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RESUMO 

 

O nitrogênio é um dos principais nutrientes responsável pelo crescimento e 
desenvolvimento do milho. Os altos custos e os danos ambientais causados pelo uso 
agrícola desse nutriente têm incentivado pesquisas com ênfase na melhoria da 
absorção e aproveitamento pela planta. As principais pesquisas estão sendo 
realizadas com bactérias diazotróficas, principalmente do gênero Azospirillum, que 
fixam N2 do ar para a planta. Os objetivos específicos é avaliar a importância do 
nutriente nitrogênio para cultura do milho, modo de fixação biológica de nitrogênio na 
inoculação e verificar o uso da inoculação com o aumento de produtividade. A 
utilização dessa bactéria tem permitido a redução do uso de nitrogênio e aumentado 
as produtividades. 

Palavras-chave: Bactérias diazotróficas; Poaceae; Azospirillum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAGOSTIN, Jefferson Mauricio. BIOLOGICAL NITROGEN FIXATION AND 
INOCULATION IN MAIZE (Zea mays L.). 2017. F31. Course Completion Work 
(Graduation in Agronomy) - UNIC, Primavera do Leste, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

Nitrogen is one of the main nutrients responsible for the growth and development of 
corn. The high costs and environmental damages caused by the agricultural use of this 
nutrient have stimulated research with emphasis on improving the absorption and 
utilization by the plant. The main researches are being carried out with diazotrophic 
bacteria, mainly of the genus Azospirillum, that fix N2 from the air to the plant. The 
specific objectives are to evaluate the importance of the nitrogen nutrient for maize 
crop, biological nitrogen fixation method in the inoculation and to verify the use of the 
inoculation with the increase of productivity. The use of this bacterium has allowed the 
reduction of the use of nitrogen and increased the productivities. 
 

Key words: Diazotrophic bacteria; Poaceae; Azospirillum. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 O milho (Zea Mays L.) é uma das culturas agrícolas mais antigas do mundo, 

sendo originária da América, e foi domesticado por importante civilizações antigas 

como astecas, maias e incas, entre 7 e 8 mil anos atrás, tendo se tornado um dos 

principais cultivos desses povos. 

 Este cereal tem grande importância econômica pelas diversas formas de sua 

utilização, desde o consumo humano, indústria de alta tecnologia, matiz energética na 

forma de etanol, e principalmente na alimentação animal, que consome cerca de 70% 

da produção mundial do cereal. 

 A agricultura é uma das principais bases da economia do Brasil desde os 

primórdios da colonização até o século XXI, evoluindo das extensas monoculturas 

para a diversificação da produção, e a busca por técnicas de manejo e investimentos 

em tecnologias que permitiram um grande aumento de produtividade, aliado ao 

contínuo aumento da área cultivada com o fortalecimento de regiões produtoras e o 

surgimento de novas fronteiras agrícolas. 

 O elevado custo dos fertilizantes nitrogenados, a grande dependência externa 

e as consequências ambientais que o uso intenso desses insumos, criaram a 

necessidade de alternativas para a continuidade dos aumentos de produtividade e a 

viabilização de uma forma de substituir esses fertilizantes químicos por alternativas 

mais econômicas e seguras no critério ambiental. 

 Uma das alternativas é através de bactérias promotoras de crescimento de 

plantas. Essas bactérias correspondem a um grupo de microrganismos benéficos às 

plantas devido à capacidade de colonizar a superfície das raízes, rizosfera, filosfera e 

tecidos internos das plantas. 

 A fixação biológica é realizada por alguns microrganismos procariotos que 

possuem as enzimas necessárias para reduzir o nitrogênio molecular em amônia. 

Esses microrganismos podem ser de vida livre ou viver em associação com 

organismos eucariotos, geralmente vegetais superiores, estabelecendo relações 

mutualísticas em graus variados. Os organismos fixadores de nitrogênio pertencem a 

três grupos: bactérias, cianobactérias, e actinomicetos. 

 Sendo este o cereal mais produzido no mundo e de maior importância 

econômica e alimentar, o estudo objetiva unir informações sobre a fixação biológica 
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de nitrogênio (FBN) e a inoculação do milho, através da revisão da literatura já 

existente, com a finalidade de discutir diferentes ideias e conclusões em prol de um 

maior conhecimento sobre esse ponto específico da cultura. Os objetivos específicos 

é avaliar a importância do nutriente nitrogênio para cultura do milho, modo de fixação 

biológica de nitrogênio na inoculação e verificar o uso da inoculação com o aumento 

de produtividade. 

 A metodologia utilizada foi baseada em revisão bibliográfica. Desta maneira, o 

trabalho foi desenvolvido a partir da consulta online na plataforma Scielo e dos livros 

de contexto agronômico disponíveis na literatura referente ao uso de inoculação na 

cultura do milho. 

 As pesquisas bibliográficas realizadas nas bases de dados da Scielo, Bireme, 

Lilacs, e Medline permitiram a consulta de artigos e revisões que se mostram eficazes 

em auxiliar as decisões, enriquecendo a presente revisão bibliográfica a fim de tornar 

o conteúdo mais compreensivo.  

