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MARCHA DE ABSORÇAO DO NITROGENIO
DO SOLO, DO FERTILIZANTE E DA FIXAÇÃO
SIMBIOTICA EM CAUPI (Vigna unguiculata (L.) \Valp.,)
E FEIJÃO COMUM (Phaseolus vulgaris L.)
DETERMINADA USANDO 15N
Autor: MARCIANO DE MEDEIROS PEREIRA BRITO
Orientador: PROF. DR TAKASIIl MURAOKA

RESUMO

Dois experimentos foram realizados com caupi (cv. CNC
x 284-4E) e feijão (cv. Carioca), em casa de vegetação, utilizando vasos
com 5 Kg de terra (LE), com os objetivos de avaliar, através da técnica da
diluição isotópica- 15N e como plantas controles arroz e soja não nodulante:
a) as contribuições relativas das fontes de N (N2-fixação simbiótica, N-solo
e N-fertilizante) aos 17, 24, 31, 38, 47, 58, 68 e 78 dias após a semeadura
(DAS). Comparou-se também duas técnicas para avaliação da fixação de
N2 : método isotópico (DI) e método da diferença (MD) (Exp. l ); b) Os
efeitos das doses de N (2, 15, 30, 45 e 60 ppm de N-uréia) aos 23, 40 e 76
DAS sobre a fixação simbiótica de N2 (Exp. 2). Durante as amostragens
avaliou-se a atividade da nitrogenase e na parte aérea das plantas
determinou-se a massa seca (MS), N-total (QNT) e 15N.
Os resultados permitiram as seguintes conclusões:
- No Exp. 1, o acúmulo de MS e de N absorvido (QNT) aumentaram
significativamente em cada época de desenvolvimento das culturas, sendo
maior no período de enchimento das vagens e maturação fisiológica (MF)
(58-78 DAS para caupi e 47-78 DAS para feijão).
- Na MF (78 DAS), o caupi acumulou 706,32 mg N/planta, 93% do qual

xviii
derivado da fixação (%NfiJ, 5,8% vindo do solo (%NPPS) e 1,2% do
fertilizante (%NPPF). Da máxima QNT acumulada pelo feijão aos 68 DAS
(298,12 mg N/planta), esses valores foram de 83%, 13,6% e 3°/4,
respectivamente.
- As baixas contribuições relativas do N do solo e do fertilizante para o N
das vagens evidenciaram que a maior fonte de N para esses órgãos foi o
Nfix (95 e 89% para caupi e feijão, respectivamente).
- Os resultados de %Nfix e QNfix pelo feijão e caupi aos 31, 38, 47, 58, 68
e 78 DAS (controle = arroz) e 31, 58 e 78 DAS (controle = soja não
nodulante), indicaram de um modo geral boas concordâncias entre o DI e
MD.
- Arroz e soja não nodulante foram adequadas plantas controles durante os
períodos citados acima, porém não válido para as demais épocas ( 17 e 24
DAS) devido a influência do N da semente, principalmente para soja não
nodulante.
- No Exp. 2, a QNftx vanou de 130,46, a 207,53 mg N/planta (55,59 a
81,49%) para caupi e de 123,73 a 170,64 mg N/planta (55,06 a 71,89%)
para feijão, dependendo da quantidade de N aplicado. As baixas
temperaturas influenciaram nesses resultados.
- A aplicação de 45 e 60 ppm de N tiveram pouco efeito adverso na %Nfix
de caupi e feijão.
- Os experimentos confirmaram a potencialidade que a associação da cv.
CNC x 284-4E com a estirpe CM 1528 31-3 tem, de substituir a adubação
nitrogenada, quando condições de solo e da planta permitem uma plena
simbiose, dispensando inclusive a adubação nitrogenada de arranque.
Todavia, a associaação cv. Carioca/CM0l 31-3 necessita de uma dose de
arranque (15 ppm de N) para obtenção de produções econômicas aceitáveis.

xix

ABSORPTION TIME COURSE OF NITROGEN FROM
SOIL, FERTILIZER AND SYMBIOTIC FIXATION 1N
CO\VPEA (Vig11a u11guiculata (L.) Walp.) AND BEANS
(Pltaseolus vulgaris L.) DETERMINED BY 15N
Author: MARCIANO DE MEDEIROS PEREIRA BRITO
Adviser: PROF. DR. TAKASHI MURAOKA
SUl\tlMARY

