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Sinopse: 

 

Estudou-se o efeito de rizobactérias isoladas de rizoplano de 

hortaliças cultivados em solos antropogênicos, na promoção de 

crescimento de mudas de tomateiro e na indução de resistência 

sistêmica contra a mancha-alvo do tomateiro. Aspectos como 

altura de plantas, números de folhas, peso de matéria fresca e 

seca foram avaliados para promoção de crescimento. Para 

indução de resistência sistêmica contra mancha-alvo foram 

avaliadas a incidência e a severidade da doença  nas mudas de 

tomateiro. 

 

Palavras-chave: Mancha alvo, Bactéria, Biocontrole, Tomate. 
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RESUMO 

 

AVALIAÇÃO DE RIZOBACTÉRIAS DE SOLO ANTRÓPICO, NA 

PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO E NA INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA 

CONTRA MANCHA-ALVO DO TOMATEIRO (Solanum lycopersicum L.). 

 

Os solos abrigam grande quantidade de microrganismos que possuem 

ação benéfica às plantas. As rizobactérias são um grupo de bactérias que tem 

habilidade de proporcionar efeitos benéficos promovendo o crescimento de 

plantas como também induzindo resistência sistêmica (IRS) as plantas contra a 

ação de fitopatógenos. O objetivo do trabalho foi isolar rizobactérias de 

rizoplano de hortaliças cultivadas em solo antrópico, e aferir a capacidade 

delas em promover crescimento em mudas de tomateiro e induzir resistência 

sistêmica a mancha-alvo (Corynespora cassiicola) do tomateiro. Foram 

isoladas 250 estirpes bactérias sendo que 93 foram comprovadas em avaliação 

in vitro a capacidade de colonização radicular de tomateiro. Das 93 estirpes 14 

foram obtidos pelo screening de promoção de crescimento. A avaliação da 

promoção de crescimento testando as 14 rizobactérias apontou os isolados 

ISO-91 e ISO-96 como os mais promissores para testes em campo. Na indução 

de resistência sistêmica, 11 isolados proporcionaram as mudas uma incidência 

de 1,5 a 2,0 folhas com doenças. As plantas inoculadas com os isolados ISO-

04, ISO-08, ISO-39 e ISO-172 apresentaram uma baixa severidade da doença.  

 

 

Palavras-chave: Bactéria, Mancha-alvo, Resistência, Biocontrole 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF RHIZOBACTERIA OF ANTHROPIC SOIL, IN PROMOTING 

GROWTH AND INDUCTION OF RESISTANCE AGAINST TARGET SPOT OF 

TOMATO (Solanum lycopersicum L.). 

 

The soils are home to large number of microorganisms that have 

beneficial effects to plants. The rhizobacteria are a group of bacteria that have 

the ability to provide beneficial effects promoting plant growth but also induced 

systemic resistance (IRS) plans action against pathogens. The objective of this 

study was to isolate rhizobacteria of rhizoplane of vegetables grown in anthropic 

soil, and assess their ability to promote growth in tomato seedlings and induce 

systemic resistance to target spot (Corynespora cassiicola) of tomato. 250 

bacterial strains were isolated of which 93 were confirmed in the in vitro 

evaluation of root colonization of tomato. 14 of 93 strains were obtained by 

screening for growth promotion. The evaluation of growth promotion testing 

showed the 14 rhizobacteria isolates and ISO-91 ISO-96 as the most promising 

for field tests. In the induction of systemic resistance, 11 isolates yielded an 

incidence seedlings from 1.5 to 2.0 leaf diseases. Plants inoculated with 

isolates ISO-04, ISO 08, ISO 39 and ISO-172 had a lower disease severity. 

 

Keywords: Bacteria, Target spot, Resistance, Biocontrol 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é uma das hortaliças mais cultivadas e 

consumidas no mundo (Filgueira, 2007), sendo o Brasil o nono produtor mundial 

(FAO, 2009). O estado do Amazonas é um grande importador de hortaliças, Manaus 

é o maior centro consumidor, cujo tomate faz parte desse grupo de hortaliças. É uma 

cultura importante por fazer parte das principais hortaliças consumidas pela 

população mundial. Entretanto, um dos grandes problemas é a dificuldade de 

escoamento da produção, problemas fitossanitários e fitotécnicos (Reis e Madeira, 

2009). É uma cultura difícil de conduzir, pois é afetada por um grande número de 

pragas e doenças, necessitando a aplicação constante de agrotóxicos, acarretando 

danos ao meio ambiente (Campos, 2009).  

Dentre as inúmeras doenças que afetam a cultura do tomate, a mancha-alvo, 

causada pelo fungo Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) C. T. Wei tem se 

destacado nas regiões tropicais pela sua severidade. Os sintomas se manifestam e 

se desenvolvem principalmente nas folhas, onde se formam lesões circulares de 

coloração marrom-escuras (Lopes et al. 2005). Cardoso et al. (2001) comentam que 

as condições ambientais (precipitação pluvial, temperatura e umidade relativa do ar 

elevadas), predominantes no estado do amazonas, favorecem o desenvolvimento do 

fungo.  

No Brasil, a primeira ocorrência da mancha-alvo foi registrada no cultivo de 

soja (Gyicine max (L.) Merril), no estado de São Paulo (Almeida et al. 1976) e, 

posteriormente, no Rio Grande do Sul (Veiga, 1978). No Estado do Amazonas, na 

região de Manaus, a doença foi diagnosticada por Alves et al. (1985) em tomateiro.  

O fungo C. cassiicola afeta diferentes espécies vegetais, como a soja (Glycine 

max (L.) Merril), mamoeiro (Carica papaya L.) (Oliveira et al. 2007) e cacaueiro 

(Theobroma cacao L.) (Duarte et al. 1978). É uma doença muito destrutiva em 

temperaturas acima de 28 °C e umidade relativa superior a 90%, por isso, tem 

provocado perdas significativas na região Norte. Não existem produtos registrados 

junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o controle 

da mancha-alvo em tomateiro. 

Pelo fato dos consumidores exigirem cada vez mais alimentos de qualidade e 

a redução da utilização de agrotóxicos, têm-se buscado novas alternativas de 
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manejo dos agroecossistemas (Deuner, 2004). Atualmente, os produtores estão 

procurando produzir alimentos sob um sistema de manejo menos agressivo ao 

ambiente em relação aos sistemas agrícolas convencionais (Mäder et al. 2002; 

Rigby et al. 2001).  

Os microrganismos habitantes do solo atuam como reguladores de nutrientes, 

sendo responsáveis por inúmeras reações bioquímicas relacionadas não só com a 

transformação da matéria orgânica, mas também com o intemperismo das rochas 

(Andreola e Fernandes, 2007). Segundo Bashan (1998), a introdução de bactérias 

visando aumentar a produtividade de culturas é uma atividade praticada, 

empiricamente, há séculos. Intuitivamente, os agricultores percebiam que adicionar 

ao solo comum, solo proveniente de áreas de cultivo de leguminosas aumentava sua 

produtividade. A possibilidade de se incorporar às praticas agronômicas rotineiras a 

aplicação de microrganismos como inoculantes é muito interessante, pois permitirá 

reduzir o uso de pesticidas e fertilizantes (Romeiro, 2007). Uma das alternativas é o 

uso das PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), bactérias que colonizam 

ativamente o sistema radicular das plantas e promovem aumento no seu 

crescimento (Kloepper et al. 1991), além de melhorar a germinação das sementes, o 

desenvolvimento radicular, nutrição mineral, utilização de água e podem suprimir 

doenças de plantas (Siddiqui, 2005). 

Ocorrem áreas, na região Amazônia, onde as características originais do solo 

foram modificadas pela atividade humana. Esses solos possuem diversas 

denominações como terra preta, terra preta de índio, terra preta antropogênica e 

terra preta arqueológica. São solos de cor escura, constituídos de restos de material 

arqueológico (fragmentos cerâmicos e de artefatos líticos) e com altos teores de 

carbono orgânico, fósforo, cálcio, magnésio, zinco e manganês contrastando com os 

solos naturais (Kämpf et al. 2009). A capacidade de a terra preta ter acúmulo de 

matéria orgânica tem atraído a atenção como um possível meio para aumentar a 

fertilidade e armazenamento de carbono em solos tropicais (Sombroek, 1966; 

Lehmann et al. 2003), despertando o interesse sobre o papel dos microrganismos na 

formação destes solos e na promoção do crescimento de plantas (Thies e Suzuki, 

2003). 

A importância destes microrganismos benéficos desperta o interesse em 

estudar a ocorrência de rizobactérias nestes solos como alternativa para estudos de 
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controle biológico, para proporcionar um manejo mais sustentável. O avanço de 

pesquisas com estes microrganismos benéficos têm proporcionado o 

desenvolvimento de produtos biológicos com função de biocontrole ou biofertilizante. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  OBJETIVO GERAL: 

Avaliar o potencial de rizobactérias isoladas de solo antrópico quanto à 

atividade de promoção de crescimento e indução de resistência à C. cassiicola em 

tomateiro. 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Avaliar a colonização radicular in vitro das rizobactérias em tomateiros; 

Avaliar o potencial de rizobactérias na promoção de crescimento de 

tomateiros; 

Avaliar o potencial de rizobactérias na indução de resistência em tomateiros 

contra a mancha-alvo. 
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CAPÍTULO 1:  

3. ISOLAMENTO E SELEÇÃO in vitro DE RIZOBACTÉRIAS EM TOMATEIRO. 

 

3.1. RESUMO 

Os solos abrigam grande quantidade de microrganismos, entre os quais as 

bactérias destacam-se como agentes benéficos e, ou deletérios para as plantas. As 

rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (RPCP) são um grupo de 

bactérias que tem como nicho ecológico às regiões de rizosfera e rizoplano das 

plantas. Suas aptidões estão envolvidas na capacidade de promover crescimento 

das plantas e proporcionar mecanismos de defesa contra fitopatógenos. Objetivou-

se neste trabalho isolar rizobactérias do rizoplano de tomateiro (Solanum 

lycopersicum L.), alface (Lactuca sativa L.) e cebolinha (Allium schoenoprasum L.), 

cultivados em solo antropogênico e analisar pelo método de visualização da 

colonização, in vitro, das raízes de tomateiro. Utilizou-se o método de diluição 

seriada para o isolamento das bactérias e cultivou-se em três diferentes meios de 

culturas. Das colônias isoladas preparou-se suspensões com OD540nm= 0,4 e 

utilizadas para microbiolização de sementes de tomate. Foram cultivadas em tubos 

de ensaio com meio ágar-agua (0,8%), e após quinze dias avaliou-se a colonização 

das raízes com auxílio lupa estereoscópica e microscópio. Foram isoladas 250 

estirpes e dessas 93 foram positivas para o teste de avaliação in vitro. O método de 

visualização in vitro da colonização radicular mostrou-se eficiente e de fácil 

manipulação sendo útil para comprovação da capacidade de bactérias colonizarem 

as raízes das plantas. 