 Quanto aos temas da pesquisa, foram utilizadas fontes bibliográficas das áreas 

da Agronomia, Solos, Fisiologia Vegetal e cultura do milho escritos na língua 

portuguesa. No período do levantamento de dados, os materiais coletados foram 

reunidos seguindo os critérios de alinhamento dos subtemas, e registrados através do 

fechamento individual de cada obra ou artigo. 
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1. O NITROGÊNIO 

 

Na tabela periódica a massa relativa é 14,007 do elemento nitrogênio, seguido 

do nº atômico 7. O nitrogênio está presente em 78,0% em toda atmosfera entretanto 

em quantias inferiores na cada da litosfera e também na hidrosfera. 

A mais importante fonte de nitrogênio é a atmosfera. O nitrogênio é considerado 

o elemento mineral do qual as plantas mais necessitam, estando presente em diversas 

vias metabólicas, DNA, RNA, aminoácidos, proteínas e outras estruturas celulares, 

sendo de fundamental importância para aumentar a produção de grãos e o teor de 

proteína (HUERGO, 2006) 

 Esse nutriente pode ser incorporado ao solo através de compostos orgânicos 

(restos vegetais e animais) ou inorgânicos (fertilizantes nitrogenados sintéticos), 

fixação biológica (simbiótica ou não) e fixação por descargas elétricas (MYSHAFRER, 

2006). 

 No período do século XVIII era utilizado as fontes de nitrogênio proveniente de 

restos das culturas da palha da colheita, estrumes de animal, onde eram colocados 

por camadas e gerado a compostagem, que em seguindo após meses fornecia a fonte 

de nitrogênio. Outro método fonte de nitrogênio era deixa o solo em pousio para os 

próprios microrganismos do solo fazer a  ciclagem do ter de nitrogênio (SOLTTY, 

2000). 

A produção de fertilizantes nitrogenados se da através do processo de Haber-

Bosch, onde o nitrogênio presente na atmosfera (N2) é captado e misturado com 

metano e com algum composto de ferro, que serve de catalizador da reação. Para a 

produção de fertilizantes nitrogenados, é necessário um grande gasto com energia, 

pois se utilizam temperatura muito elevadas (500-600ºC), submetidas a grandes 

pressões (300-600 atm). Esse processo consome muita energia e encarece o preço 

do fertilizante nitrogenado (BERGAMASCHI, 2006). 

Os fertilizantes nitrogenados estão entre os mais utilizados e são os que 

causam maiores danos ambientais. Toda a produção de amônia está atrelada à 

queima de combustíveis fósseis, uma vez que as principais matérias-primas, hoje 

utilizadas para produção de amônia, são gás natural e derivados do petróleo, que 

emitem dióxido de carbono, contribuindo para o agravamento do efeito estufa e 

favorecendo o aquecimento global (CHAGAS, 2007). 
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Estima-se que 50% do N usado na produção agrícola seja utilizado pelas 

plantas e transformado em produtos. O restante é perdido para o ambiente, através 

da lixiviação, escorrimento superficial, erosão, volatilização, desnitrificação e outros 

fatores (Malavolta; Moraes, 2006), causando perdas econômicas anuais que giram 

próximas a 3 bilhões de dólares e impactos negativos para ao meio ambiente (SAIKIA; 

JAIN, 2007). 

As perdas desses nutrientes acarretam problemas para o meio ambiente, como 

a eutrofização de rios e lagos, a acidificação dos solos e morte de organismos da 

microflora do solo. Tendo em vista que a necessidade de produção de alimentos é 

cada vez maior, e o Brasil, sendo considerado o celeiro mundial, terá de aumentar 

mais sua produção agrícola, o que implica no uso de uma quantidade ainda maior de 

fertilizantes nitrogenados. 

Por esse motivo as pesquisas com bactérias fixadoras de N em não-

leguminosas é de extrema importância, mesmo que elas não supram totalmente a 

necessidade de N pelas plantas. A diminuição no uso de fertilizantes nitrogenados e 

a adoção de técnicas de cultivo que maximizem sua eficiência são passos importantes 

para a manutenção da qualidade ambiental. 

 

 

 1.1. Milho e o nitrogênio 

Uma das formas de aumentar a produtividade é o investimento em tecnologia. 

Na agricultura moderna, a tecnologia está cada vez mais presente no campo, com 

cultivares que atingem tetos produtivos nunca imaginados. Porém essas plantas 

necessitam cada vez mais de aporte para poderem dar resposta a sua carga genética, 

e a cada ano são maiores as quantidades de fertilizantes disponibilizados nas 

lavouras. 

