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 A busca por uma agricultura mais sustentável tem estimulado os estudos que avaliam as 

interações estabelecidas entre as plantas e o ambiente onde elas vivem. As plantas 

interagem com seu habitat por meio de suas estruturas, dentre elas, as raízes. O 

crescimento das plantas leva a seleção de micro-organismos que irão habitar essa fração 

de solo mais próxima das raízes, conhecida como rizosfera, e levar ao estabelecimento 

dessa interação vital para o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Nesse 

trabalho, apresentamos uma revisão bibliográfica sobre os conhecimentos mais atuais na 

pesquisa sobre a rizosfera e suas potencialidades. Abordaremos a questão do 

desenvolvimento de bioinoculantes e biofertilizantes baseados nas premissas da ecologia 

microbiana utilizando micro-organismos provenientes da rizosfera. 

A B S T R A C T 

(The rhizosphere microbiome and its applicability) The search for a more sustainable agriculture has stimulated the 

studies that evaluate the established interactions between the plants and the environment where they live. The plants 

interact with their habitat through their structures, among them, the roots. The growth of the plants leads to the selection 

of microorganisms that will inhabit this fraction of soil closer to the roots, known as rhizosphere, and lead to the 

establishment of this vital interaction for the growth and development of plants. In this work, we present a 

bibliographical review of the most current knowledge in rhizosphere research and its potentialities. We will address the 

issue of the development of bioinoculants and biofertilizers based on the premises of microbial ecology using 

microorganisms from the rhizosphere. 

 

Introdução 

Desde a colonização da terra pelas linhagens de plantas 

ancestrais, as plantas estabelecem interações com os 

micro-organismos (HASSANI et al., 2018). A interação 

mais antiga que se tem notícia é a estabelecida entre as 

plantas vasculares e os fungos micorrízicos, sendo essa 

interação essencial para o estabelecimento das plantas fora 

d’água (VALADARES et al., 2016). Essas interações são 

fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da 

planta, contribuindo para a nutrição, desenvolvimento e 

imunidade, influenciando a maneira como os hospedeiros 

se relacionam com seu ambiente (FITZPATRICK et al., 

2018). Além disso, o estabelecimento dessas interações 

representam uma extensa área de estudos que apresentam 

um elevado potencial biotecnológico (ROMAGNOLI; 

ANDREOTE 2016). 

As plantas interagem com os micro-organismos em 

múltiplas esferas mediadas por suas estruturas, como 

folhas e raízes por exemplo. A interação mediada pelas 

raízes ocorre principalmente no âmbito da rizosfera, que 

corresponde a fração do solo que sofre uma forte pressão 

de seleção devido a liberação pela planta de diversos 

compostos (exsudatos) que altera a dinâmica do solo 

(BAKKER et al., 2013). Nesse trabalho serão 
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apresentadas as mais recentes descobertas em relação a 

associação plantas micro-organismos e qual o impacto 

dessas descobertas na promoção de uma agricultura mais 

eficaz e sustentável. 

 

Rizosfera 

O termo rizosfera foi utilizado pela primeira vez por 

Curl;  Truelove (1986). Esse termo é utilizado para 

designar a fração do solo que sofre forte influência da 

planta (CURL; TRUELOVE, 1986). Essa influência é 

exercida no ambiente solo por diversos mecanismos, 

como alteração da estruturação física, produção de 

mucilagem, produção e excreção de compostos fenólicos, 

e principalmente pelo mecanismo de exsudação 

(BAKKER et al., 2013). A exudação consiste na libração 

pelas raízes de compostos fotossintetizados que levam a 

ocorrência de um fenômeno denominado efeito rizosfera, 

que é o recrutamento dos micro-organismos para ocupar 

essa fração do solo (HILTNER, 1904; PHILLIPS et al., 

2004).  

A secreção pela planta dessas moléculas promove uma 

alteração dos padrões nutricionais do ambiente, visto que 

o solo é reconhecido como um ambiente oligotrófico 

(apresenta baixa disponibilidade nutricional), além de 

alterar outras condições, como por exemplo as taxas de 

oxigenação que podem levar a uma alteração da 

respiração do solo (ROMAGNOLI;  ANDREOTE, 2016). 

