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de Crescimento em Plântulas de 
Milho sob Estresse Hídrico Induzido 
por Polietilenoglicol 6000
Chainheny Gomes Carvalho1

Camila Cristina Vieira Velloso2
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Christiane Abreu de Oliveira Paiva4

Eliane Aparecida Gomes5
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Resumo – O uso de bactérias promotoras do crescimento de plantas (BPCP) 
vem alcançando maior notoriedade na agricultura sustentável por representar 
uma alternativa ambientalmente correta e de baixo custo para aumentar 
a produtividade agrícola, garantir a segurança alimentar e minimizar os 
efeitos negativos da seca em culturas de importância socioeconômica 
como o milho. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de duas cepas 
de Bacillus em plântulas de milho submetidas ao estresse hídrico induzido 
por polietilenoglicol 6000 (PEG). Sementes de milho foram inoculadas 
separadamente com duas cepas de Bacillus (B116 e B119) e cultivadas em 
condições de hidroponia. Sete dias após a inoculação, o estresse hídrico foi 
induzido por PEG durante três dias. Após o período de estresse, o teor de 
clorofila foi determinado pelo índice SPAD (Soil Plant Analysis Development) 
e diversas características radiculares e de peso seco foram avaliadas. As 
plântulas inoculadas com a cepa B119 na ausência de PEG apresentaram 
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2 Mestranda em Bioengenharia, Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ.
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4 Eng.Agrôn., DSc., Pesquisadora em Microbiologia da Embrapa Milho e Sorgo.
5 Bióloga, DSc., Pesquisadora em Microbiologia da Embrapa Milho e Sorgo.
6 Eng.Agrôn., DSc., Pesquisador em Fisiologia Vegetal da Embrapa Milho e Sorgo.
7 Químico, DSc., Analista da Embrapa Milho e Sorgo.
8* Bióloga, DSc., Pesquisadora em Biologia Molecular da Embrapa Milho e Sorgo. Autora Correspondente.
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maior volume de raízes superfinas do que as plantas inoculadas com a cepa 
B116 e o controle negativo não inoculado. Por outro lado, quando as plântulas 
foram inoculadas com ambas as cepas e submetidas ao estresse hídrico, 
houve aumento na área de superfície de raízes mais grossas e no peso seco 
da raiz em relação às plântulas controle não inoculadas. Não foi observada 
redução do índice SPAD na inoculação com a cepa B119 sob estresse hídrico 
induzido por PEG. Os resultados indicaram que quando as plântulas de 
milho foram inoculadas e submetidas ao estresse hídrico induzido por PEG 
houve redução da área superficial de raízes superfinas e aumento das raízes 
mais grossas. Esse remodelamento radicular levou a uma menor perda do 
peso seco total, quando comparado ao controle não inoculado submetido 
ao estresse hídrico. Os resultados mostraram que as cepas bacterianas 
avaliadas, B116 e B119, são promissoras como bioinoculantes de plantas, 
pois promoveram o aumento da tolerância ao estresse hídrico no presente 
estudo.

Termos para indexação: Bioinoculantes; PEG; Raiz; Seca; Zea mays
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Effects of Growth Promoting Bacteria on 
Maize Seedlings Under Drought Stress 
Induced by Polyethylene Glycol 6000 

Abstract – The use of plant growth promoting bacteria gained notoriety 
in sustainable agriculture as it represents a low-cost and environmental-
friendly alternative to increase productivity, food safety and minimization 
of the negative effects of drought on crops of socioeconomic importance, 
such as maize. The objective of this study was to evaluate the effect of two 
Bacillus strains on maize seedlings submitted to drought stress induced by 
polyethylene glycol 6000 (PEG) . Maize seeds were inoculated separately 
with two Bacillus strains (B116 and B119) and cultivated under hydroponic 
conditions. Seven days after inoculation, drought stress was induced by PEG 
for three days. After the stress period, the chlorophyll content was determined 
by Soil Plant Analysis Development (SPAD) index and root and dry weight 
traits were evaluated. Seedlings inoculated with strain B119 in the absence 
of PEG showed higher volume of super thin roots than plants inoculated with 
strain B116 and the non-inoculated negative control. On the other hand, when 
seedlings were inoculated with both strains and subjected to drought stress, 
there was an increase in surface area of   thicker roots and root dry weight in 
relation to non-inoculated control seedlings. No reduction of SPAD index was 
observed in inoculation with strain B119 under PEG induced water stress. The 
results indicated that when maize seedlings were inoculated and subjected 
to water stress using PEG there was a reduction in the surface area of   super 
thin roots and an increase in thicker roots. This root remodeling led to a lower 
total dry weight loss when compared to non-inoculated control submitted to 
drought stress. The results showed that the evaluated bacterial strains, B116 
and B119, are promising plant bioinoculants, as they promoted the increase 
of drought stress tolerance in the present study.

