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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de actinomicetos do gênero Streptomyces isolados do
solo do cerrado baiano sobre o desenvolvimento vegetativo de plantas de soja cultivar “Gabriela”. Foram
testados oito isolados de actinomicetos do gênero Streptomyces, associados ou não a Rhizobium, oriundo de
inoculante comercial a base de (Bradyrhizobium japonicum). O delineamento experimental foi do tipo
inteiramente casualizado com dezoito tratamentos e cinco repetições. Foram avaliadas a altura da planta, o peso
seco da parte aérea e da raiz. Dos oito isolados de actinomicetos testados, cinco isolados aumentaram
significativamente o crescimento da soja e um reduziu o seu crescimento quando comparado com a testemunha.
Palavras chave: Actinomicetos, desenvolvimento vegetativo, microrganismos

ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the effect of the application of actinomycetes of the genus Streptomyces
isolated from the soil of the cerrado baiano on the vegetative development of soybean cultivar “Gabriela”. Eight
isolates of actinomycetes of the genus Streptomyces were tested, associated or not with Rhizobium, from a
commercial inoculant based on (Bradyrhizobium japonicum). The experimental design was completely
randomized with eighteen treatments and five replications. Plant height, dry weight of shoot and root were
evaluated. Of the eight isolates of actinomycetes tested, five isolates significantly increased soybean growth and
one reduced its growth when compared to the control.
Keywords: Actinomycetes, vegetative development, microorganisms.
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1. INTRODUÇÃO
A cultura da soja, Glycine max (L.) Merrill, tem posição de destaque na
agricultura mundial, e é de grande importância econômica para o Brasil devido ao
volume exportado para países como a China. Cerca de 118 milhões de toneladas de soja
foram produzidas na safra 2017/2018 em uma área cultivada de 35 milhões de hectares
com produtividade média de 3.359 kg ha-1, aproximadamente 60 sacas/ha (CONAB,
2019).
Dentre os microrganismos benéficos, as rizobactérias promotoras do crescimento
de plantas (RPCPs) são bactérias que ocorrem na rizosfera e que são capazes de
estimular seu crescimento através de diferentes processos, como, o aumento da
disponibilidade de nutrientes, produção de hormônios de crescimento e da supressão de
patógenos (KLOEPPER; SCHROTH, 1978; MELO, 1998).
Bactérias promotoras de crescimento de plantas vem sido utilizadas em diversas
culturas (CHEN et al., 2000; LUZ, 2001; FREITAS et al., 2003;). Estas bactérias podem
atuar estimulando o desenvolvimento radicular das plantas devido a produção de
substâncias reguladoras de crescimento análoga a hormônios vegetais como as
giberelinas e ácido indolacético (AIA), solubilização de fosfatos, liberação de
sideróforos (KLOEPPER et al., 1989; FREITAS; GERMIDA, 1992)
A seleção de estirpes altamente eficazes na promoção de crescimento de plantas
de culturas comerciais vem sendo incentivada, visando com isso o aumento do
crescimento e nutrição vegetal de forma econômica e sustentável (COSTA et al., 2014).
Os actinomicetos são bactérias filamentosas Gram positivas com potencialidade
em controlar patógenos de plantas como fungos e nematoides (COIMBRA; CAMPOS,
2010, TAVARES et al., 2019) e também são reconhecidos pela sua grande capacidade
de produção de metabolitos, sendo responsáveis por cerca de 45 % dos antibióticos em
uso na agricultura (LIU et al., 2012).
Devido a sua capacidade de sobrevivência no solo, produção de metabólitos e
por estarem associadas à rizosfera de várias espécies de plantas, estas bactérias vêm
sendo muito estudadas nos últimos anos, principalmente no controle de fitopatógenos.
Além do controle biológico, pesquisas vêm demonstrando a capacidade desses
microrganismos em promover o desenvolvimento vegetativo em diversas culturas desde
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hortícolas até em pastagens (PINHO et al., 2008; MELO, 2015; PICAZEVICZ et al.,
2020).
Dessa forma considerando a importância da cultura da soja e o potencial do uso
dos actinomicetos como possível promotor de crescimento de plantas, esse trabalho teve
como objetivo avaliar o efeito da aplicação de actinomicetos do gênero Streptomyces
isolados do solo do cerrado baiano sobre o desenvolvimento vegetativo de plantas de
soja.

