
ão é difícil entender a ponta de
inveja que o canavicultor sente
do sojicultor quando o assunto é

o emprego do nitrogênio na lavoura. Gra-
ças à ação de uma bactéria chamada rizó-
bio, a soja consegue captar do ar 100% do
nitrogênio que precisa para o seu cresci-
mento, gerando uma economia da ordem
de US$ 2 bilhões ao ano por dispensar a
importação de fertilizantes nitrogenados.
]á a cana-de-açúcar até possui certa capa-
cidade de fixação biológica de nitrogênio
(FBN), mas não como a desta leguminosa.
Para compensar, a saída é comprar uréia,
muita uréia, a fonte mais comum de for-



necimento de nitrogênio para a lavoura.
Por conta disso, um dos principais gastos
com o uso de fertilizantes químicos para
o canavial advém do nitrogênio.

Mas, qualquer hora dessas, a situação
vai mudar, e não deve demorar muito. A
Embrapa Agrobiologia, através de uma
série de parcerias, conduz experimentos
que estão em fase final de testes e cami-
nham para a obtenção do primeiro ino-
culante para a cana-de-açúcar, uma mistu-
ra de bactérias que vai auxiliar na fixação
do nitrogênio na cultura. De acordo com
a pesquisadora da área de microbiologia
do solo Verônica Massena Reis, que está

à frente dos trabalhos, a validação e reco-
mendação da tecnologia para as lavouras
comerciais ainda deve levar cerca de dois
anos, incluindo toda a cadeia de eventos
necessários para a certificação da qualida-
de do produto final a ser vendido no Bra-
sil. Os ensaios com o "inoculante padrão",
como é chamado, estão sendo conduzidos
em rede nos estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Alagoas e Pernambuco, com pers-
pectiva de inserção de outros estados.

Sobre a inevitável questão da econo-
mia proporcionada nos custos de produ-
ção da cana, a pesquisadora explica que o
custo é tão variável que ainda não se tem
uma estimativa na ponta do lápis, mas já é
possível afirmar que vai haver uma redução
de metade da dose aplicada na cana planta,
com perspectivas de manutenção da mes-
ma redução para a primeira cana-soca.

É também difícil tentar traçar parale-
los entre a ação do rizóbio na soja e dessas
bactérias fixadoras na cana-de-açúcar. "Ain-
da é cedo para fazer correlações nesse sen-
tido, mas acreditamos que uma vez estabe-
lecida a margem de atuação do produto e
adequando a tecnologia para seu uso em
larga escala, a cana poderá se beneficiar de
uma tecnologia barata, possivelmente com
inoculantes de custos equivalentes aos usa-
dos na soja", disse a pesquisadora.

A atual produtividade média da cultu-
ra da cana-de-açúcar no Brasil, de 80 to-
neladas por hectare, conta com o suporte
do emprego de 60 quilos de nitrogênio
por hectare, provenientes de fertilizantes
nitrogenados. Mas boa parte desse nitro-
gênio é retirada, seja através da queima da
cana, seja com a colheita dos colmos pro-
priamente dita, o que, segundo a Embra-
pa Cerrados, corresponde a uma retirada
da ordem de 100 quilos de nitrogênio por
hectare. Já no caso da cana-soca, em que
as respostas à fertilização nitrogenada são
maiores, dificilmente as aplicações de ni-
trogênio são mais elevadas que o nitrogê-
nio acumulado pela cultura. Em ambos
os casos, a tendência deveria ser de queda
nas reservas de nitrogênio, mas isso não
acontece em solos brasileiros.

