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1. Resumo Geral 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho agronômico da 

cultura de aveia branca (Avena sativa L.), por meio de inoculação de sementes 

com dois isolados das bactérias Bacillus subtilis e B. megaterium. Foi conduzido 

experimento no campo, sob sistema de irrigação, em área experimental agrícola 

da Fazenda Escola Três Barras da Universidade Anhanguera-Uniderp, Agrárias. 

A semeadura foi realizada manualmente em parcelas medindo 3,0 x 4,0 m na 

proporção de 60.000 sementes por hectare; o delineamento experimental foi o 

de blocos ao acaso avaliando-se cinco tratamentos, com a mesma adubação 

fosfatada à base de superfosfato triplo, combinadas com cinco doses de 

inoculante (0, 50, 100, 150, 200%), com quatro repetições. Foram aferidos o 

peso de massa fresca total, diâmetro do perfilho, quantidade de perfilhos, massa 

seca da folhagem, número de grãos, altura das plantas e taxa de crescimento, 

além da análise bromatológica e análise de minerais da folha bandeira. Os dados 

foram submetidos à análise de variância (P < 0,05) e quando significativo, análise 

de regressão de Pearson. Os resultados revelaram, em relação à biometria da 

planta, efeito significativo do inoculante na taxa de crescimento e diâmetro de 

perfilhos. Houve efeito do inoculante para N, Fe e Cu. Em relação aos dados 

bromatológicos, houve efeito significativo para proteína bruta (PB) e fibra 

detergente neutro (FDN). Conclui-se que o inoculante teve efeito na taxa de 

crescimento e na qualidade nutricional de planta. 

Palavras-chave: adubação, economia, eficiência produtiva, microrganismos, 

produção vegetal. 
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2. General Summary 

 

The aim of the present work was to evaluate the agronomic performance 

of white oat (Avena sativa L.) crop by seed inoculation with two bacteria isolates: 

Bacillus subtilis and B. megaterium. An experiment was carried out in the field, 

under irrigation system, in an experimental agricultural area of the Três Barras 

School Farm, Anhanguera–Uniderp University. Sowing was performed manually 

in plots measuring 3.0 x 4.0 m in the proportion of 60.000 seeds by hectare; The 

experimental design was a randomized block design, evaluating five treatments 

with the same triple superphosphate fertilizer combined with five inoculant doses 

(0, 50, 100, 150, 200%) with four replications. Total fresh mass weight, tillers 

diameter, tillers amount, foliage dry mass, grain number, plant height and growth 

rate were evaluated, as well as bromatological analysis and flag leaf mineral 

analysis. Data were subjected to analysis of variance (P <0.05) and, when 

significant, Pearson regression analysis. The results revealed, in relation to plant 

biometry, significant effect of inoculant on growth rate and tillers diameter. There 

was effect of inoculant for N, Fe and Cu. Regarding bromatological data, there 

was significant effect for crude protein (CP) and neutral detergent fiber (NDF). It 

was concluded that the inoculant had effect on growth rate and nutritional quality 

of the plant. 

Keywords: fertilization, economy, productive efficiency, microorganisms, crop 

production. 
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3. Introdução Geral 
 

Em todos os continentes, governos e diversos centros de pesquisas, 

mobilizam-se na busca por novas tecnologias para aumentar a produtividade 

visando suprir as necessidades alimentares, em resposta as altas taxas de 

crescimento populacional (FAO, 2019). Nesse sentido, a pratica agrícola mais 

utilizada a tempos, tem sido a aplicação de fertilizantes químicos, os quais 

dependendo do manejo podem ser prejudiciais ao meio ambiente (CAZORLA et 

al., 2007), a exemplo dos fertilizantes fosfatados que podem requerer doses 

elevadas em solos de cerrado, devido a certas características, como, a adsorção 

do fósforo (P) por alguns elementos minerais presentes nesses tipos de solo, 

baixa absorção do P no primeiro ano de cultivo, entre outros fatores, que podem 

ser insalubres ao solo e seus microrganismos, tornando-os inférteis, além de 

poder provocar a eutrofização dos mananciais (PRIOR et al., 2009). 

Sob essa perspectiva, diversas tecnologias agrícolas foram 

implementadas com sucesso no campo, destacando-se o uso de bactérias 

promotoras do crescimento de plantas (BPCP) as quais, tem reduzido a 

aplicação da adubação fosfatada, reduzindo o impacto ambiental e 

proporcionado melhor resposta na produtividade em diversas culturas (HAYAT 

et al., 2010). Essas bactérias têm seu habitat na rizosfera e rizoplano, podendo 

ser antagônicas aos patógenos, além de sintetizar fitormônios, estimular a 

absorção de nutrientes, realçando a fisiologia das plantas e consequentemente 

permitindo melhores processos de germinação, floração e desenvolvimento das 

plantas (PEDRAZA et al., 2010; ZAIDI et al., 2015).  

Isolados constituído por BPCP são biofertilizantes agrícolas, que podem 

ser aplicados no solo, nas sementes, a exemplo dos microrganismos do gênero 

Bacillus que agregam mais de 60 espécies Gram-positivas que se caracterizam 

pela formação de endósporos resistentes ao calor, radiação, desidratação, 

valores extremos de pH e à alguns fatores químicos (HEYDRICH-PÉREZ, 2011). 

A seleção de estirpes desse gênero, como os Bacillus subtilis e B. megaterium, 

tem demonstrado resultados positivos na promoção do desenvolvimento das 

plantas e na proteção contra diversos patógenos nocivos às gramíneas. 
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A promoção do desenvolvimento das plantas é desencadeada pela 

fixação de nitrogênio, resistência a patógenos e a solubilização de fosfatos 

adsorvidos à minerais presentes na rizosfera, que passa a disponibilizar mais 

fósforo para a absorção desse mineral pela planta (ARAUJO, 2008). 

As BPCP podem contribuir com a produtividade na cultura da aveia branca 

(Avena sativa L.) que é um dos cereais de inverno mais utilizados para produção 

de grãos, para alimentação humana e animal como forrageiras constituintes de 

pastagens ou conservados nas formas de feno e silagem (FONTANELI et al., 

2012). No Brasil, a aveia é cultivada principalmente em estados como o Rio 

Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, devido à necessidade de baixas 

temperaturas para seu desenvolvimento que é na faixa de 20 a 25°C (DE MORI 

et al., 2012). 

O presente trabalho foi conduzido em sistema de irrigação e objetivou 

avaliar o desempenho agronômico da cultura da aveia branca (Avena sativa L.), 

no município de Campo Grande - MS. que tem como características solos de 

cerrado; o plantio foi realizado manualmente com sementes inoculadas com 

isolados formulados à base dos Bacilllus subtilis e megaterium. Foram avaliadas 

as características produtivas e realizadas análises de variáveis bromatológicas 

e minerais da folha bandeira. 
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4. Revisão de Literatura 
 

A aveia é uma gramínea anual originária da Ásia e do Mediterrâneo 

pertencente à família Poaceae, da tribo Aveneae, do gênero Avena, sua cultura 

se divide em três espécies (FLOSS, 2007), sendo elas: Aveia Branca, Aveia 

Preta (Avena strigosa Schreb) e Aveia Amarela (Avena bysantina C. Koch). Em 

relação as espécies biológicas do gênero Avena, elas se dividem em sete 

espécies diplóides, cinco espécies tetraplóides e uma espécie hexaplóide, a qual 

é subdividida em três subespécies (A. sativa L., A. sterilis e A. fatua), sendo que 

as espécies A. sativa e A. byzantina são as mais cultivadas no mundo 

(LADZINSKI, 2012; PETERSON et al., 2002). 

