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RELAÇÃO ENTE AS ATIVIDADES DE FOSFOENOLPIRUVATO 

CARBOXILASE.+ GLUTAMINA SINTETASE E A FIXAÇÃO BIOLóGICA DE 

NITROGt:NIO .• DURANTE A ONTOGt:NESE DE PLANTAS NODULADAS DE 

PEIJOERIO <Phoseolus vulga"'is L.) E. DE CAUPI <Vigna 

unguiculata 'Walp L.) 

RESUMO 

Au~o~: JOSt: LUiS CONTADO 

O~ien~ado~': PROF. Dr. JOAQUIM ALBEN1SIO G. DA SILVEIRA 

Com o objet.ivo de est.uda%- re.l.ações ent.re as 

a~ivídades das enzímas ~osfoenolpiruvat.o carboxílase 

<PEPcase).. ~lut.amína sint.et.as:e <<3S).. em n6dulos.. ea 

fixação biológica de nit.rogênio.. durant.e a ont.o~ênese de 

t'eijoeiro (PhaseoluS' ·v1.dS-aris L.) e de caupi (J,'"'igna 

ungu-ic1.l1ata 'Walp L.).. .1'01 rea1í2:ado um experi»len~o 

ut.ilizando a simbiose Rh"Í2obiumleKimunosar1.lm bv 

phaseoli/Negro Argel e Bradyrhizob-ium. sp . ./Vigna. As plant.as 

.loram cult.ivadas em casa de ve~et.ação.. em subst.rat.o 

s1lica+vermiculit.a <1:1), e irrigadas com solução nut.rit.iva 

isent.a de N-mineral. Fo.r-am realizadas 10 amost.ragens 

dest.rut.ivas das plant.as durant.e o ciclo de desenvloviment.o 

das duas cult.i vares. Os parâmet..r-os analisados em ambos 

siJnbiont.es.. .lorasn: at.ividade das enzimas PEPcase.. GS e 

ni t.rogenase nos nódulos.; peso da mat.éria f:resca e nÚMero de 

nódulos.; cont.eúdo de ni t..r-ogênio e de mat.éria seca nas 

raízes.. caule+t'olha e vagens. De uma maneb"a ~e:ra1.. as 

at.i vidades das enzimas PEPcase e GS correlacionaram-se 

posit.ivament.e com a da nit.:rogenase e com a 
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(N ~.at.ravés do peso da mat.éria 
2 . 

simbiót.ica do níi:.rogênío 

:fresca dos nódulos e do cont..e6do de N t.ot.al na plant.a. Em 

Negro A.1"gel, as at.ividades enzimas PEPcase .• tiS la' 

lÚ t.rogenase apresent.aram dois picos í'ases de 

i'loresciment.o e de enchiment.o médio das vagens durant.e t.oda 

a ont.ogênese .' enquant.o que.. Caupi apresent.ou SOJllent.e um 

pico na .fase de enchiment.o das vagens. Os dados l."elat.ados 

nest.e experiment.o sugerem que a eí'iciência no processo de 

t'ixação de N depel"'lde, nao soment.e da redução do N <enzima 
2 2 

nít.rogenase) .. mas t.ambém da :r-ecuperação do caJ."bono evoluído 

(at.ravés de PEPcase) e da assinúlação do nit.rogênio :fixado 

(at.ravés de aS). 
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RELATIONSHIP BETWEEN PHOSPHOENOLPYRUVATE CARBOXILASE AND 

GL UTA MINE SYNTHETASE ACTIVILY AND BIOLOGICAL NITROGEN 

f'IXATION .• DURING ONTHO<3ENESIS OF NODULATED BEAN (Pl1aseolus 

"Vul~aris L.) AND CO""PEA(V'i~na un~'u'iC"ulata 'walp L.) PLANTS 

SUMMAR-Y 

Author: JOSf:: LUíS CONTADO' 

Advise~': Dl."'. JOAQUIM ALBEN1SIO 6. DA SILVEIRA 

The aim oi t.his wOl'k t.o st.udy t.he 

~"elat.ionship bet.ween t-he act-ivít.y ot' t-he enzymes 

phosphoenolpYl"'uvat.e carboxilase (PEPcase) and glutamine 

synt.het.ase (<3S) wit.h biological nit.rogen :nxat.ion.. in 

nodules.. during t.he ont.hogenesis of' bean <Phaseolus 

'vulgar'is L.) and Cowpea (V·igna. unguiculaf.a ux:tlp L.) plant.s. 

A gl'eenhouse experiment was carl'ied out using t.he symbiosis 

Rhi:zob-ium le~m-inosarum b-v.phaseoH <CIAT-899)/Negro Argel 

and Brad~'rhi:aobium sp. (CB-756)/Cowpea symbiosis. Plant.s 

wera grown on a 1:1 silica/vernrlculi t.e· subst.rat.e and were 

wat.ered wit.h a nutrient. solut.ion wit.hout mineral-No Ten 

samples ot' plant.s were take during t.he· growth cycle 0.1:' bot.h 

legumincus plant.s. The p2U'amet.ers analyzed in bot.h cases 

were: act.ivity 0':1' t.he enzymes PEPcase.. GS and nit.rogenase; 

number and fresh weight. 01:' nodules; nitrogen cont.ent. and 

dry weight ot' roots .• st.alk+leaves and pods. In gene~"al .. t11e 

a.::tivities ci the enzymes PEPcase· and <3S were pcsit.ívely 

correlat.ed with that. oí' nit.ro~enase and nit.rogen fixat.ion.t 

as riodule t'resh weigth nad planto ni t:t"o~en cont.ent.. In Negro 



Argel.~ t-he 3ct.i vi t.ies of' .PEPcase.~ GS ni t.rogenase 

apresent.ed t-wo peaks duríng it.s ent.rie ont.hogenesis.. one 

just. bexore f'lowering and anot-her during t.he mid pod 

.f~illing st.age. Cowpea, howevel'".. presented on1y one peak 

during "pre-í~lowel'"ing". The- data report.ed in t-hls 

E:!-xpel'iment shows t.hat. t-he or N 
2 

f"ixat.ion process dependa 

noi:. only on 

also on t-he 

t-he re-duct-ion oí~ N (ni t-rogenase enzyme) .• 
2 

assimilai:.ion oí' envolved c3l.'bon <PEPcase). 

nit.rogen which had been f"ixed (GS). 

bui:. 

and 
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1. INTRODUÇdO 

o t'e-ijão {PhaseohEs ·vul~ar·is L.) represe-nt.a 

a principal .font.e- prot.eica para grande part.e da população 

do Brasil. Porém~ a cult.ura possui uma p.l'odut.ividade- muit.o 

baixa <aproximadament.e 700 Kg/ha)~ devido a exist.ência· de 

vàrios í~at.o:1"'es limit.ant.es at.uando durant.e o seu ciclo 

<TEIXEIRA.. 1977). 

O- Caupi {Y·iJ!71a unttU"Íc1.Jlata walp), por· out.ro 

1ado~ é- uma cult.ura import.ant.e no nort.e e- nordest.e, 

most.rando boa adapt.ação para as condições de t.emperat.uras 

elevadas e est.resse de água, sendo um subst.i t.ut.o para o 

t~eijão t.radicioAal.. que normalment.e não se desenvolve bem 

nessas re~iões devido as condições adversas de ~o10 e de 

clima. 

o N 
2 

como 

A capacidade· desses dois 

font.e de nit.rogênio, at.rávés 

gêneros ut.iliza.l"em 

da simbiose com 

bact.érias dos gêneros Rh-i:z.ob·ium e- Bradyrh-ú30b,ium~ t'32 com 
,. 

que possa 

de evit.ar 

ocorrer uma diminuição no cust.o de produção, além 

a pol~ão nos lenções· freát.icos causadas pelos 

t' ert.ilizant.es nit.l.'oenados em excesso. Avariabilidade 

genét.ica exist.ent..e ent..l.'e e dent.ro dos simbiont.es afe-t.am 

diret.ament.e- na eficiência do proce-sso .. 

do 

bioqu.ímicos.~ 

o conheciment.o da fisiologia dos nódulos, 

ent.endiment.o 

indispensável 

dos principais processos 

qualquer programa de 



2 

me1horament.o genét.íco de legu»únosas que vise awnent.al' a 

sua produt.i viciade 

Das nodulinas que se relacionasu com a 

eficiência da fixação biológica do nit.ro!;ênio~ duas enzimas: 

t.em sido des"t..acadas ult.imament.e: :fos.t'oenolpiruvat.o 

carboxilase (PEPcase) {E.C. 4.1.1.311 e !;lut.anlína sint.et.ase 

(eS) [E.C. 6.3.1.21, reponsáveis pela :fi:.cação do CO "ne 
2 

escuro" e pela assimilaçãe do ni t.rogênío í~íxado, 

~·espect.i vament.e. 

Est.e t.rabalhe t.em come objet.ivo 

as at.i viciades das enzímas PEPcase e es com 

biológica do nit.rogênio, durant.e a ont.ogênese 

noduladas: de .t'eijoeiro e Caupi. 

l. .... elacionar 

a .t'ixação 

de p.lant.as 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

UJU 

para . mui t.os t.ipos de moléculas or~ãn.icas.. sendo requerido 

em grandes quant.idades na produção de prot.einas (HUNGRIA &: 

NEVES., 1996-a). t: um dos element.os mais abundant.es na 

Terra; porém é na í'orma de N <prat.icament.e inert.e 
2 

quimicament.e) que ele é mais encont.rado, ocupando cerca de 

78 a 80% da at.mosfe~"a <MALA VOLTA .• 1980). 

A fixação 

poderá ser ut.ilizada cada 

bio16gica do nit.rogênio <FBN) 

vez mais na cult.ura do f'eijoeiro., 

semelhant.e· ao que ocorre com soja no Brasil, com 

cont.ribuir para reduções 

cust.os de 

no consumo 

p~"odução, além de 

de fert.ilizant.es 

nit.rogenados, os quais consomem grandes quant.idades de 

energia não renovável, além de poluir..· lemçois :freát.icos 

quando ut.ilizados int.ensament.e. 

De t.odas associações simbiót.icas 

exist.ent.es ent.re microrganismos e plant.as .• aquela que 

envolve a t'amilia Rhizob-íaceae e leguminosas t.o:l'na-se uma 

das mais import.ant.e <HUNGRIA 8: NEv"ES, 1986-a). Uma das 

c~"act.eríst.icas principais consist.e no fat.o de se 

associarem com a maioria das leguminosas <veget.a1 de grande 

valor nut.rit.ivo por t.er alt.o t.eor de prot.e.ínas).. e por ser 

uma simbiose alt.ament.e eí'icient.e. 
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Os genó~ipos da p1an~a e/cu da bac~éria 

podem con~rolar a FBN (NUTMAN .. 1969; HUNGRIA, 1985). Des~e 

modo.. ~an~o a cul~ivar quanto a es~i.rpe podem afe~ar a 

e.ficiência da simbiese (HUNGRIA NEVES .. 1986-c), 

principa.lmen~e pele :t'a~Oo das leguminosas possuírem uma 

grande val."'iabilidade gené~ica exís~en~e en~re e den~ro das 

E..'spécies. Fa~ores que afe~am a a~i vidade das enzimas do 

116dulo.. a iru'ecção e c desen'vclvimen~o do nódulo. a.fe~arão 

dire~a»1ente a eficiência de processe {HUNGRIA 8: NEVES, 

1986-b). 

O entendimento. dos principaís precesses 

bioquímicos e t'isiológiccs envolvides com a simbiese poderá 

permi~ir a melhor u~ilização des~e sis~enla para uma maier 

produção <SCOTT et 01... 1976), e conjuntament.e cem uma 

seleção. genét.ica, promover al~erações visando. uma 

maxímizaçãe da FBN em í'eijoeirc (HUNGRIA 8: NEVES, 1986-c) 

e .. consequent.ement.e;. da produt.ividade agrlco.1.a. 