Verônica explica que o caso da cultu-
ra da cana-de-açúcar é conhecido desde a
década de l950, quando a famosa pesqui-
sadora Johanna Dõbereiner, descobridora
do rizóbio da soja, descreveu uma espécie
de bactéria, aBeijerinckia, associada à cana-
de-açúcar. "A diferença dos sistemas sim-
bióticos clássicos está na visualização do
nódulo e na participação do nitrogênio fi-
xado biologicamente nas leguminosas, que
no caso da soja pode contribuir com 100%



da demanda de nitrogênio na cultura. No
caso das plantas não leguminosas, como
o milho, o sorgo e a cana-de-açúcar, esta
diferença não é visível. Todavia, estudos
mostraram que plantas como a cana-de-
açúcar podem receber contribuições de até
70% da demanda de nitrogênio. No caso
do milho, esta participação é mais modes-
ta e fica entre 10% e 20%".

Os ganhos com a fixação proporciona-
da por bactérias identificadas em estudos
mais recentes, como as dos gêneros Azos-
pirillum, Herbaspirillum, Gluconacetobacter e
Burkholderia, vão depender das variedades
de cana-de-açúcar utilizadas. A associação
com algumas dessas bactérias capazes de,
por exemplo, quebrar as moléculas -dos
dois átomos de nitrogênio atmosférico
(N2), viabiliza sua transformação em amô-
nia e conseqüente assimilação pela planta.
Tudo dentro de um processo biológico de
fixar o N do ar (FBN).

de-açúcar acumule, razoavelmente, cerca
de 150 quilos de nitrogênio por hectare,
e que cerca de 30% (dados médios para a
cultura) deste nitrogênio veio da FBN. Lo-
go, a FBN fornece 45 quilos de nitrogênio
por hectare. Se isso tivesse que ser provido
pelo fertilizante, digamos uréia, com uma
eficiência de uso de 50%, seriam necessá-
rios 90 quilos de uréia por hectare. O custo
médio da tonelada de uréia é de aproxima-
damente US$ 350, ou seja, US$ 777 por
tonelada de nitrogênio (45% de nitrogê-
nio na uréia). Assumindo que os dados se
aplicam aos 6 milhões de hectares de cana,
a FBN já traz uma economia de cerca de
R$ 800 milhões para o país".

Não é possível dizer ao certo de quan-
to seria a economia proporcionada pelo
advento de um inoculante que respon-
desse por 100% das necessidades da ca-
na, uma vez que os produtores utilizam
sistemas de manejo muito diversificados.
No entanto, se houvesse uma redução de,
pelo menos, metade do que se aplica de
fertilizante nitrogenado atualmente, isso
significaria uma economia de aproxima-

Mesmo com essas vantagens, a mocu-
lação de bactérias fixadoras de nitrogênio
(diazotróficas) na cana ainda não é uma
prática agrícola consolidada. Apesar disso,
experimentos de campo que vêm sendo re-
alizados pela Embrapa Agrobiologia já as-
sociam diretamente sua ação ao acúmulo
de nitrogênio e até de matéria seca, com
conseqüente elevação da produtividade.
Uma experiência em que plantas de cana-
de-açúcar foram inoculadas com algumas
dessas bactérias antes do plantio revelou
um incremento de até 35% na produção
de matéria seca e 29% do nitrogênio acu-
mulado.

Segundo o pesquisador Fábio Bueno,
da Embrapa Cerrados, o principal entrave
para a exploração e o incremento da FBN
sempre foi o fato de que nunca houve in-
formações concretas sobre qual, ou quais,
são as principais bactérias responsáveis
pela fixação do N2 na cana. "Além disso,

A pesquisadora contabiliza essa van-
tagem competitiva: "Digamos que a cana-

damente 180 milhões de toneladas de ni-
trogênio-fertilizante.



o fato de existir uma grande diversidade e
inconsistência entre as variedades de cana
com relação à contribuição que elas rece-
bem da FBN. Portanto, apesar de alguns
resultados promissores, neste momento
ainda parece prematura a utilização de ino-
culantes contendo bactérias fixadoras de
nitrogênio na cultura da cana-de-açúcar".