O cultivo da aveia é uma alternativa técnica e economicamente viável para 

plantio no período de inverno/primavera na região Centro-Sul do Brasil, em áreas 

de solos que ficam em pousio nesta época do ano (CARDOZO et al., 2002), 

principalmente no Rio Grande do Sul que produz mais da metade desta 

gramínea, seguido por Paraná e Mato Grosso do Sul, e ocasionalmente, Santa 

Catarina, além de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo (SÁ, 

1995; DE MORI et al., 2012). 

A aveia é uma das principais espécies forrageiras de inverno, e adapta-

se melhor a regiões de clima temperado, com temperaturas na faixa de 20 a 25°, 

pois caracteriza-se como um cereal de clima frio e úmido; seu cultivo requer 

solos férteis com pH entre 5,5 e 6,0 e bem drenados com altos teores de matéria 

orgânica, não tolerando solos encharcados e com altos teores de alumínio 

(PARIS et al., 2015). Temperaturas acima de 32°C no florescimento podem 

provocar esterilidade e acelerar a maturação dos grãos (PRIMAVESI et al., 

2000). 

A semeadura deve ocorrer entre os meses de março a junho podendo ser 

realizada em sistema de plantio direto ou convencional, cultivada como única 

espécie ou em consórcio com outras espécies forrageiras de clima temperado 

ressaltando-se que para a semeadura a lanço deve-se aumentar a quantidade 

de sementes em 20% (GODOY et al., 2000); recomenda-se aplicar calcário para 

atingir saturação por bases (V) de 70% para a aveia branca e de 50%, para a 

aveia preta, e teor de magnésio de no mínimo 5 mmolc.dm-3, sendo aconselhável 
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realizar esta operação antes da cultura de verão; não é viável utilizar mais de 4 

t ha-1 ano-1 de calcário em função do acamamento (SOBRAL et al., 2015). 

Experimentos conduzidos por Ferreira et al. (1991) estudando a demanda 

hídrica da aveia preta, avaliaram a evapotranspiração da cultura em lisímetro e 

encontraram valores da ordem de 1mm dia-1 para a fase inicial do 

desenvolvimento (1 a 10 dias) e de 4mm dia-1 para a fase de pleno 

desenvolvimento vegetativo (51 - 60 dias), com produções de matéria seca em 

torno de 4 t ha-1. 

O seu cultivo apresenta baixo custo de produção resultando em alta 

produção de matéria seca com excelente qualidade de forragem, sendo 

resistente a diversos ambientes, pode ser usada como ração, feno, silagem, 

pastejo direto ou podendo ser utilizada nos sistemas de cultivo como rotação de 

cultura e aumento de biomassa no sistema de plantio direto (PRIMAVESI et al., 

2015).  

Os cultivares de aveia branca plantados no Sul do Brasil eram oriundos 

do Uruguai e da Argentina, demonstrando dificuldades de adaptação ao 

ambiente de cultivo. Nesse contexto pesquisas conduzidas na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade de Passo Fundo, em programas 

de melhoramento genético, desenvolveram suas próprias populações, o que 

permitiu o lançamento em escala comercial de dezenas de cultivares já 

adaptadas para o Sul do Brasil (NETO et al., 2017). 

A aveia é o sétimo cereal, mais cultivado e produzido no mundo (DE MORI 

et al., 2012; USDA, 2018), que por suas diversas formas de uso, no Brasil 

proporcionou um crescimento na produção do grão nos últimos 20 anos, quando 

sua produção total aumentou acima de 100% no Brasil (CARDOZO et al., 2002), 

o que está em conformidade com os dados estatísticos disponibilizados pela 

CONAB, (2019) apresentados resumidamente no quadro 1, que demonstra que 

a área plantada no período de 2013 a 2019 apresentou um aumento significativo 

até 2017, mantendo-se estável a partir de então. 
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Quadro 1. Série histórica das safras 2013 a 2019 de grãos de aveia no Brasil, 

com dados obtidos no site da CONAB demostrando a área plantada em milhares 

de hectares; produção em milhares de toneladas e a produtividade em 

quilogramas por hectare. 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Previsão 

Área Plantada 
(mil ha) 

170,1 153,7 189,5 291,5 340,3 375,6 375,3 

Produção 
(x1000 ton.) 

397,9 307,4 351,2 827,8 633,8 794,8 836,3 

Produtividade 
(kg/ha) 

2.339 2.000 1.853 2.840 1.862 2.116,0 2.228,0 

Fonte: CONAB (2019), adaptado. 

 
Os dados da safra 2017 indicam que a região Centro-Oeste produziu 45 

mil toneladas de aveia em relação a 2018 (30.000 ton.); demonstrando 

considerável queda de 33% na produção conforme CONAB (2019). O quadro 2 

mostra as estimativas do IBGE que projetam um cenário otimista com retorno 

aos patamares de produção de 2017 (45.000 ton.) sobre a mesma área plantada, 

entretanto, com aumento de produtividade (1503 kg/ha), mantendo Mato Grosso 

do Sul (MS), como o terceiro maior produtor de aveia no país segundo a CONAB 

(2019), sendo a microrregião de Dourados a maior produtora de grãos de aveia 

do Estado, respondendo em média por 70% dessa cultura (DE MORI et al., 

2012). 

 

Quadro 2. Série histórica das safras 2013 a 2019 de grãos de aveia na região 

Centro-Oeste, com dados obtidos no site da CONAB, demostrando a área 

plantada em milhares de hectares; produção em milhares de toneladas e a 

produtividade em quilogramas por hectare. 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Previsão 

Área Plantada 
(mil ha) 

5,9 7,6 13,0 15,0 29,0 30,0 30,0 

Produção 
(x1000 ton.) 

10,0 11,2 19,5 22,5 45,0 30,0 45,1 

Produtividade 
(kg/ha) 

1.695 1.474 1.500 1.500 1.552 1.000,0 1.503,0 

Fonte: CONAB (2019), adaptado. 

 
No MS a cultura da aveia tem sido usada para práticas de manejo, tais 

como: produção de palhada, rotação de culturas, e manejo de plantas invasoras 

através da alelopatia. Contudo, no Estado a aveia é cultivada objetivando-se 
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principalmente a produção de forragem para a alimentação animal e grãos 

(SEMAGRO, 2019). 

As cultivares recomendadas para Mato Grosso do Sul são: UFRGS 17, 

São Carlos e Garoa, para produção de palha; e estas, mais a UFRGS 7 para 

produção de forragem (MACHADO, 2002). Segundo o Ministério da Agricultura, 

o município de Campo Grande, não consta como apto ao cultivo da aveia por 

não apresentar pelo menos 20% de sua área com condições térmicas e hídricas 

dentro dos critérios adotados em, no mínimo, 80% dos anos avaliados (BRASIL, 

2012). 