O nitrogênio é o elemento mais abundante na atmosfera, mas indisponível as 

plantas devido a sua estrutura molecular, fato que torna necessária a utilização de 

adubação química. Nos países tropicais a agricultura é extremamente dependente do 

uso de fertilizantes nitrogenados, pois devido à grande quantidade de chuvas, 

umidade e calor ocorrem a rápida decomposição da matéria orgânica e a perda do N 
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por lixiviação, desnitrificação e imobilização microbiana. Dessa forma, é muito 

importante a utilização de técnicas de manejo adequadas que vissem um sistema de 

controle integrado, minimizando gastos com adubação, tornando a agricultura 

economicamente viável e mais competitiva, reduzindo as perdas e a poluição 

ambiental (SALA et al., 2007). 

O milho tem uma via fotossintética (via C4) também eficiente que as 

leguminosas, e com isso é capaz de converter intensidades de energia solar duas 

vezes maiores. Esse tipo de planta pode mais facilmente despedir fontes energéticas 

para a alimentação de bactérias diazotróficas e o processo energeticamente caro da 

conversão do N2 atmosférico em formas combinadas utilizáveis pelas plantas 

(DÖBEREINER, 1992). 

A forma mais comumente absorvida é de nitrato, já que o nitrogênio amoniacal 

liberado pela decomposição da matéria orgânica do solo é rapidamente convertido a 

nitrato por bactérias quimiossintetizantes. Porém sob condições de pH muito ácido, 

altas concentrações de fenóis ou anoxia, a amônia não é oxidada e algumas plantas 

a absorvem nesta forma (PEDRINHO, 2009). 

A produtividade média de milho em países com alto grau de desenvolvimento 

agrícola como os Estados Unidos superam as 10 toneladas por hectare, enquanto no 

Brasil a produtividade média não chega a 4 toneladas por hectare. Dentre os vários 

fatores que causam essa baixa produtividade, destacam-se o baixo consumo e o 

manejo incorreto do nitrogênio, nutriente que mais influência na resposta em 

produtividade de grãos e mais onera no custo de produção da cultura (AMADO et al., 

2002). 

O milho é uma cultura exigente em nutrientes, principalmente nitrogênio, cuja 

deficiência pode reduzir entre 10% e 22% a produção de grãos (SUBEDI et al., 2009). 

As plantas deficientes em nitrogênio apresentam amarelecimento das folhas 

mais velhas, seguida de clorose generalizada e perda foliar (SUBEDI et al., 2009). 

Folhas bem nutrida em N têm maior capacidade de assimilar CO2 e sintetizar 

carboidratos durante a fotossíntese, resultando em maior crescimento e duração da 

área foliar. Na fase de grão leitoso, a planta necessita apresentar teores de sólidos 

solúveis prontamente disponíveis, objetivando a evolução do processo de formação 

de grãos. Assim, a fotossíntese mostra-se imprescindível. Em termos gerais, 

considera-se como importante característica condicionadora de produção a extensão 
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da área foliar, que permanece fisiologicamente ativa após a emergência das espigas 

(CASTRO et al., 2008). 

A deficiência de N pode acelerar a senescência foliar devido ao 

retranslocamento de nitrogênio das folhas mais velhas para os pontos de crescimento, 

diminuindo a área foliar fotossinteticamente ativa. Esse processo promove significativa 

queda no rendimento da cultura, principalmente pela redução do comprimento e do 

diâmetro das espigas, peso de espigas e de grãos (WOLSCHICK et al., 2003). 

Em regiões de clima tropical e subtropical, as temperaturas do solo, durante 

todo o ano, são mais favoráveis aos processos microbiológicos em geral. No entanto, 

a rápida decomposição da matéria orgânica e os altos níveis pluviais que favorecem 

a desnitrificação e lixiviação de compostos nitrogenados contribuem para a 

dependência da aplicação de fertilizantes nitrogenados (DÖBEREINER, 1992). 

 A dinâmica do nitrogênio no sistema solo-planta, com a consequente eficiência 

da utilização de nitrogênio pela planta, é influenciada principalmente pelo sistema de 

cultivo, tipo de fertilizante, formas de manejo e condições edafoclimáticas (AMADO 

et al., 2002; FIGUEIREDO et al., 2005). 

A importância econômica das gramíneas tem motivado os estudos de bactérias 

fixadoras de nitrogênio e o Brasil é pioneiro no estudo dessas associações 

(Döbereiner; Pedrosa, 1987). São diversos os estudos realizados com diferentes 

gramíneas tais como arroz, cana-de-açúcar, trigo, aveia, além do milho, que buscam 

encontrar as bactérias diazotróficas corretas para a fixação biológica do nitrogênio 

atmosférico, maximizando o efeito de fixação e diminuindo a utilização de fertilizantes 

nitrogenados. 

A maioria dos solos das regiões tropicais é deficiente em N, causando graves 

limitações a produção de alimentos. Como somente os fertilizantes nitrogenados ou a 

FBN podem retornar o N aos solos agrícolas, a exploração da FBN, nos países 

desenvolvidos, tem sido motivada pela conscientização ecológica sobre o uso 

intensivo e, às vezes, abusivo de agroquímicos e, pela diminuição do custo da 

produção. Entretanto, sua utilização depende do profundo conhecimento de bactérias 

diazotróficas, de suas relações com plantas superiores e com os demais membros da 

rizosfera e da microbiota do solo (NINIVI; RUMJANEK, 1998). 

