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RESUMO  

 

Cerca de 70% das áreas de pastagens brasileiras encontram-se degradadas devido, 

principalmente, ao manejo inadequado, em particular da adubação de nitrogênio. Uma das 

alternativas para o suprimento deste nutriente em substituição de fertilizantes químicos 

consiste no uso de bactérias diazotróficas, que contribuem para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas forrageiras, através da fixação biológica de nitrogênio e 

produção de substâncias. Apesar de sua ampla ocorrência e sua importância para o 

desenvolvimento agrícola das pastagens, pouco se conhece sobre a diversidade de bactérias 

que fazem interação com plantas forrageiras, e as informações e disponibilidade de 

inoculantes para esta cultura ainda é restrito. Sendo assim, torna-se importante conhecer a 

diversidade de bactérias diazotróficas em simbiose com plantas forrageiras. O objetivo deste 

estudo foi realizar o isolamento e seleção de bactérias fixadoras de Nitrogênio associadas à 

gramíneas e leguminosas forrageiras (Brachiaria sp. e Stylosanthes sp.) e realizar uma revisão 

da literatura científica sobre a importância da FBN nas culturas de pastagens. O projeto foi 

realizado na Embrapa Milho e Sorgo. Em um primeiro momento foram realizadas ações de 

rotina do laboratório de microbiologia do solo, como preparo de meios de cultura, 

autoclavagem, microscopia, isolamento e cultura de microrganismos. Métodos de seleção e 

caracterização de isolamento foram realizados com amostras de solo rizosférico, colmo e raiz 

de gramíneas e leguminosas forrageiras, após inoculação em meios de cultura distintos. O 

experimento realizado permitiu o isolamento de 40 estirpes com potencial de FBN, em 

estilosantes e 30 em Brachiaria, observadas por meio de características próprias de 

crescimento em meio de cultura, para posterior seleção como inoculantes nestas culturas e 

composição do banco de microrganismos multifuncionais da Embrapa. Por meio da revisão 

bibliográfica realizada, é consenso na literatura sobre os benefícios da FBN em plantas 

forrageiras a fim de aumentar a qualidade e quantidade de Nitrogênio para estas culturas, bem 

como o fato desta tecnologia não apresentar impactos ambientais e ser de baixo custo para o 

produtor.   

 

Palavras-Chave: Fixação Biológica de Nitrogênio, Pastagens, Sustentabilidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) é um processo natural em que bactérias 

associadas às raízes transformam o nitrogênio atmosférico (N2) em amônia (NH3 +), 

composto assimilável pela planta. Estas bactérias penetram na raiz da soja provocando um 

crescimento das células da planta, formando nódulos, onde ficarão instaladas (HUNGRIA, 

2008). Os benefícios para utilização da FBN na agricultura são vários. Esta é considerada 

uma importante alternativa para substituição da adubação química nitrogenada que 

apresenta alto custo econômico.   

Além disso, o processo industrial de N demanda alto gasto energético bem como 

ocasiona prejuízos significativos no meio ambiente, especialmente para os recursos 

hídricos, representando assim, um perigo para os novos cultivos e a saúde humana e animal 

(JADOSKI et al., 2010). Convém ressaltar que esta tecnologia faz parte de um dos sete 

programas do plano ABC- Agricultura de Baixo Carbono, que tem por objetivo a redução 

dos Gases de Efeito Estuda –GEE na Agricultura.  

A fixação biológica de nitrogênio permite que nutrientes essenciais para as plantas 

são obtidos de forma limpa e regular pois não à introdução de agentes químicos que 

afetariam o meio ambiente. A exploração da FBN na agricultura representa cerca de 30% 

do N necessário ao desenvolvimento das plantas. Desta forma, contribuem ativamente para 

o aumento da produção vegetal, aumento da fertilidade do solo e recuperação de áreas 

degradadas (CHAVES, 2014).   

O Brasil apresenta aproximadamente 200 milhões de hectares de pastagens 

cultivadas, principalmente com gramíneas do gênero Brachiaria, devido sua alta tolerância 

às condições de solos ácidos e de baixa fertilidade, aliada ao seu valor forrageiro. Existem 

evidências de que pastagens formadas por algumas espécies do gênero Brachiaria 

poderiam beneficiar-se com o processo de fixação biológica do nitrogênio atmosférico 

(FBN), garantindo a estas pastagens mais longevidade (REIS JUNIOR et al., 2004).  