A grande disponibilidade de nutrientes oriundos da 

exsudação radicular contribui com o metabolismo, 

multiplicação de células microbianas e interação entre as 

essas comunidades (COSTA et al., 2014). As interações 

estabelecidas entre os micro-organismos podem ser 

positivas como por exemplo a cooperação, como 

negativas, no caso da competição. Muitos autores 

argumentam que a rizosfera é um nicho extremamente 

competitivo devido à alta densidade microbiana, 

exacerbando as disputas pela ocupação de nichos e 

obtenção de nutrientes (PII et al., 2015).  

Entretanto, outros autores ponderam que a cooperação 

entre os micro-organismos também é presente nesse 

ambiente, pois ao cooperarem, esses organismos 

conseguem aproveitar com mais eficiência os recursos 

nutricionais, principalmente por meio da complementação 

metabólica (JACOB et al., 2004). Corroborando essa 

hipótese, na rizosfera já foi descrita uma elevada taxa de 

troca de genes (horizontal gene transfer), sendo esse fato 

interessante pois muitos dos genes associados com 

processos cooperativos estão presentes em plasmídeos e 

outras entidades gênicas associadas a troca de genes 

(CAVALIERE et al., 2017). Porém, pouco se sabe sobre o 

impacto dessas interações microbianas estabelecidas na 

rizosfera no crescimento e desenvolvimento das plantas. 

Sobre as interações estabelecidas entre os micro-

organismos com as plantas, mais informações foram 

geradas. Como exemplo podemos citar as interações 

simbióticas estabelecidas entre as plantas com os fungos 

micorrízicos e os rizóbios. Como falado anteriormente, a 

interação fungo micorrízico x plantas foi vital para o 

domínio da fração terrestre pelas plantas. Atualmente, 

mais de 82% das plantas encontradas no planeta realizam 

simbiose com fungos micorrízicos (arbusculares ou 

ectomicorrizas) (FULTHORPE et al., 2018).  

Os rizóbios são bactérias pertencentes ao filo 

Proteobacteria (Alphaproteobacteria e 

Gamaproteobacteria) capazes de nodular raízes de plantas 

leguminosas e por meio do estabelecimento dessa 

interação fornecem nitrogênio fixado para a planta e a 

planta em contrapartida fornece carbono e proteção à 

patógenos (POOLE et al., 2018). Assim como no caso dos 

fungos micorrízicos, a interação entre plantas leguminosas 

e rizóbios ocorre desde os primórdios da evolução e 

atualmente é vital para a agricultura moderna. Os elevados 

níveis de produtividade da soja observados no Brasil estão 

diretamente associados com o estabelecimento dessas 

interações que foram estimuladas ao longo do processo de 

melhoramento genético da soja (HUNGRIA et al., 2006). 

Atualmente, quase 98% do nitrogênio utilizado na soja é 

proveniente da fixação biológica mediada por rizóbio 

(CIAMPITTI;  SALVAGIOTTI, 2018).  

Uma série de fatores influenciam na composição do 

microbioma da rizosfera, como as características químicas 

e físicas dos solos, o tipo de planta, taxas de precipitação, 

entre outros. No próximo tópico serão explorados em 

detalhes os fatores que influenciam o estabelecimento 

desse microbioma da rizosfera. 

 

Estruturação e organização das comunidades 

microbianas na rizosfera 

 Os fatores que influenciam a composição e 

estruturação do microbioma da rizosfera podem ser 

divididos em dois grandes grupos: fatores abióticos e 

bióticos. Dentre os fatores abióticos, podemos citar a 

caracterização química e física do solo e os fatores 

edafoclimáticos (ROMAGNOLI; ANDREOTE, 2016). 

Em relação aos fatores bióticos, um dos mais marcantes é 

o papel exercido pela planta na seleção dos micro-

organismos que irão ocupar a sua rizosfera. 