Todas as plantas requererem macronutrientes e micronutrientes em seus 

diversos estádios, sendo o nitrogênio o principal nutriente para o 

desenvolvimento da planta, promovendo o aumento na produção de forragem, 

elevando a sua qualidade (ALVIM e BOTREL, 2001). O N também estimula o 

crescimento, e a absorção de outros nutrientes e contribui na produção da 

quantidade de massa seca (SANTI et al., 2003). 

Por sua vez, o P é um elemento onipresente no metabolismo das plantas, 

participando na constituição do DNA, RNA e fosfolipídeos de membrana, no 

transporte de glicose e de coenzimas, na produção e transporte de energia na 

forma de ATP (Adenosina trifosfato), na acepção de elétrons NADPH 

(nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato de hidrogênio) durante a respiração 

celular e na fotossíntese, na sinalização celular, na modificação reversível de 

proteínas, entre outras (EPSTEIN e BLOOM, 2016). O P está presente na 

biosfera principalmente na forma de fosfatos (PO4
3-), sendo a maior parte 

complexada no solo (rochas), com o Fe, Mg ou Al, sendo solubilizado por plantas 

e ou microrganismos que exsudam ácidos orgânicos para esse fim. Uma parte 

do P utilizado pelas plantas é transformada em Pi que podem ser perdidos em 

função de sua baixa solubilidade (EPSTEIN e BLOOM, 2016). 

Neste contexto, a solubilização de Pi (Ca-P, Al-P e Fe-P) por bactérias 

ditas solubilizadoras de fosfato vem se destacando na agricultura. Essas 

bactérias são capazes de liberar o P em formas assimiláveis pelas plantas, por 

meio da produção de ácidos orgânicos, ácidos minerais, substâncias húmicas, 

dentre outras (PEI-XIANG et al., 2012). 

Segundo Novais e Smyth (1999), o nutriente que mais limita a 

produtividade de biomassa em plantas cultivadas em solos tropicais e 
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semitropicais é o P, entretanto, o elemento aplicado é rapidamente adsorvido em 

óxidos de Fe e Al, fazendo com que a adubação fosfatada seja pouco eficiente 

(HOLFORD, 1997), contudo, o P pode atuar positivamente no aumento do 

sistema radicular dos vegetais, melhorando a absorção de nutrientes presentes 

no solo (MALAVOLTA et al., 1997).  

A dinâmica do P no solo tem relação direta com fatores ambientais que 

interagem na atividade com os microrganismos, os quais atuam liberando ou 

imobilizando íons ortofosfato em função das propriedades fisioquímicas e 

mineralógicas do solo (NAHAS, 1994; OLIVEIRA et al., 2016). 

Segundo Cross e Schlesinger (1995), o P presente na fase sólida do solo 

pode ser classificado como lábil (trocável) e não lábil (não trocável) e pode ser 

identificado como P-orgânico (Po) e Pi. As frações mais lábeis são dependentes 

do grau de textura, mineralogia, intemperização, vegetação predominante, teor 

de matéria orgânica, características físico-químicas e da atividade biológica 

(WALKER e SYERS, 1976). 

Solos ácidos de áreas cultiváveis do cerrado apresentam baixo teor de P, 

sendo um dos fatores limitantes para a produção de culturas de gramíneas e 

leguminosas, requisitando altas dosagens de adubos fosfatados para a obtenção 

de alta produtividade, devido a problemas de fixação que ocorrem com solos de 

características ácidas e que apresentam ferro e alumínio (SOUSA e LOBATO, 

2003). Essas maiores quantidades de P adicionadas ao solo, para que a planta 

aproveite em média 25%, traduzem-se numa baixa eficiência dos fertilizantes 

fosfatados (ARAÚJO, 2018). 

As bactérias promotoras do crescimento de plantas podem contribuir com 

o processo de nutrição, quando aumentam a disponibilidade de nutrientes para 

as plantas; podem ser fitoestimuladoras, quando estimulam o crescimento da 

planta; rizorremediadoras, quando degradam poluentes orgânicos, e 

bioprotetoras agentes de controle biológico, quando promovem o controle de 

doenças (SOMERS et al., 2004). 

O solo é constituído por diferentes tipos de microrganismos que habitam 

a rizosfera, e em média, cerca de 10% da superfície total das raízes é ocupada 

por estes microrganismos (GRAY e SMITH, 2005), que atuam em atividades 

microbiológicas na área de absorção das raízes que compreende um espaço de 

1 a 3 mm em seu entorno, conhecida como rizosfera (MOREIRA, 2006), que 
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podem ser colonizadas por diversos grupos de bactérias promotoras do 

crescimento de plantas, além de estimular o processo de biofertilização e/ou 

fitoestimulação que podem promover o crescimento de plantas (KUMAR et al., 

2012), por meio de diversos mecanismos da planta como a solubilização de 

fosfato, produção de fitohormônios, giberelina, citocinina, e ácido indol acético 

(SARAF et al., 2011). 

A promoção do crescimento e proteção de plantas pela inoculação de 

bactérias é proporcionada pela capacidade das mesmas em fixar biologicamente 

o nitrogênio atmosférico, solubilizar fosfato de cálcio, sintetizar fitormônios, 

óxidos de zinco, e sideróforos além de realizar controle biológico (ação 

antagônica a determinados fungos e bactérias patogênicas) e induzir resistência 

sistêmica na planta hospedeira (BABALOLA, 2010; SOKOLOVA et al., 2011). 

Esses elementos beneficiam o crescimento da raiz e da parte aérea da 

planta, melhorando a absorção de nutrientes (ASGHAR et al., 2002), além de 

manter a planta estável frente a salinidade e estresse hídrico (MUKERJI, 2004). 

Neste contexto os microrganismos solubilizadores de fosfatos podem atuar de 

maneira eficiente na disponibilização do Pi, que permitem o aumento do teor de 

elemento na solução nutricional, proporcionando melhor crescimento e maior 

rendimento das culturas (CHABOT et al., 1996). 

Portanto, os microrganismos do solo têm papel vital na mineralização e 

solubilização do fósforo, pois, as formas orgânicas de P são mineralizadas pelos 

microrganismos produtores das enzimas fosfatases e o P orgânico é 

transformado em P solúvel pela ação das fosfatases, (enzimas que catalisam a 

hidrólise de ésteres de fosfatos), liberando fosfato solúvel, permitindo que as 

fosfatases sejam secretadas pelas raízes das plantas e pelos microrganismos 

do solo (NAHAS et al., 1994, OLIVEIRA et al., 2008). 

Entre as diferentes espécies estudadas, membros do gênero Bacillus 

possuem atributos que lhes conferem vantagens em formulações inoculantes, 

principalmente sua capacidade de formação de esporos resistentes ao calor, o 

que garante maior persistência no solo e em armazenamento, e facilidade de 

produção de formulações inoculantes (TOYOTA, 2015). 