É fato que diversas espécies de Brachiaria respondem de forma diferente a fixação 

biológica de nitrogênio, entretanto é necessário estudos mais aprofundados para que 

possamos obter melhores resultados que contribuam com a pecuária brasileira. Visto que a 
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FBN facilita na fixação do N em alguns genótipos de gramíneas sem afetar a produtividade 

da planta certamente os custos de produção do agricultor e pecuarista será notavelmente 

reduzidos (REIS JUNIOR; TEIXEIRA; REIS, 2004).  

Por outro lado, os estudos indicam que plantas leguminosas nas pastagens constitui 

um dos principais meios econômicos de se adicionar nitrogênio ao solo destas áreas para 

garantir sua produtividade, visto que dos aproximados 200 milhões de hectares de 

pastagens nativas ou implantadas no Brasil, estima-se que cerca de 130 milhões encontram-

se em algum estágio de degradação (EMBRAPA, 2020).  

Dentre as leguminosas forrageiras estudadas com melhor potencial de uso se destaca 

o gênero Stylosanthes (Estilosantes) nativo da flora brasileira. Esta leguminosa forrageira é 

rica em proteínas e desempenha um papel importante a fixação biológica de nitrogênio. 

Havia o conhecimento de que as gramíneas tropicais apresentavam menor qualidade 

nutricional do que as de clima temperado e que a introdução de leguminosas tropicais, 

adaptadas ao sistema de criação de animais sob pastejo, resolveria dois problemas: a) o 

baixo nível de N nos solos da região; e b) a reduzida qualidade proteica disponível na dieta 

de animais ruminantes (SHELTON et al., 2005). Esta leguminosa possui capacidade de 

fixar altos níveis de nitrogênio em simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio 

(rizobios), além de várias espécies serem tolerantes a solos ácidos, de baixa fertilidade e 

alto nível de alumínio, como solos do Cerrado (SILVA et al., 2017).  

Há de se destacar que, de acordo com a Empresa Brasileira de Agropecuária 

(EMBRAPA, 2019) a intensificação de pesquisas envolvendo outras culturas que podem 

ser beneficiadas com esta tecnologia resultará em uma maior participação do processo 

biológico na diminuição do emprego de fertilizantes nitrogenados, e ainda poderá contribuir 

para uma agricultura dentro dos preceitos da economia verde, com altos níveis de 

produtividade, baixos custos e baixos impactos ambientais. 

 

 

 

 

 



 

Isolamento e seleção de bactérias fixadoras de  

nitrogênio associadas à gramíneas e leguminosas 

 

 

 

Página 7 de 26 

 

 

2 JUSTIFICATIVA  

 

O isolamento de bactérias que fixam nitrogênio no sistema agropastoril é de suma 

importância econômica, tendo em vista que o manejo dessa cultura geralmente é realizado 

em solos com baixo nível de nutrientes para o desenvolvimento da planta, tornado 

necessário a compra de substâncias que atendem as demandas do cultivo. Em relação a 

pecuária, um bom alimento deve ser oferecido ao gado para que também tenha um bom 

desempenho. Dado que a FBN fornece um dos nutrientes que supre as exigências da planta 

no caso o N, seguramente trará um custo de cultivo relativamente baixo em relação a 

fertilizante químicos que afetam o meio ambiente. 

Apesar de sua ampla ocorrência no território nacional e sua importância para o 

desenvolvimento agrícola das pastagens, pouco se conhece sobre a diversidade de bactérias 

que fazem simbiose com esta leguminosa e com gramíneas, e as informações e 

disponibilidade de inoculantes para esta cultura ainda é restrito, já que em sua maioria são 

destinados à culturas como soja e feijão. Sendo assim, torna-se importante conhecer a 

diversidade de bactérias diazotróficas em simbiose com Stylosanthes e Brachiaria, 

justificando o estudo de isolamento e seleção de bactérias fixadoras de N. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

O objetivo deste estudo será realizar o isolamento e seleção de bactérias fixadoras 

de Nitrogênio associadas à gramíneas e leguminosas forrageiras (Brachiaria sp. e 

Stylosanthes sp.). 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

• Isolar bactérias fixadoras de N, baseado em testes com diferentes meios de cultura 