Index terms: Bioinoculants; PEG; Root; Drought; Zea mays 

.
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Introdução
O milho é um dos cereais mais consumidos e cultivados no Brasil, sendo 

o terceiro cereal mais produzido no mundo, com uma safra estimada de 95,2 
milhões de toneladas em 2018/2019 (Acompanhamento da Safra Brasileira 
[de] Grãos, 2019). No entanto, mudanças climáticas globais, como alterações 
no índice de precipitação, exercem influência direta sobre a produção 
dessa cultura (Castillo, 2016), uma vez que o estresse hídrico influencia 
negativamente os processos bioquímicos e fisiológicos das plantas limitando 
a produtividade agrícola (Santos et al., 2018; Vurukonda et al., 2016).

Soluções ambientalmente corretas e de baixo custo para o agricultor são 
procuradas cada vez mais afim de mitigar os efeitos do estresse hídrico e 
garantir a segurança alimentar da crescente população mundial. Diante desse 
contexto, as bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCPs) são 
uma alternativa sustentável para minimizar os danos da seca em diversas 
culturas, e diminuir a dependência de fertilizantes agrícolas. As BPCPs 
são microrganismos que estimulam o crescimento e o desenvolvimento 
das plantas em diferentes estágios de seu ciclo de vida, de forma direta ou 
indireta, por meio de uma relação simbiótica estabelecida entre as bactérias 
e as superfícies das raízes e/ou tecidos internos das espécies vegetais 
(Hungria et al., 2010).

Essas bactérias podem promover a tolerância ao estresse hídrico 
pela produção de fitormônios, compostos voláteis, exopolissacarídeos, 
modificações no sistema radicular, atividade da enzima 1-aminociclopropano-
1-carboxilato (ACC) desaminase, acúmulo de osmólitos e defesa antioxidante 
(Yang et al., 2009). Plantas de milho inoculadas com a bactéria Azospirillum 
brasilense apresentaram maior teor relativo e absoluto de água quando 
comparado às plantas não inoculadas sob estresse hídrico. O inoculante 
bacteriano reduz o potencial hídrico, mas, propicia o maior crescimento das 
raízes, biomassa, área foliar e prolina na parte aérea e raízes (Casanovas 
et al., 2002). A inoculação de Bacillus thuringiensis em plantas de Lavandula 
dentata promoveu seu crescimento sob condições de seca, por meio da 
produção do fitormônio ácido indol acético (AIA), que influencia positivamente 
o estado nutricional, fisiológico e metabólico da planta (Armada et al., 2014). 
Plantas de soja inoculadas com cepas de Pseudomonas putida produtoras 
de giberelinas estimularam o crescimento sob baixa disponibilidade de água 
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(Sang-Mo et al., 2014). A inoculação com Azospirillum lipoferum também 
amenizou os efeitos da seca em plantas de milho com a produção dos 
fitormônios ácido abscísico (ABA) e giberelinas (Cohen et al., 2009). 

A tolerância ao déficit hídrico pelas plantas apresenta, por natureza, 
complexidade fisiológica, pois é fortemente influenciada pelas condições do 
ambiente (Cortés et al., 2013). As respostas ao estresse hídrico, em condições 
de campo ou de casa de vegetação podem também ser atribuídas a outros 
estresses, como baixa fertilidade do solo, luminosidade e temperatura ou 
compactação do solo, fatores que comprometem o crescimento das plantas 
(Miklas et al., 2006). Portanto, a condução de experimentos com plantas sob 
deficiência hídrica em ambientes controlados como câmara de crescimento é 
uma alternativa para minimizar a interferência de outros estresses. 