Três en:zimas são. censideradas de grande 

import.ância para a fixação bie16gica do nít.rogênic: UDla 

reduz e N at.é amônia 
2 

o CO 
2 

a~ravés dos n6dulcs e 

; out.ra fixa 

a t.el."'ceira assimi.1.a 

compost.es orgânicos, as quais são: Nase 

[E.C. 

[E.C. 

1.7.9.21; 

4.1.1.31J 

PEPcase <f"os:f'Ooenolpil."'uvat.o 

e GS <glut.amina sint.et.ase) 

respectivament.e, at.uando .nas seguint.es reações: 

"no escuro" 

a NH em 
:3 

<ní t.rogenase) 

carboxilase) 

rE.C. 6.3.1.2] .• 

N + 6H+ + 12ATP 
:2 

No.s& ------------ 2NH + 12ADP + 1;2Pi 
:3 

PEPcose PEP + HCO 
:3 

----------------

glu + NH~ + ATP .. os ------------

AOA + Pi 

glu-NH + ADP +Pi 
2 
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As at..ividades dessas t..rês enzimas est..ão 

dir~t.amel"lt..e relacionadas ent.re si e com a e:ficiência de 

,fixação de N cont'orme será mostrado a seguir. 
2 

3.i At.ividade da nit.rog~.J'l.ase e a fixação Biológica de 

ui t.rogênio 

Nit..rogenase é a enzima mais est.udada nos 

nódulos sendo relacionada diretament.e com a eficiência da 

fixação. Trat..a-se de um complexo enzimát.ico encont.rado 

soment.e em organismos procariot.os {BERINGER.. 1984>,> .forJnado 

por dois component.es não-heme: Fe-prot.eina e 

Mo-Fe-prot.eina, que requerem ATP .. um redut.or,. um 

subst..x-at..o x-eduzivel .. um at.ivador e um meio 

anaeróbico {YATES.. 1980>. 

Consist..e de uma, enzima não especií'ica, que 

reduz.. além do ní t..rogênio .. pelo menos dez subst..âncias, 

concondt.ant.ement.e com hidrólis~ de ATP .. dos quais o 

hidrogênio é o de JnaiO.l" import.ância para a :t'ixação 

biológica. O hidrogênio é o segundo gás nat..ural enc:ont.rado 

em maior quant.idade nos nódulos. Quando reduzido .. o H'" 

t.o.l"na o processo simbiót.íc:o menos eí'icient.e por ut..ílizax

part..e da enel. ... Sia pax-a a sua própria redução { YATES .• 1980>. 

Valores máximos da :t'ixação do ní t.rogênio em 

Rh~obiun.Uaeguminosas correspondem at..i vidades mais 

elevadas de nít..rogenase. Para algumas leguminosas de grãos, 

esse pico sit..ua-se durant.e o . :t'loresciment..o {RIVERO 

GERALDO, 1978> e para out..ras ent..re o .floresciment..o e o 

período médio de encrument..o de vagem <JACOB-NETO et al ... 

1988; HUNGRIA.. :1986; HUNGRIA a NEVES.. 1986-c>. Em muit..os 

casos" após esse pico, a at..ividade da nít..rogenase começa a 

cair bruscament..e e.. consequent..ement..e.. a .fixação biolÓgica 

do ni t..rogênio. 
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Muit.os aut.ores at.~"'ibuem a queda à compet.,ição 

por .fot.ossint..at.os exist.ent.es ent..re os nódulos e os í-rut.os 

(LAWN 8: BRUN ,1974 .• 

HERREIDGE a PATE, 1977 

BETHENFALVAY 

e HUNGRIA a 
8: PHILLIPS .• 1977.; 

NEVES.. 1986-c). 

cont.radi t..6l'ios relat.ados por HUNGRIA 8: 

Dados 

NEVES 

(1986-a). Após a ret.irada de t'rut.os e .flores, imediat.anlent.e 

ocorreu um aUJnent.o si~ni.t~icant.e na 

após cert.o t.empo houve uma queda na 

f'ixação de N 2" po~"'é-m 

í~ixação devido à f"a1t.a 

de í~ot.ossint.at.os. Essa queda da at.ividade da nitro~enase 

du-ve est.ar envolvida com f'at.ores de senescência do nt>dulo e 

da plant.a. 

Se~undo HUNGRIA 8: NEVES (1986-c), a .t~ixação 

de nit.rosênio pode est.ar sendo cont.rolada por fat.ores 

hormonais ou :nsioló~icos relacionados com os t·r ut. os , ou 

ent.ão simplesment.e pelo aument.o na demanda de ni t.ro~ênio 

dlU"ant.e o enchiment.o de ~rãos_ Aparent.ement.e.. ainda não se 

conhecem os mecanismos da re~u.l.ação da fixação simbiót.ica 

de N ao nível do ciclo da plant.a. 
2 

Qualque%" diminuição na produção de 

.fot.ossint.at.os para os nódulos, quer seja por diminuição de 

sua produção ou p01" compet.ição, acarret.ará linút.açã·o de ATP 

e de a~ent.e redut.or nos nódulos para redUzir o 

dinúnuindo assim a at.ividade. de nit.ro~enase 

consequent.ement.e.. uma queda no processo de fixação. 

N "' 2 

e, 

Os 

micror~.anísmos t-ixadores de nit..ro~ênio, quando estão em 

vida livre, possuem uma baixa t.a.~ de f'ixação comparado à 

dos micror~anismos: associados, podendo isso ser devido à 

linút.ada 

1984). 

ener~ia exist.ent.e no seu {BERINGER, 

Há f'at.ores que alt.eram apenas a .fot.ossínt.ese 

e que, post.eriorment.e, poderão alt.erar t.ambém a .t'ixação 

bioló~ica do nit.ro~ênio. Em alguns casos, a1~um.as variações 
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poderão at.é aument.ar a fixação do ni t.ro~ênio. Exemplos 

t.idos com sombreament.o.. onde at.é 20-25% de sombreament.o 

aument.a a f'ixação de nit.I'ogênio poI' apenas abaixax- a 

t.empeI'at.ura na zona I'adicu.lax-.t pois a t.emperat.w"a deixou de 

seI' o fat.or limi t.ant.e. A I'edução da eneI'gia solar pode ser 

compensada poI' um aument.o na á.1"ea i~oliaI' (HUNGRIA, 1986). 

Durant.e o pe.1"lodo máximo da nxação os 

nódulos podem desviar de 10 a 30% des i'ot.ossint.at.os das 

plant.as <SCHUBERT Se RYLE, 1982 ci t.ade por HUNGRIA 8: NEVES .• 

1986-a; PATE 8: MINCHIN, 1980 cit.ado por NEVES et al... 19B1 

; COKER et. al., 1981)., e.. se a simbióse não fer e:fícient.e, 

uma . redução de pot.encial de produção 

leguminosas. Assim, um bom sist.ema simbiót.ico é aquele que 

ut.iliza ~s eficient.ement.e as font.es de carbono e de 

energia da plant.a. 

CO 
2 

3.2 At,ividade da fosfoenolpiI'uvat,o caJ"boxilase e a 

f~ação bioló~ca do r.dt,roSênio 

A PEPcase em nódulos t.em a funçãO' de .t'ixar o 

nO' t,'os.t'O'enolpiruvat.O' .• principalment.e aquele liberado da 

respiração, para !:'ormar ácidO's oI'gânicós e est.es poderão 

reagiI' com a amônia produzida pela nit.rogenase nos nódules. 

Ent.ret.ant.o.. pode est.ar t.ambém relacionada com a regu.lação 

do pH no nódulo.. para que não se t.orne mais alcalino.. ou no 

b.a.lançe de íons dent.ro dos nódulos <SMITH 8: RAVEN.. 1979.; 

SILVEIRA 8: VITORELLO, 1989; SILVEIRA .• 1990). 

Segundo SILVEIRA (1990).. a função da "via 

PEP-case" est.á diret.ament.e envolvida com o met.abolismo 

oxidat.ivo do carbono.. balanço de cargas <cát.ion/ânion) , 

cont..role do pH.. al.""JnaZenament:.o e t.ransport.e de malat.o e 

met.abolismo energét..ico. Essa via permi t.e IUl.'31' bloqueios da 
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glícólíse .. suprindo piruvat.o e malat.o para o cicIe de Krebs 

de í~erll1a alt.ernat.iva .• em condiç'ões de alt.os níveis de ATP e 

demanda elevada nas reações biessint.ét.icas para 00 

cresciment.o. 

Descebert.a per JACKSON 8: COLEMAN {1959~ .• a 

PEPcase em nódulos pede ser considerada come uma via 

anapler6t.ica paJ. ... a censervação de carbone, ope.l'acia pela 

célula hospedeira.. sint.et.iza exala c et.at. o at.ravés da 

r~carboxi1ação do í~es.f"oenolpíruvat.e. Est.eprocesse t.orna-se 

import.ant.e na recapt.ura e assimilação de CO respirado 
2 

{RA WSTHORNE et. al., 1980~... principabneni:.e pelo fat.e de que 

nódulos at.i ves de legwnínesas apresent.am t.axas 

respirat.órías váx'ias vezes maieres que as das raizes (RYLE 

et al...1984~. 

A PEPcase est.áloca.lizada em t.oda região nas 

les.uminosas.. porém é nos nódulos onde ela é mais at.i va 

(PERREOT-RECHENMANN et ai... 1981; SCUBERT et aI... 1983; 

DEROCHE 8: CARROYOL.. 1988.; RODRIGUES a SILVEIRA.. 1989 ). 

LA WRIE S: WITEELER (1975) most.raram que a at.i vidade da 

PEPcase em nódulos dest.acados de V'icia .:faba era 50 vezes 

maior que na raiz; CHRISTELLER et aI. (1977) observoU: 

valores de 3 vezes mais em Lupin; Mc CLURE et al.<1983~ de 

5 vezes mais em Alnus glut.lnosa .; MILLER et ai. {1997~ de 6 

a 12 vezes mais em a.lf"af'a. 

DEROCHE 8: CARROYOL {1988~ ebservaram que a 

PEPcase- est.á localizada no ci t.oso! do nódulo.. at.ravés da 

separação de bact.er6ide no nódule por cent.rifigação.. ende a 

at.ividade da enzima no bact.eróide era ausent.e e ne ci t.os 01 

muit.o elevada. CHRISTELLER et ai. (1977) a encont.raJ. ... am 

predominant.e ne bact.er6ide .. peréJn quando purií'icada não era 

at.i va. :e est.imado que a PEPcase represent.e de 1 a 2% das 

prot.eínas t.ot.aís solúveis em nódulos at.ives {VANCE 8: STADE, 

1984; MILLER et al ... 198'7~. 
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A at.ividade- da PEPcase in v-itro .f'oi sempre 

maior que a da t'ixação do CO in -uivo. l11esmo com alt.a 
2 

concent.r~,..ão de CO donde 
-;! 2" 

os aut.ores CHRISTELLER et a1. 

(1977) concluiram que isso pode devido a baixa 

concent.ração do .f'ost'oenolpíruvat.o no nódulo ou devido a 

mecanismos cont.roladores at.ravés da relação 

PEPcase/piruvat.o quínase,. que são as duas e-nzimas que at.uam 

sobre a ~ransformação de fosxoenolpiruvat.o na glicóllse 

{DA VIES.. 1979). 

Out.ras enzimas: de carboxilação .f'oram 

descobert.as em nódulos, mas elas est.ão em baixa at.i vidade 

quando comp.u"adas com a da PEPcase (Mc CLURE et 01., 1983). 

A PEPcase é 

em nódulos,. 

considerada a 

principalment.e 

principal via de .f'i.xação 

por pode.l" f'ixar at.á-

de CO 
2 

25% do 

carbono ut.ilizado pela respiração (VANCE et 01.,. 1983; 

VANCE S: STADE .. 1994; KING et aI.,. 1986)" 

A f"ixação não :s:'ot.ossint.ét.ica de CO 
2 

at.ravés 

c:lu PEPcase nos nódulos poderá cont.ribuir com uma economia 

de cerca de 10 a 15% do t.ot..a1 da .f'ot.ossint.ese da plant.a 

(PATE 8: MINHIN; 1980 oi t.ado por NEVES et aI., 1981). 