 

Palavras-chave: Colonização, Bactéria, Raiz, Ágar-Água 
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ISOLATION AND SELECTION OF RHIZOBACTERIA in vitro IN TOMATO 

 

3.2. ABSTRACT 

Soils hold a large quantity of microorganisms, including bacteria include as 

beneficial agents and or deleterious to the plant. The growth promoting rhizobacteria 

plant (PGPR) are a group of bacteria which is ecological niche regions rhizoplane 

and rhizosphere of plants. His skills are involved in the ability to promote plant growth 

and provide defense mechanisms against pathogens. The objective of this work 

rhizobacteria isolate the rhizoplane of tomato (Solanum lycopersicum L.), lettuce 

(Lactuca sativa L.) and onion (Allium schoenoprasum L.) grown in soil anthropogenic 

and analyze the visualization method of colonization, in vitro, the roots of tomato. We 

used the serial dilution method for the isolation of bacteria and cultured in three 

different culture media. Isolated colonies prepared suspensions OD540nm = 0.4 and 

used to microbiolization tomato seeds. Were grown in test tubes with water-agar 

(0.8%), and after fifteen days, we evaluated the colonization of roots with the help 

and stereoscopic microscope. 250 were isolated from these strains and 93 were 

positive for the in vitro evaluation test. The display method in vitro root colonization 

was efficient and easy to handle and it is useful to prove the ability of bacteria to 

colonize plant roots. 

 

Keywords: Colonization, Bacteria, Root, Agar-Water  
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3.3. INTRODUÇÃO 

 As rizobactérias constituem um grupo heterogêneo que podem ser 

encontrados tanto na rizosfera como no rizoplano (região onde partículas de solo 

encontram-se aderidas a superfície da raiz) (Ahmad et al. 2008; Freitas, 2007). 

Estes podem ser uma alternativa quando o assunto está relacionado à melhoria da 

promoção de crescimento das plantas, cujos benefícios são revelados na melhoria 

da germinação e no maior crescimento da parte aérea e das raízes, sendo utilizada 

também para conferir resistência à planta contra um determinado patógeno (Lucy et 

al. 2004). Brunetta et al. (2010) selecionaram seis isolados de rizobactérias de um 

total de 99 isolados, capazes de promover ganhos que variaram de 10 a 16% no 

crescimento em altura de parte aérea em mudas de Pinus taeda L. 

 Convencionou-se denominar essas bactérias como rizobactérias promotoras 

do crescimento de plantas (RPCPs) (Klopper e Schroth, 1978) com o intuito de 

descrever bactérias não simbióticas que colonizam o sistema radicular das plantas. 

Essas RPCPs podem influenciar diretamente o crescimento das plantas por fixar o 

nitrogênio atmosférico, sintetizar vários hormônios de plantas, solubilizar minerais, 

sintetizar enzimas que podem controlar os níveis de hormônios vegetais (Siddiqui, 

2005). Segundo El-Khawas e Adachi (1999) grande parte das RPCPs relatadas na 

literatura são gram-negativas, cujo principal efeito delas sobre as plantas é o 

fornecimento de fitormônios de crescimento, como auxinas, várias giberelinas e 

citocininas. 

 Como forma de comprovar a colonização radicular Bringuel (1997) e Miranda 

(1997) desenvolveram uma metodologia para visualizar a colonização por Ralstonia 

solanacearum consistindo na imersão de sementes em suspensão bacteriana e, 

logo após, colocando-as para germinar em tubos de ensaio contendo agar-água, 

permitindo assim a visualização ao entorno da raiz. Silva et al. (2003) adaptou o 

teste para avaliar a eficiência das rizobactérias em colonizar o sistema radicular da 

planta alvo. Queiroz et al. (2005) avaliando os agar-água, agar Noble e Phytagel,  

meio para visualização da colonização radicular, constataram melhor eficiência com 

o meio phytagel, devido a melhor nitidez. 

 O presente trabalho tem como objetivo isolar e selecionar estirpes capazes de 

colonizar in vitro o sistema radicular do tomateiro, isoladas de solo antrópico 

cultivado com hortaliças. Obtendo assim estirpes capazes de serem utilizados em 
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experimentos de promoção de crescimento e indução de resistência sistêmica em 

tomateiro. 

 

3.4. MATERIAIS E MÉTODOS. 

 Para o isolamento das estirpes, foi determinada a área de coleta localizado no 

bairro Puraquequara na cidade de Manaus produtora comercial de hortaliças 

(Chácara do Zonta), cujo solo possui um horizontal A antropogênico característico 

de terra preta de índio. Como confirmação que o solo é típico de terra preta de índio 

foi fornecido pela equipe de pesquisas em Terra Preta coordenada pelo doutor 

Newton Falcão, análise de solo realizada para constatação do referido solo (Tabela 

1), segundo Kern et al. (2010) áreas formadas por solos antropogênicos que 

possuem altos teores de Ca, Mg, Zn, Mn, P e C. 

 

Tabela 1.  Análise química dos teores de nutrientes presentes na camada arável (20 cm), 

Ident          pH Ca Mg  Al P K  Fe Zna Mn 

Amostra H2O Kcl                 mg/kg       mg/kg           mg/kg 

0-20 cm 5,55 4,89 1816,70 301,00 0,20 147 33,30 14 7,00 100,60 

 

Foram coletados amostras do solo de rizoplano de tomateiro, alface, 

cebolinha, para o isolamento de rizobactérias com a capacidade de colonização do 

sistema radicular do tomateiro. Foram feitas três coletas do solo de rizoplano de 

cada espécie, retiraram-se as raízes contendo solo aderido, acondicionando-as em 

sacos de plásticos e transportadas em caixa de poliestireno. Utilizou-se a 

metodologia de diluição seriada para obtenção das estirpes, pesaram-se dez gramas 

de raiz contendo solo aderido, agitando-os em 100 mL de solução salina (0,85% 

NaCl)  por 30 minutos, com auxílio de um agitador magnético. Efetuou-se a diluição 

da suspensão até o fator 10-6, retirando-se uma alíquota de 100 µL e colocando-as 

em placas de Petri contendo meio de cultura, e espalhadas com auxílio de alça de 

Drigalsky. Foram utilizados três meios de cultura para o isolamento das estirpes, 

meio 523 (sacarose 10 g, extrato de levedura 4 g, caseína ácida 8 g, sulfato de 

magnésio 0,3 g, anidro 2 g, ágar 10 g e 1000 mL de água destilada) por ser um meio 

não seletivo foi utilizado para possibilitar ter uma maior gama de isolados diferentes, 

meio B de King é um meio seletivo para o gênero Pseudomonas (peptona 20 g, 

glicerol 10 g, K2HPO4 1,5 g, MgSO4.7H2O 1,5 g, ágar 16 g, água 1000 mL) e para 
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Bacillus  foi utilizado o meio nutriente ágar (peptona 5 g, NaCl 5 g, extrato de 

levedura 2 g, extrato de carne 1 g, ágar 15 g, água 1000 mL) para este meio a 

suspensão foi colocada em banho-maria por vinte minutos a 80 ºC antes da dilução 

(Bettiol, 2007). A incubação foi feita em BOD a 27 ºC, por um período de 24 - 48 

horas. Padronizou-se isolar 50 estirpes do rizoplano de alface e de cebolinha 

utilizando o meio 523 totalizando 100 estirpes, para o rizoplano do tomateiro isolou-

se um total de 150 estirpes, 75 utilizando o meio B de king e a outra metade utilizado 

o meio nutriente ágar. 

Os 250 isolados foram avaliados in vitro para determinar a capacidade de 

colonização radicular. Utilizou-se o método de microbiolização, cujas sementes 

foram imersas durante 24 horas em água, com as estirpes isoladas e com Bacillus 

cereus por ser uma rizobactéria de comprovada colonização radicular (Romeiro et 

al., 2010), para auxiliar na diferenciação de estirpes que estavam ou não 

colonizando a raiz. Utilizaram-se sementes não tratadas de tomateiro e 

desinfestadas através da imersão em etanol (50%) por dois minutos,  NaCl (2%) por 

quatro minutos e  lavadas em água esterilizada. As suspensões bacterianas foram 

ajustadas para a densidade ótica de 0,4 a 540 nm com auxílio do espectrofotômetro. 

Após o período de imersão, as sementes foram transferidas para tubos de ensaio 

contendo meio ágar-água (0,8%). 

  Após quinze dias, avaliou-se a colonização da raiz com auxílio de um 

microscópio estereoscópico, observando a presença de uma região turva ao entorno 

da raiz (Figura 1) identificando as que apresentaram essa capacidade. 

 

Figura 2. Raiz sem colonização radicular (A); Raiz com colonização por Bacillus cereus. 

A B 
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3.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Entre as 250 isolados do rizoplano de alface, cebolinha e tomateiro, 93 

apresentaram colonização positiva ao longo das raízes (tabela 2). A escolha em se 

isolar bactérias da região do rizoplano, pode ter sido um fator positivo na obtenção 

de um número razoável de estirpes capazes de colonizar a raiz de tomateiro. Essa 

suposição é sustentada nos estudos de Habe e Uesugi (2000), que selecionaram 

bactérias da rizosfera e rizoplano de tomateiro para avaliar in vitro a colonização 

radicular, tendo comprovação que a maior colonização foi proveniente das bactérias 

isoladas do rizoplano, que é a interface da raiz e do solo. O rizoplano é a região que 

reflete mais sensivelmente o efeito da raiz sobre a microbiota do solo, por fornecer 

uma base nutricional favorável para muitos microrganismos se localizarem aderidos 

em sítios da superfície radicular (Melo, 2000). 

Sottero et al. (2006) utilizando a mesma metodologia de visualização in vitro 

selecionaram estirpes capazes de colonizar ao longo da raiz e na região do colo de 

plantas de alface. Segundo os autores, essa diferença de região de colonização in 

vitro pode ser devido a estirpe, que coloniza o colo, necessitar de mais oxigênio, 

fixando sua colonização somente nessa região. Essa diferença in vitro não interferiu 

na avaliação de promoção de crescimento, porque isolados da região do colo como 

ao longo da raiz conseguiram apresentar resultados satisfatórios na promoção de 

crescimento.  Os autores afirmam ainda, que a colonização do colo em meio de 

cultura pode ser suficiente para considerar a bactéria capaz de se associar à planta. 

Esse resultado mostra que é importante considerar bactérias que apresentam essa 

característica in vitro, apesar da análise deste trabalho ter se direcionado somente a 

bactérias que colonizaram ao longo da raiz. Outros isolados não selecionados 

poderiam apresentar efeitos positivos nas análises de promoção de crescimento e 

no controle biológico.  

Entre os 100 isolados obtidos com o meio 523, 23 dos 50 isolados do 

rizoplano de alface e 22 dos 50 isolados de cebolinha foram positivos na colonização 

da raiz do tomateiro. Esses isolados caracterizam-se pela não especificidade por 

conseguirem colonizar um rizoplano diferente o da origem. Resultado semelhante foi 

obtido por Lucon et al. (2008) que utilizando 21 isolados provenientes de citros, 

repolho, rabanete, alface e ornamentais, mostraram que todas as estirpes 

conseguiram colonizar vigorosamente o sistema radicular da planta de pepino. 
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Queiroz et al. (2006) utilizando o método de colonização in vitro, para testar a 

capacidade de colonização de sete isolados de Pseudomonas, Chryseobacterium, 

Paenobacillus e Serratia, oriundos de feijoeiro, cenoura e citros, verificaram que 

todos os isolados foram eficientes em colonizar o sistema radicular de limoeiro-

cravo, independente da cultura de origem.  

Silva e Romeiro (2004), com o objetivo de isolar rizobactérias da rizosfera e 

rizoplano de tomateiro, utilizaram uma metodologia diferente. Primeiro realizaram um 

bioensaio de indução de resistência sistêmica à Pseudomonas syringae pv. tomato. 