O polietilenoglicol 6000 (PEG) também denominado polioxietileno (POE) 
ou óxido de polietileno (PEO) é um polímero inerte, de cadeia longa, não 
aniônico, solúvel em água, muito utilizado para simulações de deficiência 
hídrica, pois não possui propriedades tóxicas às plântulas. Em condições 
hidropônicas, o PEG 6000 gera um potencial osmótico negativo na solução, o 
qual é similar ao estresse por déficit hídrico (Robin et al. 2015). Esse composto 
químico não penetra no apoplasto da raiz, em razão do seu alto peso molecular 
(Jarvis; Karviis, 1963; Lawlor, 1970; Carpita et al., 1979; Yaniv; Werker, 1983; 
Oertli, 1986; Raggi, 1992; Tambelini; Perez, 1998), e sua eficácia é observada 
em diversos estudos com espécies vegetais distintas, como feijão (Yang et 
al., 2012; Moraes et al., 2005; Turkan et al., 2005), pinhão-manso (Pereira; 
Lopes, 2011), soja (Moraes; Menezes, 2003; Hamayun et al., 2010), Medicago 
truncatula (Song et al., 2012), amendoim (Lauriano et al., 2000), feijão-caupi 
(Murillo-Amador et al., 2002), cevada (Hellal et al., 2018) e milho (Partheeban 
et al., 2017; Khayatnezhad et al., 2010).

O trabalho ““Efeitos de bactérias promotoras de crescimento em plântulas 
de milho sob estresse hídrico induzido por polietilenoglicol 6000” mostrou 
que as cepas bacterianas são capazes de remodelar o sistema radicular e 
levar a uma menor perda do peso seco total, quando comparado ao controle 
não inoculado submetido ao estresse hídrico, atendendo ao Objeito de 
Desenvolvimento Sustentável nº 12 “Consumo e Produção Responsáveis”.
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Material e Métodos

Preparação dos inóculos bacterianos 

Foram utilizadas duas cepas de Bacillus (B116 e B119), previamente 
isoladas da rizosfera de milho eficientes na utilização de fósforo e selecionadas 
quanto ao potencial de solubilização de fosfato (Oliveira et al., 2009), produção 
de auxina e promoção de crescimento (Sousa et al., 2018), preservadas na 
Coleção de Microrganismos Multifuncionais e Fitopatogênicos da Embrapa 
Milho e Sorgo.

Para a preparação do inóculo, as duas cepas foram inoculadas em 
meio de cultura TSB e crescidas a 30 °C com agitação de 120 rpm por três 
dias. Após o período de incubação, as culturas foram centrifugadas por 10 
minutos a 8.000 rpm. A suspensão bacteriana foi ajustada à absorbância de 
aproximadamente 1,0 em comprimento de onda de 540 nm, com a finalidade 
de obter-se aproximadamente 108 unidades formadoras de colônias (UFC) 
mL-1. Posteriormente, as células foram ressuspendidas em solução salina 
0,85% (m/v) obtendo-se a concentração final de 107 UFC mL-1.

Crescimento das plântulas de milho em sistema 
hidropônico e estresse com polietilenoglicol 6000 (PEG)