Two experiments were carried out in green-house with
cowpea (cv. CNC x 284-4E) and common bean (cv. Carioca), using pots
with 5 Kg soil (Red Yellow medium texture latosol). The objectives of the
experiments were to evaluate, through the 15N-dilution technique and using
rice and soybean plants as standard crops, the following: a) Relative
contributions of N sources (symbiotically fixed N, Soil-N and Fertilizer-N)
at 17, 24, 31, 38, 47, 58, 68 and 78 days after sowing (DAS). Tow
techniques for evaluating N2 fixation, namely, the isotopic (ID) and the
difference methods (DM), were also compared (Exp. 1 ). b) The effects of
N rates (2, 15, 30, 45 and 60 ppm urea-N) at 23, 40 and 76 DAS on the
nitrogen fixation by the crops (Exp. 2). During the samplings, the
nitrogenase activity were evaluated and plant above ground parts were
colected for the evaluations of dry weight (DW), total N and 15N.
The following conclusion were drawn:
First Experiment:
- The accumulation of plant DW and N taken up (QNT) increased
significantly in each growing stage of bean and cowpea. This accumulation
was sensibly greater in the pod filling and physiological maturation stage
(PM) (58-78 DAS for cowpea and 48-78 DAS for bean).
- Cowpea accumulated, at PM (78 DAS), 706.32 mg N/plant, 93% of which
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derived from the fixation (%Ndfa). 5.8% from the soil (%Ndfs) and 1.2%
from the fertilizer (%Ndfl). The highest value of QNT for bean plants was
298.12 mg N/plant, of which 83%, 13.6% and 3%, respectively for %Ndfa,
%Ndfs and %Ndff.
- The low relative contributions of soil and fertilizer N to the pod N
evidenced that the major N source for the formation of these organs was
the fixed N (95 and 89% for cowpea and bean, respectively).
- The results of N fixed by cowpea and bean at 31, 38, 47, 58, 68 and 78
DAS (rice as standard crop) and 31, 58 and 78 DAS (soybean as standard
crop) indicated good agreement between the two methods (ID and DM).
- Rice and non nodulating soybean plants were adequate standards in this
pot experiment condition and period above mentioned. ,However, this was
not the case for the other periods (17 and 24 DAS) due to the effect of seed
N, mainly for soybean.
Second Experiment:
- The Ndfa ranged from 130.46 to 207.53 mg N/plant (55.59 to 81.49%)
for cowpea and 123.73 to 170.64 mg N/plant (55.06 to 71.89%) for bean,
depending the rate of applied N. The low temperature affected nitrogen
fixation.
- The application of 45 and 60 ppm N had little adverse effect of the
nitrogen fixation of cowpea and bean.
- The experiments confirmed the potentiality presented by the association
of cowpea cv. CNC x 284-4E with CM 1528 31-3 strain for substituting
totally nitrogen fertilizer application, when soil and plant conditions allow
complete symbiose, excempting even the starter N fertilizer. However, the
association bean cv. Carioca/CM 01 31-3 needs started N fertilizer (15 ppm
N) for obtaining acceptable economic yelds.
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l.INTRODUÇÃO
As leguminosas, tanto Caupi (Vigna unguiculata (L.)
Walp.) como feijão comum (Pliaseolus vulgaris L.) são as culturas mais
importantes no Brasil do ponto de vista sócio econômico e, apesar da
atual situação conjuntural, prosseguem em condições de culturas
marginais no nosso país.
A carência energético-protéica é apontada como a
principal causa da prevalência da desnutrição, que contribui para elevar
os índices de problemas sociais nos países menos desenvolvidos
(TEIXEIRA & ROCHA, 1988). O feijão comum e caupi dentre outros
contribuem para suprir tal deficiência, constituindo fonte mais acessível
de proteínas. Além disso, por serem leguminosas, parte das suas
necessidades de nitrogênio é suprida através da fixação simbiótica do
nitrogênio atmosférico (N2). O sucesso na formação de uma simbiose
funcional é dependente de muitos fatores não sequencionais tais como:
fisicos, ambientais, nutricionais e biológicos.
A capacidade de fixação do nitrogênio pelo feijoeiro
parece não ser tão eficiente como na cultura da soja, que praticamente
dispensa a adubação nitrogenada. Para obtenção de rendimentos
econômicos, é essencial portanto, uma suplementação nitrogenada,
principalmente até que a nodulação esteja plenamente estabelecida para
que o desenvolvimento da planta não seja afetado pela falta de
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nitrogênio. É necessário, no entanto, uma dose de nitrogênio que
proporcione esse bom desenvolvimento da planta, mas que ao mesmo
tempo não venha prejudicar a fixação do nitrogênio.
Constitui um requisito importante qualquer programa
objetivando estudos da fixação biológica do nitrogênio, dispor de um
método adequado para medir com precisão a quantidade de N que as

culturas obtenham mediante a fixação (HARDARSON & DANSO, 199�1/
_
Existem vários métodos que podem ser usados para estudar o N fixado
simbioticamente ( 15 N - técnicas isotópicas, método da diferença, método
do ureídeos, avaliação dos nódulos, balanço do N, redução do acetileno)
(PEOPLES & HERRIDGE, 1990), cada um apresentando vantagens e
desvantagens. Desses, porém, o método de diluição isotópica (usando
15