• Realizar uma revisão da literatura científica sobre a importância da FBN nas culturas 

forrageiras. 
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4 METODOLOGIA  

 

O experimento foi realizado na Embrapa Milho e Sorgo, localizado em Sete Lagoas, 

Minas Gerais, no laboratório de microbiologia do solo, sob a supervisão do Dr. Ivanildo 

Evódio Marriel. Em um primeiro momento, no primeiro mês (novembro de 2019) foi 

realizada a observação e aprendizagem do manuseio de equipamentos e vidrarias do 

laboratório como: micropipetas; ponteiras; Phmetro, estufas, autoclave, fluxo ou capela, 

balança analítica, agitador, vortex, tubos de ensaio, Becker, Erlenmeyer, proveta, placas de 

petri, alça de drigalski, alça de níquel.  

Já na segunda etapa do estágio foram realizadas atividades práticas de aprendizagem 

realizadas no laboratório de microbiologia do solo, utilizando os equipamentos 

apresentados na primeira etapa:  

 

4.1 Atividades de rotina realizadas no laboratório de Microbiologia do solo: 

 

1) Preparação de meios de cultura NFB, Batata Malato e YMA: 

a) Meio de cultura NFb: 

Este meio foi inicialmente denominado Fb, referente as iniciais do pesquisador 

Fabio Pedrosa, que o desenvolveu. Com a sua modificação, o mesmo passou a chamar-se 

NFb, onde a consoante N significa Novo. Para o preparo deste meio foram adicionados em 

1 litro de água destilada, os reagentes abaixo, agitando levemente entre uma adição e outra: 

-5,0g ácido málico ou sacarose 

-0.5g K2HPO4 

-0,2g MgSO4.7H2O 

-0,1g NaCl 

-0,02g CaCl2.2H2O 

-2ml solução micronutrientes  

-2ml azul de bromotimol (solução 0,5% em 0,2N KOH) 

-4ml FeEDTA (solução 1,64%) 

-1ml solução de vitaminas  
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-4,5g KOH 

O pH foi ajustado para 6,5 ou 6,8 com NaOH. Para o meio Semi-Solido, adicionou-

se 1,75 a 1,8g de agar/l e para o meio solido adicionam-se 15g de agar/l. 

b) Meio de cultura Batata Malato:  

Para o preparo deste meio foram pesados 200g de batata inglesa. Estas foram 

descascadas, lavadas e fervidas durante 30 minutos. Em seguida, realizou-se a filtração em 

funil com algodão. Misturou-se as quantidades de ácido málico e açúcar cristal 

dissolvendo-as em água destilada, até 50ml e ajustou-se o pH para 6,5 a 7,0 com KOH. 

Adicionou-se ao filtrado essa solução e as soluções de micronutrientes e vitaminas. 

Completou-se o volume para 1000ml, com água destilada.     

-200g batata 

2,5g ácido málico 

2,5g açúcar cristal  

2ml solução micronutrientes 

1ml solução de vitaminas 

c) Meio YMA (Yeast Malt Agar) para isolamento de Rizobium 

Este meio foi utilizado para o crescimento de microrganismos do tipo Rhizobium, 

porém para crescimento lento utilizou-se Manitol como fonte de Carbono. E para 

crescimento rápido utilizou-se Açúcar Cristal. Foram adicionados aproximadamente 500 ml 

de água destilada em um balão de fundo chato ou erlenmeyer de l000 ml e adicionados os 

reagentes abaixo relacionados, na ordem que se apresentam, agitando levemente entre uma 

adição e outra: 

• 10 g de Açúcar Cristal ou Manitol; 

• 1 ml de solução de Fosfato de Potássio Dibásico a 10% P/V 4 ; 

• 4 ml de solução de Fosfato de Potássio Monobásico a 10% P/V 4 ; 

• 2 ml de solução de Sulfato de Magnésio Heptahidratado a 10% P/V 4 ; 

• 1 ml de solução de Cloreto de Sódio a 10% P/V 4 ; 

• 0,4 g Extrato de Levedura ou 100 ml de Extrato Líquido de Levedura; 

• 5 ml de Solução de Azul de Bromotimol; 

• 10 ml de Solução de Vermelho Congo (0,25 %). 
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OBS.: Para meio de cultura com Manitol utilizou-se o corante Vermelho Congo e 

para meio de cultura com Açúcar utilizou-se o corante Azul de Bromotimol. Foram 

transferidos para a proveta e completou-se o volume de 1000 ml com água destilada. 