As gramíneas apresentam sistema radicular fasciculado, tendo vantagens 

sobre o sistema pivotante das leguminosas para extrair água e nutrientes do solo. Por 
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isso, mesmo que apenas parte do nitrogênio pode ser fornecida pela associação com 

bactérias fixadoras, a economia em adubos nitrogenados seria igual ou superior 

àquela verificada com as leguminosas que podem ser auto-suficientes em nitrogênio 

(DÖBEREINER, 1992). 

Dentre os fertilizantes utilizados na cultura do milho, o nitrogenado é o que mais 

eleva o custo da adubação, chegando a representar cerca de 40% do custo total de 

produção, tornando a FBN uma alternativa de relevante importância para o suprimento 

nitrogenado da cultura (CERIGIOLI, 2005). 

Estima-se que somente as culturas do trigo, milho e arroz consomem 

aproximadamente 60% do total de fertilizantes nitrogenados utilizados no mundo 

(LOUR et al., 2005). A ureia é o fertilizante nitrogenado mais consumido no mundo. 

Nos últimos 50 anos o consumo brasileiro de N aumentou mais de 1000 vezes, 

atingindo um montante superior a 500 mil toneladas em 2005 (MALAVOLTA; 

MORAES, 2006).  

A inoculação de sementes de milho com Azospirillum brasilense vem ganhando 

destaque em função de algumas vantagens que tem quando comparado a adubação 

mineral, principalmente pelo fato de não existirem perdas do N fixado, como ocorre 

com fertilizantes minerais, isso gera melhor aproveitamento deste nitrogênio pelas 

plantas (SOARES, 2009).  

O efeito da bactéria Azospirillum spp. no desenvolvimento do milho e em outras 

gramíneas tem sido pesquisado, não somente quanto ao rendimento das culturas, 

mas também, com relação às causas fisiológicas que, possivelmente, aumentam esse 

rendimento (BÁRBARO et al., 2008). 
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 2. FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO E INOCULAÇÃO 

 
 
 Os microrganismos representam uma das fontes de recursos naturais de fácil 

manipulação, podendo ser utilizada para o entendimento da natureza de vários 

processos vitais e problemas relacionados à saúde, à produção de alimentos e à 

produção industrial, podendo ser estudados em ambientes naturais ou em laboratório. 

São parte importante dos ecossistemas, devido ao papel crucial na transformação de 

energia e a participação em processos biogeoquímicos. O número de grupos 

microbianos conhecidos e descritos representa apenas uma pequena fração dos 

microrganismos presentes na natureza, apesar da grande importância que esse grupo 

representa (CERIGIOLI, 2005). 

 O estudo dos microrganismos endofíticos é de grande importância devido à 

falta de informações para a elucidação da base biológica das interações endofíticos-

plantas, e também por serem potencialmente vantajosos em diversos aspectos, entre 

eles o controle biológico de pragas, controle de fitopatógenos, produção de 

metabólitos de interesse farmacológico, promoção do crescimento vegetal, utilização 

como produtos biológicos em substituição ao uso de agroquímicos e fixação biológica 

de nitrogênio (CERIGIOLI, 2005). 

Grande parte dos microrganismos diazotróficos, evoluiu no sentido de 

colonizarem a rizosfera das plantas, beneficiando-se assim dos compostos ricos em 

carbono, que são exsudados pelas raízes (SPRENT; FARIA, 1989). Um grande 

número de plantas cultivadas mantém em suas raízes uma população ativa de 

microrganismos diazotróficos. Muitas dessas associações sofreram especializações 

ao longo do processo evolutivo, resultando em relações muito estreitas entre a planta 

e a bactéria, inclusive promovendo a formação de estruturas especializadas que 

garantem proteção contra fatores adversos do solo (SPRENT; FARIA, 1989). 

Sendo dependente, devido à falta de subsídios para fertilizantes, o Brasil aplica 

níveis de N ha-1 abaixo do que é assimilado pela planta. Isso acarretou, ao longo de 

décadas, em diversas culturas, a seleção natural ou melhoramento de genótipos com 

capacidade de se associarem com bactérias fixadoras de N2, obtendo-se assim 

grande parte do N necessário através da FBN. Talvez, por esta razão, o Brasil tenha 

assumido a liderança nas pesquisas sobre produção com níveis muito baixos de 

adubação nitrogenada, sem diminuição da produtividade. Um exemplo disto é a cana-
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de-açúcar, que mesmo com aplicações mínimas de fertilizante nitrogenado, mantém 

sua nutrição nitrogenada sem esgotamento do solo.A fixação biológica de nitrogênio 

é a maior responsável pela entrada do N no solo (PEDRINHO, 2009). 

Estima-se que a FBN seja responsável por cerca de 65% de todo o N fixado no 

planeta (Newton, 2002; Azevedo, 2010), o que a faz ser considerada o segundo 

processo biológico mais importante da Terra, depois da fotossíntese, juntamente com 

a decomposição orgânica (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).  