Acredi t.a-se que as leguminosas mais ne:t'icient.es" no uso de 

C, como Lupinus e Vigna,~ possam apresent.ar um sist..ema - mais 

ef'icient.e de .f'ixação de CO (PATE.. 1981).' 
2 

Segundo MARYAMA et alo (1966) e COOMBS et 

aI. (1975),. a PEPcase reage 

sugerindo a :S:'unção da anidrase 

com HeO
s 

carbônica 

em vez de CO, 
2 

, que convert.e o 

CO a HCO - .. encont..rada em Gl).lc'ine max,. V,ida faba .. 
2 3 

Phaseolus e Pisunl spp (ATKINS.. 1974). Alt.os níveis -de 

anidrase carbônica não pare-cem ser - necessários para 

.f'acilit.a:r o t.ransport.e do CO para dent.ro do nódulos,. onde .. 
2 

por causa da alt.a t.a~ de respiração, ,a concent.ração 
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int.erna de- CO 
2 

t.amhém 

CO í'ixadi:> seja provenient.e 
2 

p.1"oporcionando assim que 

quase que t.ot.alment.e 

o 

.1~espiração <CHRISTELLER et aI ... 1977). 

Em nódulos de leguminosas e t.ecidos não. 

l'ot.ossint.ét.ico de- out.ras plant.,as.. a PEPcase t.em iJuport.ant.e 

f"unção na produção de ácidos orgânicos.. que- serão 

ut.ilizados l~ sínt.ese dos aminoácidos aspar-t.at.o.. glut.amat.o .• 

asparagina .. glut.amina e cit.rulina (\r.iHEE,K.. 1978; Mc CLURE et 

aI., 1983) .• evit.ando assim um grande consumo dos ácidos do 

ciclo de Krebs pa.1'a asimilação da amônia (CHRISTELLER et 

aI... 1977).. í'uncionando como uma 

mant.er o nível de int.e.1'medi~ios 

CLURE et aI... 1983). 

via anaple.1'ót.ica 

do ciclo de Krebs 

para 

(Mc 

3.3 At.ividade da glut.aDÚ.n.a sint.et.ase e a fixação 

b.iológica do nit.J"oogênio 

A 

fixação biológica 

RA WSTHORNE et 

amônia é o primeiro composto est.ável da 

do nit.rogênio <HURZ et al... 1975; 

01., 1980).. produzida no bacteróide e 

excret.ada para o ci tosoI onde é rapidem~t.e assimilada por 

ser alt.amente tóxica podendo induzir clorose e inibir a 

respiração no nódulo (MIFLIN 8: LEA .. 1976)~ 

At.é o present.e moment.o.. j:'oram identificadas .• 

no int.erior dos nódulos.. cinco enzimas principais que 

assimilam a aJllônia livre: glut.amina sint.et.ase (6S); 

glut.amat.o sint.ase (GOGAT); glut..amat.o desidrogenase <GDH) .• 

aspart.at.o aminot.ransí'e.1'ase<AAT:> e asparagina sint.et.ase(AS). 

Em experimento comparando a at.ividade das 

enzimas durant.e- o desenvolviment.o dos nódulos de soja, 

BOLAND et aI. (1982) relat.aram que hou~re um grande aument.o 

na at.i vidade das enzimas que inicialment.e assimilam a 
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amônia: GS, GOGAT.. GDH e AAT e parale-la.ment..e houve uma 

indução na at..ividade da nit..ro~enase no bact..eróide e um 

aument..o na sint..ese de le~hemoglobina no ci t..osol. A enzima 

AS t..ambém apresent..ou wn aument.o na sua at.ividade, mas 

:1'apidament..e houve uma dinúnuição. A at..ivídade de GS no 

bàct..er6ide não aument..ou .• porém no cit.osol aument..ou muit.o. O 

nível da e06AT acompanhou a da GS durant..e a formação do 

nódulo. 

A via é considerada como a 

principal via de assimilação 

MEEKS et aI., 19'78; 

de NH ( DUNN 8: 
:3 

RA WSTHOR.!"lE et.. 

KLUCAS, 1973; 

al... 1980), 

principalment..e por assinúlar rapidament.e- a amônia devido ao 

seu baixo Km e ser uma reação irreversivel (MIFLIN 8: LEA, 

1976). Est.e fat.o não impede da GDH est.ar envolvida na 

assinúlação aJnônia (RA WSTHORNE et aI., 1980) .. 

principalment.e enl condiç'(Ses de concent.rações elevadas de 

NH devido ao v.a.1or- elevado de Km de GDH para NH . 
a :3 

Segundo MEERS et aI. (1970), é- o nível de 

amônia que regula a via de assimilação. De acor-do com GROAT 

S: VANCE (1981).. a via GS/GOGA T t.em a função de assimilar a 

amônia produzida pela FBN e a GDH-NADH poderá at.uar- durant..e 

a senescência dos nódulos. 

A at.ividade da GS aument.ou 9 vezes !"lO 

pe~ ... íodo de 11 a 23 dias . após a emergência em nódulos de 

soja (BOLAND et aI., 1982). Na fração solúvel do nódulo de 

lupinos a at.ividade de tiS foi 500 vezes mais que a da raiz 

e 300 vezes mais que a do bact.eróide (ROBERTSON' et aI ..• 

1975). Baseado na produção de aminoácidos em nódulos, 

RA \tISTHORNE et aI. (1980) at'irmaram que a via preí'erencial 

para assimilação de amônia ex-a a GS/GOGAT. 
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Após KENNEDY et alo (1966) evidenciarem; em 
15 estudo com N .• que os ~rupos amídicos (CO-NH) t.ornavam-se 

. . 2 

dispom veis e mais int.ensament.e' marcados que os ~rupos 

a»úno (CH-NH) MOONEY 8: FOTTRELL 
2 .' 

(1968) suge.l'iram que a 

isocit.J.'at.o desidro~enase e a GDH present.e nos nódulos eram 

enzimas mais import.ant.es para sint.et.izar ~lut.amat...o no 

bact.e.l,óide do que para assimilar a amônia produzida pela 

nit.ro~enase. 

Embora glut.amat.o e glut.amina sejam os 

compostos oriundos da assimilação de amônia livre, é na 

forma de asparagina" glut.arnína.. aspart.at.o, homose.l'ina e 

alant.óides que são encont.l."ados os compost.os que 

"t.ransport.am" a amônia fixada pelo nódulo at.ravés dos vasos 

do xilema.~ em proporç'ões que depende da plant.a hospedeira 

<RA ~HSTHORNE et 01., 1980). 

Segundo MIFLIN 8: LEA (1980) a as pode ser 

inibida pe-1a amÔnia.. ADP e- Pi, AMP, hist.idina, Usina 

e alan.ina e a GOGAT por aspart.ato e met.ionina. Segundo 

RAWSTHORNE et alo (1980). .• a maior cont.r-oladora da at.iviclade 

de as é a ni t.ro~enase devido est.a requerer muit.o ATP como 

i~ont.e de energia, e o ATP t.ornar-se o i-at.or li»út.ant.e para 

a at.i vidade da as. 
Pa.ra BRAY (1983) existem fort.es evidências 

da regulação da t.ranscrição de genes da ni t.rogenase através 

de glutamina sintetase. A as existent.e nos organis.mos 

poderá est.ar na forma (deadenilada.> ou inat.iva 

(adenilada)'. Quando os níveis Qe amônia são alt.os, a as é 

adenilada pela célula e ent.ão inat.ivada com um desli~ament.o 

consequencial na t.ranscrição dos genes n-if· Quando os 

níveis de amônia são baixos, a as t.orna-se deadenilada e 

ent.ão at.ivada, resultando. no procediment.o da tl.'anscrição 

dos genes ni:f.. t.endo, como' consequência, a biossint.ese da 

nitro~el~e. 
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Tem havidcmuít.as 

mecanismo de assimilação de amônia 

especulações sobre o 

em nódulos. Ent.ret.ant.o .. 

a exat.a int.erre.laçãc ent.re a at.ividade da nit.rogenase .. 

produção de amônia e vias met.abólicas de assimi.làção da 

aJnônia e 00 met.abolismo do carbono ainda nãc é bem cOonhecida 

<RA W'STHo"RNE et. al., 1980). 

3 .. 4 Relaç'ões entre as at.l vidades de PEPcase e GS CCB1 a 

f"ixação biológica do nitrogênio 

Diversos t.rab.alhos t.em demonst.rado que as 

at.ivídades das enzimas PEPcase.. GS e nit.rogenase est.ão 

diret.ament.e relacionadas ent.re si e com a í'ixa,.ão de N enl 
~ ;2 

nódulcs.. ent.re eles es descrit.es per CHRISTELLER et alo 

(1977) .• SCHUBERT (197B) .. COKER & SCHUBERT (19B1), GROAT 8: 

VANCE (1981).. GADAL (1983.">. VAN'CE et 01. (198S).. GROAT et 

alo (1994), jESSEN et alo (1987) e DEROCHE· a 
(199B) 

Estas ccrre.la.çt:5es indicam que 

depende do out.ro, príncipal.ment.e enzimas at.uando 

CARROYOL 

um fat.or 

num Jnesmc 

processo. Assim, quando aument.a a at.ividade da nit.rcgenase, 

haverá excesse de amônia e est.a sendo t.óxica deve.l'á ser 

drenada para e cit.oso1. Cem uma elevaçãe do pH lccal.. ou 

aument.o do t.eor de cát.ions ou escassez de esquelet.o de 

carbeno, a PEPcase cert.ament.e deverá se.l' at.ivada, cu vice

ve.l'Sa. Havendo grande quant.idade de esquelet.cs de carbono e 

amônia liv.l'e .. a eiS deve.l'á ser at.ivada. 

A pl."esença de a1t.a quantidade de compost.os 

ni t..l'ogenados no nódulo ocasionará uma mobilização destes 

e1ement.cs ni t..l'ogenados par-a a plant.a, possibili t.ando que 

est.a produza mais :Ict.ossint.at.cs.. que poderá :fornecer em 

maior quantidade para oos nódules.. í'crnecende uma maior 
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quan~ídade de ATP e asen~e redu~or para a ni~ro~enase. 

Novament.e o nódulo reduzirá o ni~rosênio.. pert'azendo um 

ciclo simbi6~ico pert'ei ~o. 

Com t.odo esse sis~ema operando 

simult.ane.amen~e e sinergist..icament.e.. há necessidade de se 

compl'eendel.'em os p.l'ocessos bioquinúcos . e fisiolóSicos que 

aLuam na nxação biológica do N 
2 

para que se consiga 

compreender melhor o exat.o funcionament.o desse :si:s~ema. A 

p&ll't.ir disso, com o me1horamen~o gené~ico ou com alguma 

subst.ância química (est.imuladora ou bloqueadora.) é possivel 

que se possa int.ert'eri.1' em alguma reação convencional. 

A~ua1ment.e., sabe-se que os nódulos at.i vos 

ap.1'esent.am isoenzímas ou isot'oz-mas especH'icas de PEPcase 

(DEROCHE 

<GEBHAROT et 

CARROYOL .. 

al., 1996; 

1989) e 

ROSSI 

de 

et 

Glut..amina Sint.et.ase 

al., 1989) . que se 

manisf"est.am soment.e duran~e a f"ixação de- N. Essas enzimas 
2 

(nodulinas) t.em suas sint.eses mais diret.ament.e ligadas ao 

código gené~ico da plant.a hospedeira. 

Est.udos f"ut..uros.. com auxilio da engenha1"ia 

genét.ica, poderão con~.1'ibui.r para o aWnen~o da et'iciência 

da f"ixação simbiót.ica de N at.ravés da manipulação de genes 
2 . 

díret.ament.e- ligados â expressão daquelas enzimas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Condições do expe.riment.o 

o experinlent.o. 1"oi conduzido em casa de 

'Ye~etação no Centro de Eners;ia Nuclear na Agricult.ura, em 

Piracicaba-SP.t no período de março a junho de 1989 .• 

ut.ilizando duas espécies de legunúnosas: Phaseolus 1Jul€ar-ís 

L. (cv. Ne~ro Ar~eD e ViÉ!71Q unS!Uiculafa Walp (cv. BR-05), 

inoculadas com as est.irpes Rhizobiunl leguminosarum bv. 

phaseoli est.irpe- CM-Oi (CIAT-S99) e Bradyrhizob-ium sp. 