Ele prossegue explicando que já se
tem conhecimento de que algumas me-
didas poderiam ajudar a maximizar as
contribuições da FBN para a cultura da
cana. Entre elas está a aplicação do micro-
nutriente molibdênio, especialmente em
solos ácidos onde sua disponibilidade é
prejudicada. Também é importante que
trabalhos para a seleção e melhoramento
de variedades com bom potencial para a
fixação biológica de nitrogênio sejam fei-
tos em condições de baixa disponibilidade
de nitrogênio. Alguns estudos mostraram
que, mesmo em solos pobres, a FBN pode
ajudar a cultura a alcançar produtividades
próximas ao dobro da média atual, se os
outros nutrientes forem supridos de acor-
do com a análise do solo e se a tecnologia
for adequada, usando, entre outras, a apli-
cação de molibdênio e irrigação.

Verônica lembra ainda que pesqui-
sa tem mostrado que será possível se
chegar à redução de 100% do uso de
nitrogênio-fertilizante na cana-planta
e, através de uso de práticas conser-
vacionistas, a redução do nitrogênio
aplicado na soca, mas a quantidade
a ser aplicada dependerá do núme-
ro de cortes.

Já o pesquisador Fábio Bueno diz
que "com o mapeamento do genoma
da planta e das bactérias fixadoras de
nitrogênio, espera-se que o conheci-
mento gerado possa contribuir para
incrementar o entendimento dessas
associações, abrindo caminho para
uma melhor exploração de seu po-
tencial. O investimento na pesquisa e
difusão da fixação biológica de nitro-
gênio, através de estudos multidisci-
plinares e integrados em áreas como
microbiologia, fisiologia vegetal, me-
lhoramento de plantas, manejo de
culturas e ciência do solo, pode trazer
grandes benefícios para o país. Entre
eles, a contribuição para o aumento
da produção de açúcar e álcool, redu-
zindo o uso de combustíveis fósseis e
a contaminação.dos recursos hídricos,
proporcionada pela diminuição no
uso de fontes externas de fertilizantes
nitrogenados".

Para que ocorra a fixação, há vários
mecanismos que podem estar envolvidos
e todos dependem dos fatores de intera-
ção solo-planta-ambiente. A presença de
uma população em torno de 10 mil a 100
mil células de bactérias diazotróficas por
grama de tecido fresco da planta já seria
suficiente para garantir a manutenção da
nutrição nitrogenada como benefício prin-
cipal. "Temos outros benefícios indiretos
pela produção de hormônios de crescimen-
to e aumento da produção de pelos radicu-
lares e superfície de raízes, que permitem
uma melhor absorção de água e nutrien-
tes. Outros benefícios como o controle de
fitopatógenos também estão associados",
explica Verônica.

No caso da cultura da cana, a planta
é colonizada desde as raízes até as folhas
verdes ou senescentes por bactérias bené-
ficas ou não. Estudos da Embrapa Agro-
biologia mostram que existe um balanço
entre bactérias benéficas e fitopatogênicas
e, justamente, o que manda neste balan-
ço é a boa nutrição, a escolha do material
genético adequado, o bom manejo sem
excesso de nitrogênio fertilizante e boas
condições climáticas. As bactérias benéfi-
cas, fixadoras de nitrogênio e promotoras
de crescimento, têm vantagem nessa con-
dição de boas práticas para com a lavou-
ra. Verônica Reis faz questão de ressaltar
que, no caso de excesso de aplicação de

nitrogênio, a fisiologia da planta se
modifica, produzindo menos açúca-
res e permitindo a entrada de outros
microrganismos, inclusive patogêni-
cos, por um simples desequilíbrio na
relação carbono/nitrogênio.

"O produtor deve se preocupar em
sempre usar um material de boa pro-
cedência, livre de patógenos como as
bactérias que causa doenças sérias à
cultura, como o caso do raquitismo
das soqueiras, e principalmente usar
macro e micronutrientes balanceados.
A cultura pode se beneficiar das bac-
térias diazotróficas existentes no solo,
que colonizam a planta com o cresci-
mento desta. O que o produto inocu-
lante fará pela cana, como no caso da
soja, é permitir sua rápida colonização
por ocasião de seu plantio e posterior
corte da soca", diz a pesquisadora.
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