Entre 500 estirpes, indetificaram 28 rizobactérias com capacidade de biocontrole. O 

processo de avaliação in vitro foi utilizado unicamente para confirmar o efeito 

positivo das estirpes. A metodologia utilizada pelos autores facilita a obtenção mais 

específica de isolados eficientes quando se pretende avaliar somente um parâmetro. 

Entretanto quando se pretende avaliar mais de um parâmetro que as rizobactérias 

proporcionam como, por exemplo, promoção de crescimento e indução de 

resistência, a metodologia pode se tornar um pouco mais dificultosa por não se 

saber se uma estirpe terá uma correlação positiva entre esses dois fatores. Neste 

caso a seleção de isolados utilizando primeiramente a visualização in vitro torna-se 

mais vantajosa, Queiroz et al. (2006) afirma que esta metodologia, na qual foi 

utilizada no presente trabalho, facilita a seleção de um grande número de isolados 

rizobacterianos por ser de fácil condução.  

No rizoplano de tomateiro utilizando o meio B de King e o meio nutriente ágar 

26 e 22 isolados, respectivamente apresentaram efeito positivo na colonização. 

Freitas et al. (2003) e Lucon et al. (2008) utilizando os dois meios para seleção dos 

gêneros Pseudomonas e Bacillus, constataram que o meio 523 apresentou 45% de 

colonização positiva, enquanto que nos meios seletivos obteve-se 32%, sugerindo 

que o meio 523 possivelmente possibilitou maior obtenção de rizobactérias. 

Segundo Romeiro (2007) este meio de cultura, é universal para o crescimento da 

maioria das espécies de fitobactérias. A escolha em se utilizar meios seletivos para 

obtenção de Pseudomonas e Bacillus, deu-se pelo fato dos gêneros estarem 

presente na literatura (Melo, 1998; Mariano et al. 2004; Klopper et al. 2004) como 

um dos principais gêneros relacionados a promoção de crescimento e controle 

biológico. 
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Tabela 2. Colonização do sistema radicular positiva (+) ou negativa (-) de plântulas de tomateiro ocasionado pelas bactérias isoladas do rizoplano 

de tomateiro, alface e cebolinha. 

ISOLADO COL* ISOLADO COL* ISOLADO COL* ISOLADO COL* ISOLADO COL* ISOLADO COL* ISOLADO COL* ISOLADO COL* ISOLADO COL* 

ISO 01 + ISO 31 + ISO 61 + ISO 91 + ISO 121 + ISO 151 - ISO 181 + ISO 211 + ISO 241 - 

ISO 02 - ISO 32 + ISO 62 + ISO 92 - ISO 122 - ISO 152 - ISO 182 - ISO 212 + ISO 242 - 

ISO 03 + ISO 33 - ISO 63 - ISO 93 - ISO 123 - ISO 153 - ISO 183 - ISO 213 - ISO 243 - 

ISO 04 + ISO 34 - ISO 64 - ISO 94 - ISO 124 - ISO 154 + ISO 184 - ISO 214 - ISO 244 - 

ISO 05 + ISO 35 - ISO 65 + ISO 95 + ISO 125 - ISO 155 - ISO 185 + ISO 215 + ISO 245 - 

ISO 06 + ISO 36 - ISO 66 - ISO 96 + ISO 126 - ISO 156 - ISO 186 - ISO 216 - ISO 246 - 

ISO 07 + ISO 37 - ISO 67 + ISO 97 - ISO 127 - ISO 157 - ISO 187 - ISO 217 - ISO 247 - 

ISO 08 + ISO 38 + ISO 68 - ISO 98 - ISO 128 + ISO 158 - ISO 188 + ISO 218 + ISO 248 - 

ISO 09 + ISO 39 + ISO 69 - ISO 99 - ISO 129 - ISO 159 + ISO 189 + ISO 219 + ISO 249 - 

ISO 10 - ISO 40 - ISO 70 - ISO 100 - ISO 130 - ISO 160 + ISO 190 - ISO 220 - ISO 250 - 

ISO 11 - ISO 41 - ISO 71 - ISO 101 + ISO 131 - ISO 161 - ISO 191 + ISO 221 -   

ISO 12 - ISO 42 - ISO 72 - ISO 102 - ISO 132 - ISO 162 - ISO 192 - ISO 222 -   

ISO 13 - ISO 43 + ISO 73 - ISO 103 + ISO 133 - ISO 163 - ISO 193 + ISO 223 -   

ISO 14 - ISO 44 + ISO 74 + ISO 104 - ISO 134 - ISO 164 + ISO 194 + ISO 224 -   

ISO 15 - ISO 45 + ISO 75 - ISO 105 - ISO 135 - ISO 165 - ISO 195 + ISO 225 +   

ISO 16 - ISO 46 + ISO 76 - ISO 106 + ISO 136 - ISO 166 - ISO 196 - ISO 226 -   

ISO 17 - ISO 47 - ISO 77 + ISO 107 + ISO 137 - ISO 167 - ISO 197 - ISO 227 -   

ISO 18 - ISO 48 - ISO 78 - ISO 108 + ISO 138 - ISO 168 + ISO 198 + ISO 228 -   

ISO 19 - ISO 49 + ISO 79 + ISO 109 - ISO 139 - ISO 169 + ISO 199 - ISO 229 -   

ISO 20 - ISO 50 - ISO 80 + ISO 110 - ISO 140 - ISO 170 + ISO 200 + ISO 230 -   

ISO 21 - ISO 51 + ISO 81 - ISO 111 + ISO 141 - ISO 171 - ISO 201 - ISO 231 -   

ISO 22 - ISO 52 + ISO 82 + ISO 112 + ISO 142 - ISO 172 + ISO 202 + ISO 232 -   

ISO 23 + ISO 53 - ISO 83 - ISO 113 - ISO 143 - ISO 173 + ISO 203 - ISO 233 -   

ISO 24 - ISO 54 + ISO 84 - ISO 114 + ISO 144 + ISO 174 + ISO 204 - ISO 234 -   

ISO 25 - ISO 55 + ISO 85 - ISO 115 + ISO 145 - ISO 175 + ISO 205 - ISO 235 -   

ISO 26 + ISO 56 + ISO 86 + ISO 116 - ISO 146 - ISO 176 - ISO 206 + ISO 236 -   

ISO 27 + ISO 57 + ISO 87 - ISO 117 - ISO 147 - ISO 177 + ISO 207 - ISO 237 -   

ISO 28 + ISO 58 - ISO 88 - ISO 118 - ISO 148 - ISO 178 + ISO 208 - ISO 238 -   

ISO 29 + ISO 59 + ISO 89 - ISO 119 + ISO 149 - ISO 179 + ISO 209 - ISO 239 -   

ISO 30 + ISO 60 + ISO 90 + ISO 120 + ISO 150 + ISO 180 - ISO 210 + ISO 240 -     

*Colonização
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 Outros métodos como radioimunoinflorêscencia, imunofluorêscencia e 

marcadores genéticos como o “LUX” já foram testadas para avaliar a 

colonização radicular por rizobactérias (Beuchamp et al. 1991; Chabot et al. 

1996; Kim et al. 1998). Schiemann et al. (2010) utilizando o método de  

microscopia de varredura a laser confocal conseguiram visualizar a colonização 

de Pseudomonas sp. em raiz de cevada, que apesar de laborioso, o resultado 

é uma imagem que mostra claramente os locais onde as bactérias encontram-

se colonizando a raiz da planta. A microbiolização de sementes e visualização 

em tubos de ensaio é mais viável e menos dispendiosa comparada com as 

citadas, podendo ainda ser feita alterações para melhor padronização, como 

feita por Queiroz et al. (2006) que utilizaram o substrato Phytagel, ao invés de 

ágar, que melhora a visualização da colonização ao entorno da raiz. 

 

 

3.6. CONCLUSÃO 

 O método de visualização da colonização do sistema radicular in vitro foi 

eficiente para o isolamento, seleção e visualização das rizobactérias. 
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CAPÍTULO 2: 

4. PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO DE MUDAS TOMATEIRO MEDIADO 

POR RIZOBACTÉRIAS EM CASA DE VEGETAÇÃO. 

4.1. RESUMO 

As rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (RPCP) têm sido 

utilizadas para promover desenvolvimento de plantas cultivadas e aumento da 

produtividade. Essas bactérias promovem o crescimento das plantas através 

da produção de fitormônios, solubilização de minerais e fixação de nitrogênio. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de 14 isolados selecionados de 93 

que apresentaram in vitro colonização radicular de mudas de tomateiro. As 

sementes de tomateiro foram microbiolizadas em suspensões de bactérias por 

24 horas, cuja concentração foi ajustada para OD540=0,4, logo após, foram 

colocadas para germinar e no vigésimo dia após a semeadura procedeu-se a 

avaliação dos parâmetros altura, número de folhas, peso de matéria fresca e 

seca da parte aérea e raiz. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado com 14 tratamentos, duas testemunhas (sementes imersas em 

água e microbiolizadas com Bacillus cereus) e seis repetições. Para altura das 

plantas, os melhores isolados foram os ISO-91 com 17,98 cm e ISO-96 com 

18,41 cm. Para número de folhas, os isolados ISO-03, ISO-04, ISO-08, ISO-39, 

ISO-46, ISO-54, ISO-91, ISO-95, ISO-96 e ISO-193 apresentaram a maior 

média. Não houve diferença significativa entre os tratamentos nos parâmetros 

de peso de matéria fresca e seca da parte aérea. Em relação o peso de 

matéria fresca de raiz, a maioria dos isolados foi inferior as testemunhas; 

somente o ISO-39 e o ISO-95 foram superiores aos demais e iguais a 

testemunhas. Para matéria seca, os isolados ISO-04, ISO-08, ISO-39, ISO-95 e 

ISO-193 foram superiores. Possivelmente, houve variação no teor de água 

ocasionando a diferença entre os parâmetros de matéria seca e fresca de raiz. 

A utilização de rizobactérias para produção de mudas é uma alternativa viável 

para proporcionar melhorias no rendimento em campo. Os isolados ISO-91 e 

ISO-96 são promissores para serem avaliados em condições de campo. 

 

Palavras-chave: Solanum lycopersicum, Bactéria, Crescimento 
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GROWTH PROMOTION OF TOMATO SEEDLINGS IN MEDIATED BY 

RHIZOBACTERIA IN GREENHOUSE. 

 

4.2. ABSTRACT 

The growth promoting rhizobacteria plant (PGPR) have been used to 

promote the development of crops and increasing productivity. These bacteria 

promote plant growth by the production of hormones, dissolution of minerals 

and nitrogen fixation. The objective of this study was to evaluate the effect of 14 

selected strains of 93 isolates exhibiting in vitro root colonization of tomato 

seedlings. The tomato seeds were microbiolized in suspensions of bacteria for 

24 hours, whose concentration was adjusted to OD540 = 0.4, shortly after they 

were placed to germinate and the twentieth day after sowing proceeded to 

evaluate the parameters height, number of leaves, fresh weight and dry shoot 

and root. The experimental design was completely randomized with 14 

treatments, two witnesses (seeds soaked in water and bacterial isolate Bacillus 

cereus) and six repetitions. For plant height, the best strains were the ISO-and 

ISO 91com 17.98 cm to 18.41 cm-96. For number of leaves, isolated ISO-03, 

ISO 04, ISO 08, ISO 39, ISO 46, ISO 54, ISO 91, ISO 95, ISO 96 and ISO-193 

had the highest average . There was no significant difference between 

treatments in weight parameters of fresh and dry shoot. Regarding the weight of 

the fresh root, most of the isolates was lower than the controls, only the ISO 

and ISO-39-95 were higher than and equal to other witnesses. To dry, the 

isolates ISO-04, ISO 08, ISO 39, ISO 95 and ISO-193 were higher. Possibly, 

there was variation in water content resulting in the difference between the 

parameters of dry and fresh roots. The use of rhizobacteria for seedling 

production is a viable alternative to provide improvements in field performance. 

