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RESUMO 

 

A alface é uma cultura de grande importância agronômica. É a hortaliça mais cultivada no 

Brasil devido a sua facilidade de aquisição e de vitaminas e minerais presentes. No entanto, 

essa cultura é exigente em nutrientes para sua produção. Uma alternativa para suprir as 

necessidades nutricionais da alface, de forma sustentável,é a utilização de biofertilizantes que 

são substâncias produzidas a partir de microrganismos vivos. Quando aplicados às sementes, 

plantas ou superfícies adjacentes ao solo, podem colonizar a rizosfera ou as partes interiores 

das plantas e, assim, promover a disponibilização de nutrientes como o nitrogênio e/ou 

favorecer o crescimento da planta. Considerando-se a necessidade de novos estudos que 

contribuam para o aperfeiçoamento do uso de bactérias promotoras de crescimento em 

hortaliças, este trabalho teve como objetivo avaliar a inoculação de bactérias promotoras de 

crescimento e fixadoras de nitrogênio atmosférico, dos gêneros Azospirillum e Bacillus, no 

desenvolvimento e produção de plantas de alface. O delineamento experimental foi o 

inteiramente casualizado, com sete tratamentos e seis repetições por tratamento: Testemunha; 

Bacillussubtilis(40 ml); Bacillussubtilis(80 ml); Azospirillum brasilense (50 ml); Azospirillum 

brasilense (100 ml); Bacillussubtilis(40 ml)+ Azospirillum brasilense: (50 ml) e 

Bacillussubtilis(80 ml) + Azospirillum brasilense: (100 ml). Entre as variáveis analisadas de 

matéria fresca aérea, altura das plantas, comprimento radicular, diâmetro de planta e número 

de folhas, conclui-se, por meio deste trabalho, que a inoculação com Azospirillum brasilense 

promoveu melhor desenvolvimento da parte aérea vegetal enquanto que a inoculação com 

Bacillussubtilispromoveu melhor desenvolvimento da parte radicular.  

 

Palavras-chave: Azospirillum brasiliense; Bacillus subtillis; Lactuca sativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFORMANCE OF FRESH LETTUCE INOCULATED WITH DIAZOTHROPHIC 

BACTERIA 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Lettuce is a crop of great agronomic importance and is the most cultivated vegetable in Brazil, 

due to its ease of acquisition and vitamins and minerals present. However, this culture is 

demanding in nutrients to produce, an alternative to supply the needs of the culture in a 

sustainable way would be the use of biofertilizers, which are substances produced from live 

microorganisms that, when applied to seeds, plants or surfaces adjacent to the soil , can 

colonize the rhizosphere or the interior parts of plants and thus promote the availability of 

nutrients, such as nitrogen, and or the growth of the plant. Taking into account the need for 

further studies to improve the use of growth-promoting bacteria in vegetables, this study 

aimed to evaluate the inoculation of growth-promoting and atmospheric nitrogen-fixing 

bacteria of the genera Azospirillum and Bacillus in the development and production of plants 

of Lettuce. The experimental design was completely randomized, with seven treatments and 

six repetitions per treatment: Witness; Bacillus subtilis (40 ml); Bacillus subtilis (80 ml); 

Azospirillumbrasilense (50 ml); Azospirillumbrasilense (100 ml); Bacillus subtilis (40 ml) + 

Azospirillumbrasilense: (50 ml) and Bacillus subtilis (80 ml) + Azospirillumbrasilense: (100 

ml). Among the analyzed variables of aerial fresh matter, plant height, root length, plant 

diameter and number of leaves, it is concluded through this work that inoculation with 

Azospirillumbrasilense promoted better development of the plant aerial part while inoculation 

with Bacillus subtilis promoted better development of the root part. 

 

Keywords:Azospirillum brasiliense; Bacillussubtillis; Lactuca sativa. 