No processo de fixação biológica de nitrogênio (FBN), organismos procariotos 

são capazes de assimilar o N2 atmosférico e convertê-lo a forma assimilável (NH3). A 

FBN ocorre graças à enzima nitrogenase, o que do ponto de vista energético é 

dispendioso para o organismo que a realiza, sendo que à reação pode ocorrer à 

temperatura ambiente e pressão atmosférica graças a um sistema enzimático 

apropriado (ROMMER et al., 2006). 

Um grande número de plantas cultivadas mantém em suas raízes uma 

população ativa de microrganismos diazotróficos, sendo que, ao longo do processo 

evolutivo, muitas dessas associações  sofreram especializações, resultando em 

relações muito estreitas entre a planta e a bactéria (HUNGRIA, 2011) 

As quantidades fixadas variam de 18-23 kg ha-1, em regiões temperadas, até 

100 kg ha-1, nas tropicais. A fixação simbiótica é a que tem lugar nos nódulos das 

raízes das leguminosas por bactérias do gênero Rhizobium: o hospedeiro fornece 

carboidrato, fonte de energia, e o microrganismo, em troca, fixa N2 e o entrega como 

NH4
+ e ureídeo. Na rizosfera de gramíneas, pode haver fixação por bactérias de vários 

gêneros como as do gênero Azospirillum em quantidades que variam de 10 a 80 kg 

ha-1 ano-1 (MORAES, 2006). 

Em estudos realizados por Hoffmann (2007) notou que a fixação biológica de 

nitrogênio envolve tanto o sistema global de regulação de nitrogênio na célula como 

também a regulação dos genes envolvidos na fixação de nitrogênio, estes exclusivos 

dos procariotos fixadores. Embora estes genes sejam conservados, seus mecanismos 

de regulação diferem entre os organismos já estudados, sendo, em grande proporção, 

ainda desconhecidos. 

Muitas espécies de bactérias diazotróficas evoluíram no sentido de formar 

associações mais ou menos íntimas com as plantas, geralmente com as raízes e 

colmos de plantas superiores. Neste caso, a planta supre os compostos de carbono 



19 
 

 

 

necessários para a fixação biológica de nitrogênio. Diversas espécies de 

microrganismos diazotróficos associadas com vegetais têm sido identificadas 

atualmente, inclusive espécies endofíticas, indicando que o número desses 

microrganismos pode ser bem maior do que foi estimado a princípio (PEDROSA, 

1987). 

Bactérias diazotróficas que se associam a gramíneas e a cereais, possuem a 

capacidade de colonizar as raízes e outros tecidos internos do vegetal, sem causar 

sintomas de doenças, sendo consideradas promotoras de crescimento vegetal. Além 

de fixarem N atmosférico, produzem hormônios de crescimento como auxinas e 

giberelinas, que estimulam o crescimento vegetal, principalmente de raízes, atuando 

na maior absorção de nutrientes e água (POWMO et al., 1995; FALLIK et al., 1988; 

DOBBELAERE et al., 1999; LAMBRECHT et al., 2000; LIN et al., 1983). 

O gênero Azospirillum foi trabalhado pela primeira vez por Döbereiner em 1974, 

fazendo surgir o interesse por pesquisas que pudessem comprovar a associação dos 

diazotrófos com gramíneas. Döbereiner; Pedrosa (1987) classificaram as bactérias do 

gênero Azospirillum como cosmopolita devido a sua ampla distribuição no mundo, 

sendo encontrada colonizando plantas em diferentes habitats. Por esse motivo a 

prática da inoculação se dificulta, pois a estirpe utilizada deve conseguir competir 

satisfatoriamente com as estirpes nativas e com a microflora do solo. A colonização 

de plantas de milho por bactérias diazotróficas pode ser afetada por muitos fatores 

bióticos e abióticos, e a simples presença destas bactérias na planta não é indicativo 

de promoção de crescimento, visto que bactérias diazotróficas nativas geralmente não 

são eficientes na fixação de N. Por este motivo, as pesquisas devem selecionar 

bactérias eficientes, com potencial de fixação de N e de produção de substâncias 

promotoras do crescimento de plantas e competitivas com outras estirpes nativas ou 

com outros componentes da microbiota do solo, assim como, selecionar genótipos de 

milho aptos a associarem-se às bactérias (QUADROS, 2009). 

Os melhores resultados da fixação biológica de nitrogênio como potencial 

biotecnológico têm sido demonstrados para a interação rizhobium-leguminosas. A 

possibilidade da ocorrência de aumentos significativos na disponibilidade de 

nitrogênio por meio da FBN para gramíneas, tais como o arroz (BORNY et al., 1995a), 

cana-de-açúcar (James, 2000), milho, sorgo e trigo (Roncato-Maccari et al., 2003) 

também tem sido descrita. Entre estas culturas, a cana-de-açúcar foi um dos melhores 



20 
 

 

 

exemplos de associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, devido à eficiência de 

uma espécie bacteriana usualmente utilizada nesta cultura, Acetobacter 

diazotrophicus, em fixar N para a planta – aproximadamente 48% da necessidade de 

N da cultura (Lima et al., 1987; Oliveira et al., 2002). Entretanto, o milho apresenta 

grande potencial a ser explorado em termos da viabilidade da inoculação, pois pode 

ser colonizado simultaneamente por grande diversidade de bactérias diazotróficas 

(ROESCH, 2007). 