Isolates ISO and ISO-91-96 are promising to be evaluated under field 

conditions. 

 

Keywords: Solanum lycopersicum, Bacteria, Growth. 
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4.3. INTRODUÇÃO 

  

Os solos abrigam uma complexa comunidade biológica, sendo que 

muitos procariotos têm como nicho ecológico a rizosfera e, ou o rizoplano de 

plantas, onde se multiplicam e se protegem da ação antagonística dos 

componentes da microbiota circunvizinha (Romeiro, 2007a). Bactérias de vida 

livre presente em solos e raízes têm sido estudadas como inoculantes para 

auxiliar na melhoria da produtividade de plantas (Tuzun e Kloepper, 1995). 

As rizobactérias promotoras do crescimento de plantas (RPCPs) 

constituem um grupo muito amplo de microrganismos, uma vez que sob essa 

designação incluem-se quaisquer bactérias que vivam na rizosfera e que 

afetam beneficamente o crescimento de uma ou mais espécies vegetais 

(Freitas, 2007). As RPCPs podem influenciar diretamente o crescimento das 

plantas através da fixação do nitrogênio atmosférico; síntese de vários 

hormônios de plantas; solubilização de minerais; síntese de enzimas que 

podem controlar os níveis de hormônios vegetais (Siddiqui, 2005) e estimular 

os mecanismos de resistência a doenças (Auntin e Prévost, 2005). 

Sabendo-se que as rizobactérias possuem a capacidade de influenciar 

beneficamente na promoção de crescimento das plantas (Martínez-Viveiros et 

al. 2010), a seleção desses organismos é uma alternativa para melhorar 

aspectos de cultivo, como produção de mudas provenientes de sementes, 

macro e micropropagação e aumento de produtividade (Mariano et al. 2004) 

que pode ser proporcionado pela capacidade de algumas terem habilidade na 

produção de auxinas que estimulam o crescimento das raízes (Bloemberg e 

Lugtenberg, 2001). 

O tomateiro por ser uma cultura de grande importância mundial e o 

Brasil se destaca como o nono produtor mundial (FAO, 2009), é importante 

melhorar o cultivo com o aprimoramento de novas tecnologias no processo 

produtivo. Principalmente, no estado do Amazonas que possui uma baixa 

produção (IBGE, 2009), o uso de inoculantes bacterianos pode se tornar uma 

nova alternativa para melhoria dos cultivos. 

O objetivo deste trabalho foi testar as rizobactérias isoladas de 

diferentes culturas, e selecionadas pelo método de screening com capacidade 
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de promoção de crescimento em mudas de tomateiro produzidas em condições 

de casa de vegetação.  

 

4.4. MATERIAS E MÉTODOS 

  

O experimento foi realizado em casa de vegetação na estação 

experimental de hortaliças Von der Pahlen (EEH) do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia. Foram obtidos 93 estirpes de rizoplano de tomateiro, 

alface e cebolinha, pelo método de visualização da colonização radicular in 

vitro. As estirpes foram submetidas a um screening por meio de um 

delineamento inteiramente ao acaso, composto de duas testemunhas com 

sementes imersas em água e microbiolizadas com Bacillus cereus e três 

repetições. O objetivo desse procedimento foi selecionar os isolados 

bacterianos que apresentaram  bons resultados parciais para altura de planta e 

número de folhas, onde apenas os melhores foram reavaliados para 

comprovação.  

 Na comprovação da promoção de crescimento foi utilizado a cultivar 

Yoshiamatsu, cedida pelo grupo de pesquisa em hortaliças do INPA. Os 

isolados bacterianos foram colocados para crescer em meio 523 por um 

período de 24 a 48 horas. Após o crescimento da colônia, obteve-se uma 

suspensão adicionando-se 10 mL de solução salina (0,85%). Por diluição, a 

concentração das suspensões foi ajustada com auxílio do espectrofotômetro 

para densidade ótica de 0,4 a 540 nm. A dispensa das rizobactérias nas 

sementes através da microbiolização por um período de 24 horas em 

suspensão bacteriana. As sementes foram colocadas para germinar em 

tubetes com a capacidade de 280 g contendo o substrato Tropstrato HT 

Hortaliças®, específico para produção de mudas de hortaliças em estado não 

estéril. Para avaliação dos melhores isolados o delineamento utilizado foi o 

inteiramente ao acaso com seis repetições, sendo que cada repetição 

composta duas plantas, e duas testemunhas uma com sementes 

microbiolizadas em água e com a rizobactéria B. cereus UFV-101 para melhor 

comparação dos efeitos de promoção de crescimento.   

Ao vigésimo dia, no laboratório de fitopatologia do INPA, quantificaram a  

altura das plantas a partir do colo, número de folhas, peso seco de parte aérea 
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e raiz. Do semeio até ao vigésimo dia as plantas foram regadas diariamente no 

início da manhã e final da tarde. 

Para obtenção de matéria seca o material foi seco em estufa com 

ventilação forçada a 60 ºC por 48 horas. Para análise estatística, o peso de 

matéria fresca e seca da parte aérea e raiz foram transformados utilizando a 

fórmula , e para o número de folhas foram transformados para . Os 

dados foram analisados com auxílio do teste de agrupamento de médias Scott-

Knott a 5% de significância. A análise foi realizada pelo programa Assistat 7.6 

beta. Foi calculado o Índice de Promoção de Crescimento (IPC). Para 

determinar em porcentagem o quanto um determinado isolado avaliado 

apresentou de ganho, elaborou-se separadamente dois gráficos onde um foi 

determinado o IPC relacionado a testemunha em água e outro com B. cereus, 

no cálculo do IPC utilizou-se a fórmula: 

 

Onde: 

IPC= Índice de Promoção de Crescimento 

H1= Altura média das plantas de um tratamento 

Htest= Altura média da testemunha 

 

4.4.1. PRODUÇÃO DE AIA (ÁCIDO INDOL ACÉTICO) 

 Para a produção de ácido indol acético os 14 isolados e a espécie B. 

cereus (UFV-101) foram cultivados em meio 523 e após 24 horas transferidos 

para tubos de ensaio contendo 5 ml do meio TS suplementado com 

Hidroxitriptofano (0,3 g de triptona; 0,1 g de peptona de soja; 1,6 g de NaCl; 0,2 

g hidroxitriptofano; 200 ml água destilada) aminoácido semelhante ao L-

triptofano produzido em cápsulas contendo 50 mg do 5-HTP. Após 24 horas de 

crescimento em agitação a 130 rpm, o meio foi transferido para tubos do tipo 

falcon com capacidade de 10 ml. O material foi centrifugado a 5.000 rpm por 

cinco minutos. Para identificar se houve produção de AIA foi utilizado o 

reagente de Salkowski (1 ml FeCl3.6 H2O 0,5M; 50 ml HClO4 35%). Após a 

centrifugação, retirou-se o 2 ml do sobrenadante, colocando-os em tubos de 

ensaio com 1 ml (2:1) do reagente. Os isolados foram colocados em BOD na 

ausência de luz por um período de 20 minutos para ocorrer a reação. Os 
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isolados que produzem coloração avermelhada caracteriza que houve 

produção de AIA pela bactéria. A operação necessita ser realizado no escuro 

para ocorrer a reação, pois a auxina é inativada ou destruída por foto-oxidação 

(Peixoto, 2011). 

 As bactérias positivas na produção da coloração desejada, foram 

colocadas em espectrofotômetro a 530 nm e aferida sua densidade ótica para 

quantificar a produção de AIA de cada isolado. O método para produção de 

auxinas é o colorimétrico descrito por Bric et al. (1991). 

 

4.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

No screening realizado para selecionar os melhores isolados, apenas 14 

(15%) se destacaram dentre os 93 avaliados. Os isolados aptos para 

comprovação da eficiência na promoção de crescimento de mudas de 

tomateiro foram: ISO-172, ISO-188 e ISO-193 do rizoplano de tomateiro, ISO-

03, ISO-04, ISO-08, ISO-39 e ISO-46 de alface e ISO-54, ISO-56, ISO-80, ISO-

91, ISO-95 e ISO-96 de cebolinha. O número reduzido de rizobactérias 

promissoras para os testes de promoção de crescimento também é relatado 

em outros trabalhos. Deuner (2004), testando 226 rizobactérias, selecionou 

apenas oito bactérias para avaliar a capacidade de promoção de crescimento. 

Mendonça (2006), utilizando 200 rizobactérias selecionadas de rizosfera e 

rizoplano de feijoeiro, pré-selecionou dois isolados como promissores para 

promoção de crescimento. As rizobactérias podem apresentar três tipos de 

atuação: neutro, deletério ou benéfico (Auntin e Prévost, 2005). Romeiro (2007) 

comenta que apenas pequena percentagem apresenta algum efeito desejável 

para a planta que se encontra associada.  

A escolha do método de dispensa por microbiolização foi escolhida pelo 

fato de permitir, durante um período de 24 horas, que as bactérias colonizem a 

semente e estejam presentes desde o início do lançamento da radícula 

iniciando o processo de colonização.  

Os isolados pré-selecionados foram submetidos aos testes em casa de 

vegetação, cujos resultados são apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1 - Efeito da microbiolização de sementes de tomateiro com rizobactérias para 

promoção de crescimento na altura, no número de folhas, no peso fresco da parte aérea 

(PFPA), peso seco da parte aérea (PSPA), peso fresco da raiz (PFR) e no peso seco da 

raiz (PSR) aos 20 dias após a semeadura. 

Tratamentos ALTURA(cm) Nº FOLHAS * PFPA* (g) PSPA *(g) PFR * (g) PSR *(g) 

Água 15,41 d 3,25 b 1,34 a 0,075 a 0,31 a 0,014 b 

Bacillus cereus 16,54 c 3,50 b 1,31 a 0,072 a 0,32 a 0,011 b 

ISO-03 17,10 b 3,92 a 1,45 a 0,081 a 0,28 b 0,010 b 

ISO-04 16,95 b 3,92 a 1,46 a 0,081 a 0,27 b 0,014 a 

ISO-08 16,14 c 3,83 a 1,36 a 0,076 a 0,27 b 0,015 a 

ISO-39 17,08 b 3,92 a 1,36 a 0,080 a 0,41 a 0,018 a 

ISO-46 16,16 c 3,58 a 1,20 a 0,072 a 0,28 b 0,012 b 

ISO-54 17,10 b 3,75 a 1,30 a 0,074 a 0,23 b 0,010 b 

ISO-56 16,75 b 3,25 b 1,20 a 0,072 a 0,20 b 0,011 b 

ISO-80 17,36 b 3,50 b 1,32 a 0,070 a 0,25 b 0,012 b 

ISO-91 17,98 a 3,75 a 1,45 a 0,079 a 0,22 b 0,012 b 

ISO-95 16,98 b 3,83 a 1,33 a 0,082 a 0,33 a 0,014 a 

ISO-96 18,41 a 3,67 a 1,36 a 0,078 a 0,26 b 0,013 b 

ISO-172 14,94 d 3,00 c 1,09 a 0,067 a 0,29 b 0,013 b 

ISO-188 16,26 c 3,43 b 1,22 a 0,073 a 0,26 b 0,013 b 

ISO-193 16,98 b 3,92 a 1,46 a 0,078 a 0,39 a 0,016 a 

(*) Os dados utilizados os originais. 