 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Originária do leste mediterrâneo, a alface (Lactuca sativa) pertence à família 

Asteraceae. Esta é uma planta herbáceacom pequeno caule no qual se prendem as folhas que 

crescem em forma de roseta (SILVA et al., 2010). É uma hortaliça tipicamente folhosa, de 

grande aceitação pela população, sendo considerada o principal ingrediente da maioria das 

saladas. Esse grande consumo se deve ao seu sabor agradável e fácil preparo (SOSSAI et al., 

2011).  

Esta hortaliça é exigente quanto às características físicas e químicas do solo. 

Demanda solos rico em matéria orgânica e nutrientes em boa quantidade, prontamente 

disponíveis. Por ser de ciclo curto e apresentar como parte consumida as folhas, responde bem 

ao fornecimento de nitrogênio (LOPES et al., 2005). Portanto, para uma maior produtividade 

é necessário o uso de insumos que melhorem as condições físicas, químicas e biológicas do 

solo (VIDIGAL et al., 2015). 

Uma alternativa para suprir as necessidades da cultura da alface, de forma 

sustentável, seria a utilização de biofertilizantes. De acordo com Vessey (2003), os 

biofertilizantes são substâncias produzidas a partir de microrganismos vivos que, quando 

aplicada às sementes, plantas ou superfícies adjacentes ao solo, podem colonizar a rizosfera 

ou as partes interiores das plantas e, assim, promover a disponibilização de nutrientes como o 

nitrogênio e/ou o crescimento da raiz. 

Neste sentido, estudos com bactérias diazotróficas são de grande importância tanto 

por sua contribuição para a fixação biológica de nitrogênio como pela produção de hormônios 

que auxiliam no crescimento radicular. Tais características permitem uma maior interação do 

sistema radicular das plantas com a água e nutrientes presentes na solução do solo, 

possibilitando o crescimento vegetal, redução do uso de adubos nitrogenados, diminuição nos 

custos de produção e geração de ganhos em qualidade e produtividade das culturas 

(MELEGARI, 2016). 

Um gênero de microrganismos que vem sendo utilizado em pesquisas com intuito 

similar ao apresentado por este trabalho é o Bacillus, principalmente a espécie B. subtillis. D’ 

Agostino (2009) observou que, além de biocontroladores de fitopatógenos, este gênero 

bacteriano também promove o crescimento vegetal. Araújo et al. (2009) abordaram a respeito 

do efeito positivo de Bacillus sobre o crescimento radicular. 
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Outro grupo bacteriano importante é o do gênero Azospirillum, com destaque para A. 

brasiliense que, de acordo com Melegari (2016), são bactérias associativas promotoras de 

crescimento de plantas que têm se mostrado uma das alternativas mais promissoras para 

melhoria da qualidade física, química e biológica do solo. Quando feito o manejo correto, esta 

alternativa pode resultar em maior produtividade e qualidade do produto final, além de 

diminuir os custos de produção. Lima et al. (2012) observaram em seu estudo que nos 

tratamentos inoculados com algumas bactérias, valores mais elevados de massa de parte aérea 

foram apresentados em relação aos investigados no tratamento nitrogenado.  

Assim, esta prática de inoculação de culturas com bactérias promotoras de 

crescimento e fixadoras de nitrogênio atmosférico apresenta-se como uma alternativa 

sustentável à produção agrícola. Porém ainda são escassos trabalhos envolvendo bactérias dos 

gêneros Bacillus e Azospirillum e o cultivo de alface. Levando em consideração a necessidade 

por novos estudos para aperfeiçoar o uso de bactérias promotoras de crescimento em 

hortaliças, este estudo teve como objetivo avaliar a inoculação de bactérias promotoras de 

crescimento e fixadoras de nitrogênio atmosférico dos gêneros Azospirillum e Bacillus no 

desenvolvimento e produção de plantas de alface. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente experimento foi realizadoem área urbana, na cidade de Sarandi, estado do 

Paraná.O plantio das mudas foi realizado no dia 15 de julho de 2020 e colheita no dia 1 de 

outubro do ano corrente. Constatou-se que, nas áreas periféricas da área urbana do município 

de Sarandi, valores de temperatura aparente da superfície variaram de 24° a 27°C, com 

ocorrência em um período com temperatura de 21°C. Em contrapartida, as áreas centrais 

foram as que apresentaram os maiores valores, variando entre 27° e 31°C (DEFFUNE et al., 

1994).  

