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Resumo 

O biochar atua como um condicionador do solo 
disponibilizando nutrientes e incorporando carbono ao 
solo e a inoculação de bactérias promotoras de 
crescimento vegetal (BPCV) estimula o crescimento e o 
desenvolvimento das plantas inoculadas. Assim, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar a sobrevivência das 
BPCV Rhizobium tropici e Azospirillum brasilense 
AbV5/6 em diferentes doses de biochar ao longo de 72 
horas, através da contagem de unidades formadoras de 
colônia. A adição de biochar gerou efeitos positivos na 
sobrevivência dessas bactérias ao longo do tempo de 
incubação. 

Introdução  

Um dos maiores desafios do século XXI será alimentar 
aproximadamente 10 bilhões de pessoas em 2050, 
reduzindo custos e impactos negativos ao meio 
ambiente (FOLEY et al., 2011). Assim novas tecnologias 
vem sendo estudadas, como o uso de biochar no solo e 
o uso das bactérias promotoras do crescimento vegetal 
(BPCV). O biochar é considerado um condicionador do 
solo, que além de incorporar carbono, favorece a ctc, 
aumenta a retenção de água e nutrientes no solo 
(KOOKANA et al., 2011). Já a inoculação de sementes 
com BPCV, como Rhizobium tropici e Azospirillum 
brasiliense, são promissores a amenizar os custos com 
fertilizantes químicos, pois estas estimulam o 
crescimento e o desenvolvimento das plantas a partir da 
fixação biológica de nitrogênio (FBN), da síntese de 
fitormônios e da solubilização de fosfato (SPOLAOR, 
2016). Portanto, o objetivo foi avaliar a sobrevivência de 
Rhizobium tropici e Azospirillum brasiliense em 
diferentes doses de biochar. 

Material e Métodos 

O biochar de eucalipto cedido pela empresa SLB 
Intelligent Afforestation, foi autoclavado e incubado nas 
doses de 0, 2, 4, 6, 8 e 10Mg.ha

-1
 com os inoculantes a 

base de Rhizobium tropici (SEMIA 4077) e Azospirillum 
brasilense (AbV5/AbV6). Para o crescimento de R.tropici 
e A.brasilense foram utilizados os meios YM (SANTOS 

et al., 2006), RC (CASSAN et al., 2010) e as doses de 

inoculante recomendadas pelo fabricante. As bactérias 
foram incubadas com o biochar sob agitação a 28°C por 
72h em 50mL de meio. Amostras foram coletadas a cada 
12h para contagem das unidades formadoras de 
colônias (UFC) utilizando a metodologia da microgota 
em placas contendo os respectivos meios contendo 
ágar. 

Resultados e Discussão 

A adição biochar não afetou a sobrevivência de 
Rhizobium tropici no tempo 0h, porém com o passar do 
tempo de incubação podemos verificar uma interação 
positiva entre biochar e R.tropici, em 36h, há o valor 
máximo na curva de crescimento da bactéria, em que a 
dose 8Mg.ha

-1
 de biochar apresentou valor de UFC 

(6,02x10
9
) estatisticamente superior as demais doses 

(Tukey p>0,05). Ao final do teste, 72h, verificamos que 
as doses 6, 8 e 10Mg.ha

-1
 apresentaram os melhores 

valores, mantendo uma melhor sobrevivência de 
R.tropici.  As diferentes doses de biochar não afetaram a 
sobrevivência de Azospirillum brasiliense nas primeiras 
12h. Ao máximo crescimento de A.brasiliense, 36h, 
verificamos todas as doses testadas com valores 
maiores que a testumunha (0Mg.ha

-1
). Ao final do teste, 

72h, verificamos que as doses 6 e 8Mg.ha
-1

 de biochar 
apresentaram valores de UFC (3,00x10

9
, 3,01x10

9
 

respectivamente) estatisticamente superior as demais 
(Tukey p>0,05). A adição de biochar favoreceu a 
sobrevivência e proliferação bacteriana dos dois gêneros 
testados, isto pode ter ocorrido pelo biochar ser fonte de 
nutrientes, tornando um habitat favorável em sua 
estrutura (EGAMBERDIEVA, 2018). 

Conclusão  

O biochar de eucalipto induz positivamente a 

sobrevivência de Rhizobium tropici e Azospirillum 

brasiliense com o passar do tempo de incubação, se 

tornando uma fonte de nutrientes e habitat favorável 

para o seu desenvolvimento. 
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