Retornou-se para o balão, onde o pH foi ajustado para 6,8 com solução de KOH a 10%. 

Adicionou-se ágar, nas seguintes quantidades: 15 g por litro para meio sólido. Em seguida, 

distribuiu-se em erlenmeyers, vedando com rolhas de algodão, cobrindo com papel 

alumínio e jornal. O material preparado foi autoclavado por 30 minutos a 120º C. 

(DOBEREINER; ANDRADE; BALDANI, 1999). 

2)  Autoclavagem de vidrarias e meios de cultura; 

A autoclave é usada para esterilização de vidrarias e meio de cultura utilizando 

vapor sob pressão. Antes do uso da autoclave colocou-se a quantidade correta de água 

destilada diretamente na câmara, e em seguida os materiais a serem esterilizados. Em 

seguida, a tampa foi fechada corretamente, apertando por igual os manípulos. Em seguida 

abriu-se o registro, ajustou-se na temperatura máxima e aguardou-se a saída de vapor no 

bico do registro. Logo após, fechou-se o registro e  ao atingir 120 ºC colocou-se em 

temperatura média a fim de manter a pressão. O tempo de esterilização é variável, mas 

normalmente, utilizou-se 20 minutos e então ajustou-se para a temperatura mínima, abriu-

se o registro e esperou-se a temperatura abaixar para retirar o material. 

3) Cuidados e técnicas para verter os meios de cultura nas placas de petri: 

Quando vertemos o meio de cultura temos cuidados a serem seguidos como a 

utilização da capela de fluxo liminar que é projetada para criar áreas de trabalho estéreis 

que não possam sofrer contaminação do meio ambiente, garantindo a segurança da 

manipulação. As placas de Petri utilizadas devem ser previamente esterilizadas. Os meios 

sólidos vertem-se em placas de Petri de forma a cobrir uniformemente o fundo da placa e 

após solidificação são guardados na geladeira. 

4) Isolamento e cultura de microrganismos; 

 O isolamento de um determinado microrganismo em um meio de cultura pura se 

inicia a partir de uma colônia mista, se utiliza o meios de cultura sólidos e o método de 

espalhamento em placa, esse método permite obter colônias individualizadas e 
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espacialmente separadas que, teoricamente, são originadas a partir de uma única célula, 

correspondendo, por isso, a uma cultura pura de um microrganismo particular.  

Os meios de cultura são preparados em laboratório que fornecem os nutrientes para 

o crescimento e desenvolvimento de microrganismos. Diferentes microrganismos possuem 

diferentes necessidades, por tal motivo, o meio de cultura é adaptado para satisfazer essas 

necessidades, utilizando nutrientes específicos dependendo do microrganismo de interesse. 

No laboratório de Microbiologia do Solo, são cultivados microrganismos de interesse 

agrícola, que após isolamento, são utilizados em testes e experimentos e armazenados na 

coleção de microrganismos multifuncionais da EMBRAPA. 

5) Diluições seriadas para purificação das culturas; 

Uma diluição seriada é basicamente uma série de diluições simples que amplifica o 

fator de diluição para isso é necessário combinar a amostra líquida de interesse com uma 

determinada quantidade de solvente, para chegar na concentração desejada. Para tal, as 

amostras foram diluída seriadamente em solução salina para que a concentração de 

microrganismos diminua, dando origem a colônias suficientemente separadas. 

6) Lavagem de raízes para analises físicas e bioquímicos. 

Após o procedimento de coleta no campo as amostras são levadas ao laboratório 

para lavagem das raízes. Estas são colocadas em recipientes com água onde são lavadas 

com cuidado. Foram utilizadas peneiras para facilitar o processo, até o momento em que as 

raízes esteja limpas e pronta para ser armazenada em recipientes com álcool. 