{ CB-756'>, respect.ivament.e.. cult.ivadas em vasos Leon.a:rd 

modif'icados e com solução nut.ri t.i va em silica .... vermiculi t.a 

(na proporção 1:1 .• v:v.). Os dois pares simbiontes 

ut.ilizados são. considerados ef"icient.es para a .nxação 

plant.a 

de N 
2 

contrast.antes quant.o ao ciclo da 

desenvolviment.o da est.írpe. 

3.2. Condução das plant.as 

imergindo-as 

comercial-i0% 

enxaguadas 3 

As sement.es f'oram 

em solução de hipoclori t.o 

por 20 minut.os, sob 

vezes com água dest.ilada. 

e o 

desínf'est.adas, 

de sódio 

.aeraçâ"o.t e 

Em 'se~uida 

mergulhadas em á~ua dest.ilada por 20 minut.os, sob aer.ação, 

. e novamente enxaguadas 5 vezes em água dest.ilada.. para 

l."et.irar Co excesso de NaCIO. Após.. f'oram colocadas em 

vernúculit.a sat.urada com caSO .. -O .• 1mM.. para elevar o pH do 

subst.rat.o e wn melhor desenvolviment.o nas raízes.. e levadas 
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para a casa de veget.ação para germinação. Os vasos e .as 

est.acas de supo~'t.e para as plant.as í'oram lavados com 

hlpoclorit.o de sódio comercial-20% (v/v). 

Após emergência .• 4 plânt.u1as 

t..ransplant.adas para cada vaso.> e cada plânt.u1a 1'oi 

ínoculada com aproximaclament.e 10
9 

célu.i..o2ts de sua l.'espect.i'Va 

est.irpe. As plantas receberam nut.~"ient.es minerais na í'orma 

de solução nut.l.'it.h.ra (t.abela 1).. sendo na primeira seJllana 

diluída a 1/5 com água dest.ilada e na segunda semana a 1./'"2 .• 

e nas semanas seguint.es sem diluição. Na 1" e 2° se.m.ana 

ocorreu t.roca semanal da solução nut.rit.iva e a pal.'t.il" da 3 0 

semana .. duas vezes por semana. Na 1" seJl1ana í'oí adicionada 

uma dose "arranque" de· nit..r-ogênio rCa{NO) -0,5 mMJ em 
3 2 

t.odos os vasos. Foi registrado o pH da solução a ser 

descart.ada. (apêndice 1). 

No quart.o dia após a emergência (44 DAE).. as 

plant.as foram reínoculadas com suas . respect.ivas est.irpes, 

sendo adicionado 10
9 

células/plant.a. No 6'" DAE houve um 

desbast.e.. deixando-se 2 plant.as por vaso. Semanalment.e, 

houve rodizio, ao acaso .. 

lnset.iclda/acaricidas {GUSATHION-400 .. j'oí 

como t.rat.ament.o fi t.osam t.ário quando necessário. 

3.3. Subst.rat.o nutrit.ivo 

bancadas. 

ut.ilizado 

As plant.as foram cult.ivadas em vasos Leonard 

. modificados.. cont.endo na part.e superior como subst.rat.o 

aproximadament.e 850 m1 de mist.ura silica:vermículi t.a 

(proporção 1:1) e na part.e inf'erior 700 m1 da solução de 

HOAGLAND 8: ARNON (1950) modií'icada no laborat.ório de 

Bioquímica de plant.as (J.A.S. da SILVEIRA, comunicação 

pessoal - t.abela 1). A cada vaso foram adicionados 300 ml 

de caSO .. -O .• :1mM (:1" ao 3 4 DAE).. para favorece.r- as condições 

de pH para a nodulação. 



T.<\BELA 1 -

Subst.':~nci;a 

utilizada 

k SO 
2 4 

K HPO 
2 4 

CaCI .211 O 
2 2 

M~SO .7H O 
.. 2 

Fe-EDTA 

CoC12.6H20 

H BO 
3 3 

MnCl .4H O 
2· 2 

CuSO .5H O 
4 2 

Na MoO .2H O 
2 4- 2 

znSO .H O 
4- 2 

17 

Composição da solução nut.l"it.iva Hogland 8: Ál'ns 

modií'icada por Silve-ira {Seçã"o BioqWJ1ÚCa de 

Plant.as), ut.ilizada no expe~"iment.o. 

SOLUÇdO Nur~TIVA 

CONCENTRAÇãO UTILIZADA NO CONCENTRAÇãO 

ESTOQUE EXPERIMENTO FINAL 
(Molar) (mI/I) (mM) 

0 .• 5 ·4 .• 0 C" 
~ 

... 
4 

1,0 1~0 P - 1 

1.,0 3 t O K - 6 

1,0 0,5 MS- 0 .• 5 

0 .• 01 1,0 Ca- :3 

0,02 2 .• 0 CI- S 

0,04 FE- 0.,01 

0,015 1,0 Co- 0,25 

0,001 Na- 0 .• 20 

0,001 B- 0 .• 18 

0.001 Mn- 0..28 

Mo- 0 .• 47 

Cu- 0,25 

Zn- 0,23 

. pU 6 .• 0 + 0,2 
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3.4. Delineamento expel'::Ílnent.al 

o delineament..o experiment.al ut.ilizado :foi blocos 

jnt.eh'·ament.e ao acaso em :faLorial 2X10 (cult.ivar X colet.a .• 

I'espect"ivament..e), cem 3 repet.ições. Heuve wn t.ratamento 

cont.l"ole, o qual dií~e.1"enciou-se apenas pela inclusão de 10 

mM de N na solução nutrit.i"va para acempanhar visualment.e e 

desempenho das plant.as que nã~ recebe:1"am nit.re~ênio mnera! 

dtn'ant.e t.odo o experimento. A compõõU".ação ent.re as médias 

f'o:1"am í'eit.as at.l."avés do erro padrão da média. 

Foram :feitas 10 coletas para cada 

le~uminosa.. sendOo aos 16.. 25, 32, 36, 39, 42.. 46, Si, 58 e 

68 dias ap6s a emersência (DAE.> para NesrOo Argel e 16.. 31 .• 

38.. 45.. 52, 57, 61.. 68.. 78 e 88 DAE para Caupi. 

As plantas foram colet.adas as 9:30 h, t.endo 

o sego:uinte procediment.o: sep.a:ração da parte aérea da raiz, 

em caso de- presença de vagem, est.a í'oi separada da parte 

aérea. Eu! seguida, 

deterntinou-se a 

as raizes .:foram separada . do subst.rat.Oo e 

da ni t.l"ogenase nos n6dules atividade 

int..áct.es presos às raízes. 

lavadas mergulhando-as 

Após a an.á.lise .• 

pO.1' 3 vezes 

as . raizes foram 

em recipient.es 

cont.endo caSo -0.1 mM. Foram retirados" cont.ados e pesados ... . 

. {após "secagem" com papel absorvent.e.> Lodos os nódules 

existentes em cada raiz. UtilizDu-se 1 g de nódulos.. ao 

acaso, para fazer 00 extrato enzimático, para det.erntinação 

das atividades da Fosf'oenolpiruvato carbOoxi.lase (PEPcase) e 

da Glutamina Sint.etase <6S'>. 

Foram determinados DS pesos da matéria 

:fresca e pesos da matéria seca (após 7 dias a 70°C) das 

raizes .. parte aérea e vagens. 
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3.6. Obt.enção dos Ext.J"'at.os Bl'ut.os <livres de células 

vegetais) 

3.6.1. Ext-J'ação para det.ernunação da at.i vírlade 

de PEPcase 

banhadlJ em ~elo e l'esí'riado com nit.rogênio líquido (-196"C) 

no seu int.erior .• í~a:zendo conl que a t.emperat.Ul'a no a.1moí~ar.iz 

e ao seu redor se sit..-uasse abaixo de O'2C. 

Adicionou-se 1 .• 0 ~l. .. <3tma de nódulo em 5 lnl 

(2+2+1mD de t.ampão HEPES-50mM pH=8 .• 0 cont.endo 

di t.iot.rei t.ol-5mM ... EDTA-0,12SmM. Após t.rit.urados, 

flIt.rados em 4 camadas de ~azes e cent.ri.t'ug:ados .a 500 G em 

à 10 minut.os. o 
sobrenadant.e <cit.osol ... bact.eróide) 

post.erior an.á.1ise da PEPcase. 

por 

foi congelado 

3.6.2. Ext.ração para det.erilunação da at.i vidade 

de GS 

Foi adot.ado o mesmo procediment.o execut.ado 

para a PEPcase.. sendo o sobrenadant.e novament.e cent.rífug:ado 

a aproximadaJnent.e a 30.000 

(separação da fração ci t.osoD. 

G a por 

3.7. Det.erDÜnação da at..ividade de PEPcase 

30 minut.os 

A análise. :f'oi .f"'eit.a pelo mét.odo "·in ·vítro" 

de Bergensen (1980). Adicionaram-se no í'rasco de 

cint.ilação: 250 ,uI da mist.ura t.ampão (TRIS-HCl-250mM pH=8 .• 0 

... MgCI .6H 0-20nlM + dit.íot.reít.ol-10mM + NADH-l .• 4mM) ... 50 ,uI 
2 2 

de í~os.i:"'oenolpiruvat.o-50nll\t ... 100 ,ui da solução de NaH.1.4CO 
3 

(250mM-l00,uCi/nú) ... 100 J..Il de ext.rat.o enzimát.ico. A~it.ou-se 

bem . No. bl."anco não se adicionou o bicarbonat.o. 

.. ~ 
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Os í~l."ascos í~oram colocados em banho-lnaría a 

30"0 pOl." 30 núnut.os.. e depois adicionarant-se100 ,uI de 

HeI-2M. Agi t..ou-se. Os í~2'ascos.. as;ora dest.ampados. 

post..os na est..ufa para secagem a 90°0 por 2 horas. Depois, 

adicionou-se 1ml dest.ilada 10ml da solução 

cint..iladol."a (4g POP.. 100mg POPOP.. 333nú t..rit..on-Xl00 e 666nú 

no escuro pOl.' uma noi t..e.. ant..es das lei t.uras no apêu"e-lho de 

cint..ilação liquida .• modelo BECKMAN LS 5801. 

(AGN) foi 

14C das 

A at..ívidade de PEPcase por grama de nódulos 

det..erminada compal."ando-se 

amost.ras com padrão de 

a at.ividade (DPM) 

H1.4CO adicionado. 
s 

do 

t.riet..ano.1anlina a 10%. A at.ividade por grama de nódulo (AGN) 

t~oí exp.ressa 

j;'resco.ho.ra) -1, 

em ,umoles . W"'CO - ;fixado.{grama de nódulo 
;9 

e post.eriormente- convel"t.1do em at.i viciada pOl" 

plant.a (AP) ,umoles lf'4-CO- 1'~ixado.{p1ant.a.hora)-:l at.ravés do 
;9 

peso .t~resco t.ot.al de nódulos por p1.ant.a. 

3.8. Det.eJ"minação da at.ividade de GS 

O mét.odo ut.ilizado f oi o "in vitro" de 

BEROENSEj\I (19S0). Adicionaram-se num t.ubo: 0 .. 6nú do t.ampão 

(TRIS-HCl 250mM pH= 7 .. 0 + O .• 2m! de ATP SOmM pH=7 .• 0 + O . .2m1 

de MgSO .6H O mM) + O . .2m! da solução de hidroxilamina 
4- 2 

(NH
2
0H-iM + NaOH-1M.. na proporção 1:1) + 0 .• 5m1 de ext.rat..o 

enzimát.ico. Agit.aram-se bem os t..ubos. Foram levados ao 

banho a 30"0 por 30 mínut.os. Em seguida.. Adicionaram-se 

0 .• 5m1 da solução t'érrica rFeCl .6H O+HCI-O..2M 10% <p/v).; 
3 2 

TCA 24% <p/v)e HCI 50% (v/v) .. na p.ropo~ção 1:1:1). 