Os inoculantes consistem de insumos formulados com culturas 

microbianas adicionadas a substratos que vão desde orgânicos, como a turfa, a 

outros de composição mineral, mas que sejam capazes de suportar a 
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sobrevivência dos microrganismos e ao mesmo tempo ser benéficos para as 

plantas (TEMPRANO et al., 2002). Neste sentido, Vessey (2003), define os 

inoculantes como sendo microrganismos vivos capazes de promoverem o 

crescimento de plantas de forma direta ou indireta, por meio de diferentes 

mecanismos. 

Pode-se descrever a inoculação como sendo o processo pelo qual 

bactérias selecionadas fixadoras de nitrogênio e outros elementos importantes, 

são adicionadas às sementes das plantas antes da semeadura, sendo a 

inoculação feita com um produto chamado de inoculante ou biofertilizante 

(HUNGRIA, 2011). 

Para que se obtenha respostas eficientes no uso de inoculantes, devem 

ser seguidas algumas boas práticas, como fornecer um microambiente 

apropriado para que os microrganismos possam ter maior longevidade no solo e 

o meio também deve fornecer a nutrição para os mesmos até sua completa 

incorporação ao solo (REETHA et al., 2014). 

Os inoculantes devem apresentar três características fundamentais: 

devem promover o crescimento bacteriano; manter as células viáveis por 

determinado período e garantir a liberação de uma população bacteriana que 

certamente será benéfica para as plantas na qual encontram-se associadas 

(BASHAN et al., 2014). Para minimizar os riscos com a dispersão das células no 

ambiente, o inoculante e seu carreador deverão ser biodegradáveis, atóxicos, e 

não poluentes (BASHAN, 1998). 

Diversos autores relatam que a inoculação de sementes pode 

proporcionar grandes benefícios para as plantas em diversas culturas, como na 

soja, em que se identificaram melhores médias tanto em produtividade quanto 

em peso de grãos nos tratamentos utilizando inoculação e coinoculação com 

bactérias do gênero Bradyrhizobium sp e Azospirillum. (PARDINHO e PRIMIERI, 

2015); maior produtividade com a inoculação de sementes de milho com 

Azospirillum brasiliense (JORDÃO et al., 2010); economia de 89 kg / ha de N 

com a aplicação de inoculante em relação ao controle na cultura do milho 

(NOVAKOWISKI et al., 2011); e ainda os autores perceberam que plantas 

inoculadas que passaram por estresse hídrico apresentaram diâmetro de caule 

superior aos outros tratamentos com: presença e ausência de inoculação com 
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Azospirillum e aplicação, ou não, dos fitorreguladores Zeavit® e Stimulate® nas 

doses comerciais recomendada (VERONA et al., 2010).  

De acordo com a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de 

Inoculantes cerca de 90% do mercado de inoculantes no Brasil, são voltados 

para a soja, sendo que aproximadamente 40% das doses são importadas de 

outros países (ARAUJO, 2018). No mercado na safra 2017/18 a agricultura 

brasileira consumiu, aproximadamente, 53 milhões de doses de inoculantes, 

com média de duas doses por hectare, sendo 78% de inoculante líquido, 7% 

turfoso e 15% outros tipos (CASTRO, 2019). Na cultura de soja, o produtor 

gastou U$ 1,60 em média por ha com o uso de inoculante e isso proporcionou 

uma economia de aproximadamente U$ 160,00 / ha em adubo nitrogenado, o 

que permitiu ao país uma economia de aproximadamente 20 bilhões de dólares 

por ano (FAGOTTI, 2019). 

Atualmente diversos autores relatam pesquisas, consorciando mais de 

uma BPCV, visando melhor desempenho no desenvolvimento das plantas 

(ARAUJO e MARCHESI, 2009). Uma das bactérias que apresenta possibilidade 

de consorcio é o B. megaterium que tem forma de bastonete, é Gram-positiva, 

aeróbica, geralmente habita o solo e não é considerado patogênico aos 

humanos, usado como inoculante de solo tanto na agricultura como na 

horticultura (SHARMA et al., 2013). De forma semelhante ao B. subtilis, esta 

bactéria também tem capacidade de solubilizar fosfatos naturais existentes no 

solo, disponibilizando o fósforo contido nestes materiais, para as plantas em 

cultivo (HOLT et al., 1994). 

Inicialmente o B. megaterium foi produzido em laboratório na antiga União 

Soviética e fornecido na forma de inoculante para fertilizar o solo, aumentando a 

solubilização de minerais fosfatados na agricultura de vários países do Leste 

Europeu (NANNIPIERI et al., 2011). Pesquisas conduzidas a campo utilizando a 

inoculação para a solubilização de minerais fosfatados mostraram excelentes 

resultados no crescimento das plantas e no aumento da produção de grãos. 

Essa bactéria é de suma importância para a biotecnologia, já que as 

enzimas produzidas a partir dessa bactéria auxiliam também na produção de 

penicilina sintética e de modificadores de corticosteroides (MASALHA et al., 

2000). Procedimentos semelhantes foram utilizados para avaliar o potencial de 

endobactérias da pimenta (Piper nigrum) no controle do nematoide Rodopholus 

https://www.linkedin.com/in/d%C3%A1fila-fagotti-97445924/?originalSubdomain=br
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similis. Entre as bactérias identificadas, Curtobacterium luteum e B. megaterium 

apresentaram atividade nematicida contra R. similis (ARAVIND et al., 2010). 

O mecanismo de ação do B. megaterium é complexo e envolve vários 

mecanismos incluindo ação enzimática degradação e exsudatos das raízes e a 

produção de fitormônios, excreção de H+, produção de exopolissacarídeos e 

produção de sideróforos. As Fosfatases, fitases e enzimas C-P liase auxiliam na 

solubilização do fosfato orgânico (PRABHU et al., 2019). 

A aplicação dessas bactérias solubilizadoras, aumenta a sua população 

na rizosfera e aumenta o status do P disponível no solo (SUNDARA e 

NATARAJAN, 2002). O B. megaterium pode excretar ácidos inorgânicos, 

mudando a solubilidade dos depósitos fosfatados, pode excretar ácidos 

orgânicos que quelam os íons metálicos desses depósitos, liberando o PO4
3-. Ao 

liberar fosfatases o microrganismo consegue hidrolisar compostos orgânicos de 

P presentes do solo (CHUAN-QING, 2014). 

As bactérias solubilizadoras de P quando associadas às rizobactérias 

promotoras de crescimento da planta, podem reduzir a aplicação de adubos 

fosfatados em 50% sem nenhuma redução do rendimento da colheita (JILANI et 

al., 2007). 

O Bacillus megaterium é uma bactéria Gram-positiva, aeróbia estrita com 

capacidade de formação de esporos que pode ser encontrada em diversos 

habitats como o solo, águas marinhas, sedimentos, cultivos de arroz, mel, 

pescados e alimentos desidratados (VOS et al., 2009). As células de B. 

megaterium apresentam um comprimento próximo a 4 µm e um diâmetro de 1,5 

µm, fazendo com que o mesmo seja considerado uma das maiores bactérias 

existentes (VARY et al., 2007). 

