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A importância das 
Soluções Biológicas

FBN é o principal 
exemplo de 
biofertilidade

Fornecimento de N 
durante todo o ciclo

Nutriente indispensável 
para os processos vitais 
da planta

Contribui diretamente para a eficiência 
dos materiais genéticos



FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO
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Importância da FBN na cultura da soja



 Processo Industrial (catálise química):

 Processo Biológico (FBN - catálise biológica):

N2 + 3 H2                                                    2NH3

N2 + 3 H2                                     2NH3

4570  C 

200 atm.

Temp. e pressão ambientes

Nitrogenase

A fixação industrial e biológica



Bactérias simbióticas  só fixam quando
formam associações com as plantas, através dos
nódulos. A nitrogenase só existe no nódulo.

– Rhizobium, Bradyrhizobium

Bactérias assimbióticaspossuem a nitrogenase
na própria célula. Vivem em vida livre no solo
mas podem se associar com plantas.

– Azospirillum, Azotobacter, Derxia, etc.

A FBN



Coleta de 
nódulos de 

diversos solos

Isolamento  das 
bactérias 

Testes em vasos 
em casa-de-

vegetação (areia 
 solo)

Estirpes 
selecionadas e 
apresentadas 

na RELARE

AVALIAÇÕES:
nº de nódulos, 

peso de nódulos; 
peso PA; 

produção de 
grãos

Ensaios a campo 
em diferentes 

regiões durante 
no mínimo 3 anos

Distribuição para 
as empresas 

produtoras de 
inoculantes

FEPAGRO (Porto 
Alegre) adiciona 

no banco de 
estirpes

MAPA 
recomenda e 

cadastra

A seleção de Estirpes = Raças

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTIRPES É MODELO NO MUNDO!!!



Diferenças entre turfoso e líquido

 Quanto à natureza

– Turfoso: Bactéria em meio de cultura, em crescimento. 
Curva de crescimento normal de cultura bacteriana, 
turfa é o meio de cultivo.

– Líquido: bactéria estabilizada. Concentração inicial se 
mantém em lenta queda durante o prazo de validade. 

 Quanto ao uso

– Turfoso, mais resistente à condições adversas.

– Líquido: mais fácil de usar. 
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Como ocorre a formação do nódulo?

1) Efeito Rizosfera
2) Encurvamento dos pêlos radiculares
3) Formação do nódulo
4) Simbiose entre a planta e as bactérias



Formação de nódulos a 

partir de 5 a 8 dias após 

emergência

Soja V1 
nódulos presentes

Início da FBN a partir de 

15 DAE, com nodulação 

inicial adequada 
(presença nódulos coloração 

avermelhada – Ativo)

Pico da FBN no 

florescimento e 

permanência até o 

enchimento de grãos
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Fonte: Zotarelli (2000) - Embrapa

Plantio Direto

Plantio Convencional

FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO



V6 R3

Nº 

nódulos/planta
% nódulos ativos

29,7 88,5

Nº 

nódulos/planta
% nódulos ativos

44,25 93,0

Evidência do pico da FBN - Reprodutivo

Prof. Alessandro Braccini

UEM – Maringá/PR



ALTERNATIVAS DE USO

Tratamento das sementes

Dose mínima: 100 mL ou g/ha

Após os defensivos, micronutrientes e bioreguladores

Evitar exposição das sementes ao sol

Período máximo entre TS e semeadura: 18 horas

Sulco de plantio

Dose mínima: 200 a 300 mL/ha (Usar somente Liquido)

Volume de calda mínimo: 30-50 L/ha

Para mistura com outros produtos, consultar Stoller

Tanque com proteção térmica

Utilizar calda no máximo até 18 horas após o preparo

Caixa da semeadora

Dose mínima: 200 mL ou g/ha

Não é o método ideal (algumas sementes ficarão sem

receber inoculante)

INDISPENSÁVEL: Mistura feita na própria caixa melhora

distribuição



Alternativas de uso do Inoculante
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OUTRAS ESTRATÉGIAS DE USO

Pós pastagem ou cana-de-açúcar

Dose: 400 mL ou g/ha

Acompanhar taxa de nodulação até V4

Taxa de nodulação < esperada: Inoculação

emergencial via Pulverização

Recomendações para Pulverização Emergencial:

- Dose: 400 a 600 mL/ha

- Momento aplicação: V3/V4

Temperatura amena e alta umidade



FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO
Eficiência da FBN Renovação Canavial

Votuporanga/SP
Testemunha sem inoculante

Tratamento: 5 doses de Inoculante no sulco de plantio



Nitrogênio é fundamental
para os processos vitais

da planta

N na Soja é proveniente
quase na totalidade

da FBN

Adubação Nitrogenada representa
alto custo e é não renovável

Demanda por
altas produtividades

é crescente

Bactérias são altamentesensíveis
aos estresses ambientais

e aos defensivos 



Bactéria de 
vida livre, 
mas com 

capacidade  
de associação 
com plantas

A enzima 
nitrogenase, 
presente na 

célula da 
bactéria, 

transforma o N2

em amônio 
(NH4..

