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Estima-se que a fixação biológica de nitrogênio (FBN) simbiótica apresente uma contribuição global
para os sistemas produtivos agrícolas da ordem de 21,5 milhões de toneladas de N por ano (Herridge et al.,
2008; Reis et al. 2018), equivalente a 180-710 kg N ha-1 ano-1 (Bottomley e Myrold, 2007; Reis et al., 2018).
No Brasil, o caso mais exitoso de sua contribuição é representado pelo uso de inoculantes com estirpes do
gênero bacteriano Bradyrhizobium na cultura da soja, com pesquisas iniciadas pela Dra. Johanna Döbereiner,
que estudou os aspectos limitantes da FBN em leguminosas tropicais, a partir da década de 1960. Isso
influenciou o programa brasileiro de melhoramento de soja e garantiu a competitividade para a cultura quando
comparada com a produção de soja de outros países, além de uma economia na ordem de bilhões de dólares
anuais com a não aplicação de fertilizantes nitrogenados no sistema produtivo da soja (Embrapa, 2018).
Novos estudos com a utilização de bactérias inoculadas em culturas não leguminosas vêm sendo
desenvolvidos nos últimos anos. Embora as estimativas da contribuição da FBN entre bactérias diazotróficas
e culturas não leguminosas sejam bem modestas comparativamente à contribuição com leguminosas, variando
entre 0 a 75 kg N ha-1 ano-1 (Reis et al., 2018), sua importância no balanço energético transcende esse valor
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(Boddey et al., 2008; Reis et al., 2018), principalmente se considerarmos os múltiplos benefícios e mecanismos
atuantes na promoção de crescimento das plantas, não restritos à FBN.
A utilização de bactérias na agricultura visando promover o crescimento e desenvolvimento vegetal é
sem dúvida um dos melhores exemplos do potencial de retorno econômico que a pesquisa científica pode
trazer à agricultura mundial, além de ser uma tecnologia em expansão no Brasil e no mundo. A venda de doses
de inoculantes no Brasil mais que triplicou na última década (Figura 1). Verifica-se que no país, houve uma
grande evolução nas vendas de inoculantes de 2009 a 2018 (Anpii, 2021), as quais ultrapassaram 73 milhões
de doses por ano. Neste contexto, as maiores vendas são disparadamente de inoculantes (Bradyrhizobium sp.)
para cultura da soja (63.945.667 doses, equivalente à 87% das vendas totais de inoculantes) e nota-se a
crescente comercialização de inoculantes para gramíneas (aumento de 360% de 2012 a 2018) (Figura 1).
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Figura 1. Quantidade de inoculantes comercializados (doses) no Brasil de 2009 até 2018. Fonte: Adaptado de
Anpii (2021).

Mas afinal, o que são bactérias promotoras de crescimento de plantas?
Bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCPs) são microorganismos inoculados na forma
líquida ou turfosa, em diferentes culturas, nas sementes, no sulco de semeadura e/ou aplicação foliar, que
estimulam o crescimento e desenvolvimentos das plantas por diversos mecanismos. Por exemplo, a produção
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e secreção de fitormônios, como o ácido indol-3-acético (AIA), citocininas, giberelinas e etileno (Cassán e
Diaz-Zorita, 2016) e outros reguladores de crescimento de plantas, como ácido abscísico (Cohen et al., 2008),
óxido nítrico (Fibach-Paldi et al., 2012) e poliaminas, como espermidina, espermina e cadaverina (Cassán et
al., 2009), o aumento na disponibilidade de nutrientes (Hungria et al., 2010), solubilização do fosfato (Puente
et al., 2004), a FBN (Pankievicz et al., 2015; Santos et al., 2017), o aumento na eficiência de uso do N (Hungria
et al., 2016; Galindo et al., 2016, 2019a, 2020a), o biocontrole de fitopatógenos e doenças (Bashan e deBashan, 2010; Tortora et al., 2011) e a proteção das plantas contra estresse salino e componentes tóxicos do
solo (Creus et al., 1997; Cassán e Diaz-Zorita, 2016). A resposta positiva à inoculação vem sendo descrita
como a teoria dos mecanismos múltiplos, dependente da interação inoculante-planta-ambiente (Salvo et al.,
2018). Uma exemplificação esquemática de alguns dos múltiplos mecanismos de promoção de crescimento
de plantas é apresentada na Figura 2.

