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Introdução
Alterações nos índices pluviométricos provocadas pelas mudanças climáticas
globais têm tornado os períodos de seca cada vez mais acentuados. Dentre os estresses
abióticos, o estresse hídrico é o que mais limita a produtividade agrícola, uma vez que
ocasiona danos em todos os estágios de desenvolvimento das culturas (Cavalcante et al.,
2009). Em plantas, a indisponibilidade de água propicia a redução no alongamento
celular, no desenvolvimento da área foliar e no ganho de biomassa (Pezzopane et al.,
2015), já que interfere no processo de fotossíntese, em razão do fechamento dos
estômatos e da perda da turgescência (Taiz; Zeiger, 2013; Benešová et al., 2012). O
mecanismo de tolerância ao stress hídrico apresenta, por natureza, complexidade
fisiológica, pois é fortemente influenciado pelas condições do ambiente (Cortés et al.,
2013). Nesse contexto, as bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCPs)
surgem como uma alternativa sustentável capaz de amenizar os efeitos negativos desse
tipo de stress em vegetais. As BPCPs são microrganismos que colonizam a rizosfera
e/ou tecidos internos da planta (endofíticas) e promovem direta ou indiretamente o seu
crescimento. Essas bactérias podem produzir fito-hormônios e substâncias
osmorreguladoras, que levam à proteção e ao aumento do sistema radicular, e,
consequentemente, a uma maior absorção de água e nutrientes do solo (Cohen et al.,
2015; Bashan et al., 2014).
A execução de experimentos com plantas sob deficiência hídrica em câmara de
crescimento e o uso do cultivo hidropônico são estratégias que minimizam a
interferência de outros estresses, como luminosidade e baixa fertilidade do solo, além de
controlar o consumo de água pelas plantas e permitir a avaliação do desenvolvimento do
sistema radicular de forma individual. Viabiliza também a indução controlada de
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estresse hídrico e contribui para a reprodução de condições similares em ensaios
conduzidos em diferentes períodos (Machado; Furlani, 1985).
O agente osmótico polietilenoglicol 6000 é muito utilizado em cultivo
hidropônico para simulações de deficiência hídrica, pois é um composto químico inerte,
solúvel em água e não tóxico às plantas. Esse polímero não penetra no apoplasto da raiz,
em razão do seu alto peso molecular (Tambelini; Perez, 1998). Portanto, esse trabalho
teve como objetivo avaliar o efeito de duas cepas bacterianas como potenciais
promotoras de crescimento em plântulas de milho crescidas em solução nutritiva sob
estresse induzido por polietilenoglicol (PEG).
Material e Métodos
Foram utilizadas duas cepas de Bacillus (B116 e B119) do banco de
Microrganismos Multifuncionais e Fitopatogênicos e o genótipo de milho
L521236/CMSM036 do programa de melhoramento Embrapa Milho e Sorgo,
responsivo a inoculação bacteriana (Sousa et al., 2018).
As sementes de milho foram desinfestadas em hipoclorito de sódio 0,5% por
cinco minutos, lavadas e embebidas durante quatro horas em água deionizada e
germinadas em papel germitest em câmara de crescimento. Após a germinação das
sementes por quatro dias, quatro plântulas uniformes para cada tratamento foram
transplantadas para sistema hidropônico contendo oito litros de solução nutritiva
Hoagland meia força pH 5,65 (Liu et al., 1998). Esse sistema foi mantido em câmara de
crescimento sob condições controladas de temperatura, luminosidade e aeração. Após
sete dias de aclimatação, as raízes das plântulas foram mantidas em contato com
culturas bacterianas de cada cepa por seis horas em temperatura ambiente (25±1 °C).
Cada cultura era composta por 107 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) mL-1
ressuspendidas em solução salina 0,85%. O controle negativo foi imerso apenas em
solução salina. Em seguida, as plântulas foram recolocadas em solução nutritiva onde
foram mantidas por mais sete dias seguidos de mais três de indução de estresse por 10%
polietilenoglicol (PEG) 6000. Posteriormente, o sistema radicular foi separado da parte
aérea, fotografado com a câmera digital (Nikon D300S SLR), e a análise das imagens
foi realizada com o auxílio dos softwares RootReader2D e WinRhizo v. 4.0 (Régent
Systems, Quebec, Canadá). Características de morfologia radicular como área de
superfície radicular total (AS) (cm2), área de superfície de raízes com diâmetro
subdivido entre 0-1 mm, 1-2 mm e > 2 mm (cm2), volume total de raízes (V) (cm3) e
volume de raízes com diâmetro entre 0-1 mm, 1-2 mm e > 2 mm (cm3) (Sousa et al.,
2012) foram avaliadas. O teor de clorofila na parte aérea das plântulas foi determinado
pelo índice SPAD (Soil Plant Analysis Development). Finalmente, a raiz e a parte aérea
foram secas em estufa com circulação forçada a 65 °C até adquirirem peso constante,
para obtenção do peso seco de parte aérea (PSPA) (g), peso seco de raiz (PSR) (g) e
peso seco total (PST) (g).
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Resultados e Discussão
A análise dos dados mostrou que o fator cepa foi significativo para área de
superfície de raízes com diâmetro >2 mm (cm2), volume de raízes com diâmetro entre
0-1 mm (cm3) e maior que 2 mm (cm3) e peso seco da raiz (g). O fator PEG foi
significativo para volume de raízes com diâmetro entre 0-1 mm (cm3), peso seco total
(g) e índice SPAD. A interação dos tratamentos Cepa x PEG foi significativa somente
para o volume de raízes com diâmetro entre 0-1 mm (cm3). O coeficiente de variação
(CV) foi de baixo a médio, indicando boa precisão experimental (Sousa et al., 2018;
Oliveira; Sousa, 2016) (Tabela 1).