Sementes de milho do genótipo L521236 obtidas do Programa de 
Melhoramento de Milho da Embrapa Milho e Sorgo foram tratadas 
superficialmente com hipoclorito de sódio 0,5% (v/v) por cinco minutos, 
lavadas e embebidas durante quatro horas em água deionizada e germinadas 
em papel de germinação em câmara de crescimento por quatro dias. Após 
a germinação, plântulas uniformes foram transplantadas para um sistema 
floating, constituído por bandejas contendo oito litros de solução nutritiva 
Hoagland meia força pH 5,65 (Liu et al., 1998), com copos de polietileno, 
dispostos em placas plásticas. A troca da solução nutritiva foi realizada a 
cada três dias. As bandejas foram mantidas em câmara de crescimento sob 
condições controladas, com temperatura diurna 27±3 °C e noturna 20±3 
°C, fotoperíodo de 12 horas e aeração contínua, onde permaneceram em 
aclimatação por sete dias. Em seguida, as plântulas foram deixadas por seis 
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horas em temperatura ambiente (25±1 °C) na suspensão bacteriana (107 
UFC mL-1) totalizando seis tratamentos (Tabela 1), sendo que o controle 
negativo foi imerso em solução salina 0,85% (m/v). As bandejas foram 
agitadas manualmente em intervalos frequentes para facilitar o contato das 
bactérias com as raízes. Posteriormente, o excesso de inóculo foi retirado, e 
as plântulas foram recolocadas em solução nutritiva por mais sete dias. Após 
esse período, as plantas foram colocadas em potes plásticos contendo 1.350 
mL de solução nutritiva com polietilenoglicol 6000 10% (m/v), equivalente 
a um potencial osmótico de -0,15 MPa, durante três dias, para a indução 
do estresse hídrico. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado com três repetições com quatro plantas cada.

Tratamento Cepa Tratamento com PEG  

1 Controle negativo -

2 Controle negativo +

3 B116 -

4 B116 +

5 B119 -

6 B119 +

Caracterização morfológica do sistema 
radicular e peso seco

Após o período de estresse com PEG, o sistema radicular das plântulas 
foi separado da parte aérea e fotografado com a câmera digital (Nikon D300S 
SLR). As imagens obtidas foram analisadas com o auxílio dos softwares 
RootReader2D e WinRhizo v. 4.0 (Régent Systems, Quebec, Canadá). 
Diversas características de morfologia radicular foram quantificadas, como a 
(AS) área de superfície radicular total (cm²); (AS1) área de superfície de raízes 
com diâmetro entre 0 e 1 mm (raízes superfinas); (AS2) 1 e 2 mm (raízes 
finas); (AS3) maior do que 2 mm (raízes grossas); (V) volume radicular total 

Tabela 1. Tratamentos para avaliação do efeito de cepas de Bacillus em plântulas 
de milho cultivadas em condições de hidroponia sob estresse hídrico induzido por 
polietilenoglicol 6000 (PEG)
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(cm³); (V1) volume de raízes superfinas; (V2) finas e (V3) grossas (Sousa et 
al., 2012). 

A raiz e a parte aérea foram colocadas separadamente em sacos de papel 
que foram acondicionados em estufa com circulação forçada a 65 °C durante 
72 horas ou até atingir o peso constante e, em seguida, foram pesadas em 
balança de precisão. O peso seco total foi calculado pela soma do peso seco 
da parte aérea e da raiz.

Determinação do teor de clorofila

A determinação do teor de clorofila foi realizada pelo índice SPAD (Soil 
Plant Analysis Development) por meio de um clorofilômetro portátil (Konica/
Minolta, Osaka, Japão). As leituras foram realizadas no dia da coleta das 
plântulas, entre as 8 e 9 horas da manhã, na face adaxial da folha subsequente 
a V1 (primeira folha verdadeira), em três pontos no folíolo terminal, ao lado 
da nervura central, em quatro plântulas de cada tratamento. Em seguida, 
obteve-se a média geral da unidade experimental.

Análise dos Dados

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo 
programa computacional SISVAR versão 5.4 (Ferreira, 2011), e a comparação 
das médias dos tratamentos foi feita pelo teste de Tukey a 5% de significância.

