, pois tais formulados são compostos 

de microrganismos vivos, ao qual devem manter sua atividade microbiana. Ainda segundo o autor, dois 

fatores são decisivos em produtos formulados. O primeiro diz a respeito da aplicação aguda, referindo 

ao número de vezes, durante o ciclo vegetal, ao qual o produto deverá ser reaplicado para garantir os 

resultados desejados. Por fim, o ultimo refere-se à aplicação crônica, pois nesses casos, o produto deverá 

ser periodicamente reposto. 

Na legislação brasileira atual (Lei nº 7.802/89,  Decreto nº 4707/2002, RDC nº 216/2006 e 

Portaria nº 03/1992) ao qual regem as orientações a respeito dos procedimentos para registro de 

Agrotóxicos, os formulados a base de agentes biológicos devem apresentar uma série de documentações 

ao qual deverão estar caracterizadas a ação biológica, o efeito na saúde humana e animal,  a identificação 

dos potenciais riscos ao meio ambiente, a especificidade a respeito do hospedeiro e alvo além de 

apresentar uma série de testes de controle de qualidade realizados em ensaios laboratoriais e a campo. 

Matthews e Cuchiara (2014) citam que aliado as etapas de desenvolvimento dos produtos, outro 

obstáculo diz a respeito da propriedade intelectual, ao qual, organismos vivos ou compostos naturais não 

estão passivos de patente, o que por sua vez, pode diminuir o interesse de empresas que buscam por 

produtos exclusivos. Nesse conceito, na tabela 11, estão descritos os produtos à base de microrganismos, 

registrados para uso no território nacional, enfatizando os benefícios principais às culturas alvo.
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Tabela 11. Listagem de produtos comerciais à base de bactérias promotoras de crescimento, disponibilizados para uso no mercado nacional. Fonte: Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2022).  

Produto  

comercial 
Princípio ativo Dose Alvo Forma de aplicação Cultura 

Amanzi Bacillus amyloliquefaciens 1 a 5 L p.c./ha 
Antracnose  

(Colletotrichum lindemuthianum) 
Pulverização 

Todas as culturas com a 

ocorrência do alvo biológico 

Biomagno 

Bacillus amyloliquefaciens 

CNPSo3202, Bacillus 

velezensis CNPSo3602 e 

Bacillus thuringiensis 

CNPSo3915 

50 a 400 mL/50 kg 

de sementes 

Tombamento  

(Rhizoctonia solani) e Nematoide-das-Lesões 

(Pratylenchus brachyurus) 

Tratamento de  

sementes 

Todas as culturas com a 

ocorrência do alvo biológico 

Serenade 
Bacillus subtilis linhagem 

QST 713 
1 a 2 L p.c./ha Mancha de alternaria (Alternaria dauci) Pulverização 

Todas as culturas com a 

ocorrência do alvo biológico 

Tricozak 

Trichoderma harzianum 

URM 8119, Trichoderma 

asperellum URM 8120 e 

Bacillus amyloliquefaciens 

CCT 7901 

40 a 60 g/100 kg 

sementes ou 100 a 

250 g. p.c./ha 

Podridão radicular (Rhizoctonia solani), Mofo 

branco (Sclerotinia sclerotiorum) e Antracnose 

(Colletotrichum lindemuthianum) 

Tratamento de  

sementes e/ou 

Pulverização 

Todas as culturas com a 

ocorrência do alvo biológico 

Biokato 

Pseudomonas fluorescens 

CCTB03 e Pseudomonas 

chlororaphis CCTB19 

0,6 a 1,6 L p.c/há 

Mosca-branca (Bemisia tabaci raça B), 

Cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis) e 

Percevejo-marrom (Euschistus heros) 

Pulverização 
Todas as culturas com a 

ocorrência do alvo biológico 

Biospringer 
Saccharomyces cerevisiae 

LAS117 
0,75 a 1,0 L p.c/há 

Ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), 

Mancha-alvo (Corynespora cassiicola) e Oídio 

(Microsphaera 72ifusa) 

Pulverização Soja 

Brasilec 
Bradyrhizobium japonicum 

5079 e 5080 

150 mL p.c/50 kg de 

sementes 
Biofertilizante 

Tratamento de  

sementes 
Soja 

Grammy Crop Azospirillum brasilense 
100 mL p.c/50 kg de 

sementes 
Biofertilizante 

Tratamento de  

sementes 
Milho 
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