Tabela 1. Análise de variância das características morfofisiológicas de plântulas de milho
inoculadas com as cepas B116 e B119 com e sem o estresse com 10% PEG.

Legenda: Fator de variação (FV), grau de liberdade (GL), área de superfície radicular total (AS) (cm2),
área de superfície de raízes com diâmetro entre 0 e 1,0 mm (AS1) (cm2), área de superfície de raízes com
diâmetro entre 1,0 e 2,0 mm (AS2) (cm2), área de superfície de raízes com diâmetro maior que 2 mm
(AS3) (cm2), volume total de raízes (V) (cm3), volume de raízes com diâmetro entre 0 e 1,0 mm (V1)
(cm3), volume de raízes com diâmetro entre 1,0 e 2,0 mm (V2) (cm3), volume de raízes com diâmetro
maior que 2 mm (cm3), peso seco de parte aérea (PSPA) (g), peso seco de raiz (PSR) (g), peso seco total
(g), polietilenoglicol (PEG), coeficiente de variação (CV%), ns – não significativo, *= significativo a 5%,
**= significativo a 1% de probabilidade pelo Teste F.

As cepas de Bacillus B116 e B119 foram previamente isoladas da rizosfera de
milho e são solubilizadoras de fontes pouco solúveis de fosfato (Oliveira et al., 2009).
As duas cepas produzem AIA a partir de triptofano (Sousa et al., 2018), e esse
mecanismo pode proporcionar o desenvolvimento radicular e, consequentemente,
aumentar o acúmulo de matéria seca da raiz e da parte aérea (Ikeda et al., 2013;
Wahyudi et al., 2011; Mehnaz; Lazarovits, 2006).
O PEG é utilizado como agente indutor de estresse hídrico em solução
hidropônica, pois reduz o potencial osmótico da solução nutritiva e impossibilita a
absorção de água pelas plantas (Steuter et al., 1981). As plantas inoculadas com as
cepas B116 sob estresse de PEG mostraram menor área de superfície e volume de raízes
com diâmetro entre 0-1 mm. Já aquelas inoculadas com as cepas B116 e B119
apresentaram maior área de superfície de raízes com diâmetro maior do que 2 mm e
maior peso seco da raiz e as inoculadas com a cepa B119 maior volume de raízes com
diâmetro maior do que 2 mm (Tabela 2). Nas plantas não inoculadas, as características