2. CONTEÚDO
2.1 Material e métodos
Local do experimento
O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação, pertencente à
Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Campus IX, sediado no município de
Barreiras, Bahia, nas coordenadas 12°08'39.7" S e 44°57'45.0" O, com altitude de 490
metros.

Microrganismos
Foram testados oito isolados de actinomicetos do gênero Streptomyces que
demonstraram eficiência em controlar o nematoide das galhas (Meloidogyne incognita)
em plantas de soja. São eles: isolado 11; 13; 18; 19; 25; 27; 47 e 57. Todas estas estirpes
foram testadas de forma isolada e associados a bactérias fixadoras de nitrogênio do tipo
rizóbio (Bradyhrizobium sp.), inoculadas via semente no momento do plantio.

Material Vegetal
Os ensaios foram conduzidos em plantas de soja (Glycine max) cultivar BRS
314 (Gabriela), cultivadas em casa de vegetação para avaliação do efeito dos isolados de
actinomicetos em atuar como organismo promotor de crescimento vegetal.
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Preparo dos isolados
Para multiplicação dos actinomicetos foi empregado a inoculação em arroz précozido. Para isso foi colocado, em frascos de vidro do tipo “erlenmayer” 100g de arroz
previamente embebido em água destilada durante 12 horas. Em seguida foi realizada a
esterilização em autoclave por 1 hora a 120 °C. Vinte e quatro horas após este processo,
em câmara de fluxo laminar, foi feita a inoculação do arroz pré-cozido com os isolados
de actinomicetos. Foram colocados nos frascos de vidro, três discos pré-colonizados
com actinomicetos obtidos de colônias bacterianas com sete dias de crescimento. Após
essa operação os frascos foram fechados e mantidos em câmara de crescimento (BOD)
por 20 dias a uma temperatura de 25 °C. Diariamente os frascos foram agitados de
forma a garantir o crescimento uniforme das colônias de actinomicetos no arroz.

Ensaio de promoção de crescimento
Para montagem do experimento, inicialmente foi preparado o substrato fazendo
uma mistura de solo, areia e esterco na proporção de (2:1:1) e em seguida após essa
mistura, o substrato foi esterilizado em autoclave a 120 °C por duas horas. 24 horas
após este processo o substrato foi colocado em sacos de polietileno. Em cada saco com
substrato foi misturado cerca de 20 gramas de arroz colonizado com actinomicetos. Em
seguida foi realizada a semeadura da soja cultivar Gabriela, inoculada ou não com
Rhizobium.
Noventa dias após a semeadura da soja, as plantas foram retiradas
cuidadosamente do substrato e avaliadas a altura da planta e o peso seco da parte aérea e
da raiz. O peso seco foi determinado colocando-se o material em estufa de secagem a 60
± 2 ºC por 72 horas, concluído o período de secagem, o material foi retirado da estufa e
destinado à pesagem.

Delineamento experimental e análise estatística
O delineamento experimental foi do tipo inteiramente casualizado (DIC) com
dezoito tratamentos e cinco repetições. Os dados obtidos foram comparados entre si
pelo teste de Scott-knot ao nível de 5% de significância e submetidos à análise de
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variância pelo programa “Statistical Analysis Software” (SISVAR) licenciado pela
Universidade Federal de Lavras.

Resultados e discussão
Dos oito isolados de actinomicetos do gênero Streptomyces testados, cinco
(isolados 11, 13, 25, 47 e 57) aumentaram significativamente o crescimento da soja
(Figura 1) quando comparados com a testemunha inoculada com Rhizobium. Isto
significa que estes isolados conseguiram suprir a demanda nutricional das plantas de
soja e promover seu crescimento de forma superior a bactéria do gênero Rhizobium
testada. Dois isolados (19 e 27) apresentaram crescimento semelhante a testemunha
inoculada e apenas um isolado (18) reduziu o crescimento das plantas.

Figura 1. Altura de planta 90 dias após a semeadura em função do tratamento biológico
aplicado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Dois isolados (57 e 13) aumentaram significativamente o peso seco da parte
aérea da soja (Tabela 1). Enquanto três isolados de actinomicetos aumentaram o peso
seco da raiz da soja (27, 47 e 57) quando comparados a testemunha, porém, o
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tratamento que obteve a melhor média de peso seco da raiz foi o isolado nº 11 associado
ao Rhizobium.
Tabela 01. Efeito da aplicação de isolados de actinomicetos no desenvolvimento
vegetativo da soja.
Tratamento
Peso seco parte aérea (g)
Peso seco raiz (g)
Isolado 57 + Rizóbio