N) é o único que permite a quantificação integral direta do N fixado,

não determinando apenas a taxa de fixação no momento da amostragem,
mas também permitindo distingui-lo do N derivado do solo ou
fertilizante. No entanto, apesar de atualmente a maioria das pesqmsas
considerar a diluição isotópica -
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N como método mais preciso, ainda

existem algumas discordâncias no meio científico.
Um experimento de casa de vegetação foi portanto
estabelecido com o propósito de:
a) Avaliar as contribuições relativas das fontes de nitrogênio (N2-fixação
simbiótica, N-solo e N-fertilizante) no desenvolvimento do caupi e feijão
comum ao longo do ciclo.
b) Avaliar os efeitos das doses de nitrogênio na forma de uréia
(CO(NH2)2) sobre a fixação simbiótica de N2 em caupi e feijão comum
durante todo ciclo dessas culturas.

3
e) Comparar duas técnicas para a avaliação da fixação simbiótica de N:
método isotópico X método da diferença.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Importância das culturas
A situação mundial das leguminosas de grão não é boa,
p01s sua produção, além de ser baixa, em relação aos cereais, não
acompanhou a explosão populacional, oscilando em tomo de 45 milhões
de toneladas por ano (VIEIRA, 1988). Entre as leguminosas, as culturas
de feijão (Phaseolus vulgaris L.) e caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.)
desempenham um papel importante, corno componente na alimentação
humana. Essas culturas são amplamente cultivadas, aceitas e consumidas
em muitos países tropicais e subtropicais.
Segundo

dados ·

fornecidos

pela

FOOD

AND

AGRICULTURE ORGANIZATION (1991), a produção mundial de
feijões secos, em 1990 numa área de 26,7 milhões de hectares foi de
aproximadamente 16,42 milhões de toneladas, com um rendimento de
617 kg/ha. No Brasil, segundo dados da mesma instituição, numa área de
4,7 milhões de hectares, a produção foi de 2,2 milhões de toneladas com
um rendimento de 477 kg/ha. Tanto a FAO (1991) corno o ANUÁRIO
ESTATÍSTICO DO BRASIL (1991) incluem nos dados de área colhida,
produção e rendimento, todas as espécies de Phaseolus e Vigna.
Para VIEIRA

(1988), somente duas espécies de

leguminosas são realmente importantes no Brasil: o feijão e o feijão
macassar (caupi) e em seguida vem o feijão-fava, cultivado em maior ou
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menor extensão em todos os estados, mas cuja produção total está longe
de alcançar a significância conseguida por aquelas duas espécies.
Acrescenta o mesmo autor que a soja ainda não faz parte de nossos
hábitos aliment�es, sendo utilizada como oleaginosa e na alimentação
animal.
O caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é nativa da
África (ELHASSAN & FOCHT, 1986; LATUNDE-DADA, 1990) e é
uma importante fonte de proteína para uma quantidade apreciável de
pessoas no oeste africano, nordeste do Brasil (STAMFORD, 1978;
EAGLESHAM, 1981; LATUNDE-DADA, 1990), sudeste da Ásia
(AHMAD, 1981; ELHASSAN & FOCHT, 1986), América Central,
Austrália, Caribe e Estados Unidos (Georgia, California e Texas,
contribuem aproximadamente com 65% do total da produção nesse país)
(FERY, 1981; FERY, 1990).
Rachie 1 (1985) citado por FERY (1990), estimou que
a produção anual de caupi pode exceder a 2,5 milhões de toneladas de
grãos em 9 milhões de hectares, e que o Continente Africano produz
aproximadamente dois terços da produção total do mundo. STEELE et
al (1985) e FERY (1990) apontam que os principais produtores de caupi
são Nigéria, Brasil e Níger; esses três países produzem anualmente três
quartos da produção dessa leguminosa. Watt2 (1983) citado por STEELE
et al (1985) afirma que a cultura no Brasil produz cerca de 0,6 milhões
de toneladas anualmente.
1