Como falado anteriormente, a planta exsuda uma série 

de compostos carbônicos que podem funcionar tanto 

como moléculas sinalizadoras e como fonte de carbono e 
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energia (CHAPARRO et al., 2014). Essa seleção é tão 

específica que muitos trabalhos sugerem que a 

inserção/deleção de um único gene no genoma da planta 

levaria a seleção diferenciada da microbiota associada as 

raízes (COTTA et al., 2013). Em relação a plantas 

transgênicas, esse tema ainda é bastante divergente visto 

que diversos trabalhos apontam que a modificação do 

genoma da planta impacta diretamente na comunidade 

microbiana associada a raiz, enquanto outros trabalhos 

indicam que essa mudança não ocorre, evidenciando que 

outros fatores como o solo e o estágio de crescimento da 

planta possuem uma maior influência sobre essa 

microbiota (COTTA et al., 2013; COTTA et al., 2014; 

2016). 

Indiscutivelmente, a planta seleciona os micro-

organismos que irão ocupar a sua rizosfera e muitos 

fatores permeiam essa seleção. Muitos trabalhos 

demonstraram que plantas não relacionadas 

filogeneticamente (distantes na escala evolutiva) 

selecionam micro-organismos de táxons distintos (AIRA 

et al., 2010). Entretanto, uma característica importante 

dessa seleção diz respeito a manutenção quase que 

constante das funções exercidas pela microbiota 

(MENDES et al., 2013). Funções essas associadas a 

captação de nutrientes, proteção contra patógenos, entre 

outras. Todas essas funções permitem o desenvolvimento 

e a sanidade da planta.  

Partindo dessa premissa, muitos pesquisadores 

sugerem que a seleção dos micro-organismos que irão 

ocupar a rizosfera ocorre em função das atividades 

exercidas pelos mesmos e não tanto pela sua classificação 

taxonômica. Sendo assim, conhecendo-se quais os grupos 

microbianos e suas funções desempenhadas estão mais 

frequentemente presentes na rizosfera de diferentes 

plantas, podemos sugerir a existência de um microbioma 

mínimo que seria capaz de suplantar a planta e permitir o 

seu pleno desenvolvimento (RAAIJMAKERS,  2014). 

Esse conceito de microbioma mínimo emerge numa 

condição onde a sociedade exige dos órgãos 

governamentais uma política de produtividade agrícola 

mais sustentável, que inclua a sustentabilidade nas suas 

premissas de produção e não apenas como uma ferramenta 

para mitigar os danos ocasionados pelo cultivo de 

monocultura (ROCKSTRÖM et al., 2017). 

 

Aplicabilidade e inovação associada a rizosfera 

A agricultura é atualmente uma das práticas humanas 

que mais agride o meio ambiente. Entretanto, ao mesmo 

tempo que provoca danos graves ao funcionamento e a 

estabilidade dos ecossistemas, é a atividade humana que 

mais sofre com essas modificações (ROCKSTRÖM et al., 

2017). 

Os principais passivos ambientais associados à 

agricultura são a mudança do uso do solo (conversão de 

florestas para áreas de cultivo intenso de monocultura) e a 

poluição proveniente do uso de fertilizantes e defensivos. 

Para a redução desses passivos, faz se necessário a 

implementação de diferentes manejos e uso de produtos 

biológicos que promovam a redução na utilização de 

agroquímicos, além da melhora na eficiência na captação 

de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo pela 

planta (TILMAN et al., 2002). 

Nesse contexto, os micro-organismos que protegem e 

promovem o crescimento de plantas (MPCP) possuem um 

papel essencial, visto que são organismos 

reconhecidamente parceiros, essenciais para o 

desenvolvimento das plantas. A presença destes 

organismos no solo auxilia não apenas na fertilidade do 

solo, como na produtividade e na qualidade nutricional do 

alimento produzido, além de promover uma melhora no 

agrossistema (ABHILASH et al., 2016). 