 Com relação à altura das plantas, apenas os ISO-91 (17,98 cm) e o ISO-

96 (18,41 cm) foram a todos isolados testados, inclusive as testemunhas. Este 

resultado foi superior mostrou-se melhor que o obtido por Godoy et al. (2008) 

que em teste com substratos alternativos conseguiram que o tratamento 

constituiu de solo esterilizado e composto orgânico, ao 360 dia após a 

semeadura, apresentou altura média de 18,74 cm, enquanto que os isolados 

ISO-91 e ISO-96 em menor tempo proporcionaram valores semelhantes, 

podendo-se  inferir que ao 36 dia o porte será provavelmente maior que os 

obtidos por Godoy et al. (2008). 

Os isolados ISO-03, ISO-04, ISO-39, ISO-54, ISO-56, ISO-80, ISO-95 e 

ISO-193, apesar de inferiores aos isolados ISO-91 e ISO-96, diferiram 

estatisticamente das testemunhas. Enquanto que os tratamentos ISO-08, ISO-

46, ISO-188 foram estatisticamente iguais ao tratamento utilizando a 

rizobactéria B. cereus e diferiram da testemunha tratada com água. O isolado 

ISO-172 quando comparado com os demais tratamentos foi o pior, igualando 

ao do tratamento com água.  
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Utilizando-se o Índice de Promoção de crescimento (IPC), nos gráficos 1 

e 2 verifica-se os diferentes níveis em porcentagem relacionados a altura do 

isolados testados, quando comparados com os tratamentos em água e B. 

cereus (UFV-101). Nos gráficos, o valor de 0% das testemunhas indica que 

serviu de o ponto médio onde a partir dele foi aferido se houve um crescimento 

positivo ou negativo dos isolados em relação às testemunhas. 

 

 

Figura 1. Índice de promoção de crescimento dos 14 isolados de rizobactérias 

comparados com o tratamento em água. 

  

No gráfico 1,  os isolados 96 e 91 apresentaram um incremento 

substancial em relação às mudas submetidas a qualquer tratamento. O ISO-96 

proporcionou um incremento em sua altura de 19,5% seguido do ISO-91 com 

16,6%. Para mudas em processo de formação, os isolados induziram um bom 

desenvolvimento no porte das mudas, com uma média, aos vintes dias, de 18% 

de crescimento em relação a muda testemunha que não foi microbiolizadas. 

Os isolados ISO-03, ISO-04, ISO-39, ISO-54, ISO-56, ISO-80, ISO-95 e 

ISO-193 apesar de inferiores ficaram entre 8,6% a 12.6%. Os tratamentos ISO-

08, ISO-46, ISO-188 apresentaram os menores com ganho com 4,7%, 4,9% e 

5,5%, respectivamente. O tratamento ISO-172 apresentou desempenho 

inferior, apesar de estatisticamente ser igual ao tratamento com água, com 

ganho calculado pelo IPC negativo. 
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Figura 2. Índice de promoção de crescimento dos 14 isolados de rizobactérias 

comparados com o tratamento com Bacillus cereu (UFV-101). 

O IPC foi calculado para os isolados, comparando-os com o tratamento 

com B. cereus. Os isolados ISO-91 e ISO-96 apresentaram ganho de 11,3% e 

8,7%, respectivamente em relação ao tratamento com B. cereus. O isolado 

ISO-80, apesar de estatisticamente igual aos isolados ISO-03, ISO-04, ISO-39, 

ISO-54, ISO-56, ISO-80, ISO-95 e ISO-193, obteve-se um pequeno ganho em 

relação aos oito, porém os resultados não foram expressivos. Os isolados ISO-

08, ISO-46, ISO-188 foram estatisticamente iguais ao tratamento com B. 

cereus, entretanto seus índices foram  

O resultado positivo proporcionado pelos melhores isolados pode estar 

relacionado com mecanismos diretos relacionados com a promoção de 

crescimento, dentre eles destacam-se a síntese de hormônios, e ou de 

enzimas que controlam níveis hormonais e solubilização de minerais.  

Com relação ao número de folhas, os isolados ISO-03, ISO-04, ISO-08, 

ISO-39, ISO-46, ISO-54, ISO-91, ISO-95, ISO-96 e ISO-193 diferiram das 

testemunhas, enquanto que, os ISO-56, ISO-80 e ISO-188 não diferiram. 

Semelhante ao ocorrido na avaliação da altura, o ISO-172 comportou-se como 

o pior entre todos os isolados, inclusive as testemunhas.  

Godoy e Farinacio (2007) testaram diferentes tipos de substratos para 

produção de mudas de tomateiro aos 36 dias após a semeadura, e o substrato 

composto por 75 kg de composto peneirado, 5 kg de terra virgem de mato, 1 kg 

de calcário, 20% do volume de casca de arroz carbonizada, 5 kg de pó de 

rocha MB-4, 10 litros de supermagro, 1 grama de molibdato de sódio e 50 

gramas de bórax, foi o que teve melhor resultado para número de folha com 



 
 

25 
 

média de 3,60 em comparação com a testemunha que foi de 3,25. Nota-se que 

no presente trabalho os dez isolados conseguiram uma média que variou entre 

3,67 a 3,92 ligeiramente superior ao substrato desenvolvido pelos autores, isto 

presumi que a combinação do uso de um substrato específico para produção 

de mudas como o Tropstrato HT Hortaliças® com isolados rizobacterianos 

podem promover resultados satisfatórios. É importante salientar que dez 

tratamentos foram avaliados 20 dias após a semeadura enquanto que os 

autores avaliaram aos 36o dia, permitindo deduzir que se as mudas fossem 

além do vigésimo como, também, no trigésimo sexto dia provavelmente a 

média do número de folhas poderia ser maior que o encontrado pelos autores 

Todos os tratamentos foram semelhantes estatisticamente em relação 

aos pesos de matéria fresca e seca da parte aérea. Na avaliação das raízes, os 

tratamentos em água, com B. cereus, ISO-39, ISO-95 e ISO-193 apresentaram 

peso fresco superiores aos demais tratamentos. Em relação ao peso seco das 

raízes os tratamentos que se destacaram foram o ISO-04, ISO-08, ISO-39, 

ISO-95 e ISO-193, considerando o peso fresco e seco das raízes os únicos 

tratamentos que proporcionaram melhores resultados foram o ISO-39, ISO-95 

e ISO-193.  

Os tratamentos em água e com B. cereus destacaram-se para peso 

fresco e quando observados em peso seco não tiveram os mesmos resultados, 

da mesma aconteceu com os isolados ISO-04 e ISO-08. A diferença de 

incremento que ocorre entre valores de peso fresco e seco observado na 

avaliação, pode ser explicado pela diferença dos níveis de água presente nas 

mudas.  

Taiz e Zeiger (2003) comentam que a massa fresca oscila em relação 

aos níveis de água que a planta encontra-se sujeita, desse modo este critério 

de avaliação do crescimento não é tão preciso, as medidas de massa seca são 

mais precisas por eliminar os teores de água obtendo-se o peso real do que se 

obteve de ganho.  

Sharafzdeh (2012) avaliando massa fresca e seca de parte aérea e raiz 

de tomateiro em casa de vegetação conseguiu os melhores resultados nos 

tratamentos que utilizaram a combinação de duas espécies de rizobactérias. 

No trabalho percebe-se um decréscimo grande de peso fresco para peso seco, 

ficando visível a participação dos teores de água na planta estudada. A 
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incerteza e imprecisão no peso fresco foram visualizadas em um tratamento do 

autor com a bactéria do gênero Azosprillum, onde no peso fresco da parte 

aérea o tratamento ficou entre os melhores e quando obtido o peso seco ele 

ficou abaixo até da testemunha sendo o pior. Esse resultado corrobora com os 

percebidos com os isolados ISO-04 e ISO-08. 

4.5.1. PRODUÇÃO DE ÁCIDO INDOL ACETICO (AIA) 

 Apenas os isolados ISO-91, ISO-96, ISO-172 e ISO-193 conseguiram 

reagir com o reagente de Salkowski produzindo tonalidades claras e vibrantes 

de vermelho, indicando a produção do AIA. O método utilizado é uma 

adequação do teste realizado por Birc et al. (1991) que utilizava membrana de 

nitrocelulose com a presença de bactérias para ser saturado no reagente. A 

utilização de meio líquido favorece a visualização e identificação de bactéria 

que esta produzindo o maior teor de auxina pela tonalidade do hormônio, e 

permite também a padronização de curvas padrões dos níveis de concentração 

do AIA.  

 Os isolados ISO-91, ISO-96, ISO-172 e ISO-193 apresentaram produção 

de AIA, como pode ser constatado na figura 3.  

 

Figura 3. Produção de ácido indol acético (AIA) determinado com o ácido de Salkowski. 

 

 Entre os isolados da figura, estão os ISO-91 e ISO-96 que apresentaram 

resultados superiores quando avaliou-se a altura das plantas e número de 

folhas. Na avaliação das concentrações de AIA em espectrofotômetro a 530 

nm, o ISO-193 apresentou maior densidade ótica, isso permitiu afirmar que o 

isolado produziu maior quantidade de AIA. O ISO-172 que se comportou como 

pior tratamento para a altura de planta e número de folhas produziu uma 

densidade ótica similar aos isolados ISO-91 e ISO-96 (Figura 4). 

B. cereus ISO-91 ISO-96 ISO-172 
ISO-193 
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Figura 4. Densidade ótica dos isolados que produziram ácido indol acético (AIA); 

 

O principal efeito da auxina é a capacidade de promover o crescimento 

de raízes e caules, através do alongamento das células favorecendo o 

aumento da absorção de nutrientes e água. Esse efeito depende, no entanto, 

da concentração do hormônio (Marchioro, 2005; Silva, 2010). Apesar de existir 

outros mecanismos de promoção de crescimento, a produção pelos isolados 

ISO-91 e ISO-96, pode ter favorecido o alongamento do caule. Porém quando 

se compara o peso de massa seca das raízes, os dois isolados foram iguais à 

testemunha, podendo inferir que não houve inibição no desenvolvimento das 

raízes.  

O isolado ISO-193 que apresentou a maior densidade em relação aos 

demais, quando observados os valores obtidos na tabela 1, tanto na média do 

número de folhas como na massa seca de raiz, classificou-se estatisticamente 

entre os melhores isolados. O incremento de peso seco de raiz proporcionado 

pelo ISO-193 pode de ocorrido pelo fato da habilidade das auxinas 

proporcionarem um aumento da das raízes (Taiz e Zeiger, 2003; Peixoto, 

2011).  