As principais espécies estudadas são A. brasiliense e A. lipoferum. O 

Azospirillum é bactéria aeróbica, fixadora de N, gram negativa, espiralada, móvel, com 

flagelo polar e cílios laterais, que realiza todas as fases do ciclo do N, exceto a 

nitrificação, e transfere apenas 20% do N fixado para a planta. Esta última 

característica é um dos fatores limitantes para o desenvolvimento de produtos, 

embora não anule a utilidade da tecnologia (ARAUJO, 2008). 

No Brasil, espécies de Azospirillum nativas ocorrem em abundância nos solos 

agrícolas, limitando a introdução de linhagens selecionadas. Porém, com o uso de 

estirpes selecionadas e marcadas com resistência a antimicrobianos, foi possível 

observar o efeito da inoculação do Azospirillum brasilense em plantas de sorgo, trigo 

(POTTER et al., 1986) e milho (DÖBEREINER; PEDROSA, 1987), sendo o efeito 

benéfico da inoculação de algumas linhagens relacionado principalmente com o 

melhor aproveitamento dos nitratos do solo (BORNY et al., 1986; FOUTH et al., 1987). 

A inoculação das sementes de milho com Azospirillum brasiliense objetiva 

estabelecer uma população vigorosa de bactérias na rizosfera das plantas. Esta 

associação entre Azospirillum e milho, além de promover a FBN, reduzindo assim o 

consumo de fertilizante nitrogenado, influencia também o sistema radicular das 

plantas. No Brasil, esta técnica pode gerar uma economia de 30 a 50 kg ha-1 de 

nitrogênio na forma de adubo sintético (FANCELLI, 2010) 

A inoculação com bactérias aumenta o número de radicelas e o diâmetro das 

raízes laterais e adventícias, provavelmente devido à produção de hormônios pelas 

bactérias, melhorando assim a absorção de água e nutrientes (CAVALLET et al., 

2000). 

Os metabolismos de carbono e nitrogênio apresentados pelas espécies de 

Azospirillum são bastante dinâmicos e variados. As fontes de carbono preferenciais 

são ácidos orgânicos como malato, piruvato e succinato, havendo também uma 
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aparente preferência de frutose sobre glicose. Amônia, nitrato, nitrito e aminoácidos, 

além de nitrogênio atmosférico, podem servir como fontes de nitrogênio 

(DÖBEREINER, 1992). Portanto, para que futuras grandes produções sejam 

alcançadas deve-se conhecer melhor os mecanismos bioquímicos e genéticos da 

transferência de carbono e principalmente nitrogênio entre a fonte e o dreno da planta, 

manejando de forma adequada esses processos, aumentando assim a produção 

(SODEK, 1989). 

Segundo Machado; Magnava (1991) o metabolismo do nitrogênio é bastante 

influenciado pelas condições ambientais, o que torna difícil a obtenção de genótipos 

eficientes na absorção e utilização deste nutriente. 

Elkan; Bunn (1992) constataram que com a adequação do rizóbio correto com 

o hospedeiro e clima adequado, corrigindo os fatores limitantes de solo, adubando e 

corrigindo deficiências nutricionais dos outros nutrientes, é possível se obter altas 

taxas de fixação de nitrogênio em leguminosas. Os mesmos preceitos podem ser 

utilizados para os trabalhos que objetivam a fixação biológica de nitrogênio em 

gramíneas, e especificamente no caso do milho. 
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 3. PRODUTIVIDADES DE MILHO INOCULADO 

 
 

A inoculação de Azospirillum em gramíneas tem apresentado significante 

incremento no crescimento radicular, resultando em benefícios no uso de água e 

fertilizantes, ocasionando melhor crescimento da planta (POTTER et al., 1997). 

Aumento do sistema radicular também foi constatado por David et al., (1996), que 

afirmaram que a inoculação proporciona, pelas plantas, melhor absorção do nitrogênio 

mineral disponível, e por Rommer et al., (2008), que utilizaram Azospirillum 

amazonense para a inoculação, ocorrendo aumento no conteúdo de nitrogênio das 

raízes. 

A maioria das respostas positivas, em termos de aumento de produção de 

grãos, à inoculação de Azospirillum, são normalmente observadas em situações sub 

ótimas de fertilizantes, especialmente de nitrogenados, havendo um uso mais eficiente 

do fertilizante utilizado (FAGES, 1994). 

Em pesquisa realizada avaliando o rendimento de grãos de milho comparando 

a adubação de fertilizante nitrogenado e a inoculação das sementes com produto 

comercial a base de Azospirillum brasilense, Barros Neto (2008) encontrou 9% de 

aumento na produtividade de grãos de milho devido ao uso do inoculante. A 

produtividade média obtida nas parcelas onde se realizou a adubação nitrogenada foi 

de 9.021 kg ha-1 e a produtividade obtida nas parcelas onde ocorreu a inoculação a 

produtividade foi de 9.814 kg ha-1. 