Figura 2. Esquema resumido do funcionamento das BPCPs. BPCP: bactérias promotoras de crescimento de
planta, ACC: 1-aminociclopropano-1-carboxilato, AIA: ácido Indol-3-acético e FBN: fixação biológica de
nitrogênio. Fonte: Adaptada de Souza et al. (2015) e Teixeira Filho e Galindo, (2019).
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Os principais gêneros de bactérias exploradas na atualidade são Azospirillum, Bacillus, Pseudomonas,
Herbaspirillum e Burkholderia. As BPCPs apresentam interações associativas com as plantas em dois
principais tipos de associação: 1) associação entre plantas e bactérias de vida livre ou rizosféricas e 2)
associação ou simbiose entre plantas e bactérias diazotróficas endofíticas, não patogênicas, que atuam
diretamente promovendo o crescimento ou indiretamente como agentes de controle biológico de doenças de
plantas (Mariano et al., 2004).
A utilização da inoculação em culturas não leguminosas com BPCPs é crescente em diversos países,
principalmente na América Latina, com destaque à utilização nas culturas de milho e trigo (Marks et al., 2015;
Salvo et al., 2018), embora diversas pesquisas apontem o benefício destes microrganismos em outras culturas
não leguminosas, como arroz (Tan et al., 2015), cana-de-açúcar (Schultz et al., 2012), sorgo (Santos et al.,
2017) e pastagens (Hungria et al., 2016). A análise de resultados conduzidos por mais de 20 anos, em
diferentes condições de solo e clima, em diversos ensaios a campo com variadas culturas não leguminosas
demonstrou a capacidade de algumas BPCPs em aumentar a produtividade das culturas em até 30 % (Fukami
et al., 2016, 2017).
Entre as bactérias consideradas promotoras de crescimento, as mais estudadas são as do gênero
Azospirillum, principalmente A. brasilense e A. lipoferum (Kaneko et al., 2010; Wisniewski-Dyé et al., 2011;
Reis et al., 2018). Este gênero foi descrito em 1978 e, desde então, novas espécies foram descritas e novos
gêneros correlatos foram criados. Atualmente, este gênero conta com 12 espécies (Kaneko et al., 2010;
Wisniewski-Dyé et al., 2011). A principal característica do gênero Azospirillum é sua capacidade de colonizar
plantas em diferentes ecossistemas, desde regiões tropicais até locais com temperaturas abaixo de 0 °C, como
o ártico (Reed et al., 2011). Adicionalmente, o Azospirillum é considerado uma bactéria não específica
promotora de crescimento de plantas (Bashan et al., 2004), o que despertou o interesse da comunidade
científica em pesquisas com diversas espécies vegetais. Na Figura 3 são apresentados alguns resultados de
pesquisa com a inoculação com A. brasilense em milho e trigo e a co-inoculação em feijão-caupi e soja em
condições de Cerrado. Incrementos em produtividade de grãos na ordem de 5,8 até 10,6% no milho e 9,5 até
24,9% no trigo foram verificados por Galindo et al. (2020b) e Galindo et al. (2019b) (Figura 3). De maneira
similar, benefícios da co-inoculação com A. brasilense associado à inoculação com Bradyrhizobium sp. nas
sementes foram verificados no feijão-caupi (incremento de 37,5% na produtividade de grãos
comparativamente à não inoculação e 21,5% comparativamente à inoculação apenas com Bradyrhizobium sp.)
(Galindo et al., 2021) e na cultura da soja (incremento de 7,8% comparativamente à inoculação apenas com
Bradyrhizobium sp.) (Galindo et al., 2017) (Figura 3).