O interesse pelo estudo desta bactéria surgiu na década de 1960, quando 

B. megaterium era utilizado como a principal bactéria Gram-positiva para 

estudos de esporulação, respostas bioquímicas e ação de bacteriófagos, porém 

quando suas habilidades de produção de proteínas foram descobertas, as 

mesmas ganharam destaque nas pesquisas (BUNK et al., 2010). 

Assim, o presente trabalho avaliou a eficiência de doses de inoculante à 

base dos isolados de B. subtilis e B. megaterium na cultura da aveia branca 

(Avena sativa L.). 
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6. Artigo  

 

Resposta da cultura de aveia branca (Avena sativa L.) por meio de 

inoculação de sementes com isolados de Bacillus spp 

 

Alan Francisco dos Santos 

 

Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência produtiva da Avena 

sativa L. cujas sementes foram inoculadas com um composto à base das 

bactérias Bacillus subtilis e B. megaterium. O experimento foi conduzido a 

campo, sob o sistema de irrigação, em um solo classificado como Latossolo 

Vermelho distrófico no município de Campo Grande, MS. A semeadura foi 

realizada manualmente em parcelas medindo 3,0 x 4,0 m na proporção de 

60.000 sementes / ha. Os tratamentos foram constituídos de cinco doses de 

inoculante em função de sua concentração recomendada por hectare (0, 50, 100, 

150, 200 %) e distribuídos em parcelas experimentais segundo delineamento 

experimental em blocos ao acaso com quatro repetições. Foram aferidos o peso 

de massa fresca total, diâmetro e quantidade de perfilho, produção de grãos e a 

massa seca da folhagem. Foram realizadas análise bromatológica e e minerais 

da folha bandeira. Os dados foram submetidos à análise de variância (P < 0,05) 

e, quando significativos, seguiu-se a análise de regressão de Pearson. Os 

resultados revelaram, em relação à biometria da planta, efeito significativo do 

inoculante na taxa de crescimento (TC) e no diâmetro de perfilhos (DP). Houve 

efeito do inoculante para N, Fe e Cu. Em relação aos dados bromatológicos, 

houve efeito significativo de proteína bruta (PB) e fibra detergente neutro (FDN). 

Os resultados indicam que o período de crescimento das plantas foi menor, 

permitindo um ciclo vegetativo mais curto em função do aumento da dose do 

inoculante até o máximo de 125% e, acima dessa dosagem, não houve efeito de 

crescimento significativo. Observou-se, também, aumento da concentração de 

proteína na planta de forma concentração-resposta. Conclui-se que o inoculante 

à base dos dois isolados das bactérias utilizadas beneficia a produção de aveia. 

Palavras-chave: adsorção do fósforo, bactérias, eficiência produtiva, 

microrganismos, sideróforos.  
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Response of white oat (Avena sativa L.) culture by seed inoculation with 

isolated of Bacillus spp. 

Abstract 

 The present work aimed to evaluate the productive efficiency of Avena 

sativa L. whose seeds were inoculated with a compound based of two bacteria: 

Bacillus subtilis and B. megaterium. The experiment was carried out under 

irrigation system in a soil classified as dystrophic Red Latosol in Campo Grande, 

MS. Sowing was performed manually in plots measuring 3.0 x 4.0 m, in the 

proportion of 60.000 seeds / ha. The treatments consisted of five doses of 

inoculant based in its recommendation / ha (0, 50, 100, 150, 200 %) and 

distributed in experimental plots according to a randomized complete block 

design with four replications. Total fresh mass weight, tillers diameter, tillers 

quantity, grain yield and dry mass of the leaves were measured. Bromatological 

analysis and flag leaf mineral analysis were performed. Data were subjected to 

analysis of variance (P < 0.05) and, when significant, Pearson regression 

analysis. In relation to plant biometrics, the results revealed significant effect of 

inoculant on growth rate (TC) and tillers diameter (TD). There was effect of 

inoculant for N, Fe and Cu. Regarding bromatological data, there was a 

significant effect of crude protein (CP) and neutral detergent fiber (NDF). The 

results indicate that the plant growth period was shorter, allowing a shorter 

vegetative cycle due to the inoculant dose increase up to a maximum of 125%, 

above this dosage, there was no significant growth effect. It was also observed 

increased protein concentration in the plant in a concentration-response way. It 

is concluded that the inoculant based on the two isolates of the bacteria used 

benefits the oat production. 

Keywords: phosphorus adsorption, bacteria, productive efficiency, 

microorganisms, siderophores. 

.  
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Introdução 

 

Solos de regiões tropicais geralmente apresentam baixos níveis de 

fertilidade em função do baixo teor de fósforo (P) disponível para as plantas em 

ambientes de cultivo, o que é agravado devido a alguns microrganismos 

presentes na rizosfera competirem por este nutriente adsorvendo-o, não 

permitindo que o mesmo seja absorvido pelas plantas (GLICK et al., 2007). 

Estudos demonstram que do total aplicado no solo, em média somente 20% será 

absorvido pela planta, forçando uma aplicação mais elevada do P para obter 

maior produtividade em diferentes culturas, consequentemente, elevando o 

custo de produção, uma vez que, em ambientes de cultivo, aplica-se o P mais 

de uma vez para se obter uma maior produtividade agrícola (QUADROS et al., 

2014). 

Diferentes trabalhos conduzidos a campo indicam eficiência agronômica 

com a aplicação de adubação fosfatada, observando-se maior crescimento e 

produtividade das plantas em diversas culturas, a exemplo da melhor qualidade 

das sementes no cultivo da soja (GUERRA et al., 2006), maior produtividade na 

cultura do milho (TIRITAN et al., 2010). Contudo, já se avaliam alternativas para 

otimizar o uso do P devido ao esgotamento das reservas mundiais de rochas 

fosfáticas (PANTANO et al., 2016). 

Na busca por melhores práticas ambientais visando a sustentabilidade na 

agricultura, pesquisas com bactérias promotoras do crescimento de plantas 

(BPCP), vêm demonstrando resultados positivos (HERNÁNDEZ-LEÓN et al.,  

2015), promovendo o crescimento da planta, mediante o aumento da 

disponibilidade de nutrientes para as plantas via solubilização de fosfato 

inorgânico que proporciona crescimento das raízes, melhorando a absorção de 

água e nutrientes (ZAIDI e MOHAMMAD, 2006). 

As BPCP, podem estimular o crescimento da planta pelo acionamento de 

mecanismos como a solubilização de Pi, controle biológico de patógenos, 

mineralização de Po e fixação biológica de N (RODRIGUEZ e FRAGA, 1999; 

OLIVEIRA et al., 2003) e promovem a indução de enzimas de defesa na planta 

hospedeira (KAVITHA et al., 2007). Assim, estudos sobre o uso de inoculantes 

à base de BPCP surgem como uma alternativa à sustentabilidade e ao melhor 

uso da adubação fosfatada na agricultura (QUADROS et al., 2014). 
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O B. subtilis é uma das bactérias mais estudadas, sendo não patogênica 

aos seres humanos e é considerada formadora de colônias, podendo ser 

encontrada tanto em ambiente terrestre como aquático (RINEH et al., 2014), 

formadora de esporos que demonstram resistência a diversas condições 

ambientais desfavoráveis como calor, radiação ultravioleta, agentes oxidantes, 

enzimas líticas, solventes, teores elevados de pH, entre outros predadores 

(NICHOLSON et al., 2000).  