O cultivo foi desenvolvido em ambiente aberto e a variedade da alface escolhidafoi 

do tipo crespa (Lactuca sativa). Essa categoria possui folhas crespas, consistentes e crocantes, 

cabeça grande e é bem compacta (HENZ, 2009).  

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com sete tratamentos e 

seis repetições por tratamento: T1 – Testemunha; T2 – Bacillus subtilis (40 ml / 40 kg de 

sementes); T3 –Bacillus subtilis (80 ml / 40 kg de sementes); T4 – Azospirillum brasilense 

(50 ml / 50 kg de sementes); T5 – Azospirillum brasilense (100 ml / 50 kg de sementes); T6 – 

Bacillus subtilis (40 ml / 40 kg de sementes) + Azospirillum brasilense: (50 ml / 50 kg de 
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sementes) e T7- Bacillus subtilis (80 ml / 40 kg de sementes) + Azospirillum brasilense: (100 

ml / 50 kg de sementes). 

Inicialmente realizou-se a inoculação das sementes de alface, de acordo com cada 

tratamento e, em seguida,prosseguiu-se com o plantio em bandeja contendo substrato 

comercial para hortaliças destinado à produção das mudas. Os produtos utilizados foram o 

Masterfix, da Stoller, a base da bactéria Azospirillum brasilense (2 x 10
8 

UFC / mL) e o 

Orbital, da empresa Síntese, composto por Bacillus subtilis. 

Aos 25 dias após a semeadura, as plantas foram transplantadas para vasos (1muda 

por vaso) contendo solo. Estas foram mantidas em superfície plana e área aberta, com acesso 

à luminosidade, e irrigadas conforme a necessidade. 

No final do ciclo da cultura,as plantas foram retiradas do solo do vaso com todas as 

partes vegetativase lavadas em água corrente. Passou-se, então, para a avaliação das seguintes 

variáveis: comprimento das plantas, diâmetro da planta, matéria fresca aérea, comprimento 

radicular e contagem do número total de folhas.  

Para a determinação do comprimento das plantas, diâmetro da planta e comprimento 

radicular, os valores foram obtidos através de uma régua graduada de 30 cm de comprimento. 

A respeito do comprimento das plantas, mediu-se a partir de um corte, no início do caule, até 

a extensão da folha de cada planta. O diâmetro da planta foi mensurado de uma extremidade a 

outra, a coincidir com o diâmetro de uma circunferência.  

Para obtenção da matéria fresca aérea, as plantas foram cortadas rente ao caule e 

tiveram seus volumes pesados em uma balança analítica. A determinação do número total de 

folhas foi obtida por contagem direta, expressa pelo número total de folhas de cada planta. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e na ocorrência de 

diferenças estatísticas foi aplicado o Teste de médias de Scott-Knott. Todos os testes foram 

realizados através do software SISVAR em nível de 5% de probabilidade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Dentre os parâmetros avaliados, as variáveis altura de planta, matéria fresca aérea e 

comprimento radicular obtiveram diferenças significativas, e para as variáveis diâmetro de 

planta e contagem número total de folhas não houve diferenças entre os tratamentos (Tabela 

1). 

Os tratamentos que proporcionaram maior desenvolvimento de plantas em altura 

foram os que receberam a bactéria Azospirillum brasilense isolada (T4 e T5) e na menor dose 



8 

 

avaliada, com Bacillus subtilis (T6). Já os demais tratamentos não diferiram 

significativamente da testemunha. 

Possivelmente, o maior crescimento proporcionado pelos tratamentos com 

Azospirillum deve-se à relação de simbiose que estas bactérias podem estabelecer com as 

plantas, pois fixam nitrogênio atmosférico e disponibilizam este elemento para a absorção da 

planta de forma associativa (MENEZES, 2019). Segundo Malavolta et al. (2002), o nitrogênio 

tem papel fundamental na síntese de proteínas, sendo que,à medida que são formadas novas 

proteínas, são formados, também, novos tecidos na planta que colaboram para um maior 

crescimento do vegetal em relação aos outros tratamentos. 