10.65 a

2.566 b

Isolado 57

11.278 a

2.044 c

Isolado 47 + Rizóbio

5.912 c

2.254 b

Isolado 47

9.494 b

1.926 c

Isolado 11 + Rizóbio

11.016 a

3.718 a

Isolado 11

7.078 c

1.806 d

Isolado 27 + Rizóbio

4.12 d

1.45 e

Isolado 27

8.43 b

1.974 c

Isolado 18 + Rizóbio

3.36 d

2.1 c

Isolado 18

8.842 b

1.82 d

Isolado 19 + Rizóbio

7.706 b

2.156 c

Isolado 19

7.68 b

1.43 e

Isolado 13 + Rizóbio

6.426 c

2.294 b

Isolado 13

10.638 a

1.7 d

Isolado 25 + Rizóbio

4.718 d

1.286 e

Isolado 25

8.674 b

1.63 d

Testemunha + Rizóbio

8.558 b

1.61 d

Testemunha

9.04 b

1.602 d

C.V (%)

13.33

12.84

As medias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de scottknott ao nível de 5% de probabilidade.

Os actinomicetos constituem uma porcentagem significativa da comunidade
microbiana do solo (OLANREWAJU; BABALOLA, 2019). Diversos trabalhos já
comprovaram a eficiência de actinomicetos em estimular o desenvolvimento vegetativo
das plantas. Soares et al., (2010) ao plantar tomateiros em solo infestado com
actinomicetos do gênero Streptomyces observaram a capacidade destas bactérias em
promover o desenvolvimento vegetativo da planta. Chen et al., (2018), verificaram o
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efeito promotor de crescimento de uma estirpe de Streptomyces, denominada CB-75, em
plantas de bananeira.
Este aumento de crescimento obtido na cultura da soja (Figura 1) pode ter sido
causado pela maior capacidade dos actinomicetos testados em decompor a matéria
orgânica, o que permitiu a liberação de nutrientes para a absorção da planta. Já foi
demonstrado que os actinomicetos liberam enzimas no solo com capacidade de degradar
algumas moléculas complexas e recalcitrantes como as presentes na biomassa vegetal
auxiliando a ciclagem de nutrientes tornando-os disponíveis a solução do solo (DING et
al., 2004; PELÁEZ, 2006; SOUSA et al., 2008). Além de poder atuar na solubilização
do fósforo e produção de sideróforos (JAIN; JAIN, 2007, SOUSA et al., 2008).
Uma importante característica dos isolados de Streptomyces é possuir
competência rizosférica visando garantir a sua sobrevivência no solo, além disso, esta
competição pode impedir o desenvolvimento de patógenos (COMPANT et al., 2005),
sendo que a maioria das estirpes estudadas para promoção de crescimento de plantas
apresentou alguma atividade antibacteriana ou antifúngica durante o processo de seleção
como agente de controle biológico(ADEGBOYE; BABALOLA 2012; JOG et al.
2016).
Foi verificado que apenas um isolado de actinomiceto (isolado 27) reduziu
significativamente o crescimento da soja e o isolado 11, quando aplicado
separadamente, reduziu a matéria seca da planta. Em trabalho realizado por Jitacksorn e
Sadowsky (2008), observaram que a alta concentração (109 células mL-1) da estirpe
Bradyrhizobium japonicum USDA110 inibia a nodulação da soja, apresentando
aspectos negativos no desenvolvimento das plantas. Desta forma, a concentração
bacteriana inferior ou superior à dos demais isolados pode ser uma possível justificativa
para o fato da redução do crescimento e da matéria seca do isolado mencionado.
As características observadas neste estudo são fundamentais ao ponto de
selecionar isolados com potencial de promover o crescimento das plantas de forma
sustentável, bem como outros estudos precisam ser conduzidos para investigar melhor a
natureza da interação dos isolados de Streptomyces com o sistema radicular da soja no
processo de promoção de crescimento da planta e também estudar a eficiência dos
actinomicetos testados em promover o desenvolvimento da soja através de outras
formas de inoculação da bactéria como a microbiolização da semente.
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3. CONCLUSÕES
A infestação do solo com cinco isolados de actinomicetos (11, 13, 25, 47 e 57)
proporcionou o aumento do desenvolvimento vegetativo de plantas de soja nas
condições testadas. Os isolados 13 e 57 proporcionaram aumento do peso seco da parte
aérea e a associação do isolado 11 a Rhizobium proporcionou o maior peso seco de raiz.
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