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Microrganismos com potencial para a promoção de crescimento vegetal podem ser utilizados 

como bioestimulantes aplicados diretamente na semente, planta ou na rizosfera e podem 

auxiliar na fixação de nitrogênio, solubilização de fósforo e/ou estimular a produção de 

fitormônios, melhorando o desenvolvimento tanto do sistema radicular como da parte aérea. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência de quatro bioinoculantes pré-

comerciais desenvolvidos com cepas de Bacillus na promoção de crescimento de plântulas 

de milho em cultivo hidropônico. Após germinação por quatro dias, as plântulas de milho 

foram crescidas em solução nutritiva de Hoagland modificada em sistema floating em 

câmara de crescimento por sete dias. Posteriormente, as raízes foram imersas por seis horas 

em bioinoculantes líquidos formulados individualmente com quatro cepas de Bacillus (B1 a 

B4) ou na combinação dupla entre eles na concentração de 107 unidades formadoras de 

colônias/mL, além do tratamento controle sem inoculação. Após a incubação, as plântulas 

foram recolocadas em solução nutritiva e foram avaliadas quanto ao crescimento radicular e 

peso seco após dez dias. O bioinoculante B3 e as combinações B2+B3, B2+B4 e B3+B4 

promoveram aumento significativo no comprimento radicular e peso seco total das plântulas 

de milho em comparação com o controle sem inoculação. Com exceção de B1, os demais 

produtos foram eficientes na promoção de crescimento de plântulas de milho quando 

utilizados individualmente ou combinados, indicando sinergismo entre os bioinoculantes 

B2, B3 e B4. Novos experimentos serão conduzidos em condições de casa de vegetação e 

campo para validação dos resultados. 
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