Resultados e Discussão

A análise de variância mostrou que o fator cepa foi significativo para área 
de superfície de raízes mais grossas (AS3), volume de raízes superfinas 
(V1) e mais grossas (V3), e peso seco da raiz (PSR). Já o fator PEG foi 
significativo para volume de raízes superfinas (V1), peso seco parte aérea 
(PSPA), peso seco total (PST) e índice SPAD. A interação dos fatores cepa 
e PEG foi significativa apenas para V1 (Tabela 2). O coeficiente de variação 
(CV) foi de baixo a médio, indicando boa precisão experimental e em acordo 
com resultados obtidos na literatura utilizando metodologia semelhante 
(Sousa et al., 2018; Oliveira; Souza, 2016).
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As plântulas inoculadas com a cepa B119 na ausência de PEG 
apresentaram volume de raízes superfinas significantemente maior do 
que as plântulas inoculadas com a cepa B116 e o controle negativo não 
inoculado (p<0,05) (Tabela 3). Já as plântulas inoculadas com a cepa B116 
apresentaram menor peso seco da parte aérea do que o controle negativo 
não inoculado (Tabela 3). Foi observado aumento de AS1, AS3, V3 e PSR, e 
aumento significativo de V1 no tratamento com a cepa B119. Uma maior área 
de superfície radicular, estimulada por bactérias promotoras de crescimento 
de plantas nos estágios iniciais do desenvolvimento das plantas, pode levar a 
uma maior resistência a estresses abióticos.
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PEG Não inoculado B116 B119

AS (cm2)
- 164,88Aa 147,03Aa 157,12Aa
+ 155,94Aa 144,19Aa 147,90Aa

AS1 (cm2)
- 58,70Aa 59,51Aa 67,89Aa

+ 61,73Aa 51,70Bb 55,75ABb

AS2 (cm2)
- 73,94Aa 54,29Aa 55,27Aa
+ 64,09Aa 59,36Aa 55,85Aa

AS3 (cm2)
- 16,60Aa 17,11Aa 17,58Aa
+ 13,24Bb 17,40Aa 19,16Aa

V (cm3)
- 4,22Aa 3,63Aa 3,79Aa

+ 3,81Aa 3,68Aa 3,75Aa

V1 (cm3)
- 0,96Ba 0,97Ba 1,12Aa

+ 1,02Aa 0,85Ba 0,91ABb

V2 (cm3)
- 2,76Aa 1,98Aa 1,97Aa

+ 2,31Aa 2,15Aa 2,06Aa

V3 (cm3)
- 1,57Aa 1,79Aa 2,14Aa

+ 1,29Ba 1,70ABa 2,11Aa

PSPA (g)
- 0,253Aa 0,203Ba 0,233Aba

+ 0,183Ab 0,177Aa 0,190Ab

PSR (g)
- 0,040Aa 0,047Aa 0,050Aa

+ 0,033Ba 0,053Aa 0,057Aa

PST (g)
- 0,293Aa 0,250Aa 0,280Aa

+ 0,217Ab 0,227Aa 0,247Aa

ÍNDICE 
SPAD

- 32,92Aa 33,64Aa 33,09Aa

+ 30,89Ab 31,55Ab 32,09Aa

Tabela 3. Médias das características morfofisiológicas de plântulas de milho 
inoculadas com as cepas bacterianas B116 e B119 com e sem o estresse hídrico 
simulado por polietilenoglicol 6000 (PEG).

Área de superfície radicular total (cm2) (AS), área de superfície de raízes com diâmetro entre 0 e 1,0 mm (cm2) 

(AS1), área de superfície de raízes com diâmetro entre 1,0 e 2,0 mm (cm2) (AS2), área de superfície de raízes 
com diâmetro maior que 2 mm (cm2) (AS3), volume total de raízes (cm3) (V), volume de raízes com diâmetro 
entre 0 e 1,0 mm (cm3) (V1), volume de raízes com diâmetro entre 1,0 e 2,0 mm (cm3) (V2), volume de raízes 
com diâmetro maior que 2 mm (cm3) (V3), peso seco de parte aérea (g) (PSPA), peso seco de raiz (g) (PSR), 
peso seco total (g) (PST). 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 6000 10% (m/v). 
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As cepas de Bacillus B116 e B119 foram isoladas da rizosfera de milho e 
são eficientes na solubilização de fontes pouco solúveis de fósforo (Oliveira 
et al., 2009). As bactérias solubilizadoras de fosfato (P) são capazes 
de solubilizar os complexos de fosfato, através de vários mecanismos, 
dentre eles, produção de exopolissacarídeos (Yi et al., 2008), produção de 
sideróforos (Hamdali et al., 2008) e a produção de ácidos orgânicos (Panhwar 
et al., 2013). As duas cepas apresentam produção de auxina dependente 
de triptofano (Sousa et al., 2018), que pode estimular 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). Outra adaptação importante é a produção da enzima ACC-deaminase 
(Glick, 2014), precursora da síntese de etileno em plantas (Glick et al., 1998). 
As bactérias com propriedade ACC-deaminase reduzem a produção de 
etileno em condições de estresse (Glick, 2014). Duas BPCPs (Pseudomonas 
ssp.) produtoras de ACC-deaminase inoculadas em milho têm a capacidade 
de aumentar a produção, especialmente sob alta fertilização, e melhorar a 
produtividade sob condição de estresse de seca e salinidade (Zafar-Ul-Hye 
et al., 2014).