PIBIC/CNPq- 2019

área de superfície de raízes com diâmetro > 2 mm, peso seco da parte aérea, peso seco
total e índice SPAD foram significativamente maiores na ausência de estresse do que na
presença de 10% PEG (Tabela 2). Os resultados indicaram que as plântulas de milho
inoculadas e submetidas ao estresse com PEG tiveram maior redução da superfície de
raízes finas e aumento das raízes mais grossas, o que resultou no maior peso seco de
raiz em comparação ao controle. Esse remodelamento do sistema radicular foi
responsável por uma menor perda do peso seco total das plantas inoculadas quando
comparadas ao controle não inoculado. As BPCPs podem intensificar sua atividade nas
membranas celulares das plantas e estimular alterações na parede celular das raízes.
Plantas de Arabidopsis na ausência de estresse hídrico, expostas aos compostos
orgânicos voláteis (COVs) produzidos por Bacillus subtilis GB03, aumentaram seu
crescimento, por causa da ação moduladora dos COVs na expressão de genes
envolvidos com a expansão e o relaxamento da parede celular (Dimkpa et al., 2009;
Zhang et al., 2007).
A inoculação das plântulas de milho com as cepas B116 e B119 sob déficit
hídrico, permitiu maior tolerância aos efeitos negativos do estresse para a área de
superfície radicular total, área de superfície de raízes com diâmetro entre 1-2 mm (cm²)
(AS2), volume total de raízes (cm³), volume de raízes entre 1-2 mm (cm³) (V2), peso
seco de parte aérea e total (g) e índice SPAD, pois não mostraram diferenças
significativas em relação ao controle.
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Tabela 2. Médias das características morfofisiológicas de plântulas de milho
inoculadas com as cepas B116 e B119 com e sem o estresse com 10% PEG.

Legenda: Área de superfície radicular total (AS) (cm2), área de superfície de raízes com diâmetro entre 0 e 1,0
mm (AS1) (cm2), área de superfície de raízes com diâmetro entre 1,0 e 2,0 mm (AS2) (cm2), área de superfície de
raízes com diâmetro maior que 2 mm (AS3) (cm2), volume total de raízes (V) (cm3), volume de raízes com
diâmetro entre 0 e 1,0 mm (V1) (cm3), volume de raízes com diâmetro entre 1,0 e 2,0 mm (V2) (cm3), volume de
raízes com diâmetro maior que 2 mm (cm3), peso seco de parte aérea (PSPA) (g), peso seco de raiz (PSR) (g),
peso seco total (g). As médias seguidas pelas mesmas letras indicam que os tratamentos não diferem
significativamente pelo teste de Tukey (p <0,05). As letras maiúsculas indicam a comparação entre as cepas e as
minúsculas a comparação entre o tratamento com e sem PEG.

Conclusão
A seca é um dos estresses abióticos mais limitantes para a produtividade
agrícola, e a utilização de bactérias promotoras de crescimento pode ser uma alternativa
sustentável promissora para minimizar os efeitos desse tipo de estresse. Neste trabalho,
plântulas de milho inoculadas com as cepas B116 e B119 e submetidas ao estresse com
PEG mostraram maior redução da superfície de raízes finas, aumento das raízes mais
grossas, e, subsequentemente, maior peso seco de raiz e menor perda de peso seco total
em relação ao controle. Esses resultados indicam que as cepas B116 e B119 são
potenciais bioinoculantes de plantas, especialmente sob restrição hídrica, porém,
estudos adicionais serão necessários.
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