De forma semelhante ao B. subtilis o B. megaterium também tem 

capacidade de solubilizar fosfatos naturais existentes no solo, disponibilizando o 

P contido nestes materiais, para as plantas em cultivo (HOLT et al., 1994), o que 

fazem destes organismo um alvo para aplicações na área da biotecnologia 

(POTOT et al., 2010). 

Neste sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a influência da 

associação de inoculante à base de dois isolados de Bacillus spp. para 

microbiolizar sementes de aveia branca, visando à promoção do crescimento da 

planta. 
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Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido no campo de experimentação agrícola da 

Fazenda Escola Três Barras da Universidade Anhanguera-Uniderp, em um solo 

classificado como Latossolo Vermelho distrófico, localizada nas coordenadas 

geográficas 20°26’34” latitude Sul e 54°38’47” longitude Oeste, altitude média de 

408 m. com clima na região, do tipo tropical Cwa. Os testes laboratoriais foram 

conduzidos no Laboratório de Biotecnologia Aplicada a Nutrição Animal da 

Universidade Católica Dom Bosco (Campo Grande, MS) e no Laboratório da 

Primorlab Análises Ambientais (Assis Chateaubriand, PR). 

A precipitação pluviométrica (mm), temperaturas (ºC) mínimas e 

máximas, durante a execução do experimento no campo de experimentação 

agrícola da Fazenda Escola Três Barras da Universidade Anhanguera-Uniderp, 

estão descritos na figura 1, indicando que as condições meteorológicas para 

região durante a execução do experimento foram consideradas adequadas. 

 

 
Figura 1.   Precipitação pluviométrica e faixa de temperatura durante 

o período experimental do cultivo da Aveia Branca (Avena sativa L.) 

com a inoculação de sementes sob tratamento do isolado a base dos 

B. subtilis e B. megaterium. 

Fonte: https://www.climatempo.com.br/climatologia/212/campogrande-ms 
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Para os experimentos no campo foram seguidos os procedimentos 

descritos no protocolo da Rede de Laboratórios para Recomendação, 

Padronização e Difusão de Tecnologia de Inoculantes Microbianos de Interesse 

Agrícola (RELARE). 

O solo da região experimental foi analisado quanto às características 

físico-químicas, pH, matéria orgânica, níveis de fósforo e de alumínio, conforme 

tabela 1. 

 
Tabela 1. Análise química do solo coletado na fazenda escola da Uniderp no 

município de Campo Grande - MS, expressando os teores minerais do solo do 

local onde foi conduzido o experimento, para análise da influência de inoculante 

à base de Bacillus spp. na microbiolização de sementes de aveia branca (Avena 

sativa L.) 

pH  
água 

pH  
CaCl2 

P  K Ca Mg H A M.O SB CTC 
 pH 7,0  

V Argila Silte Areia 

---------------- ----mg dm-3--- 
------ cmol+ dm-3 -----

-- 
 ----------- g dm-3 ---cmol+ dm-3--- 

%  ----------- g kg-1 ---------

--- 

5,7 5,2 13 1 80 2,8 1,2 3,7 0 29,8 4,4 8,2 54 490 130 830 

Fonte: Laboratório de análise de solos e tecido vegetal da Uniderp Agrárias. 

 

Como adubação fosfatada utilizou-se o superfosfato triplo, na dosagem 

de P2O5 de 40 kg / hectare aplicados na linha. Após 15dias da semeadura foi 

realizada adubação de cobertura com potássio à base de 50 kg / hectare K2O, 

utilizando-se a como fonte o cloreto de potássio. 

O inoculante utilizado foi constituído com os isolados das bactérias 

Bacillus megaterium (B119) e B. subtilis (B2084) e as dosagens de inoculação 

foram realizadas à base de 1.000 mL / ha correspondendo a 100 % da 

recomendação do fabricante, conforme a tabela 2. 
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Tabela 2. Composição dos tratamentos com adubação fosfatada, e as doses 

com os isolados das bactérias Bacillus megaterium (B119) e B. subtilis (B2084) 

para avaliação da influência de inoculante à base de Bacillus spp. na 

microbiolização de sementes de aveia branca (Avena sativa L.) 

Tratamento Inoculação (%)* 

T1 0 

T2 50 

T3 100 

T4 150 

T5 200 

*Para cada 60.000 sementes / ha. 

Fonte: do autor. 

 

A semeadura foi realizada manualmente na proporção de 350 a 400 

sementes por metro quadrado, distribuídas no sulco levando-se em conta a 

quantidade de 60.000 sementes / hectare em parcelas medindo 3,0 x 4,0 m. 

distribuídos em parcelas experimentais em delineamento experimental de blocos 

ao acaso com quatro repetições (Figura 2).  

 

Figura 2. Croqui representativo da disposição do campo experimental de plantio 

de aveia e seus respectivos tratamentos separados por parcelas medindo 3,0 x 

4,0 m. distribuídos em blocos ao acaso com quatro repetições e cinco 

tratamentos. 

 

As plantas foram avaliadas medindo-se a altura com uma trena, a partir 

da superfície do solo até a ponta da folha bandeira, também foram contados o 

número de perfilhos. A taxa de crescimento das plantas foi calculada medindo-

se o tamanho da planta, quinzenalmente, após semeadura, sendo a primeira aos 

15 dias e a última aos 60 dias. 

Blocos 4 m

I 3 
m T4 T3 T2 T5 T1

II T5 T1 T2 T3 T4

III T2 T5 T4 T1 T3

IV T4 T1 T3 T5 T2

20 m

12
 m
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Para análise biométrica foram aferidos a massa fresca total (MFT), 

diâmetro do perfilho (DP), quantidade de perfilhos (QP), número de grãos (NGR), 

massa seca da folhagem (MSF) e altura das plantas (AP). 

O material vegetal (folhas bandeira) foi colhido e transportado para 

determinação dos teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína 

bruta (PB), segundo metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002). A 

avaliação de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), 

foi realizada segundo metodologias descritas por Van Soest (1965) e para 

digestibilidade in vitro (DIV), adotou-se a técnica descrita por Tilley e Terry (1963) 

adaptada ao Rúmen Artificial, desenvolvida pela ANKOM®, conforme descrito 

por Holden (1999), utilizando a metodologia do fermentador ruminal (incubadora 

anaeróbica, modelo MA443, Marconi). 

Posteriormente, foram realizadas determinações de teores minerais das 

folhas bandeira, teores de macroelementos (Ca, P, Mg, K, S e N) e de 

microelementos (B, Fe, Cu, Mn e Zn). Por extrato nítrico-perclórico foram 

avaliados o P por colorimetria; os elementos K, Ca e Mg por fotometria de chama 

e o N total pelo método semimicro Kjeldahl segundo metodologia de Malavolta 

et al. (1997). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (P < 0,05) e quando 

significativos, foram submetidos à análise de regressão de Pearson, além de 

regressão simples para a análise da taxa de crescimento utilizando o pacote 

estatístico Statistical Analysis System (SAS® 9.1. Cary). 
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Resultados e Discussão 

 

Os resultados de análise de correlação são apresentados no apêndice A 

e B, evidenciando as variáveis avaliadas em função das doses de inoculantes 

utilizadas. 