A produção de auxina que foi obtida pelo isolado ISO-172 cuja 

densidade ótica foi igual aos isolados ISO-91 e ISO-96, não proporcionou a 

este isolado resultados satisfatórios se comparados com os dois isolados, 

indicando que outros fatores podem ter interferido nas respostas. Segundo 

Freitas (2007) quando uma bactéria inoculada para promover crescimento, não 

consegue reproduzir esses resultados, isso pode ocorrer por fatores como 

competição microbiana, ambiente desfavorável e por ser um organismo vivo 

nem sempre uma rizobactéria que promove crescimento necessariamente 
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induzirá resistência e vice-versa. Pelo o fato de ser utilizado um substrato não 

estéril para o crescimento das plantas, o isolado ISO-172 pode ter encontrado 

dificuldade na colonização. 

Estudos realizados com B. cereus apontam a sua capacidade de 

produção de giberelinas e AIA (Joo et al. 2005; Karadeniz et al. 2006), 

entretanto no presente  trabalho a espécie não produziu coloração quando o 

sobrenadante foi submetido ao reagente de Salkowski. 

Ibiene et al.(2012), avaliando a produção de AIA,  solubilização de 

fosfato e produção de sideróforos, que são ditos métodos diretos que as 

bactérias usam para promover crescimento das plantas, pelas bactérias 

Azotobacter sp., Nitrobacter sp. e Nitrosomonas sp., somente Azotobacter sp. 

conseguiu produzir AIA e sideróforos enquanto que as outras solubilizaram o 

fosfato. Quando avaliaram em condições de campo, a capacidade de 

promoção de crescimento dessas bactérias em tomateiro, verificaram que os 

tratamentos com as sementes microbiolizadas com cada bactéria 

separadamente e o outro com três bactérias em conjunto concluíram que todos 

os tratamentos foram superiores a testemunha (planta em solo normal sem 

bactérias na semente).  

Diante disso, é interessante testar rizobactérias e suas formas de 

promover o crescimento das plantas através da produção de AIA, solubilização 

de fosfatos, produção de sideróforos, entre outros. Assim como Ibiene et al. 

(2012), Sharafzdeh (2012) testou a combinação de bactérias e obteve 

respostas satisfatórias. É interessante a busca de rizobactérias sinérgicas para 

a melhor promoção de crescimento de mudas como no aspecto produtivo.  

O presente trabalho indica que há possibilidade de se isolar rizobactérias 

que possam ser úteis agronomicamente, como uma das utilizações para 

produção de mudas.  
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4.6. CONCLUSÃO 

 A altura da planta, número de folhas e peso de matéria seca foram os 

melhores parâmetros para aferir a capacidade das rizobactérias em 

promover de crescimento das plantas. 

 Os isolados ISO-91 e ISO-96 apresentaram resultados promissores, 

podendo ser utilizados para ensaio a campo. 

 Para produção de mudas de tomateiro as bactérias ISO-91 e ISO-96 

foram satisfatórias para promoção de crescimento se comparados com 

mudas sem nenhum tipo de tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

4.7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Andreola, F.A.; Fernandes, S.A.P. 2007. A microbiota do solo na agricultura 

orgânica e no manejo das culturas. In: Silveira, A.P.D.; Freitas, S.S. Microbiota 

do solo e qualidade ambiental. Instituto Agronômico, Campinas. p. 21-37. 

 

Auntin, H.; Prévost, D. 2005. Ecology of plant growth promoting rhizobacteria. 

In: Siddiqui, Z.A. (Eds). PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Netherlands. p.1-

38. 

 

Bashan, Y. 1998. Inoculants of plant grownth-promoting bactéria for use in 

agriculture. Biotechnology Advances, 16(4): 729-770. 

 

Bloemberg, G.V.; Lugtenberg, B.J.J. 2001. Molecular basis of plant growth 

promotion and biocontrol by rhizobacteria. Currente Opnion in Plant Biology. 

(4): 343-350. 

 

FAO, Food and agriculture organization of the United Nations. 

(http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor) 

Acesso: 04/06/2012 

 

Bric, J. M.; Bostock, R. M.; Silverstone, S. E. 1991. Rapid in situ assay for 

indoleacetic acid production by bacteria immobilized on a nitrocellulose 

membrane. Applied and Environmental Microbiology,v.57,p.535538,1991.. 

 

Deuner, C.C. 2004. Isolamento e seleção de rizobactérias promotoras de 

crescimento de tomateiro (Lycopersion esculentum Mill.). Dissertação de 

mestrado, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul. 67pp. 

 

Freitas, S.S. 2007. Rizobactérias promotoras de crescimento de planta. In: 

Silveira, A.P.D.; Freitas, S.S. Microbiota do solo e qualidade ambiental. Instituto 

Agronômico, Campinas. p. 79-96. 

 

http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor


 
 

31 
 

Godoy, W.I.; Farinacio, D. 2007. Comparação de substratos alternativos para 

produção de mudas  de tomateiro. Rev. Bras. de Agroecologia. 2(2): 1095-1098 

 

Godoy, W.I.; Farinacio, D.; Davoglio, A.P.; Assmann, A.P.; Zílio, C.; Vottri, M.; 

Bigolin, P.E. 2007 Avaliação de substratos alternativos para a produção  de 

mudas de tomateiro. Rev. Bras. de Agroecologia. 2(2):1127-1130. 

 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2009. Levantamento 

Sistemático da Produção Agrícola, Lavouras Temporárias Brasil - 2009. 

(http://www.ibge.gov.br). Acesso: 04/06/2012 

 

Ibiene, A. A.; Agogbua, J.U.; Okonko, I.O.; Nwachi, G.N. 2012. Plant growth 

promoting rhizobacteria (PGPR) as biofertilizer: Effect on growth  of 

Lycopersicum esculentus. Journal of American Science. 8(2): 318-324. 

 

JOO, G. J.; Kim, Y.M.; Kim, J.T.; Rhee, I.K.; Kim, J.H.; Lee, I.H. 2005. 

Gibberellins-producing rhizobacteria increase endogenous gibberellins content 

and promote growth of red peppers. Journal of Microbiology. 43(6): 510-515. 

 

Karadeniz, A.; Topcuoglu, S. F.; Inan, S. 2006. Auxin, gibberellin, cytokinin and 

abscisic acid production in some bacteria. World Journal of Microbiology and 

Biotechnology.  22(10): 1061-1064.  

 

Mariano, R.L.R.; Silveira, E.B.; Assis. S.M.P.; Gomes, A.M.A.; Nascimento, 

A.R.P.; Donato, V.M.T.S. 2004. Importância de bactérias promotoras de 

crescimento e de biocontrole de doenças de plantas para uma agricultura 

sustentável.  Anais da Academia Pernanbucana de Ciências Agronômicas, (1): 

89-111. 

 

Martínez-Viveros, O.; Joquera, M.A.; Crowley, D.E.; Gajardo, G.; Mora, M.L. 

2010. Mechanisms and practical considerations involved in plant growth 

promotion by rhizobacteria. J. Soil Science and Plant Nutrition 10(3): 293-319. 

 

http://www.ibge.gov.br/


 
 

32 
 

Marchioro, L.E.T. 2005. Produção de ácido indol acético e derivados por 

bactérias fixadoras de nitrogênio. Tese de doutorado, Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, PR. 74p. 

 

Mendoça, H.L. 2006. Seleção de rizobactérias promotoras de crescimento e 

indutoras de resistência sistêmica em feijoeiro. Tese de doutorado, 

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais. 67pp. 

 

Peixoto, C. P. 2011. Curso de Fisiologia Vegetal. Cruz das Almas, UFRB. 

177pp. 

 

Romeiro, R.S. 2007. Controle biológico de enfermidades de plantas: 

fundamentos. Viçosa, UFV. 269pp. 

 

Sharafzadeh, S. 2012. Effects of PGPR on growth and nutrientes uptake od 

tomato. Int. J.Eng. Tech. 2(1):27-31. 

 

Siddiqui, Z.A. 2005. PGPR: Prospective biocontrole agents of plant pathogens. 

In: Siddiqui, Z.A. (Eds). PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Netherlands. p. 

111-142. 

 

Silva,M.C.P. 2010. Seleção de estirpes eficientes para fixação biológica de 

nitrogênio e promoção de crescimento em plantas da espécie Brachiaria 

brizantha. Dissertação de Mestrado – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 79p. 

 

Taiz, L. Zeiger, E. 2004. Fisiologia Vegetal. 3.ed. Artmed. 719pp 

 

Tuzun, S.; Kloepper, J.W.; 1995. Potential Application of plant growth-promoting 

rhizobacteria to induce systemic disease resistance. In: Reuveni, R. Novel 

approaches to integrated pest management. Newe Ya’ar Research Center, 

Haifa, Israel. p. 115-125. 

 

 



 
 

33 
 

CAPÍTULO 3: 

5. CONTROLE BIOLÓGICO DA MANCHA-ALVO (Corynespora 

cassiicola (Berk. & Curt.) C. T. Wei) EM MUDAS DE TOMATEIRO 

MEDIADO POR RIZOBACTÉRIAS. 

 

5.1. RESUMO 

O tomateiro é uma das principais hortaliças cultivadas em todo Brasil, e 

mais comercializadas em ferias e mercados, bem como seus derivados 

industriais. Um dos grandes problemas do cultivo dessa hortaliça é a ampla 

gama de patógenos que afetam a produção, dentre eles Corynespora 

cassiicola, causador da mancha-alvo, é um dos principais patógenos que 

afetam a produção. Utilizar rizobactérias é uma das alternativas de controle 

biológico por possuírem habilidade de promover indução de resistência 

sistêmica. Objetivo deste trabalho foi testar 14 estirpes de rizobactérias 

isoladas de rizoplano de tomateiro (Solanum lycopersicum L.), alface (Lactuca 

sativa L.) e cebolinha (Allium schoenoprasum L.) cultivados em solo antrópico. 

As sementes de tomateiro foram microbiolizadas, durante 24 horas, com 

suspensões de bactérias, cujas concentrações foram ajustadas para 

OD540=0,4. Em seguida, foram colocadas para germinar e ao vigésimo dia após 

a semeadura foi feita a inoculação do C. cassiicola. Após sete dias da 

inoculação, foi avaliada a incidência e a severidade da doença. O experimento 

foi conduzido em delineamento experimental inteiramente ao acaso, composto 

de 17 tratamentos, com seis repetições e cada parcela composta de duas 

plantas. Os isolados ISO-03, ISO-54 e ISO-96 não proporcionaram baixa 

incidência às mudas, sendo estatisticamente iguais à testemunha tratada com 

água com presença do patógeno. Nos outros onze isolados as mudas 

apresentaram valores médios de 1,5 a 2,0 folhas com a doença. As plantas 

inoculadas com os isolados ISO-04, ISO-08, ISO-39 e ISO-172 apresentaram 

baixa severidade da doença. Em comparação com resultados apresentados 

por outras pesquisas as estirpes testadas induziram bons resultados, 

principalmente para severidade, indicando a necessidade de efetuar novos 

testes em casa de vegetação e em campo. 

 

Palavras-chave: Biocontrole, Mancha-alvo, Severidade, Solanum lycopersicum 
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BIOLOGICAL CONTROL OF TARGET SPOT (Corynespora cassiicola 

(Berk. & Curt.) CT Wei) IN TOMATO SEEDLINGS MEDIATED BY 

RHIZOBACTERIA. 

