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Apresentação

A Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) é um dos processos-chave que 
asseguram a vida na Terra. O Brasil historicamente é um dos países que 
mais se beneficia desse processo natural para aplicação na agricultura, 
principalmente na cultura da soja. Os benefícios ambientais e 
econômicos da FBN têm sido considerados essenciais para viabilizar as 
metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, tendo o Brasil 
se comprometido na 15ª Conferência das Partes (COP15) a ampliar a 
área com uso de FBN na agricultura em 5,5 Mha.

Para que haja um aumento na adoção da FBN é necessário difundir o 
conhecimento científico sobre as melhores associações simbióticas em 
diferentes culturas agrícolas e em leguminosas forrageiras e florestais. 
A partir deste conjunto de informações, técnicos e produtores terão 
mais opções para o planejamento dos sistemas agropecuários com 
vistas a maximizar a utilização da FBN e usufruir de seus benefícios.

A publicação “Recomendação de uso de estirpes fixadoras de 
nitrogênio em leguminosas de importância agronômica e florestal”, 
apresenta um conjunto de informações simples e objetivas sobre 
estirpes recomendadas, no formato de fichas sobre 13 leguminosas 
com diferentes potenciais de uso. Apresenta-se como uma ferramenta 



prática, alicerçada em conhecimento científico para uso em diferentes 
sistemas agropecuários.

Boa leitura!

Gustavo Ribeiro Xavier
Chefe Geral da Embrapa Agrobiologia
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Introdução

O Brasil é um dos melhores exemplos mundiais de exploração da 
fixação biológica de nitrogênio (FBN) em leguminosas. Estima-se que 
anualmente são comercializadas mais de 40 milhões de doses de 
inoculantes para as diferentes leguminosas. 

Os benefícios da utilização da FBN são inegáveis para o país, indo 
desde a economia monetária advinda da substituição dos fertilizantes 
químicos pela inoculação de sementes, estimando-se uma economia 
anual que supera U$ 13 bilhões, até a redução da emissão de gases 
de efeito estufa. Por outro lado, cada quilograma de nitrogênio mineral 
utilizado na agricultura proporciona a emissão de mais de 10 kg de 
gases equivalentes de CO2, enquanto que no processo de FBN esta 
emissão é desprezível.

Entretanto, apesar da FBN ser indispensável para o Brasil, a utilização 
de inoculantes é concentrada na cultura da soja com mais de 99% 
do produto comercializado. Várias são as razões para este cenário, 
incluindo-se a falta de efeitos contundentes da prática da inoculação 
em condições de campo, o baixo nível tecnológico de algumas lavouras, 
até a insuficiente difusão da tecnologia entre os produtores.
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Durante os anos de 2013 e 2016 foi conduzido o projeto “Validação 
da eficiência agronômica de rizóbios para a produção de inoculantes 
visando atender ao Plano ABC e aos plantios de restauração florestal 
decorrentes do novo código florestal”, onde dezenas de experimentos 
foram conduzidos em diferentes regiões do país com objetivo de avaliar 
os benefícios da inoculação das sementes com bactérias fixadoras de 
N. Os resultados obtidos evidenciaram que a inoculação de sementes 
favorece o desenvolvimento de culturas utilizadas como produtoras de 
grãos, adubos verdes, forrageiras e florestais e que os produtores rurais 
poderiam ser beneficiados com tecnologias de fácil acesso e baixo 
custo.

Neste documento são apresentadas informações sobre estirpes 
bacterianas recomendadas para 13 espécies de leguminosas: i) 
produtoras de grãos – feijão comum, feijão-caupi e amendoim; 
ii) utilizadas como adubos verdes – Crotalaria juncea, Crotalaria 
spectabilis, estilosantes, feijão de porco, guandu e mucuna; iii) 
forrageiras – leucena; iv) florestais – jacarandá, mulungu e timbaúva. 
Além disso, também são apresentadas informações gerais sobre a 
aptidão das espécies de leguminosas, bem como suas condições de 
cultivo.

Com este material espera-se contribuir para a disseminação do uso de 
inoculantes contendo bactérias fixadoras de N, além de proporcionar ao 
produtor o acesso as informações básicas da utilização de leguminosas 
em condições campo.
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