Na análise biométrica, não foram observados resultados significativos (P 

> 0,05) para as variáveis massa fresca total (MFT),  quantidade de perfilhos (QP), 

massa seca da folhagem (MSF), número de grãos (NG), altura das plantas 

(AP).Mas, foram identificados resultados significativos positivos para a taxa de 

crescimento (TC) e o diâmetro do perfilho (DP). 

Em relação aos resultados biométricos da planta, houve efeito significativo 

positivo (P < 0,05) da aplicação do isolado em relação à taxa de crescimento 

(TC) e do diâmetro de perfilhos (DP). Observou-se maior taxa de crescimento da 

planta em função do aumento da concentração do inoculante até o máximo de 

125%, acima dessa dosagem, não houve efeito de crescimento significativo 

(Figura 3A). 

Essa maior taxa de crescimento da planta observada no estádio 

vegetativo, ocorreu provavelmente em função da ação das bactérias 

selecionadas presentes no formulado contribuírem para a taxa de crescimento 

da planta, o que está em conformidade com ONGENA et al., (2005) que relatam 

que a promoção de crescimento, proporcionada por B. subtilis pode levar a 

semente à rápida germinação, emergência de plântulas e crescimento das 

plantas fazendo com que a planta atinja o estádio adulto mais rapidamente, 

permanecendo menos tempo no campo (ONGENA et al., 2005; ARAUJO, 2008). 

O que também é confirmado por Luz (2001), que relata que o B. subtilis é uma 

das principais rizobactérias para o crescimento da planta. Esta rizobactéria 

influencia positivamente a germinação, desenvolvimento e rendimento da cultura 

devido, à produção de substâncias promotoras de crescimento e melhoria na 

nutrição das plantas, principalmente pela solubilização de fósforo, como foi 

descrito por Yang et al. (2009). 

Além disso há o favorecimento de escape contra patógenos presentes no 

solo, pois a espécie B. subtilis também vem demonstrando ser excelente agente 

de biocontrole (GUPTA et al., 2000), então os microrganismos podem, com seus 

metabólitos, estar ativando o sistema de defesa da planta, imunizando-a contra 
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ataques de patógenos, o que atrasaria seu ciclo de crescimento, em virtude do 

tempo que a planta gastaria para desencadear mecanismos de recuperação 

para seu desenvolvimento (ONGENA et al., 2005). 

 

 

Figura 3.  Taxa de crescimento (Fgura 3A) e diâmetro do perfilho 

(Figura 3B) da aveia branca (Avena sativa L.) em função da 

concentração de inoculante à base de Bacillus megaterium (B119) 

e B. subtilis (B2084). 

 

Em relação ao diâmetro do perfilho (Figura 3B), foi observado resultado 

significativo positivo (P > 0,05), diretamente proporcional à dose utilizada do 

inoculante, provavelmente, porque o  perfilhamento em gramíneas anuais, é 

favorecido pela, nutrição adequada e a alta intensidade luminosa (CASTRO e 

A 

B 
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KLUGE, 1999), além do fator preponderante para a formação e desenvolvimento 

dos perfilhos ser a adequada nutrição com nitrogênio, isso porque o N exerce 

forte influência no crescimento e no desenvolvimento de plantas de aveia em 

estádios iniciais (MUNDSTOCK e BREDEMEIER, 2001). 

Foi observado aumento no teor do nitrogênio no tecido foliar, 

provavelmente contribuindo para o aumento no diâmetro dos perfilhos em função 

do aumento das doses utilizadas, pois, o aumento da disponibilidade de N para 

a planta, pode ter ocorrido devido à ação direta do B. subtilis, conforme 

observado por Diaz (2018) em experimento conduzido na cultura do algodão 

onde os isolados 248 e 290 de B. subtilis tiveram a capacidade de aumentar os 

teores de clorofila e nitrogênio nas plantas, bem como proporcionar produção de 

matéria seca, solubilização de fósforo e maior altura da planta; em adição 

(MANJULA e PODILE, 2005) relatam que a promoção de crescimento 

ocasionada por B. subtilis se dá em consequência da solubilização de nutrientes, 

síntese de fitormônios, aumento da fixação de nitrogênio e melhoria das 

condições do solo. Nesse contexto, provavelmente com o aumento das doses 

do inoculante aplicadas, ocorreu maior solubilização de fosfato pela ação do B. 

Subtilis, aumentando o tamanho e profundidade das raízes desencadeando 

assim proporcionalmente maior absorção de nitrogênio pela planta. 

Os resultados da análise mineral da folha bandeira, não apresentaram 

alterações significativas (P > 0,05) para o Boro (B), Cálcio (Ca), Fósforo (P), 

Magnésio (Mg), Manganês (Mn), Potássio (K), Silício (S), Zinco (Z). Entretanto 

observou-se efeito significativo negativo nos teores de Ferro (Fe) e Cobre (Cu). 

Por outro lado, foi detectado maiores teores de Nitrogênio (N) na folha bandeira. 

Em relação aos teores de Ferro (Fe) detectados pela análise mineral 

(Figura 4A), observa-se que ocorreu a redução desse elemento no tecido foliar, 

pois indica, que a partir da dose de 100% do inoculante, ocorre processo de 

indisponibilidade de Ferro (Fe) para a planta o que pode ter ocorrido em função 

das bactérias estarem competindo com a planta por esse mineral. 

Pois mesmo com a abundância de ferro disponível nos diversos tipos de 

solos, este elemento não está biodisponível em ambientes aeróbios devido à 

baixa solubilidade do Fe3+ (STOREY et al., 2006). Assim, para combater essa 
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baixa solubilidade, microrganismos e plantas desenvolveram estratégias para 

assimilar o ferro presente na rizosfera. Uma das estratégias, mais comuns, para 

acumulação de ferro é a produção de moléculas de baixa massa molecular, 

conhecidos como sideróforos (FEDRIZZI, 2006). 

 

Figura 4. Redução do teor de Fe (Figura 4A)  e Cu (Figura 4B) no 

tecido foliar da aveia em função do aumento das doses do 

inoculante em função da concentração de inoculante à base de 

Bacillus megaterium (B119) e B. subtilis (B2084). 

 

Um sideróforo é um composto orgânico, de baixo peso molecular (500 - 

1500 Daltons), produzido por bactérias, fungos e plantas gramíneas que formam 

complexos (quelatos) que demonstram muita afinidade com o ferro (REICHARD, 

2005). Quando excretado para o meio extracelular, capta o ferro com grande 

B 

A 



 

45 
 

facilidade, formando complexos ferro-sideróforo. A biossíntese de sideróforos é 

tipicamente regulada pelo nível de ferro no ambiente onde o organismo está 

localizado (HOOD e SAKKAR, 2012). 