7) Microscopia 

A microscopia permite o estudo de cortes histológicos e de células após tratamentos 

específicos para sua visualização. Para tal, é necessário a preparação das amostras a serem 

observadas. A observação de bactérias fixadoras de nitrogênio no microscópio foi realizada 

da seguinte forma: Inicialmente os nódulos foram macerados em solução salina e 

espalhados de forma homogênea em uma lâmina de vidro. Esta foi corada com solução de 

safranina durante 5 minutos. Após este período, retirou-se o excesso de corante, lavou-se 

com água e esperou-se a secagem em temperatura ambiente. Em seguida foi realizado a 

observação no microscópio.  

8) Contagem quantificação de microrganismo na rizosfera de plantas:  
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Para tal, foi realizado uma diluição seriada na proporção 10-4. e espalhadas em 

meio fitato, meio martin, actinomiceto, BDA e nebrip, com auxílio de uma alça de 

drigalski, a fim de avaliar qual meio de cultura ofereceria melhores condições de 

desenvolvimento para os isolado.  Algumas destas atividades estão apresentadas na figura 

1. 

Figura 1- Atividades de rotina realizadas no Laboratório de Microbiologia do Solo 

da Embrapa Milho e Sorgo. 

 

a,b: prepação de meios de cultura. c,d,e,f: cultura de microrganismos (utilização do e:alça de 

Níquel e f: alça de Drigalski). g: diluição seriada. h: microscopia. i: Laboratório de Microbiologia do 

Solo. Fonte: Acervo dos autores 

 

 



 

Isolamento e seleção de bactérias fixadoras de  

nitrogênio associadas à gramíneas e leguminosas 

 

 

 

Página 14 de 26 

 

 

4.2 Isolamento de bactérias fixadoras de Nitrogênio associadas à gramíneas forrageiras  

 

Neste período, deu-se o isolamento das bactérias da pastagem Brachiaria. Para tal, 

foram coletados partes entre a raiz e o caule. Estes foram retirados a membrana externa e 

utilizado a parte mais central. Após a desinfecção da planta com álcool 70% estes foram 

colocados em meio de cultura NFB semi-sólido que é considerado um meio de cultura 

seletivo para bactérias fixadoras de N. Foram utilizadas duas fontes de carbono na 

composição do NFB para avaliar se haveria diferença no crescimento e desenvolvimento da 

bactéria no meio de cultura, sendo que uma parte continha malato e a outra parte continha 

sacarose.  

Após o crescimento das colônias de bactérias em meio NFB, estas foram 

transferidas para um novo meio NFB e este procedimento foi repetido duas vezes, para 

purificação da cultura (Figura 2). As colônias do meio NFB foram transferidas para o meio 

NFB solido  

 

Figura 2- Isolamento de bactérias presentes em gramíneas em meio NFB semi solido 

 

 

 

 

 

                                                            

Fonte: Acervo dos autores 

 

4.3 Isolamento de bactérias fixadoras de Nitrogênio associadas à leguminosas forrageiras  

 

O isolamento das bactérias associadas à cultura estilosantes foi realizado da seguinte 

maneira: primeiramente foi realizada a colheita das raízes com nódulos, em seguida estas 

foram lavadas para despoluição superficial. Os nódulos foram retirados manualmente e 

logo após foi feita a purificação dos nódulos em solução salina a 0,85 e álcool 70%.  
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De forma a não comprometer os microrganismos, cada nódulo foi esmigalhado em 

solução salina, com pinça desinfetada em água destilada e álcool 70%. Esta suspensão foi 

transferida para placa de petri com meio extrato de levedura-manitol, em três repetições. As 

placas foram armazenadas em estufa a 29ºC. Após o crescimento das colônias, 

selecionaram-se as que apresentavam características típicas de rizóbios (HUNGRIA et al., 

1994) e isolados em meio YMA e posteriormente na incubadora para observação (Figura 3)   

 

Figura3 -Isolamento de bactérias associadas à Estilosantes. 