O PEG é utilizado como agente de estresse em solução hidropônica 
para simular o déficit hídrico. Esta substância é capaz de reduzir o potencial 
osmótico da solução nutritiva, impedindo que as plantas absorvam água da 
solução, a qual apresenta níveis de potencial osmóticos mais negativos do 
que a raiz das plantas (Steuter et al., 1981). Ao comparar os tratamentos 
na ausência e presença de PEG, notou-se que, para os tratamentos com a 
inoculação dos Bacillus, houve redução significativa da área de superfície 
de raízes superfinas e para a B119 redução do volume de raízes finas e 
peso seco da parte aérea. Apesar disso, ao contrário ao que ocorreu para 
o tratamento controle não inoculado e para a B116, para a cepa B119 não 
houve redução significativa do índice SPAD. O controle não inoculado e a 
cepa B119 tiveram redução significativa no peso seco da parte aérea quando 
submetidas ao estresse, enquanto para cepa B116 não houve diferença 
significativa. Por outro lado, enquanto para o controle houve redução 
significativa do peso seco total, para a inoculação com ambas as cepas não 
houve diferença significativa para esta característica quando comparado ao 
tratamento na ausência de PEG. 
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As plântulas inoculadas com a cepa B116 na presença de PEG 
apresentaram menor área de superfície e volume de raízes superfinas. No 
entanto, as plântulas inoculadas com as cepas B116 e B119 apresentaram 
maior área de superfície de raízes mais grossas e maior peso seco da raiz 
e as inoculadas com a cepa B119 apresentaram ainda maior volume de 
raízes mais grossas (Tabela 3). Plantas de Arabidopsis inoculadas com B. 
megaterium na presença de déficit hídrico induzido por PEG apresentam um 
maior número de raízes primárias e laterais e biomassa radicular em relação 
ao controle não inoculado sob a mesma condição (Zhou et al., 2016). Da 
mesma forma, a cepa FD48 de B. altitudinis modificou a arquitetura radicular 
de arroz, aumentando a espessura da raiz e o número de raízes laterais 
emergentes, enquanto diminuiu o comprimento da raiz, em comparação 
com o controle não inoculado (Ambreetha et al., 2018). Esses resultados 
demonstram que bactérias do gênero Bacillus podem reduzir o crescimento 
da raiz primária e induzir o desenvolvimento radicular lateral, o que é crucial 
para a aquisição de água e minerais (Ambreetha et al., 2018).

As plântulas não inoculadas apresentaram valores significantemente 
maiores de AS3, PSPA, PST e índice SPAD quando não submetidas ao 
estresse hídrico do que as plantas tratadas com PEG por três dias. As plântulas 
inoculadas com ambas as cepas apresentaram uma redução significativa da 
AS1 quando submetidas ao estresse hídrico. Da mesma forma, as plântulas 
inoculadas com a cepa B116 apresentaram redução significativa no índice 
SPAD, e as inoculadas com a cepa B119 apresentaram redução de V1 e 
PSPA (Tabela 3). Foi observado também que, apesar de não significativo, a 
cepa B116 aumentou em 9% a área de superfície de raízes finas enquanto a 
B119 aumentou a área de superfície de raízes grossas na mesma proporção 
em comparação aos tratamentos sem PEG. Além disso, ambas as cepas 
aumentaram em mais de 13% o PSR nessa mesma condição (Tabela 3). De 
forma geral, quando as plântulas de milho foram inoculadas e submetidas ao 
estresse com PEG, notou-se perda apenas da área de superfície e volume de 
raízes superfinas, enquanto para as demais características avaliadas houve 
menor perda ou não houve diferença significativa em relação ao controle não 
inoculado (Figura 1). Os resultados indicaram que quando as plântulas de 
milho são inoculadas e submetidas ao estresse hídrico com PEG há uma 
maior redução da superfície de raízes finas e aumento das raízes mais 
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grossas, o que resultou em uma menor perda do peso seco total quando 
comparadas ao controle não inoculado (Figura 1). 