Cerit.~ífus;ou-se a 5.0000 por 10 minut.os e a leit.ura foi 

feit..a em espect..rof'ot..õmet..ro Bausch Lomb - Spect..ronic 20D .• a 

540 nm. 

A at.ividade por gl.'ama de n6dulo de glut.anúna 

si nt.et.as e í'oi expressa em }jmoles· de 
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... ' 1 . -.1-Ina ..... 1l.'esca.. ·IOl.'.:!> .' 

molar do r- ~lui:.amil e posi:.e~"'i orment..e convert.idos em 

por p.lant.a 

at.ravés do peso fresco t.ot.al de nódulos por- plani:.a. 

3.9. Def.el'luinação da at.i vidade de ni t.rogenase 

A at.ivídade da enzima nit.ro~en.ase t'oí medida 

índil.'et.ament.e at.:t'avés do mét.odo da at.i vidade de redução do 

é-lcet..ileno-ARA (HARDY et 01. .. 1968). 

Após .a sepa~"'ação da raíz de cada plant..a, 

est·a 1'oi colocada no int..el. ... ior de um l'r-asco de vich'o (volume 

500 mI), rapidament.e vedado com rolhas perfuráveis. 

COJll seringa .. 10% do do 

int..erior do frasco <50 rnl) adicionou-se a mesma 

quant.idade na i'orma de gás acet.ileno Após 15 JJÚnut.os .. 

ret.iraram-se duas alíquot.as (1 mn do ar cont..ído dent.~'o de 

cada frasco injet.ando-as no cro.mat..ó~raJ:'o. 

As lei t.U1"as das amost..:t"'as Ioram efet.uadas 

pelo aparelho de cromat.o~raí'ia gasosa de: ionização de chama 

-BECKMAN· CG éS <coluna com O,5m de compl'iment.o e O.,005m de 

diâmet..ro; com t..emperat..ura inicial e . fina.! de 50o C; resina 

Porapac N-SO a 100 mesh e nit.rogê-nio como ~ás de arras t. e.; 

det.ect.or de chama à t..emperat.ura de 12SoC e ··ran~e" 100). 

Como padrão f'oi ut.ilizado o gás et.ileno-SOOppm. 

A at.ividade por plant..a <AP) da nit.rogen.as:e 

l'oi expressa em f-lmoles de -~ C H .(plant.a.hol.'a) 
2 .. 

dos 

valores obt.idos pela. alt.ura do pico em l.'el.ação ao padrão de 

500 ppm de et.ileno. Post.eriorment.e os 

convert.idos para at..ividade 

j.Jmoles de C H .(g 
2 .. 

-.1-
nodulo.hora.> at.ravés: 

valores f"oram 

nódulos (AGN) 

do peso i'r-esco 
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t..ot.a.l dos nódulos por plant.a ... 

3.10 Det.erminação do t.eor de N-t.ot.al <%N) 

Após secas e moldas a 30 mesh, 100 m~ de 

l~aiZ.. caule+í'olha e de va~em i'oram colocadas em solução 

di~est.o~"a à 350 "0. Após digerida, o nit.rogênio cont..ido na 

amost.1."3 foi dest.ilado e a amônia i'oi í'ixada pela mist.ura de 

ácido bórico indi cadol.'l::'s enl se~uida 

H SO -0,05:12 N. at..ravés do mét.odo con· .... encional de KJ"eldah1" 
2. 4 . 

COJn 

o cont.eúdo de N (CN) J:'oí det.erminado pela 

CN (m~ N/plant.a) 
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4. RESULTADOS 

,4·.1. Desenvolviment.o dos nódulos 

4.1.1. Númel'o de nódulos pOI' plant.a 

1) .• 

o nÓlnel."o de nódulos em .1'aizes de Nesro Al"~el 

em função do idade das plant.as (t.empo)~ 

most.rou-se elevado nest.e experimeJ'lt.o, o qual ap.1'esent.ou um 

~rá.f'ice com t.endência do t.ipo pat"á.bela assimét..1'ica, com 

valer máximo sit.uado aos 46 DAB <períede de enchiment.o 

médie elas vagens). O número de nódulos apresent.ou um 

aument.e line31." por um lenso período do cicle da plant.a.. que 

compreendeu desde e inicio da formação des nódules <16 DAE) 

at.é e període de enchiment.o médio das va~ens <46 DAE), Elo, 

em seguida diminuiu bruscament.e após essa últ.i.ma .fase. 

Veri.fica-se, pela figura 2, que em Caupi e 

nÓlnero de nódulos apresent.ou um cresciment.o linear ent.re os 

períedos de inicio de f'orm.a.ção dos nódules <25 DAE) e 

pÓs-í'loresciment.o (ó1 DAE), e prat.icantent.e t.eve a seu 

nÓlnerOo dOobrado nos 19 dias seguint.es (61 aos 79 DAE) .. 

quando as plant.as encOont.ravanrse ent.re oos períodOos de 

j"ormação inicial de vagens e enchiment.o médio das mesmas. A 

paJ."t.ir dos 78 DAE, o número de nódules decaiu int.ensament.e .• 

embora o peso des nódulos fosse alt.o. Por Caupi.. aos 16 

DAB.. prat.icament.e não apresent.ar nódulos.. os valO.1'es nest.e 

pe.1'iodOo í'oram despresados. 
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NEGRO ARGEL , . , 
NUMERO E PESO DE NODULOS 

700 6 

-I --I - 500 .E 4 c:: 
o a -. 
li) 
o 

:300 "5 
'O 'I ·2 "o I 
C , 
I I 

Z I 
I z I 

I 

100 Ó 
r,- .,F 

15 30 45 60 75 90 

D.A.E. 

figura 1 Val'iação sazonal no número <NN) e peso da mat.éria 

i"resca (Pt.J)dos nódulos de l'eijoerio <Negro 

ArseD. Piracicaba 1989. As barras indicam o erro 

pach-ão. A ausência da barra significa um valor 

menor que 6 símbolo indicado. 
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CAUPI ,. , 
NUMERO E PESO DE NODULOS 

350 

I o 8 
,-.... - " -I -o 

+-c 
.2 210 5 0.. _. 
ti) 
o • "'5 
-o' 
"O , 
C / 
I I 

2 Z. 70 
, 

z ,0 
"'f o, .... -d PN tF 

15 30 45 60 75 90 . 

D.A.E. 

f'isura 2 VaJ. ... iação sazoT.aa.! no número <NN) e- peso da mat.éJ."ia 

fresca (MP) dos nódulos de Caupi (BR-05), 

Piracicaba 1989. As barras indicam o e-rro padrão. 

A ausência da barra sisnit"'ica um valor menor que 

o símbolo indicado. 
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4.1.2. Mat.éria .fresca de nódulos por plant.a 

OC01"re.ram dois aument.os acent.uados (í~i~ul.'a 1).. um do inicio 

da f'01'mação dos nódulos at..é ant.es do :flo.l'esciment.o {entre 

16 a 25 D.A.E); e l.'et.o.l"nêu"ldo a aument.ar no inicio do 

sur~imento das vagens at.é- o período de enchiment.o médio das 

va~ens: (ent.re 39 a 46 DAE). Após esse último aument..o.. a 

Juat.él.'ia .t~resca dos nódulos COJll&ÇOU a diminui.l' b.l"uscaJuent.e. 

Em Caupi.. o ~rá:nco da Jnat.él.'ia í~resca de 

nódulos em í'unção do tempo apresentou uma t..endência do 

t.ipo sigmóide~ t..endo wn aument.o linear- at.é aos 38 DAE 

{.figura 2), surgindo em seguida um aument..o mais acent..uado, 

persist.indo· assim at.é o periodo de enchiment.o médio das 

vagens: (78 DAE), e, no ;t'inal do ciclo apresent.ou uma cert.a 

const.ância nos valoi"es do peso da, mat..éria í~re-sca. 

4.1.3. Peso médio dos nódulos 

represent.anl o peso 

médio dos nódulos de Negro A.l'gel e Caupi. Not..a-se que os 

gráficos dií'erh'aJn ent.re si. Em Negro Ar!;el~ o peso médio 

dos nódulos apresent.ou um leve aument.o at.é a f'ase de 

{15 a .36 seguida,. unl aument.o mais 

acent.uado ent..l'e a f'loraçã'o e o período deencrument..o médio 

das vagens {37 aos 46 DAE). Após, houve uma t.endência a 

descrece.l" na mat.uração das vagens {6S DAE). 

Em Caupi, o t.ipo de gráí'ico apresent.ado í~oi 

do t..ipo sigmóide,. ap:1'e-sent..ando unl aunlent..o 'mais acent.uado 

ent.re os 45 e 68 DAE {pré-í'!o1"açào e inicio í'ormaçào da 

vagem). Após aos 68 DAE .• not..a-se uma t.endência a 

est.abilizar o peso médio dos nódulos. 
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~ # . 

PE'SO MEDIO DE NODULOS 

1 CAUPI 
/ 

o 

NEGRO ARGEL 
/ 

15 30 45 60 75 90 

D.A.E 

Variação sazonal no peso médio de nódulos {em 

de :f'e.ijoerio (Negro Argel) e Caupi 

<BR-05). Piracic.aba,~ 1989. As barras indicam o 

erro padrão. A ausência da barra significa Wl1 

valor me!'lor que o símbolo indicado. 
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4.2. A t.i vidade da ni t.J'o~enase 

pela at.ivi dade t.Oot.al dos nódulOos-A? (/-imoles 
'-1 -1 

C H .plant.a .hOol. ... a ) 
2 4-

e pela at.ividade da e1":l2.1.n1a pOl.' gl."aJl1.a 

de- nódulo-ABN (j.JJlloles C H .~ 
2 .. 

. -.1 -.1. 
nódulos .ho.1·a > .• 

ap.l'esent.aram dois picOoS durant.e 00 GiclOo do Ne~ro A.l"~el 

(í'igura 4). Pelo gráfico que expl.'essa a at.i vidade t.ot..al da 

nit.rogenase em n6dulos (AP), not.a-se que o prhneiro pico 

OcOl. ... reu ant.es do í~lo.1'escime-nt.o (32 DAE).. e o segundo no 

pe.l'1odo de enchiment.o médio das va~e-ns (46 DAE). Após a 

ocorrência do segundo pico houve um .fort.e decaiment.o na 

at.ividade. 

Similarment.e .• o que expressa a 

at.ividade da enzima nit.rogenase por grama de n6dulo de 

raizes de Negro Argel . (figura 2) foi semelhant.e ao da sua 

at.ividade t.ot.al durant.e t.odo o ciclo.. inclussive 00 pico que 

.l"epresent.ou a sua maior· at.ividade fOoi o mesmo para a 

at.i vidade t.Oot.al nos nódulOos. 

Em Caupi~ at.i vidades da enzima 

nit.rogenase, t.ant.o a t.ot.al dos nódulos··· (AP) como a por 

grama de nódulo (AGN), est.ão represent.adas na l'igura 5. 

Ambos os gráficos apresent.aram um piço aos 69 DA.E, 

indicando que. a at.i viciade .máxima da enZima ni t.rogenase 

ocorreu logo após o :floresciment.o (ap6s 52 DAE). O gráf'ico 

que expressa a at.ividade por plant.a da enzima nit.rogenase 

apresent.ou um gráfico do t.ipo de uma parábola (±'igura 5) .• 

no qual se veril'ica que a at.1 vidade í'oi awnent.ando do 

inicio da í'Ool. ... ulaÇão dOoS nódulos at.é ap6s 00 í'loresciment.o da 

plant.a (58 DAE).. e.. em seguida começou a cair bruscamei"lt.e. 
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NEGRO ARGEL 
NITROGENASE. 

5 

AP 

3 

I , 
. , , 
<? 