 

Tabela 1.Análise dos resultados dos parâmetros biométricos da alface mediante o uso de 

bactérias diazotróficas. 

TRATAMENTOS ALTURA 
DE 

PLANTA 

DIÂMETRO 
DA 

PLANTA 

MATÉRIA 
FRESCA 
AÉREA 

COMPRIMENTO 
RADICULAR 

NÚMERO DE 
FOLHAS 

T1 14.5 b 15.5 a 5.4 b 17.0 a 4.3 a 

T2 19.0 b 17.3 a 9.8 a 18.3 a 5.8 a 

T3 15.3 b 21.1 a 9.0 a 14.3 a 4.6 a 

T4 22.8 a 13.6 a 7.0 b 10.6 b 4.0 a 

T5 26.3 a 16.8 a 11.2 a 8.5 b 5.8 a 

T6 20.8 a 17.3 a 8.0 a 7.6 b 5.1 a 

T7 16.0 b 15.3 a 5.1 b 8.1 b 4.8 a 

A 5% de probabilidade pelo teste de Tukey letras iguais não diferem estatisticamente e letras diferentes diferem. 

T1 – Testemunha; T2 – Bacillus subtilis (40 ml / 40 kg de sementes); T3 –Bacillus subtilis (80 ml / 40 kg de 

sementes); T4 – Azospirillum brasilense (50 ml / 50 kg de sementes); T5 – Azospirillum brasilense (100 ml / 50 

kg de sementes); T6 – Bacillus subtilis (40 ml / 40 kg de sementes)+ Azospirillum brasilense: (50 ml / 50 kg de 

sementes) e T7- Bacillus subtilis (80 ml / 40 kg de sementes) + Azospirillum brasilense: (100 ml / 50 kg de 

sementes). 

 

 

Porém, além do mecanismo de ação desta rizobactéria relacionado com a promoção do 

crescimento das plantas devido à fixação biológica do nitrogênio atmosférico, a síntese de 

hormônios vegetais e produção de sideróforos são atividades também atribuídas à 

Azospirillum brasilense, contribuindo, deste modo, para maior altura das plantas (MORENO, 

2019). 

Outros autores também observaram crescimento da altura da planta de alface mediante 

a aplicação de Azospirillum. Lima et al., (2017) avaliaram a eficiência da inoculação de A. 

brasilense em associação com enraizador, sob diferentes doses de nitrogênio, na cultura da 

alface. Os autores analisaram a diversidade cultural e genética de rizóbios isolados de nódulos 

de duas espécies de mucuna com o objetivo de determinar a capacidade simbiótica de isolados 
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selecionados. Após os resultados, os pesquisadoresrelataram que a aplicação de Azospirillum 

demonstrou efeito na altura das plantas de alface, com e sem enraizador, proporcionando 

maior massa total seca e N total da parte aérea quando comparados à testemunha.  

A não significância quanto ao número de folhas e diâmetro por planta pode estar 

relacionada ao fato de esta característica ser dependente de outros fatores, além do nutricional. 

Um exemplo seria a síntese de hormônios vegetais, como auxina e citocininas, que irão 

estimular o desenvolvimento da parte aérea da planta através da formação de novos tecidos 

para originar novas folhas (TAIZ et al., 2016). Além disso, o tipo de variedade a ser utilizado, 

se é crespa ou folhosa, pode influenciar também no número de folhas da planta, de modo que 

a genética vegetal tem papel fundamental para determinação do número de folhas das plantas 

(AZEVEDO et al., 2013). 

Em relação à variável da matéria fresca, destacam-se os tratamentos 2 (40 ml de 

Bacillus subtilis), 3 (80 ml de Bacillus subtilis), 5 (100 ml de Azospirillum brasilense) e 6 (40 

ml de Bacillussubtilis + 50 ml de Azospirillum brasilense). Tal ocorrência é justificada pela 

presença do microrganismo Azospirillum brasilenseem maior dosagem, já que o mesmo 

microrganismo foi utilizado no tratamento 4 (50 ml de Azospirillum brasilense) e não obteve 

diferença significativa, por conta da utilização em menor dosagem.  