 

5.2. ABSTRACT 

The tomato is one of the main vegetables grown throughout Brazil, and 

sold in fairs and markets and derivatives industry. A major problem with the 

cultivation of this vegetable is a wide range of pathogens that affect production, 

including Corynespora cassiicola, causing the target spot, is one of the main 

pathogens that affect production. Use of rhizobacteria is an alternative 

biological control because they have the ability to promote the induction of 

systemic resistance. Objective of this study was to test 14 strains of 

rhizobacteria isolated from rhizoplane of tomato (Solanum lycopersicum L.), 

lettuce (Lactuca sativa L.) and onion (Allium schoenoprasum L.) grown in soil 

anthropic. The tomato seeds were microbiolized for 24 hours with bacteria 

suspensions, whose concentrations were adjusted to OD540 = 0.4. Then 

germinated and twentieth day made the inoculation of C. cassiicola. After seven 

days of inoculation, we evaluated the incidence and severity of disease. The 

experiment was conducted in a completely randomized experimental design, 

consisting of 17 treatments with six replications and each plot contained two 

plants. Isolates ISO-03, ISO-54 and ISO-96 did not provide seedlings to low 

incidence, which was statistically equal to the control treated with water with the 

presence of the pathogen. In the other eleven isolates the seedlings showed 

average values from 1.5 to 2.0 leaves with the disease. Plants inoculated with 

isolates ISO-04, ISO 08, ISO 39 and ISO-172 showed low disease severity. 

Compared with results reported by other research strains tested induced good 

results, especially for severity, indicating the need to make additional tests in 

the greenhouse and field. 

 

Keywords: Biocontrol, Target spot, Severity, Solanum lycopersicum. 
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5.3. INTRODUÇÃO 

  

 Os fitopatógenos causam grande impacto negativo sobre o rendimento 

das culturas e podem reduzir significativamente o desempenho da planta e 

qualidade da produção. Atualmente, as estratégias de controle estão focadas 

no uso de agrotóxicos; entretanto causam preocupações destes sobre o ao 

meio ambiente e a alimentação dos homens e animais (Martínez-Viveros et al. 

2010).  

As rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (RPCP’s), além 

da habilidade em aumentar o crescimento das plantas (Freitas, 2007; Siddiqui, 

2005; Kloepper et al. 1991), podem suprimir o ataque de doenças através do 

antagonismo, bem como por indução de resistência sistêmica contra 

patógenos, seja do sistema radicular como da parte aérea (Van Loon e Barker, 

2005), atuando como agentes de controle biológico. O controle biológico refere-

se à utilização intencional de organismos vivos introduzidos ou residentes para 

suprimir as atividades e as populações de um ou mais patógenos de plantas 

(Pal e Garderner, 2006). 

Resistência sistémica induzida (ISR) é um fenómeno comum 

intensamente investigado em relação às vias de sinalização subjacentes, bem 

como à sua utilização na proteção de plantas (Saharan e Nehra, 2011). Este 

fenômeno caracteriza-se pela ativação de mecanismos de defesa das plantas 

em decorrência da aplicação de microrganismos ou de substâncias de origem 

microbiana ou química, que atuam contra fungos, bactérias, nematoides e 

vírus, proporcionando uma proteção sistêmica (Romeiro, 2007; van Loon et al. 

1998; van Loon e Bakker, 2005). 

A planta que sofre indução de resistência sistêmica não exibe alterações 

visuais como necroses, isto ocorre pelo fato de não haver acúmulo de 

proteínas relacionadas com patogênese (PRPs) e a indução não depende do 

salicilato como rota de sinalização, como ocorre na resistência sistêmica 

adquirida que ocasiona alterações visuais (Romeiro, 2007; Silva et al. 2008). 

No caso da RSI, as rotas de sinalização são as do jasmonato e etileno ativando 

genes que proporcionam o estado de indução, e para que ocorra esse 

processo estes dois hormônios vegetais atuam de forma sinérgica (Pieterse et 
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al. 2009). Os mecanismos de resistência relacionados com a RSI mediada por 

RPCPs podem ser estruturais ou bioquímicas (Romeiro e Garcia, 2003) 

Com a possibilidade de se explorar rizobactérias como indutores de 

resistência, proporcionando uma resposta sem alterações visuais devido a 

reação ocorrer por ativação de genes de defesa, é relevante obter rizobactérias 

eficientes no controle biológico de doenças que afetam os cultivos. 

 O presente trabalho teve como objetivo testar rizobactérias que foram 

eficientes no experimento de promoção de crescimento de tomateiro e se 

possuem conjuntamente a capacidade de promover indução de resistência 

sistêmica contra Corynespora cassiicola, agente causal da mancha-alvo, uma 

das principais doenças que afetam os plantios de tomateiro na região 

Amazônica. 

 

5.4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas 14 rizobactérias 

isolados, ISO-172, ISO-188 e ISO-193 de rizoplano tomate (Solanum 

lycopersicum L.), ISO-03, ISO-04, ISO-08, ISO-39 e ISO-46 de alface (Lactuca 

sativa L.) e ISO-54, ISO-56, ISO-80, ISO-91, ISO-95 e ISO-96 de cebolinha 

(Allium schoenoprasum L.).  

 As bactérias foram cultivadas em placas de Petri, contendo meio 523 

(sacarose 10 g, extrato de levedura 4 g, caseína ácida 8 g, sulfato de magnésio 

0,3 g, anidro 2 g, Ágar 10 g e 1000 mL de água destilada) e colocadas para 

crescer em BOD a 27 ºC. Após 24 horas de crescimento, as bactérias foram 

removidas das placas, depositando 15 ml de solução salina (NaCl 0,85%) por 

placa com a colônia, fazendo a raspagem com auxílio da alça de Drigalsky. As 

concentrações das suspensões foram ajustadas por meio de diluição até atingir 

a densidade ótica de 0,4 a 540nm. Foram utilizadas sementes de tomateiro 

cultivar Yoshimatsu. A dispensa das bactérias foi por microbiolização de 

sementes, imersas por 24 horas em suspensão bacteriana. Após esse período, 

as sementes foram semeadas em tubetes de com capacidade de 280 g, 

contendo o substrato Tropstrato HT Hortaliças®, específico para produção de 

mudas de hortaliças em condições não estéreis.  

 Foi utilizado o isolado 1754 de C. cassiicola oriundo de plantas de 

tomateiro, proveniente da coleção de interesse agrossilvicultural do INPA. O 
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fungo foi cultivado em BDA (200 g de batata, 20 g de ágar, 15 g de dextrose, 

1000 ml de água destilada) com iluminação constante. No décimo dia de 

crescimento do fungo, coincidindo com o vigésimo dia de crescimento das 

plantas de tomateiro, preparou-se a suspensão de esporos com 1,1x105 

esporos ml-1. O delineamento experimental foi o inteiramente ao acaso, 

composto de 17 tratamentos, seis repetições, e duas plantas por parcela. 

Utilizaram-se três testemunhas, duas com sementes imersas em água, onde 

uma a planta foi inoculada com o patógeno e a outra com água. A terceira foi 

utilizada o Bacillus cereus UFV-101 e inoculado o patógeno.  Com auxilio de 

um atomizador foi aplicada a suspensão de esporos nas plantas, as mudas 

foram postas em câmara úmida por 24 horas.  A avaliação do experimento foi 

feito sete dias após a inoculação. 

 Avaliaram-se incidência, três folhas compostas de cada planta, situadas 

logo abaixo da brotação inicial, contado o número de folhas doentes. Para 

severidade com auxílio do programa QUANT 1.02 foi preparada uma escala de 

nota (figura 1). A utilização do software evitou estimar os valores para a escala 

de notas de forma visual ocasionando possíveis erros e comprometendo a 

análise. Para padronização da escala de nota foi utilizada um total de 10 

folíolos com diferentes níveis estimado visualmente, cada folíolo foi escaneado 

e submetido à avaliação no software. 

 

                       

A: 1 - folíolo sadio; B: 2 - severidade baixa - até 10% de tecido lesionado; C: 3 - 
severidade média - 11 a 20% do tecido lesionado; D: 4 - severidade média-alta - de 
21 a 40% de tecido lesionado; E: 5 - severidade alta - áreas grandes necrosadas 
com área lesionada acima de 40%.  
Figura 1. Escala de notas para análise da severidade de Corynespora cassiicola em 

folíolos de tomateiro. 

 

 Para análise da incidência e severidade, os dados foram transformados 

para , submetidos à análise de variância e aplicado o teste Scott-knott ao 

nível de 5% de probabilidade. Utilizou-se o software ASSISTAT 7.6. 

A B C D E 
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5.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As plantas microbiolizadas com os isolados ISO-03, ISO-54 e ISO-96 

apresentaram incidência de C. cassiicola estatisticamente iguais às plantas 

microbiolizadas com B. cereus e imersas em água com presença do patógeno. 

O resultado indica que de três folhas avaliadas houve uma incidência em torno 

de 73% a 93%. As plantas microbiolizadas com os isolados ISO-04, ISO-08, 

ISO-39, ISO-46, ISO-56, ISO-80, ISO-91, ISO-95, ISO-172, ISO-188 e ISO-193 

apresentaram 1,5 a 2,0 folhas com incidência da doença; estatisticamente 

inferiores aos que apresentaram maiores valores, todos os isolados não 

conseguiram proporcionar as plantas valores médios inferiores a 50% de folhas 

com presença da doença. Caracterizando-se como uma incidência 

relativamente alta quando avaliada ao sétimo dia após inoculação do patógeno. 

 

  

Figura 2. Nível médio de incidência de Corynespora cassiicola, em mudas de tomateiro 

cujas sementes foram microbiolizadas com 14 isolados de rizobactérias. 

  

Os resultados da severidade da mancha-alvo em mudas de tomateiro 

microbiolizado com rizobactérias estão apresentados na Figura 3. A 

testemunha tratada com B. cereus e os tratamentos com os isolados ISO-04, 

ISO-08, ISO-39 e ISO-172 apresentaram folíolos sadios e folíolos com baixa 

severidade da mancha-alvo. Os tratamentos ISO-03, ISO-46, ISO-54, ISO-56, 

ISO-80, ISO-91, ISO-95, ISO-96, ISO-188 e ISO-193 apresentaram severidade 

estatisticamente superior aos demais tratamentos, porém inferiores a 
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testemunha com sementes imersas em água e presença do patógeno cuja 

severidade foi média. Apesar da diferença de severidade existente entre alguns 

isolados, os resultados indicam baixa severidade da doença ao sétimo dia após 

inoculação do patógeno. 

  

Figura 3. Nível médio das notas de severidade da Mancha-alvo (Corynespora cassiicola) 

em mudas de tomateiro, cujas sementes foram microbiolizadas com 14 isolados de 

rizobactérias. 

 

  Ferraz et al. (2008), avaliando o biocontrole da mancha-alvo de 

tomateiro por  B. cereus em função de diferentes tipos de dispensa na planta, 

obtiveram que a microbiolização foi o mais eficiente, corroborando com a 

escolha desse método de dispensa no presente trabalho. Os autores avaliaram 

a severidade pela contagem do número de lesões por folíolo na qual o 

tratamento com microbiolização foi o melhor tendo um valor médio de uma 

lesão por folíolo, caracterizando como uma baixa severidade. Na figura 2 o 

tratamento com B. cereus e os 14 isolados apesar de terem tido diferenças 

significativas foram similarmente ao dos autores a severidade foi classificada 

como baixa. Segundo Hammerschmidt e Kuc (1995) e Amorim et al. (2011) a 

expressão de indução pode demorar alguns dias a uma semana. 