I 
I 
I , 
I 
t , 
I 
\ 

tF 'Q:-
1-5 30 45 60 75 90 

D. A.E. 

Variação sazonal na at.i vidade da enzima 

ni t.rogenase, expressa por plant.a <AP) e por grama 

de n6dulo <AGN)· em feijoeíro {Negro Ars;eD. 

Piracicaba 1989. As barras indicam o valor 
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. Variação sazonal na at.i vidade da enzima 

nit.rogenase~ expressa por plant.a (AP) e pl~r ~rama. 

de nódulo (AGN) em Caupi (BR-05). Pü"'acicaba 

1989. As barras: indicam o erro padrão. A ausência 

da barra signií'ica um valor menor que o símbolo 

indicado. 
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enzimát..íca 

Ent..ret..ant..o .• .0 

5) .• nlOSt..l'OU (f-isu.l'a 

10~0 no início do 

31 

que expressa a 

UJna elevada at..ividade 

precesso simbiót.ico, 

ap.l'esent.ande UJlla dínúnuiçàe 10s;o em se~uida e se est..enderldo 

at.e o .flo.l'esciment..o (des 37 aos 51 DAB). e.. após o pe.l'iodo 

de í'leresciment..o (58 DAE) houve UJll .l'ápido aument..o· na 

at..iv1dade da enzima nit..l'o~enase pOI' iP'3Jlla de nódulo., que no 

~rático í'01 expresso pO.l' um pico .• e, em se~uida a at..ividade 

caiu rapidament..e. 

4.3. At.ividade de PEPcaJ'boxil.as:e 

nódulos de 

nódulos-A? 

nódulo-AGN 

A variação da at..ividade- da e-nzíma PE?case em 

Nesro Ar~el , expressa pe-la at.ividade t..ot..al dos 
- -1- -~ 

(}-Imoles HCO .plant..a _hora) e por g.l'aJl13 de 
3 . 

(}-Imoles de HCO-.g nódulo -i.hora -2.) est..ão 
3 

apresent..adas na fisura 6. Ambos os gráficos apresent..3.l'anl 

dois picos durant..e t..oda a ont..osênese do Negro Arsel.. sendo 

que- o prime-iro pico ocorreu an.t..es do período do 

f10rescinlent..o (32 DAB) e o seg:undo pico durant..e o período 

de enchiment..o médio das vagens (46 DAE). 

Est..e-s dois· picos coincidiciram na meSJlla 

época co]n os apresent.ados pela at.i vi rlad e da enzima 

nit..roge-nase. A at..ividade t.ot.al nodula.r <AP) da PEPcase- em 

Nesro Argel ap1'esent.ou seu valor máximo no sesundo pico, 

que coincidiu com os picos apresent.ados nos gr.áí'icos que 

expreSS3.l'anl o núme.l'o e peso .fresco de nódulos (í'igura 1). 

Cont.udo.. no srá1:'ico que- expressa a at..i vidade 

por gran13 de nódulo em Ne-gro Argel (.figura 6).. a enzima 

PEPcase apresent..ou seu valor má..'5Cimo no primeiro pico {32 

coincidindo cem e pico nlaÍor apresent..ado pe.Las 
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1989. As barras indicam o erro padrão. A ausência 

da barra sisnit~ica um valor menor que o símbolo 

indicado 
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at.ividades da enzima nit.rogenase (figura 4). Obse1"va-se que 

no início do pr'oc:esso de nodulação (16 DAE) a at.ividade p01' 

grama de nódulos da PEPcase e~"a elevada. 

Em Caupi. as at~j vidades da enzima PEPcase 

(í>i~ura 7), exp.l'essas pela at..ividade t..ot..al de nódulos (AP) 

e p01' grnma de nódulo (AGN)~ obt.í veJ.'am.. cada.. apenas um 

pico aos 61 DAE para ambos os ~1'áí>icOos. Not·a-se que as 

at..1vidades da enzima PEPcase obt.i'VeJ.'am valores máximos após 

os da nit..rog:enase t..erem ocorrido. 

4.4. At.ividade de glut.a»úna sint.et..ase 

Na fi~ura 8~ o ~ráJ:~ico' most..ra as at..í vidade 

da enzima GS em nódulos de Negro Argel, expressa pelo t..ot..al 

de nódulos-A? (,umoles de 
-j, -~ 

-y- glut..amíl.pIant..a .hora ) e por 

grama de nódulos-A6N (,umoles de y-glut...anúl.g 

n.ódulos -~ .hora -~). ObseJ."va-se t..aJnbé-m dois picos.. o p.rimei.ro 

just..ament.e- no pe:J.'lodo que ant..ecedeu o :flo.re-sciment..o (32 

DAE) e- o out..ro durant..e- o período de enchiment..o mêdio das 

vagens <46 coincicindo com os picos máximos 

apresent..ados nas at..í vidades t..ot..al dos nódulos das enzimas 

nit.rogenase (figura 4) e PEPcase (figura 6),. com o núme1'o e 

peso, ,t>resco de nódulos 1)., O maior pico 

at..ividade p01' grama de nódulo (AGN) da enzima GS coincidiu 

com os da ni t..ro~en.ase e da PEPcase. Ambos oos t.ipos de 

~râ.f'icos que expressam as at.i vidade t..ot.a1 de nódulos e por 

grama de nódulos das enzimas PEPcase e GS ,t'oJ.'am muit..os 

semelhant..es (.f'j~uras 4, 6 e S). 

Na at..ividade expressa pelo t..ot..al de nódulos 

<AP) de GS em Caupi (f"isura 9).. não houve a ocorrência de 

um pico. Houve UJll crescent..e aument.o na sua at.i vidade e no 

nnal do ciclo (7B.DAE) 

est..abilização,. 

mat..él.'ia 

sendo o 

apresent.ou uma t..endência a 

t..ipo de similaJ.' ao da 
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Variação sazonal na atoi viciade da enzima as, 
expressa por p.l2u,t.a <AP) e por grama de nódulo 

-(AGN) em feijoeiro (Negl"'o ArgeD. Piracicaba 

1989. As barra indicam o erro padrão. A ausência 

da barra significa um valor meno];' que o símbolo 

indicado. 
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f.l'e8ca de nódulos (fis;ura 2). Quant.o a sua at.ividade por 

~rama de nódulos (.'\,GN)., a enzima 6S apresent.ou-se máxima no 

período de enchíment.o das vas;ens <:figura 9), coincidindo 

com os picos apresent.ados pelas enzímas fÚt.rogenase {j'igul.~a 

~n e a da PEPcase (.f'igu.l~a 7). 

4.5. Cont.eúdo de N na plant.a 

Os gráficos que expressam o cont.eúdo de N da 

part.es raiz e caule+folha., em função do t.empo.. em Negl"'Q 

.'~l"'gel, est.ão repl. ... esent.ados na fi~Ul. .. a lO. Observa-se que em 

caule+.folha, o cont..eúdo de N apresent..ou um ~rát'ico do t.ipo 

parábola. Houve UJn leve aument.o ent.re o inicio do 

desenvolviment.o da plant.a e o período de f'loresciment..o (15 

aos 36 DAE)., em seguida um aument.o mais acent.uado (S6 aos 

46 D.J'\E).. e após est.e últ.imo período (aos 46 DAE) ·houve uma 

brusca decaída no cont.eúdo de N no caule+folha, 

provavelment.e devido a mobilização para as vagens. 

o aumen-t..o no cont.eúdo de N na raiz 

apresent.ou-se do t.ipo sigmóide. Nas· vagens, o con-t..eÚdo de N 

ca.l"act.erizou-se pelo seu rápido acúmulo., ocasionando no 

final (aos 65 DAE) um alt.o índice de colhei t.a de N (g N na 

vagem/g N na plant..a)., aproxhnadament.e 70% (f"igura 11). 

Em Caupi (figura 12).. t.ant.o o cont.eúdo de N 

de caule+:folha como o de raiz apresent.al. ... am um aument.o do 

t.ipo si~móide.. sendo os t.ipos de ~rá.t~icos muit.o similares, 

dií"erent.es do ocor.l"ido em Negro Argel. Nas vagens.. por a 

plant.a est.ar no início da :fase reprodut.iva.. pouco coI-lt.eúdo 

de N havia nas mesmas .• devido ao pouco N t.ranslocado para 

as vagens at.é os SS DAE (:figura 13). 



38 

NEGRO ARGEL , 
CONTEUDO DE N 

• • CAULE + FOLHA 
25 400 

0---0 RAIZ 
..... -11 VAGEM ........--

. )r~ II I / 
"""--'" / . 

/ / _. 
/ . , 

~ 
15 - 240 c .. 

c 
o a _. 
z , o " 0'. _--0-.... 6 E 

80 , 5 

tF 

15 30 45 60 75 90' 

D.A.E. 

Figura 10 Variação sazonal no cont.eúdo de Di t.ro~ênio t.ot.al 

em diversas part.es da p.l.ant.a (r~.iz, caule e 

t~olha, e vagens).. em :f'eijoeiro. Piracicaba 1989. 

As barras indicam o erro padrão .. 1\ ausência da 

barra signU~ica um valor menor que o símbolo 

indicado. 
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FibW'a 11 Dist .. ribuição aos 65 DAE no acúmulo de nít.roe:ênío 

em ãiversas part.es da plant.a ( .1"aiz" caule e 

:folha.. e v3l;em).. em :feijoeiro (Nee:ro Argel) 

inoculado e cont..1"ole <10mM N). Pira.=ícaba 1989. 



Fis;ura 12 Variação saZonal no cont.eúdo de ni t.ros;ênio t.ot.al 

em di-.:ersas part.es da plant.a <raiz.~ caule e 

íolha.. e v3I;en:s:).. em Caupi (BR-05). Piracicaba 

j989. As barras indicam o erro padrão. .'\ 

ausência da barl.'a si~nirica um valor. menor que o 

símbolo indicado. 
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Figura 13 Dist.ribuição aos 98 DAE no aciunulo de nit.rogênio 

~m lji'\!~r~.ª.s" p..art.'C'S da plant.a <raiz.. ca,.\l~ ~ 

folha.. e va~em).. ent.re Caupi <BR-OS) .inoculado e 

cont.~"'o19 (10JnM N:). Piracicab... 1999. 



4.6. Acúmulo de :f"i-t.omassa 

fi t .... omassa em 14) 

semenh ... 'mt.es com os de cont.eúdo de N (:fi~u:r-a 10). O mesmo 

ocorreu para dist.ribuição de N e de fi t.oma:ssa na plant.a 

(j;'i~ura 1:1 e 15). Os gráficos de acúmulo de .fj Lomassa da 

raiz e de caule+folha apresen"taram-se na forma si;;móide e 

parabo1íca~ respect.i vament.e .• i gualment..e aos 

respect.i vos em cont.eúdo de N.. indicando que raiz cont.inuou 

cresendo após o período de enchiment.o das vagens {46 DAE). 

Os ~ráfjcos de acúmulo de t'it.onlassa e de cont.eúdo de N das 

vagens t.ambém f'oram idênt.icos {í'igul.'a 16). 

Obse1"va-se na f"igura 17, que o acúmulo de· 

í-it.omassa em Caupi t-oi sémenhant.e com os de cont.eúdo de N 

(figura 12)~ diferenciando apenas no fat.o que mesmo aos 89 

os 

foram similares (figuras 12 e 18:>. Também en1 Caupi o 

acúmulo de N & de fit.omassa pela plant.a durant.& t.odo o 

ciclo .foram proporcionalment.e semelhant.es (figura 19). 
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Variaçãó sazonal no acúmulo de fi t.oma:ssa em 

diversas part.es da plant.a <raiz.. caule e J:·olha .. 

e vagem em feijoerio (Negro Argel). Piracicaba 

1989. As barras indicam o erro padrão. A 

ausência de barras signi;fica um valor menor que 

o símbolo indicado. 
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Fil:;ura 15 Variação aos 65 D.o\E no acúmulo de fit.om.assa em 

diversas part.es da plant.a (raiz.. caule e folha .. 

e v3I:;em), ent.re feijoeiro (Neg;ro Arg;eD 

inoculado Elo cont.ro19 <10mM N). Piraoicaba 191:.19. 
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Figura 16 Variação sazonal no acúmulo t.ot.al de fi t.omassa e 

de nif.rogênio em f"eijoerio (Negro Argel). 