 

Fonte: Acervo dos autores 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

5.1 Resultado das atividades práticas 

 

A Embrapa Milho e Sorgo é uma das 47 Unidades da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa). A Unidade de pesquisa foi implantada em 14 de fevereiro de 1976, 

aproveitando a infraestrutura existente do então Instituto de Pesquisa e Experimentação 

Agropecuária do Centro-Oeste (Ipeaco), no município de Sete Lagoas-MG. Possui um 

quadro técnico de 336 colaboradores, sendo 149 assistentes, 60 técnicos, 52 analistas e 75 

pesquisadores e diversos estudantes de diferentes níveis acadêmicos (Figura 3) 

              

              Figura 3- Embrapa Milho Sorgo, Sete Lagoas, Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fonte: embrapa.br 

 

O Laboratório de Microbiologia da Solo (MS), inserido no núcleo de pesquisa em 

Fitossanidade- NFIT, realiza pesquisas com fungos, bactérias e actinomicetos do solo, em 
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função de sua essencialidade no funcionamento dos agrossistemas e consequentemente de 

sua importância para a sustentabilidade do mesmo. Este é coordenado pelo Dr. Ivanildo 

Evodio Marriel desde 1976 e pela Dra. Christiane Abreu de Oliveira Paiva, desde 2010. 

As atividades realizadas no laboratório de MS proporcionaram a real definição de 

prática e teórica, pois contribuíram para melhor compreensão dos fenômenos estudados. 

Considera-se que as práticas realizadas neste período são de grande importância para o 

desenvolvimento de uma formação baseada no contexto real de atuação, e possibilita a 

construção autônoma do conhecimento cientifico através da vivência de exemplos práticos 

para discussões acadêmicas.  

O experimento realizado permitiu o isolamento de bactérias fixadoras de Nitrogênio 

associadas à gramíneas (Brachiraria), observados por meio da formação superficial de 

película em forma de véu, no meio de cultura, que demonstra que algumas delas possuem a 

capacidade de realização da FBN in vitro.  Neste sentido, observou-se que o meio de 

cultura com ácido málico foi mais eficiente para o desenvolvimento das bactérias já que a 

película observada foi mais visível e bem definida (Figura 4). 

 

Figura 4 – Formação de película em forma de véu, característico do gênero Azospirillum. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo dos autores 

 

A formação desta película é característica de Azospirillum sendo o isolamento em 

meio NFB semi solido uma metodologia rápida e efetiva para a identificação e pré seleção 

de isolados deste gênero. De acordo com Dobereiner, Baldani e Baldani (1995) esta 

formação ocorre devido à característica de aerotaxia destas bactérias. Estas, se deslocam 
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para a região do meio de cultura onde a taxa de difusão de oxigênio está em equilíbrio com 

a taxa de respiração das bactérias. Nessa faixa, formam-se películas em forma de véu, 

inicialmente 5 a 10mm abaixo da superfície, movendo-se em direção à superfície, quando 

as células atingem número suficientemente elevado, para escoar o oxigênio excessivo que 

se acumula em volta das mesmas, ativando assim a nitrogenase, que é a enzima chave no 

processo de FBN, que converte o N2 em NH3 que é a forma em que o N é absorvido pela 

planta 

Observou-se que algumas bactérias presentes no meio NFB com ácido málico 

alcalinizam o mesmo, tornando a coloração azul, já com a sacarose, algumas acidificam 

tornando o meio amarelado (Figura 5). 

 

Figura 5- Mudança de coloração do meio NFB devido à fonte de carbono 

 

Fonte: Acervo dos autores 

 

Esta mudança da fonte de carbono permite favorecer o crescimento de um maior 

número de espécies de Azospirillum, como Azospirillum amazonense que apresenta 

dificuldades em crescer no meio com malato.  

Para o isolamento de bactérias associadas à Estilosantes, após o crescimento das 

colônias em meio YMA, selecionaram-se as estirpes de bactérias que apresentaram 

características típicas do gênero, de acordo com os critérios preconizados por Hungria e 

Araújo (1994), sendo transferida para tubo de estoque com meio extrato de levedura-

manitol (HUNGRIA e ARAÚJO, 1994) e armazenadas sob óleo mineral esterilizado, à 

temperatura ambiente até a sua utilização para testes de inoculação (Figura 6) 
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Figura 6- Culturas de bactérias FBN isoladas de gramíneas e forrageiras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: Acervo dos autores 

 

Após esta primeira etapa, foi possível isolar 40 estirpes com potencial de FBN em 

estilosantes e 30 em Brachiaria, para posterior seleção como inoculantes nestas culturas. 