Diversos micro-organismos descritos como MPCP são 

capazes de colonizar a rizosfera de diferentes plantas, 

mudando portanto o status da interação estabelecida entre 

os micro-organismos e a planta por intermédio de sua raiz. 

Anteriormente essa interação era considerada apenas sob o 

prisma da ecologia, e atualmente essa interação alcança o 

status de alternativa ecologicamente sustentável para a 

produtividade agrícola. 

Dessa forma, muitos produtos estão sendo formulados 

com o intuito de promover o crescimento da planta 

utilizando micro-organismos em sua composição. A 

aplicação de biofertilizantes e bioinoculantes tem ganho 

cada vez mais espaço no mercado e o investimento nessas 

tecnologias tem crescido bastante nos últimos anos em 

grandes empresas de biotecnologia. As estimativas são as 

melhores possíveis, onde o mercado de bioinoculantes e 

biofertilizantes podem alcançar a marca de 3,6 bilhões de 

dólares no ano de 2022 (TIMMUSK et al., 2017). 

Apesar dessa potencialidade, o uso de bioinoculantes e 

biofertilizantes ainda é insipiente. Uma das justificativas 

para o baixo uso desses produtos é a dissonância entre os 

resultados encontrados em laboratório com os resultados 

observados em campo. Em parte, essa contradição pode 

ser explicada pela formulação desses produtos utilizando 

apenas um único micro-organismo (PANKE-BUISSE et 

al., 2015). E isso acontece porque a funcionalidade e a 

estabilidade de um sistema são obtidas pela redundância 

funcional microbiana e pelas interações estabelecidas 

entre os organismos presentes nesse ambiente, e não 
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apenas pela presença e atividade de uma única espécie 

(PANKE-BUISSE et al., 2015; BUSBY et al., 2017). 

Outro ponto a ser considerado é a eliminação precoce do 

inoculante pelo antagonismo direto e a competição por 

espaço e fontes nutricionais com os organismos 

intrínsecos do solo (HU et al., 2017). 

Sendo assim, o conceito de microbioma mínimo 

discutido anteriormente passa a ser importantíssimo, visto 

que a determinação do menor microbioma necessário para 

compor uma comunidade sem o comprometimento da 

funcionalidade pode facilitar o processo de formulação de 

biofertilizantes que apresentem a mesma eficiência que 

seria obtida ao se utilizar uma comunidade microbiana 

complexa, convertendo esse ganho em performance e 

incremento da produtividade (Figura 1) (ROCKSTRÖM 

et al., 2017). 

 
Figura 1. Representação esquemática da inoculação dos 

microbiomas mínimos para a promoção do crescimento 

das plantas. 

 

Determinando esse microbioma mínimo, são 

construídos os consórcios microbianos (ou comunidades 

sintéticas) que podem ser aplicados nas formulações de 

bioinoculantes e/ou biofertilizantes. Os consórcios 

microbianos podem ser estabelecidos por meio do 

enriquecimento progressivo de uma microbiota associada 

a uma característica específica (LIU et al., 2018) ou por 

meio do isolamento de organismos que apresentem a 

habilidade de realizar funções de interesse, como por 

exemplo ciclagem de nutrientes e combate a patógenos 

(HU et al., 2017). 

Ao adotar a estratégia de utilização de comunidades 

sintéticas utilizando organismos pertencentes a diferentes 

táxons, permite-se que ao menos um organismo possa 

apresentar uma excelente performance independente das 

condições ambientais, estabilizando portanto o 

funcionamento da comunidade, eliminando todos os 

problemas observados nas formulações que utilizam 

apenas um único micro-organismo (HU et al., 2017). 

 

Conclusões 

Os estudos envolvendo as interações estabelecidas 

entre as plantas e os micro-organismos são vitais para a 

compreensão dos processos associados a nutrição vegetal. 

Como discutido ao longo de todo o texto, essas interações 

interferem diretamente no crescimento e desenvolvimento 

da planta e podem ser utilizadas para a promoção de uma 

agricultura mais sustentável. 
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