O desenvolvimento das raízes corresponde a um gasto metabólico 
substancial e contínuo para as plantas. Existem mecanismos de compensação 
ligados aos fatores externos para induzir um tipo de raiz em detrimento de 
outro. O maior incremento na alocação de recursos para uma classe de raiz, 
geralmente ocorre para regular o custo total do sistema radicular (Rubio; 
Lynch, 2007). Além disso, a intensidade do ajuste da relação raiz/parte aérea 
ocorre de acordo com o tipo de estresse ambiental (Lynch; Brown, 2012). 
Raízes primárias mais grossas associadas ao maior volume do sistema 
radicular favorecem o aumento da condutância hidráulica e efluxo de água nas 

Figura 1. Avaliação da resposta do genótipo de milho à inoculação de duas cepas de 
Bacillus (B116 e B119) sob estresse hídrico induzido com PEG 6000 10% (m/v) em 
comparação com o controle não inoculado. (AS) área de superfície radicular total; 
(AS1) área de superfície de raízes com diâmetro entre 0 e 1 mm; (AS2) 1 e 2 mm e 
(AS3) maior do que 2 mm (cm²), (V) volume total de raízes, (V1) volume total de raízes 
com diâmetro entre 0 e 1 mm; (V2) 1 e 2 mm e (V3) maior do que 2 mm (cm³), peso 
seco da parte aérea (PSPA), da raiz (PSR) e total (PST) (g).
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plantas (Wan et al., 2000). O maior diâmetro das raízes viabiliza a penetração 
em solos duros (Bengough et al., 2011; Clark et al., 2008) e também está 
relacionado com a força de escoamento (Thaler; Pages, 1996). O adequado 
desenvolvimento radicular lateral permite um equilíbrio entre a necessidade 
de obtenção de elementos estruturadores do metabolismo celular, exploração 
do solo (Miller et al., 2003) e assimilação de recursos móveis e imóveis (Lynch, 
2013). Essas mudanças estruturais maximizam o Uso Eficiente de Água 
(UEA) e a produtividade das espécies vegetais, além de permitir a aquisição 
de diversos recursos do solo, resultando na maior adaptabilidade ao déficit 
hídrico (Machado Filho, 2017; Hammer et al., 2009; Ho et al., 2005). Em um 
estudo em casa de vegetação envolvendo dois híbridos tolerantes (TAES176 
e P3223) e um suscetível à seca (P3225) foi investigada a condutividade 
hidráulica durante o florescimento. Os genótipos de milho tolerantes à seca 
apresentam raízes com maiores diâmetros e volume de raiz no solo superior 
em relação ao suscetível, o que contribuiu para maior condutância hidráulica 
e maior efluxo de água nas raízes (Wan et al., 2000).

Quando associadas às plantas, algumas bactérias promotoras de 
crescimento podem apresentar capacidade de osmorregulação e tolerância à 
estresse hídrico. Plantas de arroz inoculadas com bactérias osmorreguladoras 
proporcionam um aumento da matéria seca da raiz em relação às plantas 
não inoculadas em condições de baixa disponibilidade de água (Yuwono et 
al., 2005). Plantas de Arabidopsis inoculadas com B. subtilis apresentaram 
aumento do crescimento pela produção de compostos orgânicos voláteis 
com ação moduladora na expressão de genes associados a expansão e 
relaxamento da parede celular (Dimkpa et al., 2009; Zhang et al., 2007).