Os sideróferos atuam como promotores de crescimento pela capacidade 

de prevenir a proliferação de fitopatógenos no ambiente rizosférico, 

sequestrando a maioria do Fe+3 disponível e desta forma facilitando o 

crescimento da planta (OLIVEIRA et al., 2003). De acordo com Cattelan (1999), 

por serem substâncias capazes de complexar Fe3+, a produção de sideróforos é 

um mecanismo que normalmente confere vantagem na competição por 

nutrientes de baixa disponibilidade entre os microrganismos do solo.  

Nesse contexto, uma rizobactéria que produz sideróforos pode suprir um 

organismo deletério, diminuindo a disponibilidade de Ferro (Fe) para a planta. 

Em adição, estudos indicam que algumas estirpes de B. megaterium produzem 

sideróforos (schizokinen, schizokinen A e N-deoxyschizokinen) contendo 

hidroxamato, em condições deficientes em ferro (BYERS et al., 1967; DAVIS et 

al., 1970), a exemplo do sideróforo schizokinen que foi originalmente isolado 

como um fator ativo na divisão celular e só mais tarde demonstrou ser importante 

na assimilação do ferro (HU e BOYER, 1996). 

Uma outra possibilidade para a redução dos teores de Fe no tecido foliar, 

seria que o B. subtilis quando habita uma região com alta concentração de FeCl, 

ele promove a formação de um biofilme, que demanda a aquisição de complexos 

de sideróforos de Fe que podem passar a competir com a planta por esse 

elemento (ANUPA et al, 2007). Os biofilmes bacterianos são agregados 

multicelulares aderidos a um substrato biótico ou não, inseridos em matrizes 

poliméricas, sua formação protege a população bacteriana quando inoculada no 

solo e nas sementes e favorece a manutenção de uma densidade populacional 

para que se iniciem interações benéficas ou deletérias entre a planta e a bactéria 

(DANHORN e FUQUA, 2007). 

Assim, no presente trabalho, poderia ter ocorrido a formação de biofilme 

nas raízes das plantas, que em doses mais elevadas de inoculante, 

demandariam mais Fe para a colônia de bactérias, reduzindo o elemento para a 

planta. 

A análise de solo revelou não haver interferência do Fe e do Cu catiônicos 

pelo fato do teor de pH estar dentro da normalidade (5,7), não ultrapassando 
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pH6 para provocar eventual diminuição da disponibilidade de Fe, Zn, Cu e Mn 

para a planta. Observou-se também que nenhum parâmetro do solo estivesse 

tão fora da normalidade que pudesse justificar a imobilização de Fe e Cu pela 

planta, portanto a atividade das bactérias presentes no inoculante pode ser a 

razão direta pelo observado, pois,  algumas estirpes do B. subtilis podem 

acumular alumínio, cádmio, ferro e zinco e aluminossilicatos (URRUTIA e 

BEVERIDGE, 1995). 

Em relação à diminuição dos teores de cobre identificados no presente 

trabalho (Figura 4B), poderia ser atribuído a uma atividade normal, pois segundo 

Gupta (2000), as culturas mais suscetíveis à deficiência de cobre são os cereais 

(trigo, milho, arroz, aveia, cevada), o que pode ser complementado por Malavolta 

et al. (1997) que relatam que podem existir inibições competitivas entre cobre e 

os nutrientes Zn e Fe, e que esta habilidade que o cobre apresenta em deslocar 

os íons, principalmente Fe e Zn, dos sítios de troca tem sido apontada como a 

principal causa desta inibição (MENGEL e KIRKBY, 1987).  

Contudo, observando o teor de cobre identificado no controle, percebe-se 

que não ocorreu uma redução natural, mas sim ação direta das bactérias, pois 

segundo Santos et al. (2008) uma maior disponibilidade de fósforo e ferro no solo 

reduz a absorção de cobre pelas plantas o que pode ter ocorrido no experimento, 

já que os B. subtilis e B. megaterium atuam positivamente na solubilização de 

fosfato e algumas estirpes de B. megaterium produzem sideróforos  capazes de 

complexar Fe3+ (OLIVEIRA et al., 2003). 

Foi observado efeito positivo do inoculante para a absorção de nitrogênio 

(N),  pela planta, o que pode ter ocorrido em função da ação dos B. subtilis e B. 

megaterium, proporcionarem maior disponibilidade de nutrientes no solo, o que 

está em conformidade com  (XIE et al.,1998; DING et al., 2005),  que detectaram 

atividade da enzima nitrogenase nas espécies B. megaterium, B. cereus, B. 

licheniformis, B. pumilus, B. circulans, B. brevis, B. firmus, B.subtilis e B. 

marisflavi. sendo corroborado por Loon e Bakker (2007), que relatam que 

bactérias do gênero Bacillus foram capazes de melhorar a condição nutricional 

da planta, pois disponibilizaram o N no solo para a absorção pelas mesmas. 
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Essa melhor disponibilidade de nutrientes proporcionado em plantas 

cultivadas com sementes inoculadas com a bactéria B. subtilis, permite maior 

absorção de fósforo e nitrogênio, proporcionando melhor associação da 

microbiota do solo e a raiz da planta, disponibilizando os exsudatos da raiz e em 

troca fornece a disponibilização do N para ser absorvido (ARAÚJO, 2008). 

Em relação aos resultados bromatológicos (Figura 5), não foram 

identificadas alterações significativas (P > 0,05) nas variáveis, matéria orgânica 

(MO’, fibra detergente ácida (FDA), extrato etéreo (EE), massa seca total (MST) 

e na produção total (PT). No entanto, houve efeito significativo positivo (P > 0,05) 

na concentração de proteína bruta (PB) e fibra detergente neutro (FDN). 

Aparentemente esse efeito positivo em relação a proteina bruta, obtido 

com o uso dos isolados das bactérias Bacillus megaterium (B119) e B. subtilis 

(B2084) nesse experimento ocorreu pela ação das bactérias contidas no 

inoculante, proporcionar maior absorção de P pela planta em função dos 

mecanismos de estímulos desencadeados pelos B. subtilis e B. megaterium, 

como a solubilização de fosfato e fixação de Nitrogênio.  
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Figura 5. Resultados bromatológicos da aveia branca (Avena 

sativa L.) em função da concentração de inoculante à base de 

Bacillus megaterium (B119) e B. subtilis (B2084). (Figura A) - 

proteína bruta - PB; (Figura 5B) - fibra detergente neutro – FDN  

  

B 
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Conclusão 

 

O inoculante estudado é eficiente para a maior taxa de crescimento e do 

diâmetro do perfilho e no aumento do valor nutricional da Avena sativa L. 
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7. Conclusão Geral 
 

Os autores sugerem que avaliações com períodos mais 

expandidos, em diferentes anos, deverão ser desenvolvidas para se 

compreender melhor as ações dos isolados testados. 
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Apêndice A 

Valores de correlação das variáveis analisadas em função das doses de inoculantes contendo dois isolados de B. megaterium 

(B119) e B. subtilis (B2084) a figura abaixo apresenta os valores r da correlação de Pearson (P < 0,05). 
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Apêndice B 

 

Valores de correlação das variáveis analisadas em função das doses de inoculantes contendo dois isolados de B. megaterium 

(B119) e B. subtilis (B2084) a figura abaixo apresenta os valores P da correlação de Pearson (P < 0,05). 

 

 


