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O arroz é uma fonte de alimento extremamente importante. Pela sua importância novas 

tecnologias de produção de arroz são propostas visando maior produção, baixo custo e 

sustentabilidade ambiental. Entre estas a inoculação com bactérias fixadoras de 

nitrogênio em arroz vem sendo testadas, mas poucos trabalhos utilizando arroz de terras 

altas têm sido realizados. Esse trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos 

fisiológicos em plântulas de arroz (genótipos Talento, Bonança e Primavera) inoculadas 

com 5 bactérias da família Rhizobiacea. As bactérias utilizadas foram isoladas de 

plantas de arroz (isolados 40, 65, 129, 134) e um estirpe (BR 322, Rhizobium tropici) 

utilizada como padrão. Os inoculantes foram preparados com as culturas crescidas das 

bactérias utilizando como veículo solo turfoso estéril. As sementes dos três genótipos 

foram previamente submetidas a sete tratamentos distintos: T1 controle, somente com 

água; T2 controle com turfa; e os tratamentos T3, T4, T5, T6, T7 contendo as bactérias, 

todos em triplicata. O teste foi conduzido em rolos de germinação estéril contendo 20 

sementes pré-geminadas nos tratamentos propostos, sendo que estes foram crescido sob 

luz constante por 8 dias à temperatura ambiente, sendo avaliados a germinação, o 

comprimento da radícula, da parte aérea, o número de ramificações das radículas e de 

plântulas com patógenos. Não foram observadas diferenças significativas nas taxas de 

germinação nos tratamentos utilizados. O maior comprimento da parte aérea e da 

radícula foi obtido no tratamento T2, com presença somente de turfa, em todos os 

genótipos. Os tratamentos com os inóculos mostraram respostas positivas apenas no 

controle à patógenos, e não foi observado nenhum efeito significativo para as 

características fisiológicas avaliadas que indique interação entre genótipo/bactérias, 

sendo necessários mais estudos para observar possíveis interações. 
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