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Bactérias diazotróficas são capazes de reduzir o nitrogênio atmosférico, tornando-o 
assimilável pelas plantas, por isso, a inoculação desses organismos na cana-de-açúcar pode 
reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados durante o cultivo. E para minimizar os problemas 
ocasionados pelo plantio convencional estão sendo desenvolvidas mudas a partir de mini-
toletes, que com a associação com estes microrganismos, podem ter uma melhor qualidade. 
Diante disto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da inoculação de bactérias 
diazotróficas no incremento de massa seca e nitrogênio em mudas de cana-de-açúcar. Foram 
avaliadas quatro variedades de cana (RB867515, RB92579, RB966928 e RB975932), com e sem 
inoculação. As mudas foram produzidas a partir de mini-toletes plantados em tubetes 
contendo substrato comercial Turfa Fertil®, que foram alocados em casa de vegetação 
climatizada. Aos 30 dias após o plantio as mudas foram avaliadas, os resultados obtidos foram 
submetidos à ANOVA e em caso de significância estatística, compararam-se as variedades pelo 
teste de Tukey e a inoculação pelo teste t, ambos a 5% de probabilidade. A inoculação de 
bactérias promoveu um efeito negativo no acúmulo de massa seca das variedades RB92579, 
RB975932 e RB966928, sendo a RB867515, a única variedade a responder positivamente à 
inoculação. E quanto ao teor de nitrogênio, o maior valor foi encontrado pela mesma 
variedade, mas houve aumento do nutriente em mudas dela e também da RB975932 quando 
inoculadas. Portanto, a resposta de mudas de cana-de-açúcar quanto à inoculação de 
bactérias diazotróficas depende da variedade, e dentre as estudadas, a RB867515 é a mais 
responsiva. 
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