 

 

5.2 Revisão da literatura  

 

5.2.1 Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) 

 

A Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) é o processo mediado por 

microrganismos, em que o nitrogênio disponível na atmosfera é convertido em formas 

iônicas, tais como, amônio (NH4
+) e nitrato (NO3

-), tornando-se assimilável às plantas. A 

FBN (fixação biológica de nitrogênio) é uma atividade comum entre plantas e bactérias 

diazotroficas.  Alguns seres procariotos possuem ainda o complexo enzimático nitrogenase, 

que são capazes de reduzirem o N2 a amônia (NH3) (MARCHETTI; BARP 2015).  

Esses organismos são chamados de bactérias diazotróficas associativas ou 

promotoras de crescimento, por auxiliarem no desenvolvimento vegetal de forma limpa e 

sustentável, podendo substituir ou melhorar a eficiência da adubação nitrogenada que são 

utilizadas de fontes com origem de processos industriais (GIRIALDO et al. 2018). 

O nitrogênio e o elemento fundamental para que ocorra a FBN. Visto que, esse 

elemento químico em forma mineral, tem alto preço no mercado e além disso, agride o 
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meio ambiente quando introduzido ao solo. Com esses pontos negativos, foram 

desenvolvidas técnicas saudáveis tanto para o bolso dos agricultores quando para o próprio 

solo.  

 

5.2.2 Fixação Biológica do Nitrogênio em plantas forrageiras  

 

Dados apresentados no relatório da ABIEC (2016) mostram que de 1990 a 2015 

houve uma redução na área de pastagens de cerca de 20 milhões de hectares. No entanto, a 

produtividade aumentou 4 vezes, indicando que com a modernização e um manejo mais 

adequado houve um aumento na produtividade por hectare ao ano.  

O uso de pastagens como principal fonte de alimentos para animais é a alternativa 

mais rentável para produtores brasileiros por meio de pastejo direto, forragem conservada 

(silagem, feno), e como fonte de energia. Embora apresente tamanha relevância, estima-se 

que entre 50 a 70% das pastagens no Brasil apresentem diferentes graus de degradação 

(DIAS-FILHO, 2014). Esse fenômeno pode ser explicado principalmente pela baixa 

fertilidade natural do solo das regiões tropicais e pela falta de reposição de nutrientes 

(MACEDO; ZIMMER, 2004) como o nitrogênio, considerado o elemento mais limitador 

da produtividade 

Com aumento da demanda a também a gradação em alimentos para os animais. 

Caso aconteça de forma rápida, pecuaristas não fazem o preparo do solo da forma correta, 

apenas aumenta a área de cultivo para se alcançar o mesmo resultado. Pode-se classificar as 

causas de degradação em: práticas inadequadas de pastoreio, como o uso de taxas de 

lotação ou períodos de descanso que desconsideram o ritmo de crescimento do pasto e 

práticas inadequadas de manejo da pastagem, não havendo reposição adequada de 

nutrientes, além do uso de fogo. Fatores bióticos (ataques de insetos e patógenos) e 

abióticos (excesso ou ausência de chuvas, baixa fertilidade e drenagem deficiente do solo) 

podem contribuir para o processo de degradação (DIAS-FILHO, 2011). 

A utilização da FBN em pastagens, tem um grande potencial para incrementar a 

produtividade animal sob reduzido impacto ambiental, principalmente pela redução da 
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fertilização nitrogenada, pela otimização da FBN, nas gramíneas e nas culturas de grãos 

usadas para produção de complementos nutricionais do gado (ALVES et al., 2000). 

As leguminosas em seu processo de FBN, ajudam na recuperação do solo, por 

apresentarem um melhor valor nutricional e capacidade de fixação simbiótica de nitrogénio 

tornam-se uma alternativa eficiente para aumentar a qualidade e a quantidade de forragem 

para os animais (MACEDO et al., 2014). Sobre leguminosas, o processo de fixação 

biológica desenvolvido, foi através de bacterias do gênero Rizobio. Em virtude da grande 

capacidade dessas bacterias para absorção de nitrogênio juntamente com a habilidade 

simbiótica, pesquisadores foram aprofundando cada vez mais sobre essas junções.  