 Resultados de severidade semelhantes foram obtidos através da 

avaliação do biocontrole de Streptomyces setonii, isolado de rizosfera de 

tomateiro, contra C. cassiicola em mudas de tomateiro Carrer Filho et al. (2009) 

registraram baixa severidade da doença ao sétimo dia após a inoculação. É 

interessante destacar que comparando aos resultados das 14 estirpes, como 

os resultados obtidos pelos autores podem estar proporcionando um estado de 
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indução de resistência sistêmica em condições de casa-de-vegetação. 

Raupach et al. (1996) também conseguiram comprovar o biocontrole de 

Cucumber Mosaic Virus (CMV) em tomateiro mediado por Pseudomonas 

flurescens e Serratia marcercens que induziram resistência sistêmica na planta.  

A ação das rizobactérias podem induzir resultados satisfatórios no 

biocontrole independente do local de ação do patógeno. Vários trabalhos 

registram a eficiência de indução de resistência sistêmica a patógenos de parte 

aérea (Pinto, 2011; Bernardes et al. 2010; Neves, 2005; Teixeira et al. 2005; 

Wei, 1991). A separação espacial entre o possível agente indutor e o patógeno 

desafiante é comentada por Romeiro (2007) como uma das formas de avaliar 

se está havendo indução, pois segundo o autor é difícil constatar se houve 

indução ou se o controle foi pelo efeito direto sobre o patógeno. Romeiro 

(2007), menciona que a forma mais simples de se detectar é inocular plantas 

expostas e não expostas ao elicitor e quantificar a intensidade da doença. 

 Comparando-se os resultados de severidade do isolados com os obtidos 

no experimento de promoção de crescimento com as mesmas 14 estirpes, o 

isolado ISO-172 não eficiente em promover crescimento, foi um dos que 

apresentou menor severidade. Deixa claro que nem sempre as bactérias vão 

apresentar a habilidade de promover as duas funções. Os isolados ISO-91 e 

ISO-96 que promoveram índices de crescimento de 16,6% e 19,5% 

respectivamente, na avaliação da mancha-alvo apresentaram baixa 

severidade; resultado interessante para novos testes de produção de mudas. 

Entretanto, é necessário mais estudos para explicar o tipo de mecanismos 

envolvido, como avaliações de produção dos fitormônios etileno e jasmônico 

que fazem parte da rota de sinalização para a indução de resistência (Van 

Loon e Barker, 2005; Pieterse et al. 2009). 

É importante ressaltar que os resultados obtidos em casa-de-vegetação 

não serão necessariamente repetidos em condições de campo, pelo fato de 

haver uma maior competição biológica (Bashan, 1998; Van Loon e Barker, 

2005), visto que para obter efeitos satisfatórios nessas condições as 

rizobactérias necessitam colonizar o sistema radicular de forma eficiente. É 

relevante a identificação de genes e características envolvidas no processo de 

inoculação e colonização das raízes pelas rizobactérias promotoras de 

crescimento de plantas (RPCP) (Bloemberg e Lugtenberg, 2001). Para se ter 
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uma visão mais detalhada da interação  planta-bactéria e aplicar de forma mais 

eficientes estirpes inoculantes. 

 

 

 

5.6. CONCLUSÃO 

 

 Os isolados não promoveram uma baixa incidência da doença nas 

plantas. 

 Os isolados ISO-04, ISO-08, ISO-39 e ISO-172 foram os que melhor 

proporcionaram indução de resistência.  

 Os isolados ISO-91 e ISO-96 conseguiram induzir resistência e 

promover crescimento de mudas de tomateiro, podendo ser uteis na 

produção de mudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

5.7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Amorim, L.; Rezende, J.A.M.; Bergamim Filho, A. 2011. Manual de 

fitopatologia. Piracicaba: Agrônomica Ceres, São Paulo. 704pp. 

 

Bashan, Y. 1998. Inoculants of plant grownth-promoting bactéria for use in 

agriculture. Biotechnology Advances, 16(4): 729-770. 

 

Bernardes, F.S.; Patrício, F.R.A.; Santos, A.S.; Freitas, S.S. 2010. Indução de 

resistência sistêmica por rizobactérias em cultivos hidropônicos. Summa 

Phytopathol. 36(2): 115-121. 

 

Bloemberg, G. V.; Lugtenberg, B. J. J. 2001. Molecular basis of plant growth 

promotion and biocontrole by rhizobacteria. Plant Biology. 4:343-350.  

Pal, K.K.; Gardener, B.M. 2006. Biological control of plant  pathogens. The 

Plant Health Instructor. DOI: 10.1094/PHI-A-2006-1117-02. 

 

Carrer Filho, R.; Romeiro, R. S.; Amaral, L. S.; Garcia, F. A. O. 2009. 

Potencialidade de um actinomiceto de rizosfera de tomateiro como agente de 

biocontrole de doenças. Horticultura brasileira. 27:340-344. 

 

Deuner, C.C. 2004. Isolamento e seleção de rizobactérias promotoras de 

crescimento de tomateiro (Lycopersion esculentum Mill.). Dissertação de 

mestrado, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul. 67pp. 

 

Ferraz, H.G.M.; Romeiro, R.S.; Garcia, F.A.O.; Souza, A. N. Biocontrole da 

mancha-alvo do tomateiro por Bacillus cereus em função do modo de dispensa 

na planta. R. Tróp.: Ci. agr. Biol. 2(2):35-39. 

 

Freitas, S.S. 2007. Rizobactérias promotoras de crescimento de planta. In: 

Silveira, A.P.D.; Freitas, S.S. Microbiota do solo e qualidade ambiental. Instituto 

Agronômico, Campinas. p. 79-96. 

 



 
 

43 
 

Hammerschmidt, R.; Kuc, J. 1995. Induced resistance to disease in plantas. 

Dordrech: Kluwer Academic Pub., Netherlands. 182pp. 

 

Kloepper, J.W.; Zablotowicz, R.M.; Tipping, E.M.; Lifshitz, E. 1991. Plant growth 

promoting mediated by bacterial rhizosphere colonizers. In: Keister, D.L.; 

Cregan, P.B. (Eds). The rhizosphere and plant growth. Dordrecht, Kluwer: 

Academic Publishes. p. 315-326. 

 

Martínez-Viveros, O.; Joquera, M.A.; Crowley, D.E.; Gajardo, G.; Mora, M.L. 

2010. Mechanisms and practical considerations involved in plant growth 

promotion by rhizobacteria. J. Soil Sci Plant Nutr. 10(3): 293-319. 

 

Neves, D. M. S. 2005. Biocaracterização de um isolado de Bacillus cereus 

selecionado para o controle  biológico de enfermidades de tomateiro 

(Lycopersicum esculentum Mill.) Tese de doutorado, Universidade Federal de 

Viçosa, Viçosa, Minas Gerais. 134p. 

 

Pal, K.K.; Gardener, B.M. 2006. Biological control of plant  pathogens. The 

Plant Health Instructor. DOI: 10.1094/PHI-A-2006-1117-02. 

 

Pieterse, C.M.J.; Van Pelt, J.A.; Van Wees, S.C.M; Ton, J.; Verhagen, N.W.M.; 

Léon-Kloosterziel, K.; Hase, S.; De Vos, M.; Van Oosten, V.; Pozo, M.; Spoel, 

S.; Van der Ent, S.; Koornneef, A.; Chalfun-Junior, A.; Resende, M.L.V.; Van 

Loon, L.C. 2005. Indução de resistencia sistêmica por rizobactérias e 

comunicação na rota de sinalização para uma defesa refinada. . In: Luz, W.C. 

da. (Eds). Revisão anual de Patologia de Plantas. EMBRAPA, Jaguariúna. p. 

277-295. 

 

Pieterse, C. M. J.; van Wees, S. C. M.; van Pelt, J. A.; Knoester, M.; Laan, R.; 

Gerrits, N.; Weisbeek, P. J.; Van Loon, L. C. 1998. A novel signaling pathway 

 

Pinto, K. M. S. 2011. Resistência sistêmica induzida em videira ‘Isabel’ contra 

Plasmopara vitícola: aspectos epidemiológicos, bioquímico e de maturação. 



 
 

44 
 

Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Paraíba, Areia, Paraíba. 

77p. 

 

Raupach, G.S.; Liu, L.; Murphy, J.F.; Tuzun, S.; Kloepper, J.W. 1996. Induced 

systemic resistane in cucumber and tomato against cucumber mosaic 

cucumovirus using plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR). Plant Dis. 

80:891-894. 

 

Romeiro, R.S.; Garcia, F.A.O. 2009. Indução de resistência em plantas a 

patógenos por elicitores de natureza microbiana. In: Bettiol, W.; Morandi, 

M.A.B. (Eds). Biocontrole de doenças de plantas: uso e perspectivas. 

EMBRAPA, Jaguariúna, São Paulo. p. 85-99. 

 

Romeiro, R.S. 2007. Controle biológico de enfermidades de plantas: 

fundamentos. Viçosa, UFV. 269pp. 

 

Saharan, B.S.; Nehra, V. 2011. Plant growth promoting rhizobacteria: A critical 

review. Life Sci Med Res. 21: 1-30. 

 

Siddiqui, Z.A. 2005. PGPR: Prospective biocontrole agents of plant pathogens. 

In: Siddiqui, Z.A. (Eds). PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Netherlands. p. 

111-142. 

 

Silva, R. A.; Reis, V. M.; Baldini, J. I.; Olivares, F. L. 2008. Defesa de plantas 

contra o ataque de fitopatógenos. Seropédica: Embrapa Agrobiologia. 49pp. 

 

Teixeira, D. A.; Alfenas, A. C.; Mafia, R. G.; Maffia, L. A.; Ferreira, E. M. 2005. 

Evidências de indução de resistência sistêmica à ferrugem do eucalipto 

mediada por rizobactérias promotoras do crescimento de plantas. Fitopatologia 

Brasileira. 30:350-356. 

 

Van Loon, L.C.; Bakker, P.A.H.M. 2005. Induced systemic resistance as a 

Mechanism of disease suppression by Rhizobacteria. . In: Siddiqui, Z.A. (Eds). 

PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Netherlands. p. 39-66. 



 
 

45 
 

 

Van Loon, L.C.; Bakker, P.A.H.M.; Pieterse, C.M.J. 1998. Systemic resistance 

induced by rhizosphere bacteria. Annual Review of Phytopathology, 36:453-

483. 

 

Wei, G.; Klopper, J. W.; Tuzun, S. 1991. Induction of systemic resistance of 

cucumber to Colletotrichum orbiculare by select strains of plant growth-

promoting rhizobacteria. The American Phytopathological Society. 81: 1508-

1512. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 
 

6. SÍNTESE 

 

Os estudos com rizobactérias têm mostrado a possibilidade de utilizá-las 

como alternativas na promoção de crescimento e controle biológico. A 

metodologia de colonização radicular in vitro, proporcionou identificar e 

selecionar as rizobactérias. Os isolados ISO-91 e ISO-96 se destacaram 

resultado em dois parâmetros avaliados, altura e número de folhas, e o ISO-91, 

ISO-96, ISO-172 e ISO-193 conseguiram produzir ácido indol acético (AIA). No 

controle biológico os isolados não conseguiram proporcionar nas mudas uma 

incidência do patógeno abaixo de 50% de folhas afetadas. Para severidade os 

isolados ISO-04, ISO-08, ISO-39 e ISO-172, proporcionaram as plantas uma 

baixa severidade da doença. A utilização de rizobactérias pode ser uma nova 

possibilidade de manejo sem agressão ao meio ambiente e melhorando os 

cultivos da região amazônica. 
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