Associa-se a 
mais de 
sessenta 
plantas.

Aumentos de 
produtividade de 
até 30% em 60 a 

70% dos 
trabalhos de 

campo em todo 
o mundo

Modos de ação:

•Fixação de N

•Produção de 

hormônios

Azospirillum brasilense
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100% N + Azospirillum

Testemunha

72% N + Azospirillum

Fonte: Antonio L. Fancelli (ESALQ/USP – Piracicaba/SP)



ALTERNATIVAS DE USO

Tratamento das sementes
Dose mínima: 100 mL ou g/ha

Após os defensivos, micronutrientes e bioreguladores

Evitar exposição das sementes ao sol

Período máximo entre TS e semeadura: 18 horas

Sulco de plantio
Dose mínima: 200 a 300 mL/ha

Volume de calda mínimo: 30-50 L/ha

Para mistura com outros produtos, consultar Stoller

Tanque com proteção térmica

Utilizar calda no máximo até 18 horas após o preparo

Caixa da semeadora
Dose mínima: 200 mL ou g/ha

Não é o método ideal (algumas sementes ficarão sem

receber inoculante)

INDISPENSÁVEL: Mistura feita na própria caixa melhora

distribuição



ALTERNATIVAS DE USO

Pulverização Foliar - Focar o Solo 

Dose mínima: 200 a 300 mL/ha

Volume de calda mínimo: 100 L/ha

- Para mistura com outros produtos, consultar Stoller

- Aplicação nas horas mais amenas do dia

- Utilizar calda no máximo até 18 horas após o preparo

“A aplicação de Masterfix Gramíneas via sulco e pulverização deverá ser realizado com o 

produto Liquido”  



Pode-se reduzir o 
nitrogênio aplicado 

na cultura?
Falta de consistência nos 

resultados
Não recomenda-se a 

redução.

A bactéria persiste no 
solo de um ano para 

o outro?
Sim, porém não em 

quantidade e atividade 
ideais para uma adequada 

fixação de nitrogênio.

Existe ação negativa de 
fungicidas e inseticidas 

sobre as bactérias?
O Azospirillum é menos 

sensível que o Rhizobium. 
São feitos testes de 

compatibilidade pelas 
empresas para assegurar a 

adequada eficiência do 
inoculante

O nitrogênio na base 
inibe a fixação?

Não. No caso do 
Rhizobium, ocorre a 

inibição da formação do 
nódulo. Como o 

Azospirillum não forma 
nódulos, não ocorre esta 

inibição.



A importância de aumentar a eficiência da FBN

Foi um ganho adicional de 205 kg/ha pela coinoculação com 
Azospirillum em comparação com o tratamento somente inoculado 
com Bradyrhizobium na semente.

(Hungria, 2013)”
“

Benefícios da Co-inoculação:

Melhor Formação nódulos

(número, precocidade e peso), 

Maior Eficiência da FBN e 

Maior Produtividade.

+
Bradyrhizobium Azospirillum



1º) Forma direta: Fixação biológica de Nitrogênio

2º) Forma indireta: Produção de baixas concentrações de AIA,

resultando em:

- Promoção de melhor desenvolvimento radicular, com:

Maior ramificação da raiz e quantidade de pelos radiculares

Maior produção de exsudatos

Consequente produção contínua de outros fitohormônios.

- Maior sinalização para a formação dos nódulos: o AIA auxilia na

produção de compostos pelo Rhizobium que favorecem a adesão

dessas bactérias nas raízes, permitindo melhor e mais rápida formação

dos nódulos.

Benefícios da Co-inoculação



13,2

16,4

Massa seca 

PA
(G)

+ 24%

Número de 

nódulos/planta

13,7 204

22,7 400

Peso de 

nódulos/planta 
(mg)

Benefício da Co-inoculação na Nodulação

Inoculante Soja

(sulco 300 mL/ha)

Inoculante Soja

(sulco 300 mL/ha)

+66%

Alessandro Braccini, 2014 (Maringá/PR)
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“A inovação sempre significa um risco. Mas ir ao

supermercado de carro para comprar pão também é

arriscado. Qualquer atividade econômica é de alto

risco e não inovar – isto é, preservar o passado – é

muito mais arriscado do que construir o futuro.”

(Peter Drucker)