• Piracicaba 1989. As barras indicam o erro 

padr-ão. A ausência de barras significa um valor 

menor que o símbolo indicado. 
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Fí~ura 17 Variação sazonal no acúmulo de íit.omas:s:a em 

diversas part.es da plant.a <raiz.. caule ao folha, e 

va~ens)~ em Caupi (BR-05). Pi.racicaba 1989. As 

barras indicam o erro padrão. A ausência da. 

barra signií~íca um valor menor que o simbolo 

indicado. 
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Figura 18 Dist.ribuição aos 88 DAE no acúmulo de ,n t.omassa 

nas diversas part.es da plant..a ( rai:z;~ caule e 

folha),. e vagem,. ent.re Caupi (BR-05) inoculado e 

cont.:J'ole {10JnM N=>. Piracicaba 19B9. 



I --I -oS 
c: 
o· a -

30 

18 

6 

CAUPI 
ACÚMULO DE N E DE FITOM.ASSA 

600 

360 

120 

1·5 30 45 60 .75 90 

D.A.E. 
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de Di t.ro~ênio e-nt.re Caupi (BR-05) inoculado e 
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6. DISCUSSÃO 

Os resultados obt..idos est..ão de acordo com o 

que t..em sido ob:se-~"''Vado com out..:t'a:s le~umínosas (HUNGRIA 8: 

NEVES. 1986-c; RODRIGUES & SILVEIRA, 1989). ASSÍJll .• 

2 

maio:t'es t..a.xas de assimilação de NH 
;3 

de f'ixação 

CÚln 

de CO 
2 

at.ravés da PEPcase (VANCE et aL.. 1983; SILVERA., 1990). 

O cOl."re.lacionament.o enzimát.ico apl.'esent..ado 

em Ne~l."'o A.l"~el e Caupí. pelas nodulinas PEP cas e ao GS .• 

suas at..i vidades 20 e 21 .• 

respect..ivament.e). _ 1'Ol."aJ11 dil.'et.ament..e pl. ... opor-cionais com a 

at.l vidade da Jnaíol.' par-t.e 

ont..ogênese.. t.ant.o para Rhi:zob'i-um /Negro Ar~el como para 

Bradyrhi:zobium /Caupi. Out.r-as legUJninosas.. ent..re elas soja .• 

alfaf'a. ervilha .• lupinUs .• t.amhém apl.'esent.ar-am esse 

cO~"'.l"e1acionanlent.o .• COJllO se pode verificar eJll t..l".::.thalhos 

publicados de CH-RISTELLER et aI. (1977).; COKER 8: SCHUBERT 

(1981); GADAL (1983).; JESSEM et aI. (1983); VANCE et alo 

(1983).; GROAT et aI. (1984); JESSEM et aI. (1987) e JESSEM 

et aI. <198B). 

Conconú t.ant. enlent. e .• at..ivi dades de 

PEPcase e GS se l."elacionar-am p08i t.i vament..e com a i~ixação 

biológica de nit.ro~ê-nio.. como pode ser vist.o at..ravés das 

~ 

I .' 9 e 

Caupi. Est.a relação exist.ent.e ent.~"'e PEPcase e GS com a 
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Figura 20 CO.1're-lac:i o n a mento e-nt.re- as at.i vidades d4'.lS 

enzimas ni t.~~ogenase e PEPcase.> duran.te a 

ontogênese do í'eijoeiro e Caupi.. at.ravés de 

1'e~1'essãb linear. 
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enzimas ni t..1'ogenase e GS.. dUJ.'ant..e a ont.ogênese 

do í'eijoeü'o e Caupi.. at.ravés de regressão 

linea1'. 



fixação 

vários 

biológic~ 

aut..t:.'H'es .' 

do ni t.l'ogénío 

eles 

t.c:lmbt~m já f'oi 

GROAT et ai. 

(1983); JESSEM et aI. (1987); lESSEM et ai. <1981:3). 

52 

l.'elat.ada por 

(981); GADAL 

o cOl."l.,elacíonament.o posit.ivo 

das enzimas PEPcase.. GS 

exist.ent.e ent.re 

at.ividades 

pressupõem que essas enziJnas são ínt..el.'·dependent.es uma com a 

out.l'a dent.l'·o do nódulo, pO.l'ém l.'elacionadas diJ.'et_.ament.e 

dent.l.'o do 

l·elacionaJnent.o d.iret.o 

hipót.ese de SILVEIR-\ & 

PEPcase e GS não são 

simbi6t.ico. A exist.ênc.ia de 

ent.re essas enzimas 

VITORELLO (1989)" de que 

at.i vadas pela rú t.l.'ogenase,. 

1 .... eí'orç;3 a 

as. enzimas 

apesar de 

Os result.ados encont.l.'ados reí'ol'çam a idéia 

de que est.as nodulinas podem ser ut.ilizaclas como m3l'cadol."es 

genét.ico-bioquímicos de vaJ.'iação na eí'iciência de fixação 

de N (jESSEN et al.,. 1987,; JESSEN et al.,. 1988). Além 

disse>, most.r,am t.ambem.. a exist.ência de ~randes .... ariações 

sazonais ao longo da ont.og:ênese das plat"lt.as,. sendo assim,,' 

necessário a padronização da idade das plant.as pal. .. ,a est.udos 

cOJnp;au ... at.i·\1os ent,1'''e cult.ivares. 

Como já foi apresent.ado ant.eriorment.e 

(fig:uras 4,. 6 e 8), a cult.ivar Neg:ro Arg:el apresent.ou dois 

picos para as at.i vidades de ni t.rog:enase,. GS e PEPcase" que 

:foram diret.ament.e :t"elacionadas com aumen't.o.s no peso dos 

nódulos. Não. se sabe ao cert.o a C3usa da exist.ência de um 

pico. Foi obsel.'vado. que aos 39 DAE havia a 

p:t'esença de nódulos senescent.es e nódulos jovens devido a 

uma reinfest. .. ~ão. e supõem-se que est.a reinfest.ação possa 

se:t' o mo.t.ivo do s~"'~iment.o do. segundo pico em Neg:t'o Argel" 

dUl'a,1"lt.e o período de enchiment.Q médio das vagens (46 DAE). 

" 



Em Caupi. meSJno com a oco1'1'ência de um unico 

pico na at..ividade das enzimas PEPcas8-.. GS e nit..rogenase 

(t.ant.o expressa p01' plant.,a COU10 por grama de nÓdulo) 

dt.u"ant..e a ollt..ogénese.. as plant..4:ls inoculadas desenvolveJ.·am 

semelhant..ement..e <:lO cont.role-iOmM N {í'igUl.'a Hn. Talvez a 

llão exis t.ência de wn segundo pico pode 

devido a predomin.:àneia de alt..os valol.'es da <:lt..i vidade das 

dos nódulos e a at...ividade 

enzimas PEPcase.. GS e !"li t.1"ogenase.. p.::tl.'a ambas associações .• 

raz com que est.udos relacionando mat.é1'ía í~resca ou peso 

médio dos nódulos com as enziJn.as acima ci t.adas e/ou com a 

fixação simbiót.ica 

ímport.ânci.a 

simhiót.ico. 

d.a 

de N . sejam 
2 

feit.os sabe.l" a 

nodu.J.a:r. na el"iciência do processo 

o sist.ema simbiót.ico permaneceu at.ivo at.é o 

de enchiment.o médio das vagens .• senescendo 

junt.ament..e com a plant.a Est..e 1"esult.ado cont..l .... adiz com os 

t.rabalhos publicados ant.e.l"iol."ment.e que 1"elat.aram sobre o 

sist..ema simbiót..ico senescer ant.es Est..as duas 

simbioses .Rhi2oboí·um/Ne~1"o Ar~el e Bradyrhizoboi1.lm/Caupi são 

conhecidas conlo eí'icient.es í'ixadol'as de ni t.rogênio. eu} 

condi.ç:ões ót..imas para seu desenvolviment..o (HUNGRIA &: NEVES .. 

1987.; BARRADAS et aI .• 1989.; RODRIGUES et al.. 1989). 

o fat..o das: plant..as inoculadas não t..el. .... em se 

di;ferenciados vísualment..e em ~'elação ao cont.role (10mM de 

NO~), indica que as plant..as que ut.ilizaram o N 
2 

í'oram t..ão 

eficient.es 

de 

quant.o 

al~uns 

que receberanl 

onde 

N-inor~ânico. Isso 

plant..as cont.role 

obt.iveram um desenvolviment.c muit.o superio~" em ~'elação as 

que ~'eceberaJn N 
2 

conlO única font.e de ni t.ror;êruo. 



A dí.í'erença no conteúdo de N t.ot.al e a(;!úmul0 

nas va~ens ent..re plant.as ínocul;21da e 

cont.~"'ole.. t.ant.o em Negro A l.'g: el como em Caupí (í'i~u~"'as 11, 

15.. 13 e 18. respec\:'ivameni:..e) i'oi devido a di.:fereJ"lça do 

estado t'isiológico existent..e ent..~"'e as planta..:;; C01)t..~'ole e 

inoculas .. de apl.'oximadament.e 3 dias em Negl.'o Argel e 6 dias 

E.'Jll Caupi. A di.í'el~ença de porcent.agem no cont.eúdo de N-t.ot .. al 

e acúmulo de fit.omassa ent.re àS cult.ivaJ.'E!-s.. f'oi de'vido 

NegJ.'o AJ.'gel 

t'isiológico 

cult.ivar. 

e Caupi não est.al.'em 

quando .:foi realizado 

si t.. uados 

a últ.ima 

no JneSD10 est.ado 

colet.c:a de cada 

A ut.i.lização de 10mM de nít..rogênio para o 

cont...role i'oi baseado num experiment..o ant.e~"'ior ut.ilizando 

várias concent.rações de N (O.; 2 .• 5; 5 .• 0.; 7 .• 5.; 10 e 15m;"D.~ 

onde com 10mM as plant..as se desenvolveram melhoJ.'. 

A despeit..o de Caupi t.er apresent.ado um 

cl.'esciment.o de nódulos no í-inal do ciclo de experiment.ação 

(ver aument.o no peso médio de nódulos .:fig. 3), 

observou-se wn acent.uado descrécimo nas at.ivid."ldes das t.rês 

enzimas após o período de enchiment.o médio das: "pagens. Ist...o 

pode sugerir com cont.role genét.ico-t'islológico no ní'veis 

das nodulinas. 
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'{. COi'i"CLUSÃO 

1'\s at.ividades das enzlmas PEPc.ase .• as e nit.~'o~eJ"laSe~ nos 

nódulos.> í~oraJll posit.ivament.e relacionadas eJ"lt.~'e si e com 

a í"i:<açâ"o de N em í-'eíjoel.'ío e em caupi~ 
2 

As at.ividade de PEPcase~ as e nit.ro~enase apl. ... ese-nt..a;1'am 

UJn modelo de variação sazonal que díf'e~'eriraJn ent.re si 

ao lon~o da ont..o~ênese das duas espécies; 

As at.ividades de PEPcase .• as e nit.ro~enase ap~"'esent..al."'aJn 

dois picos em :feijoei:1"o: o primeiro na í'loração e o 

seg:undo na í'ase de enchiment.o médio das va~ens_ Caupi 

apresent.ou sempre um pico nas: at.ividade das enzimas, na 

:fase de enchiment.o das va~ens. 

É provável que as aç~es. das enzimas PEPcase.. GS e 

ui t.rog:enase nos nódulos: estejaJll sínerg:ist.ícaJuent.e 

int.eg:radas no processo g:lobal de í'ixaçâ"o simbiót.ica de 

N. 
2 
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V.3l.'iação diá~"'ia . da t.empe:t"'at.ura no int.erior da 

!:l~.a d~ v~~~t,lÕ!!r~t:>.~ 1'i'!..J~,..nt..Q. c J>~.1'iodo d .. 

condução do experiment.o 
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Valores de pH da solução nut.rit.iva quando 

seriam descart.adas. 
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APE;NDICE 3. Númer-o, peso da mat.ér-l.a i~r-esca e peso médio 

dos nódulos de f"eijoeir-o <Negro Ar-gel), ao 

longo do t.empo. 