O gênero Azospirillum é considerado um importante PGPB (Bactérias Promotoras de 

Crescimento de Planta), devido aos efeitos benéficos observados quando inoculado em várias 

plantas (SOUZA, 2017). O nitrogênio fixado por microrganismos associativos, como 

Azospirillum brasilense, é disponibilizado lentamente e em pequena quantidade para as 

plantas. (MORENO, 2019). 

O aumento na produção de massa fresca proporcionado por Bacillus subtilis está 

relacionado com diversos processos os quais envolvem a síntese de auxinas, giberelinas e 

citocininas, disponibilização de fosfato e, principalmente, o biocontrole fitopatógenos 

(LAZZARETTI; MELO, 2005). Sehata et al. (2016), avaliando o efeito de Bacillusassociada 

à aplicação de nitrogênio em alface, observaram, de modo semelhante, aumento significativo 

nas massas frescas e secas e no rendimento total. 

Quanto ao desenvolvimento radicular, verificou-se que nos tratamentos testemunha 

(T1), T2 (40 ml de Bacillus subtilis) e T3 (80 ml de Bacillus subtilis) o sistema radicular 

cresceu significativamente mais que nos demais. Os tratamentos com Azospirillum 

apresentaram um menor desenvolvimento radicular, fato, este, contrário ao esperado, já que 

vários trabalhos relatam a contribuição desta espécie no aporte do sistema radicular de 

culturas agrícolas (FASCIGLIONE et al., 2015; SIQUEIRA, 2017). 
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Segundo FASCIGLIONE et al. (2015), a inoculação de Azospirillum promove, na 

planta, uma maior biomassa de raízes. Logo, a planta é capaz de uma absorção superior de 

água e nutrientes, contribuindo para uma melhor formação e qualidade do produto final em 

todos os estágios de desenvolvimento. Estas são organismos associativos capazes de 

solubilizar fosfato, produzir hormônios vegetais de crescimento e maximizar a absorção de 

água e nutrientes pelas plantas, além de serem antagônicas a algumas espécies de patógenos 

contribuindo, deste modo, para um melhor crescimento radicular das plantas mediante 

aplicação de Azospirillum (SIQUEIRA, 2017). 

Foi possível observar que os tratamentos que receberam Bacillus subtilis de forma 

isolada e a testemunha apresentaram maior aporte radicular. Desta forma, não se pode 

concluir que a referida bactéria influenciou neste crescimento. MUMTAZ et al. (2017) 

destacam que o emprego desta espécie bacteriana acarreta em efeitos benéficos para as plantas 

devido à síntese de ácido indolacético (AIA), solubilização de fósforo, zinco e produção de 

sideróforos. O fósforo apresenta-se como um elemento essencial para a promoção do 

crescimento radicular da planta (MALAVOLTA et al., 2002). 

Coelho (2007) verificou que,mediante a aplicação de rizobactérias como Azospirillum 

e Bacillus, ocorreu um favorecimento da rizosfera e consequente crescimento radicular. Tal 

fato não foi observado no emprego de Azospirillum nas doses avaliadas neste experimento.  

De maneira geral, os tratamentos T5 (100 ml de Azospirillum brasilense) e T2(40 ml 

de Bacillus subtilis) se destacaram sobre os demais para as variáveis analisadas, exceto em 

relação ao comprimento radicular para o tratamento T5 e a altura da planta para o tratamento 

T2.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Ainoculação das plantas de alface com as rizobácterias avaliadas contribuiu 

significativamente para a produção da alface de maneira sustentável.  

O microrganismo Azospirillum brasilense atuou principalmente no desenvolvimento 

da parte aérea e altura das plantas enquanto o Bacillus subtilis favoreceu especialmente no 

desenvolvimento da parte radicular das plantas.  
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