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Figura 3. Benefício da aplicação de A. brasilense inoculado nas sementes, no sulco de semeadura e via foliar
nas culturas do milho e trigo e da co-inoculação com A. brasilense e Bradyrhizobium sp. inoculados na
semente nas culturas do feijão-caupi e soja em condições de Cerrado.

Com o avanço do conhecimento científico, a utilização de bactérias associativas vem sendo pesquisada
como complemento à inoculação convencional com rizóbios e bradirizóbios em leguminosas, com a técnica
da co-inoculação com BPCPs (Hungria et al., 2013, Galindo et al., 2017; Moretti et al., 2018), a qual tem o
intuito de aumentar a capacidade de FBN, propiciar maior absorção de água e nutrientes, beneficiar o
desenvolvimento das culturas leguminosas e, consequentemente, aumentar a produtividade. Além disso, fica
cada vez mais evidente que bactérias nodulíferas também habitam plantas de outras famílias, como, por
exemplo, a cana-de-açúcar e o arroz, demonstrando o papel relevante dessa microbiota associado ao
desenvolvimento de diferentes culturas (Santoyo et al., 2016; Reis et al., 2018), evidenciando a enorme
importância e a necessidade de estudos acerca de bactérias associativas e nodulíferas no desenvolvimento de
culturas leguminosas e não leguminosas de interesse agrícola e ambiental. Logo, devem ser estimuladas
pesquisas tanto sobre a diversidade destas bactérias como do potencial de aplicações de muitas espécies já
descritas, visando não só a uma agricultura de baixo custo e de baixo impacto ambiental, como também ao
potencial biotecnológico que estas bactérias apresentam (Moreira et al., 2010).
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Considerações finais
O sucesso da FBN por meio de bactérias simbióticas em leguminosas, com destaque à cultura da soja,
é um modelo exemplar a ser seguido de agricultura sustentável, gerando ganhos econômicos, ambientais e
sociais inestimáveis a cada novo ciclo de cultivo da soja. Isso fez com que o Brasil se tornasse referência em
biotecnologia em âmbito mundial. Entretanto, novas pesquisas com a utilização de microrganismos fixadores
de N2 devem ser realizadas, para que seja possível substituir total ou parcialmente a adubação nitrogenada em
outras leguminosas de interesse econômico, como feijão-carioca, feijão-caupi e amendoim. Para isso, é
essencial levar em consideração, nos futuros programas de melhoramento genético, a interação entre novos
genótipos com estirpes de bactérias, buscando potencializar o sucesso na FBN.
A utilização de BPCPs tende a crescer ainda mais, em função do baixo custo (em média, a dose de
inoculantes é de R$20,00 por hectare) e da facilidade de aquisição e aplicação (via semente, sulco ou foliar),
e, ainda, por ser uma tecnologia não poluente, que se insere no contexto sustentável, com potencial de FBN
em gramíneas e, principalmente, de promover uma melhor nutrição, crescimento de plantas e produtividades
agrícolas.
Várias pesquisas com BPCPs demonstraram que é possível obter altas produtividades, reduzindo em
até 25 % a dose de N em cobertura das principais gramíneas cultivadas, ou seja, estes microrganismos
aumentam a eficiência da adubação. Ressalta-se ainda que BPCPs podem potencializar o efeito benéfico da
inoculação com bactérias simbióticas em leguminosas. Além disso, por terem sua ocorrência e atividade não
limitadas às plantas hospedeiras, as BPCPs de vida livre possuem outras funcionalidades ambientais, como
bioindicadores de alterações ambientais e a aplicação em processos de biorremediação, com destaque para
aqueles relacionados à degradação causada por poluentes ambientais ricos em carbono.
Considerar a interação entre ambiente × genótipos × estirpes (bactérias) é a chave para o sucesso no
desenvolvimento de novas recomendações e aplicabilidade de inoculantes na agricultura, que anseia por
tecnologias sustentáveis de baixo custo.
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