Segundo Cavallet et al., (2000) trabalharam com milho em condições de plantio 

direto e encontraram ganhos de produtividade de 17% no tratamento que foi inoculado 

com bactérias do gênero Azospirillum, tendo a produtividade média aumentado de 

5.211 kg ha-1 para 6.067 kg ha-1, do mesmo modo que Novakowishi et al., (2011) 

também encontraram resultados positivos para a inoculação das sementes de milho, 

com aumentos da produtividade. 

Lana et al., (2010) também encontraram acréscimo de produtividade de 15,4% 

quando utilizaram Azospirillum na inoculação das sementes de milho, enquanto Sala 

et al., (2007) relatavam aumentos de produtividade na cultura do trigo devido ao uso 

de Azospirillum. Entretanto, Campos et al., (2000) não encontraram aumento de 

produtividade pela inoculação das sementes de milho. Repke et al., (2013) não 

encontraram efeitos decorrentes da aplicação de Azospirillum brasiliense nas 
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sementes de milho e interação entre inoculante e doses de N aplicadas, informando 

que os fatores que interferem nas respostas do Azospirillum ainda não estão 

totalmente lucidados, e que os resultados na maioria das vezes estão relacionados a 

fatores da própria bactéria, como a escolha da estirpe, o número ideal de células por 

semente e sua viabilidade (MEHNAZ; LAZAROVITS, 2006).  

Arsac et al., (1990) acredita que a concentração adequada de bactérias para o 

ótimo desenvolvimento da planta de milho é de 10 milhões de células viáveis ml-1, e 

que níveis abaixo do ótimo não tem efeito algum sobre a fase vegetativa, e acima do 

ótimo podem apresentar um efeito inibitório, que poderia explicar os resultados 

encontrados em diversos estudos, levando-se em conta que a legislação brasileira 

exige concentração mínima de 200 milhões de células viáveis ml-1.  

Outro fator seria a diminuição na proporção de diazotróficos no solo em virtude 

da adição do fertilizante nitrogenado. A adição de fertilizante nitrogenado altera a 

diversidade destas bactérias Bergamaschi, (2006). Hungria (2011), em trabalho com 

plantas de milho inoculadas, salienta que, nos tratamentos que receberam 100% de 

N na forma mineral de ureia, o efeito da inoculação com Azospirillum foi em geral 

anulado. 

 Hungria (2011) relatou que estudos realizados pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) apontaram incrementos na produtividade de 

milho inoculado com estirpes do gênero Azospirillum, variando de 662 a 823 kg ha-1, 

ou 24 a 30% superior ao controle que não foi inoculado. Hungria (2011) também relata 

que a capacidade de suprimento de N pela inoculação em não-leguminosas não pode 

ser comparada aquela observada em leguminosas, e para a produção rendimentos 

elevados de milho, deve ser feita a combinação de inoculação com Azospirillum e 

aplicação de fertilizantes nitrogenados. Estudos realizados pela EMBRAPA e 

descritos por Hungria (2011) encontraram produtividades de 7000 kg ha-1 quando 

utilizado Azospirillum associado a uma dose de 24 kg N ha-1 na semeadura e 30 kg N 

ha-1 em cobertura, diminuindo em mais de 50% a dose de fertilizante nitrogenado 

recomendado para a cultura. 

A validação em solos de Cerrado tem sido muito importante, uma vez que os 

ensaios que levaram à identificação das estirpes de Azospirillum haviam sido 

conduzidos na Região Sul. Mas o desempenho do Azospirillum no Cerrado tem sido 

excelente (HUNGRIA, 2011). Trabalhos realizados com bactérias do gênero Bacillus 
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Lima, (2010) também têm encontrado resultados no Cerrado brasileiro, porém são 

necessárias mais pesquisas para confirmar esses resultados, já que a principal 

barreira a utilização de inoculantes na cultura do milho tem sido a inconsistência nos 

resultados encontrados, que variam de acordo com condições climáticas, edafológicas 

e de metodologia de pesquisa (Bartchechen et al., 2010; Quadros, P. D. de, 2009), 

como ocorreu no trabalho realizado por Repke et al., (2013). 

O gênero Burkholderia tem sido estudado e apontado como de ampla 

ocorrência em associação com o milho cultivado no Brasil e no México (PERIN et al., 

2006) sendo que a espécie B. tropica tem sido detectada em maior frequência. A 

ocorrência destes organismos em associação com o milho em diferentes regiões 

geográficas pode indicar que certos gêneros de bactérias diazotróficas estão 

associados preferencialmente ao milho independentemente do tipo de solo e do clima 

da região de cultivo (PEDRINHO, 2009). 