A simbiose das leguminosas com bactérias do solo já é bem caracterizada e pode ser 

maximizada através da inoculação com estirpes mais eficientes (ALVES, 2018). O uso de 

inoculantes específicos auxilia na redução de custos com a produção, tornando menor o 

consumo de fertilizantes químicos. As leguminosas são de suma importância para diminuir 

o efeito estufa, visto que sua associação com bactérias que fixam nitrogênio, descarta o 

manuseio de adubos químicos (BOURSCHEIDT et al.  2019) 

De acordo com Baldani e Baldani (2005), os processos relacionados a FBN em 

gramíneas forrageiras, indicam que a FBN é uma fonte renovável e contínua de nitrogênio, 

pois desta forma, a FBN em pastagens pode desempenhar um papel importante em locais 

onde a prática de inoculação com bactérias diazotróficas associativas específicas, pode 

substituir pelo menos parcialmente a fonte química de nitrogênio em sistemas que ainda 

utilizam a adubação química nitrogenada 

Em gramíneas, a FBN foi menos eficaz em comparação com leguminosas pois estas 

associadas a rizobios tendem a apresentarem nódulos como resposta positiva a inoculação. 

Porém mesmo com resultados gradualmente diferentes, pode se dizer que a inoculação em 

gramíneas é de fato mais viável que inserir o nitrogênio em forma de adubo mineral. 

Porque ainda sim, é notável um bom desenvolvimento da planta através da FBN com baixo 

custo e sem impactos negativos ao solo. 

Nas gramíneas, como é o caso da braquiária, arroz, milho, dentre outros, não há 

nodulação, e, nesse caso, a averiguação da eficiência desse processo tem sido feita através 
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da observação de parâmetros que indicam a capacidade das plantas de crescer e acumular 

nitrogênio (CAMPOS et al., 2001). 

O grande interesse na fixação biológica em gramíneas é devido à maior facilidade 

de aproveitamento de água das mesmas em relação às leguminosas, pela maior efetividade 

fotossintética. As gramíneas apresentam um sistema radicular fasciculado, tendo vantagens 

sobre o sistema pivotante das leguminosas para extrair água e nutrientes do solo; e por 

serem as gramíneas largamente utilizadas como alimento pelo homem. A adubação 

nitrogenada é indispensável para as gramíneas por estar envolvido em suas características 

estruturais, o que reflete na disponibilidade de forragem e produção animal por área 

(PARREIRA et al. 2015). 

Por isso, mesmo que apenas uma parte do nitrogênio pudesse ser fornecida pela 

associação com bactérias fixadoras, a economia em adubos nitrogenados seria igual ou 

superior àquela verificada com as leguminosas que podem ser autosuficientes em 

nitrogênio (DÖBEREINER, 1992). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os aspectos observados e a literatura consultada, pode se dizer que o 

processo de Fixação Biológica realizada por bactérias, é um meio alternativo e saudável 

para disponibilizar nitrogênio a plantas forrageiras, como leguminosas e gramíneas. Os 

principais benefícios desta tecnologia incluem o uso de fonte de energia renovável, redução 

de custo de produção para o produtor, uma vez que o Nitrogênio é um nutriente limitante 

para o crescimento das plantas, baixo impacto ambiental, contribuindo para redução na 

emissão de gases do efeito estufa. Além disso tornam-se uma alternativa eficiente para 

aumentar a qualidade e a quantidade de forragem para os animais 

A FBN em leguminosas se mostrou mais eficaz comparada a gramíneas. Porém não 

se deve deixar a FBN em gramíneas como segunda opção, pois mesmo com resultados 

inferiores aos das leguminosas, o processo de fixação biológica em gramínaceas é de fato 

benigno ao meio ambiente e consequentemente a saúde humana. 

Contudo devem serem feitas pesquisas para melhores resultados, visto que analises 

no meio de cultura com ácido malico + Brachiraria, formou uma película mais resistente e 

visível. Concluindo que há diversidade para cada meio de cultura e que bactérias associadas 

à gramíneas tem capacidade de FBN. O que facilita para o agricultor devido ao alto custo 

do N em forma mineral e ajuda a não poluir o meio ambiente. 

Neste contexto, sugere-se testar os isolados obtidos a fim de buscar o 

desenvolvimento de um inoculante contendo estirpes eficientes de fixação de nitrogênio em 

forrageiras, além de outras funcionalidades biotecnológicas.  
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