Além disso, plantas de milho inoculadas com rizobactérias apresentaram 
maior tolerância aos efeitos negativos do estresse hídrico, produzindo 
maior biomassa, maiores teores de C, N e clorofila, além da alteração da 
modulação da produção de fitormônios em comparação com o controle 
(Curá et al., 2017). O índice SPAD é um parâmetro fisiológico muito utilizado 
para a análise dos pigmentos fotossintéticos, pois avalia a integridade das 
estruturas internas da célula sem acarretar danos a área foliar, sendo eficaz 
na identificação de plantas tolerantes ao estresse hídrico (Silva et al., 2014; 
Jabeen et al., 2008; Rong-Hua et al., 2006). As clorofilas são pigmentos verdes 
fundamentais no processo fotossintético, uma vez que são responsáveis pela 
absorção e conversão da radiação luminosa em energia (ATP e NADPH) no 
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ciclo biológico das plantas (Larcher, 2000). Portanto, a maior concentração 
desses pigmentos nas plantas submetidas ao déficit hídrico representa maior 
capacidade de tolerância ao estresse por causa da relação intrínseca entre 
clorofilas, potencial fotossintético e produtividade (O’neill et al., 2006). O 
aumento da eficiência na fotossíntese relaciona-se ao melhor aproveitamento 
da radiação disponível pelas clorofilas que estimula uma maior produtividade 
(Bernardes, 1987). Para as plantas inoculadas com a cepa B119 submetidas 
ao estresse hídrico, não houve redução significativa no índice SPAD. Por 
outro lado, as plântulas não inoculadas (controle) foram mais afetadas pelo 
estresse hídrico simulado por PEG quando comparadas ao tratamento sem 
estresse hídrico, com redução significativa da AS3, PSPA, PST e índice SPAD 
(Tabela 3). Dessa forma, a inoculação com as bactérias promoveu menor 
redução destes parâmetros nos estágios iniciais de desenvolvimento do 
milho, podendo minimizar perdas de produtividade em condições de estresse 
hídrico.

O estresse hídrico ocasiona um desequilíbrio entre a síntese e remoção 
de espécies reativas de oxigênio (EROs) que consequentemente gera um 
estresse oxidativo. O resultado implica diretamente o metabolismo vegetal, 
pela perda de clorofila e decréscimo gradual na capacidade fotossintética das 
plantas, possivelmente pela deterioração das moléculas de clorofila (Carlin 
et al., 2012; Carvalho et al., 2011). A inoculação das plântulas de milho com 
as cepas B116 e B119, sob déficit hídrico, possibilitou maior tolerância aos 
efeitos negativos do estresse para a AS, AS2, V, V2, PSPA, PST e índice 
SPAD, visto que não foram observadas diferenças significativas em relação 
ao controle não inoculado. Portanto a inoculação das plântulas de milho com 
as cepas B116 e B119 sob déficit hídrico possibilitou maior tolerância aos 
efeitos negativos do estresse (Figura 1).

A seca é um dos principais estresses abióticos que limitam a produtividade 
agrícola, afetando a segurança alimentar. Bactérias promotoras do 
crescimento de plantas são alternativas factíveis e viáveis para mitigar os 
efeitos dos estresses hídricos, pois colonizam a rizosfera ou interior dos 
tecidos, facilitando o crescimento das plantas por diferentes mecanismos 
fisiológicos e bioquímicos. Os nossos resultados indicam que as cepas 
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bacterianas B116 e B119 são promissoras como bioinoculantes de plantas, 
principalmente em condições de estresse hídrico.

Conclusão

As plântulas de milho inoculadas com as cepas bacterianas B116 e B119 e 
submetidas ao estresse hídrico induzido por PEG tiveram uma maior redução 
da superfície de raízes finas e aumento das raízes mais grossas, o que 
resultou em maior peso seco de raiz quando comparadas ao controle não 
inoculado. Esse remodelamento radicular levou a uma menor perda do peso 
seco total, em relação ao controle não inoculado sob estresse hídrico induzido 
por PEG. Os resultados indicaram que as cepas bacterianas B116 e B119 
têm potencial uso como bioinoculantes em plantas de milho em condições de 
restrição hídrica.
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