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As plantas daninhas são de tal importância na agricultura, que 40-60% de todos os defensivos comercializados
no mundo correspondem a herbicidas. Elas causam sério dano econômico nos viveiros e lavouras de café, uma
vez que suas sementes podem estar presentes nos substratos. Considerando-se que os herbicidas atualmente
utilizados apresentam aspectos negativos, como o aumento do custo da produção e contaminação de alimentos,
do meio ambiente e do homem, tem-se como possibilidade promissora o emprego de rizobactérias, uma vez
que elas são capazes de suprimir o crescimento de espécies específicas de plantas, apresentando potencial
bioherbicida. Conseqüentemente, este trabalho teve como objetivo identificar rizobactérias obtidas da rizosfera
de plantas de cafeeiro produtores de substâncias fitotóxicas, para uso futuro no controle da plantas daninhas.
Em decorrência, raízes de várias plantas foram coletadas e ligeiramente lavadas, cortadas em pequenos
pedaços e agitadas em liqüidificador contendo solução de MgSO4. As suspensões obtidas foram diluídas e
distribuídas em placas de Petri contendo meio de cultura 523 de Kado e Hesket, o que permitiu isolar 41
rizobactérias. Logo após, as mesmas foram cultivadas em meio líquido (TSB) por 10 dias a 28 ºC, sob agitação
constante (100 rpm). Em seguida, as culturas bacterianas foram removidas do meio por centrifugação e os
sobrenadantes foram concentrados sob vácuo, dando origem a resíduos semisólidos. Estes foram agitados
com acetato de etila e filtrados em algodão. Concentraram-se os filtrados sob vácuo e solubilizaram-se os
resíduos resultantes em solução aquosa de sacarose a 2 % (g/mL), tamponada a pH 5, dando origem às
amostras a serem testadas com coleóptilo de trigo (Triticum aestivum L. var. BRS-49). Para tanto, as sementes
de trigo foram semeadas em areia autoclavada umedecida e, após 3 dias, na ausência de luz, as plântulas
estioladas tiveram seus coleóptilos removidos e distribuídos em tubos de cultura contendo 2mL das soluções a
serem avaliadas. Empregaram-se três repetições, sendo que em cada tubo havia 5 coleóptilos. Como testemunhas
empregaram-se soluções aquosas de sacarose a 2% (g/mL) e do herbicida comercial Agrisato 480 CS. Os
tubos foram mantidos no escuro, em sala de crescimento vegetativo, por 20 horas. A seguir, mediram-se os
comprimentos dos coleóptilos e, após liofilização, obtiveram-se as massas correspondentes. Com isso, observou-
se que os melhores resultados eram obtidos com o isolado rizobacteriano 54-12, uma vez que seus metabólitos
acarretaram grande redução na massa seca e no comprimento dos coleóptilos. Conseqüentemente, conclui-se
que o referido isolado rizobacteriano, que foi obtido da rizosfera de plantas de cafeeiro (Coffea arabica L.),
possui potencial para emprego no desenvolvimento de novos métodos de controle de plantas daninhas
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