D.A.E. Númer-o de Mat.éria f"r-esca 
nódulos denódulos 

~ j. 

X O' X O' 

16 157 ~.1 0.47 0.054 

25 371 10.1 1.63 0.043 

32 442 7.0 2.08 0.125 

36 567 22.9 2.33 0.212 

29 543 17.9 3.94 0.314 

43 575 41.3 3.68 1.093 

46 666 7.5 5.60 0.296 

51 619 46.9 5.48 0.495 

58 474 17.6 3.76 0.496 

68 580 60.3 3.73 1.018 

- 2 
Xcv c B,649 13,476 

1 - e~"'r-o padr-ão da respect.iva média 

2 - média do coef"icient.e de var-iação 

Peso médio de 
nódulos <mg) 

- j. 

X O' 

2.99 0.195 

4.39 0.127 

4.70 0.261 

4.11 0.358 

7.25 00403 

6.39 1.770 

8041 0.362 

8.89 0.587 

7.87 0.793 

6.32 1.293 

10,7S9 
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APÊNDICE 4. At.ividade expressa po~'" plant.a das enzimas 

D.A.E. 

16 

25 

32 

36 

39 

43 

46 

51 

58 

68 

- 2 
Xcv = 

PEPcase.. GS e 

í~eijoeiro 

ont.ogênese. 

At.ividade- da 
PEPcase 

.1 

X O' 

66 3.4 

210 9.1 

328 19.3 

170 14.5 

313 23.6 

386 26..2 

491 33.1 

182 18.5 

23 9.0 

8 5.2 

10 .. 789 

(Negro 

At.ividade da 
{:jS s: 

.1 

X r.-'Y 

3.41 1.906 

23.28 1.127 

27.09 2.567 

25.34 2.513 

39.39 7.536 

33.33 3.378 

61.92 4.286 

45.04 4.738 

12.28 2.901 

13.27 4.547 

1 . .502 

.1 erro padrão da respect.iva média' 

2 - média do coeí~icient.e de variação 

de nódulos 

ao longo 

.i\; t.i vidade da 
nit.rogenase 

_ _ 1-

X O' 

21.61 2.661 

48.98 0.244 

19.09 2.100 

27.68 2.483 

21.60 4.391 

38.78 2.227 

36.37 5.703 

6.19 1.648 

2.14 1.770 

1.~867 

de 

da 
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AP~NDICE 5. A t..i vidade expressa por g:rama de nódulos das 

enz1Jru':ls PEPcase,. GS e ni t..rogenase de nódulos 

de feijoeil.'o {Ne~ro 

ont..cigênese. 

D.A.E. At..ividade de A t..i vi dade de 
PEPcase as 

.t .t 

X (.'Y X Cf 

16 141 9.24 6.47 3.199 

25 129 4.09 14.29 0.363 

32 158 8.00 12.97 OA60 

36 73 7.05 10.89 0.539 

39 81 8.00 9.83 1.122 

43 104 5.26 9.07 0~187 

46 88 7.06 11.03 0.267 

51 34 5.02 8.20 0.187 

58 6 1.76 3.43 0.938 

68 2 0.75 3.43 0.225 

- 2 
Xcv =:I 16.940 16,.940 

.t - erro padrão da respect.iva média 

2 - média do coeí~icient.e de v31 .. i~ão 

ao longo da 

At..ivídade de 
nit..ro~enase _ _ .t 

X f-'Y 

1.80 0.222 

4~08 0.021 

1.59 0.175 

2.56 0.393 

1.97 0.235 

3.23 0.185 

3.03 OA76 

0.32 0.172 

0.18 0.147 

58,488 
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AP:f!NDICE 6. Cont.eúdo de 

caule+í~olha e vagens, enl f~eijoeiro {Negro 

D.A.E. Cont.eúdo de N Cont.eúdo de N Cont..eúdo de N 
eln raiz enl caule+í~olha enl vagens 

.t. :1 !I. 

X ~..,. X e- X (7 

16 8.16 0.482 25.3 1.84 

25 ·6.92 0.533 55.7 1.82 

32 6.24 1.180 74.7 4.36 

36 7.47 1.341 98.5 2.69 

39 1.65 Q.842 209.3 26.94 

·13 2~32 0.737 181.7 14.41 

46 1.85 0~324 308~0 3.63 6.82 0.045 

51 4.20 0.711 254.3 23.90 12.79 1.353 

58 9.45 1.116 235.4 25.35 22.06- 3.535 

68 2"2.60 12.0:13 369.3 25.53 33.60 2.534 

- 2 
Xcv = 8.891 6.942 9.0495 

r 
:1 erro padrão da respect.í va média 

2 - média do coeí~icient..e de variação 



APf';NDICE 

D.A.E. 

16 

25 

32 

36 

39 

43 

46 

51 

58 

68 

_. 
2 

Xcv = 

..,. 
I • Acúmulo 

caule+í'olha 

Fít.o~sa da 
~'aiz 

.1. 

X o 

0.390 0.0033 

0.323 0.0145 

0.280 0.0120 

0.313 0.0153 

0.503 0.0118 

0.470 0.0722 

0.490 0.0841 

0.667 0.025"2 

0.690 0.1150 

0.883 0.0470 

8.0144 

de 

e vag:ens .• 

Fit.omassa do 
caul e-+j'olha 

.1. 

X Cf 

0.69 0.032 

1.35 0.043 

1.B3 0.161 

2.75 0.080 

8.17 0.497 

6.0B 0.441 

7.79 0.141 

7.41 0.618 

5~01 1.178 

5.54- 1.397 

6.238 

.1. - e1."ro padrão da l:"espect.i va média 

2 - média do coeí'icient.e de val'i.ação 

7'0 

nas part.es 1.'aiz .• 

em .f"eíjoerio {Neg:1.'o 

Fit.omassa das 
vag:eJ"lS 

:i 

X o 

1.84 0.066 

3.65 0.439 

7.36 0.407 

12.38 1.054 

7.5443 
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APÊNDICE 8. Número., peso da matJéria fresca e peso médio 

dos nódulos de Caupi (BR-05).> ao lon~o da 

ont.o!;ênese. 

D.A.E. Número de Mat,é~"'i.a í'l, ... esca 
nódulos denódulos 

.1 í 

X c~ X rY 

16 

31 67 2.9 0.46 0.018 

38 82 6.6 0.84 0.025 

45 151 6.2 1.57 0.093 

52 129 15 3.26 0.445 

57 151 15 3.85 0.269 

61 135 10 3.98 0.267 

68 179 32 5.92 0.491 

78 318 12 6.33 0.244 

88 213 20 8.04 0.147 

- 2 
Xcv = 8,649 6.353 

í - erl."O padrão da x-espect,i va média 

.2 - média do coeí'icient,e de vaJ, ... iação 

Peso médio de 
nódulos (me') 

_ ~.1 

X a 

6.92 0.00020 

10.38 0.00108 

10.41 0.00024 

25.13 0.00047 

25.76 0.00156 

29.44- 0.00063 

35.82 0.00754 

19.99 0.00110 

38.60 0.00457 

8.181 
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APÊNDICE 9. A t.i "idade expressa p01' plant.a das enzim.as 

PEPcase .• GS e nit.ro~enase de nódulos de Caupi 

(BR-OB). ao lon~o da ont.ogênese. 

D.A.E. At.ividade da At.ividade da 
PEPcase es s 

.1 ~ 

X o- X c.y 

-~---_. 

1é. 

31 41 2.5 5.02 0.383 

38 81 1.9 9.46 0.279 

45 164 4.7 16.39 0.664 

52 396 46.8 37..32 4.5S"ó 

57 476 33.7 42.87 4.319 

61 535 40.4 50.14 4.311 

68 497 28.9 53.26 5.984 

1'8 440 10.2 67.69 1.245 

88 506 51.7 67.11 7.063 

_. 
2 

Xcv = 5.750 7.839-

.1 - erro pad:l"'ão da 1'espect.i va média 

2 - média do coeí'icient.e de va1"iação 

At.ividade da 
nit.rogenase _ _ .1 

X !,.'f 

10.23 0.57 é. 

19.23 2.094 

28.86 1.630 

60.16 B.533 

93.56 7.579 

73.83 5.942 

68.11 1.393 

43.59 ·6.565 

22.74 9.097 

17.330 
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APENDICE 10. At.ividade expressa por ~.l'ama de nódulos das 

enzimas PEPcase~ GS e nit.ro~enase de nódulos 

de Caupi (BR-05) .. ao 10n~o da ont.osênese. 

D.A.E. A t.ivi dade de A t.ividade de 
PEPcase G'C' '....;> 

1- 1. 

X ." Cf X Cf 

16 

31 90 3.44 10.79- 0.405 

39 97 1.97 11.28 0.442 

45 105 3.97 10.47 0.246 

52 122 3.65 11.52 0.314 

57 124 0.80 11.10 0.457 

61 134 2.80 12.58 0.235 

68 84 2.70 9.01 0.831 

78 69 1.13 10.72 0.344 

88 62 5.22 9.37 0.939 

_. 
2 

Xcv = 3.742 4.762 

1. - el. .. .l .. o padrão da respect.iva média 

2 - média do coeí'icient.e de variação 

At.ividade de 
nit.rosenase 

- - j, 

X Cf 

2"2.07 0.916 

2"2.82 2.051 

18.39 0.281 

18.83 2.354 

24.27 0.593 

18.84 2.375 

11.66 2.070 

6.98 1.307 

2.82 1.136 

15.050 
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AP:E:NDICE 11. Cont.eúdo de ni t.ro~ênio nas part.es l.'aiz .• 

caule+í~olha e va~ens, em Caupi (BR-06).. ao 

lon~o da ont.os:ênese 

D.A.E. Cont.eúdo de N Cont.eúdo de N 
eJJl raiz eJn caule+f· olha 

~ .1 

X (..." X c~ 

16 5.23 0.477 14.8 3.611 

31 3.03 0.197 19.6 0.886 

38 4.39 0.227 56.4 0.950 

45 6.24 0.574 107.5 4.639 

52 12.35 0.424 182.9 12.101 

57 11.57 1.225 225.9 24.359 

61 20.57 1.544 248.0 17.005 

68 18.57 0.543 309.7 36.234 

78 25.27 2.070 451.3 34.011 

88 24.93 1.199- 472.4 42.280 

- 2 
Xcv = 6.831 9.179 

j - erro padrão da respect.i va média 

2 - média do coeí~icient.e de vaJ.'iação 

Cont.eúdo de N 
elll 'va~ens 

~ 

X f.."Y 

17.34 8.704 

89.48 39.766 

41.350 
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APÊNDICE 12. Acúmulo de 1'1 t.omassa nas part.es raiz. 

caule+t'olha e vag-ens, em Caupi (BR-OS).. ao 

longo da ont.ot;ênese. 

D.A.E. Fi t.omassa da Fi t.omassa do 
l-aiZ caul e+t'olha 

.1 .1 

X Cf X t.."'" 

16 0.277 0.0033 0.63 0.037 

31 0.183 0.0145 0.55 0.029 

38 0.263 0.0120 1.32 0.025 

45 0.450 0.0153 3.27 0.047 

52 0.690 0.0115 5.70 0.312 

57 0.647 0.0722 6.81 0.647 

61 1.093 0.0841 8.89 0.7'31 

68 0.930 0.0252 11.83 0.734 

'i'8 1.460 0.1150 16.99 1.676 

88 1.673 0.0470 24.38a 1.319 

- 2 Xcv = 5.1629 6.0049 

.1 - erro padrão da respect.i va média 

2 - média do coeficient.e de variação 

Fit.omassa das 
vagens 

:1 

X C' 

0.36 0.1965 

2.63 1.0303 




