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SELEÇÃO DE BACTÉRIAS PROMOTORAS DE
CRESCIMENTO VEGETAL PARA CULTURAS ALIMENTARES
TRADICIONAIS NO AMBIENTE SEMIÁRIDO
Paulo Ivan Fernandes Júnior1
1 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Semiárido

As ações de pesquisa nesta temática foram conduzidas
com o objetivo de se obter bactérias promotoras
de crescimento para diferentes culturas na região
semiárida, bioma Caatinga, objetivando aumentos de
produtividade e redução da demanda por fertilizantes,
principalmente os nitrogenados, bem como reduzir os
efeitos dos estresses abióticos nas culturas, beneficiando
principalmente os pequenos produtores de base familiar
do sertão. Essas ações estão englobadas em projetos
de pesquisa para diversas culturas importantes em
sistemas de base familiar como feijão-caupi, amendoim
e milho. Em dois projetos, conduzidos entre os anos de
2011 e 2015, estruturamos coleções de cultura a partir do
isolamento e caracterização dos isolados bacterianos
objetivando a seleção de bactérias com potencial para
a promoção do crescimento vegetal, principalmente
as fixadoras de nitrogênio. A partir de 2015, temos
conduzido projetos com o objetivo de se validar a
eficiência agronômica destes isolados previamente
selecionados (Tabela 1). Estes resultados têm apontado
para existência de bactérias com potencial para a
utilização como inoculantes comerciais nas culturas
citadas, o que pode aumentar a produtividade e redução
do uso de fertilizantes nos cultivos de milho, feijãocaupi e amendoim. Além dos ganhos produtivos, estas
bactérias aumentam a resiliência da produtividade das
culturas, frente a um cenário de mudanças no clima.

•

Seleção de estirpes de bactérias promotoras de
crescimento para o milho
•

RESULTADOS
Seleção de estirpes de rizóbio para o amendoim
•

•

A partir de uma coleção de culturas estruturada
com, aproximadamente, 150 isolados rizobianos,
experimentos de seleção destacaram o desempenho
simbiótico do estirpe ESA 123 de Bradyrhizobium sp. em
condições de vasos (SANTOS et al., 2017; BARBOSA et al.,
2018). Resultados em ensaios de campo em diferentes
condições de campo do Nordeste confirmaram a
eficiência desta estirpe de rizóbio (SIZENANDO et al.,
2016). Neste momento, experimentos em rede estão
sendo conduzidos com o intuito de se avaliar a eficiência
desta estirpe em experimentos em rede na região
Nordeste, com o objetivo de se validar sua eficiência
agronômica, de acordo com as determinações do
MAPA para a recomendação de novas bactérias para
inoculantes rizobianos (BRASIL, 2011).
Seleção de estirpes de rizóbio para feijão-caupi

Para a cultura do feijão-caupi, algumas coleções de
culturas foram estruturadas pela equipe da Embrapa
Semiárido e instituições parceiras, totalizando mais
de 400 isolados. Em ensaios de seleção preliminar
as estirpes de Bradyrhizobium spp. ESA 17 e ESA 18
apresentaram maior eficiência simbiótica em ensaios
em vaso e eficiência agronômica em experimentos
de campo nas condições do submédio do Vale do São
Francisco (MARINHO et al., 2017). Estas estirpes serão
avaliadas em experimentos em rede para a validação
de sua eficiência.

Isolamento e caracterização de bactérias com
potencial para a promoção do crescimento vegetal foi
realizado com apoio financeiro de projetos financiados
pelo CNPq e pela Embrapa entre 2013 e 2017. Estes
estudos isolaram mais de 400 isolados utilizando
diferentes abordagens para o isolamento. Os ensaios
de seleção em diversas etapas em laboratório, casa
de vegetação e campo, apontaram para a eficiência
agronômica das estirpes ESA 116 (Agrobacterium
sp.), ESA 600 (Bacillus sp.) e ESA 601 (Paenibacillus
sp.) (CAVALCANTI et al., 2020; NASCIMENTO, 2018). Em
sete experimentos com as determinações do MAPA, a
estirpe ESA 601 apresentou superioridade estatística
em comparação com os tratamentos sem a inoculação
ou adubação em cinco ensaios e a estirpe ESA 600
apresentou a mesma superioridade em dois ensaios.
Os resultados indicam que Peanibacillus sp. ESA 601
apresenta potencial para a produção de inoculantes
para a cultura do milho.

DESAFIOS
•

Realizados ensaios em rede com estirpes
selecionadas para outras culturas nas condições
do semiárido;

•

Avaliar a capacidade de micro-organismos do solo
em aumentar a resiliência de espécies cultivadas
em sistemas de produção familiar aos cenários de
mudanças no clima;

•

Entender as interações entre microbiologia e
fisiologia vegetal em ambientes estressantes;
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•

•

Fortalecer as ações de transferência de tecnologia
de inoculantes já recomendados para as culturas
em sistemas de produção familiar no Nordeste;
Encontrar fontes alternativas de financiamento
para projetos de pesquisa para as culturas
importantes para sistemas de produção familiar
na região semiárida.

SOLUÇÕES
•

•

•

Estruturar laboratórios, instituições e grupos de
pesquisa para a seleção de estirpes de bactérias
promotoras de crescimento para culturas de
importância em sistemas de produção familiar no
Nordeste;
Obtenção de financiamento para pesquisas
no desenvolvimento de novos produtos
biotecnológicos a partir de micro-organismos
do solo com objetivo de reduzir os impactos das
mudanças no clima para culturas anuais no
ambiente Semiárido;
Disponibilizar resultados dessas ações de pesquisa
para a formulação de políticas públicas.
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Tabela 1: Sumário dos resultados das ações de pesquisa alcançadas nos projetos coordenados pela Embrapa – Semiárido entre 2011 e 2019

Cultura

Experimentos*

Resultados

Amendoim

5

Eficiência agronômica da estirpe ESA 123 de Bradyrhizobium sp. verificada em experimentos preliminares e validação de acordo com as
determinações do MAPA em condução.

Feijão-caupi

2

Eficiência das estirpes de Bradyrhizobium spp. ESA 17 e ESA 18 com eficiência agronômica reconhecida na região do Submédio do Vale do São
Francisco. Ensaios de validação na Região Nordeste serão conduzidos.

Milho

7

Paenibacillus sp. ESA 601 com eficiência agronômica superior aos tratamentos não inoculados e não adubados em cinco de sete experimentos
de campo avaliados na Região Nordeste.

Nota: *quantidade de experimentos de campo colhidos até o momento.
Legenda: própria autoria