 

 3.1. Comercialização e utilização de inoculantes 

Apesar das diversas pesquisas que estão sendo realizadas sobre a inoculação 

de gramíneas, em especial o milho, foco deste trabalho é necessários diversos 

cuidados para adquirir inoculantes comercialmente, tendo sempre o cuidado de 

verificar se o mesmo apresenta o número de registro do Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), para certificar-se da origem e qualidade das 

estirpes utilizadas; verificar o prazo de validade do inoculante, que deve constar na 

embalagem e nunca adquirir produto vencido; certificar-se do estado de conservação 

do produto, não esquecendo que o inoculante contém seres vivos sensíveis ao calor, 

e por esse motivo devem estar sempre conversados em local protegido do sol, com 

temperatura máxima de 30ºC, e arejado; Verificar se a concentração mínima está de 

acordo com a exigida pela legislação brasileira e em caso de dúvida, contatar um fiscal 

do MAPA (HUNGRIA, 2011). 

Alguns dos produtos disponíveis no mercado brasileiro são o Nitro1000® 

Gramíneas, o Masterfix® Gramíneas, Graminate® e o Biomax® Premium Líquido Milho. 

Atualmente no mercado existem apenas inoculantes líquidos de Azospirillum, e alguns 

cuidados devem ser tomados para a aplicação correta do inoculante nas sementes. 
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O inoculante pode ser misturado às sementes com tambor rotatório, com 

máquina de tratamento de sementes ou semelhante, que garanta distribuição 

uniforme do inoculante nas sementes. Não é recomendada a inoculação diretamente 

na caixa de semeadura, processo que dificulta a uniformização do processo. 

Deve-se tomar cuidado com o aquecimento excessivo do depósito de 

sementes, pois temperaturas elevadas acarretam na morte da bactérias que compõe 

o produto. Por esse motivo recomenda-se que interromper a semeadura e resfriar o 

depósito de sementes antes de seguir o processo. 

A semeadura deve ocorrer no máximo 24h após a inoculação, e no caso da 

utilização de fungicidas, inseticidas ou micronutrientes nas sementes, o inoculante 

deve ser colocado por último e logo deve ocorrer a semeadura. Nesses casos é 

interessante a utilização de uma dose maior de inoculante, e caso a semeadura não 

ocorra em até 24h, uma nova inoculação deve ser realizada. Essas e outras 

informações são disponibilizadas por Hungria (2011). 

Um dos problemas mais sérios na inoculação de soja é a compatibilidade de 

fungicidas e outros produtos utilizados no tratamento das sementes (Hungria et al., 

2007), e o mesmo problema será um desafio na inoculação do milho, principalmente 

devido aos inseticidas, amplamente utilizados no tratamento de sementes do cereal. 

Algumas alternativas foram estudadas para tentar reduzir os riscos da utilização 

de tratamentos de sementes juntamente com a inoculação, como no caso da 

aplicação do inoculante no sulco de semeadura, com equipamentos especiais. Porém 

esses trabalhos não encontraram diferenças estatísticas entre a aplicação 

diretamente na semente e no sulco (MÜLLER, et al., 2012). 

 

 3.2. Perspectivas para o futuro 

As considerações feitas por Hungria, Pedrinho (2009) indica que o número de 

trabalhos com inoculação de Azospirillum diminuiu nos últimos anos, pois 

apresentavam respostas positivas, porém variáveis. Mais interesse foi dado a 

bactérias endofíticas, como os gêneros Herbaspirillum e Burkholderia. 

Assim, ainda segundo Pedrinho (2009) o mecanismo de promoção de 

crescimento vegetal por microrganismos endofíticos ainda necessita de mais estudos 
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para um melhor entendimento dos fatores envolvidos. A interação entre o genótipo da 

planta e a comunidade endofítica promotora de crescimento e outros fatores podem 

interagir neste processo, bem como as comunidades microbianas epifíticas e da 

rizosfera. 

Estudos com diferentes gêneros de bactérias diazotróficas buscam trazer maior 

aporte de informações sobre o funcionamento das relações bactérias-plantas, visando 

elucidar questões ainda não esclarecidas. Através desses trabalhos pretende-se 

encontrar respostas para a especificidade dessas relações e encontrar estirpes que 

permitam a substituição total dos fertilizantes nitrogenados pela FBN, mantendo e, 

inclusive, aumentando as produtividades já alcançadas pelas cultivares de milho com 

maior potencial produtivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A respeito dos incrementos de produtividade quando se utilizam bactérias 

diazotróficas, principalmente do gênero Azospirillum na inoculação de sementes de 

milho essa prática ainda é pouco utilizada pela maior parte dos agricultores e são 

descritos resultados não favoráveis à utilização da inoculação em milho. 

 Dessa forma, constata-se a necessidade de maior amparo científico, e melhor 

desenvolvimento da técnica e das espécies e estirpes utilizadas, para que num futuro 

próximo seja possível a substituição total dos fertilizantes nitrogenados da cultura do 

milho por bactérias fixadoras de nitrogênio. 

 Conclui-se com a revisão bibliográfica que ainda há necessita de ser feito mais 

estudos para melhoria da utilização de inoculação da bactérias da cultura do milho, 

para então começar ter os resultados e assim a substituição da adubação nitrogenada. 
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