2

RACHIE, K.O. Introduction. ln: SINGH, S.R. & RACHIE, K.O. Cowpea
research,production and utilization. Wiley, New York. p. XXI-X.XVIII, 1985.
WATI, E.E. The IITA/EMBRAP AffiCA Cowpea Program in Brasil. Internai report
of the Intemational Institute of Tropical Agriculture Ibadan. IITA. 1983.
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As sementes de caupi apresentam altos teores de
proteínas, geralmente entre 19 a 26% (FERY, 1981; LANGER & HILL,
1982) e seu conteúdo de aminoácidos é excelente, apesar de ligeiramente
inferior ao feijão c�mum (LEÓN, 1987). A composição das sementes
secas é mostrada na tabela 1.
Tabela l. Composição média nas sementes secas de caupi e feijão
comum (g. l OOg sementes-1 ou, para alguns aminoácidos,
mg.gN- 1)
Fonte
Feijão
Caupi
Composição nas
comum
sementes
3
11,0
11,5
Água
3
22,1
22,7
Proteína (Nx6,25)
1,7
1,6
Lipídeos
3
Carboidratos
3
3,0
Açúcar
3
42,0
Amido
3
45,0
61,0
Total
l
4,2
Fibras
4,3
Aminoácidos
2
360
260
Isoleucina
2
540
450
Leucina
2
460
410
Lisina
2
350
340
Fenilalanina
2
240
210
Tirosina
3
70
75
Metionina
3
50
70
Cistina
3
250
225
Treonina
60
3
70
Triptofano
3
290
280
Valina
1
1. FA0 (1949) citada por AYKROYD & DOUGHTY (1964)
2. Orr & Watr (1957) citados por AYKROYD & DOUGHTY (1964)
3. Paul & Southgate3 (1978) citados por NORTON et aL (1985)
1

FAO - Tablas de composición de alimentos para uso intemational. Roma, 1949.

2

ORR, M.L. & WATI, B.K. Home Economics Research Rep. nº 4. USDA.1957.

3

PAUL, A.A. ; SOUTHGATE, D.A.T. McCance and Widdowson's the composition
of foods. Medical Research Council Special Report nº 297. London:
HNS0.1978.
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Leguminosa bem adaptada às condições brasileiras de
clima e solo, o caupi é bastante cultivado para alimentação humana na
região semi-árida do Nordeste (VIEIRA, 1989; SANTOS, 1990), visando
não só a obtenção de grãos maduros mas também a obtenção de grãos do
chamado "feijão verde" (FERREIRA & SILVA, 1987). Cerca de 70% do
feijão produzido no Nordeste corresponde ao caupi (VIEIRA, 1989).
Potencialmente, essa leguminosa rica em proteína, juntamente com feijão
comum, podem ser produzidas nos solos empobrecidos de N sem adições
de N-fertilizantes, e em qualquer solo sem esgotamento das reservas
nitrogenadas. Os resíduos podem contribuir com N e outros nutrientes
quando incorporados ao solo ou quando fornecido como alimento aos
animais. Entretanto, segundo PEOPLES & HERRIDGE (1990) essas
características desejáveis das leguminosas podem ser satisfeitas somente
quando grandes quantidades de N 2 atmosférico são fixados.
O feijão comum (Pliaseolus vu/garis L.) é nativo da
América Central e do Sul (Gentry 1, 1969, citado por RENNIE & KEMP,
1982; ZIMMERMANN & TEIXEIRA, 1988) e é extensivamente
cultivado nos cinco maiores continentes: África Oriental, América Central
e do Norte, América do Sul, Ásia Oriental e Oeste e Sudeste Europeu
(ADAMS et ai, 1985).
Dentre os principais produtores mundiais de feijão
destacam-se o Brasil, a Índia, a China Continental, o México e os
Estados Unidos (ADAMS et al,1985; TEIXEIRA & ROCHA, 1988).
Segundo F AGÉRIA (1989), aproximadamente 50% da produção está

1

GENTRY, H.S. Origin of the common bean, Phaseolus vulgaris. Econ. Bot.
23:55-69, 1969.
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concentrada na América Latina e no Caribe embora com baixa
produtividade.
A importância

econômica

e social do feijão é

evidenciada pelo contingente de pequenos produtores e pelo consumo
generalizado pela população brasileira (TEIXEIRA & ROCHA. 1988),
justificando,

portanto, esforço de pesquisa para obter melhores

informações sobre essa cultura que é muitas vezes alimento substituto de
proteínas animais.
2.2. Fixação simbiótica do nitrogênio
O nitrogênio é um nutriente para as plantas que
apresenta grande dinâmica de transformações em seu complexo ciclo
biogeoquímico (DE-POLLI, 1988).
Essencial para muitos tipos de moléculas orgânicas,
, sendo exigido em grandes quantidades na produção de proteínas, o
nitrogênio é um dos elementos mais abundantes na terra, porém é na
forma de N2 que ele é mais encontrado ocupando aproximadamente 78%
da atmosfera (WUTKE, 1972).
Em ecossistemas naturais, a fixação biológica do N2 e
a fotossíntese representam os processos básicos responsáveis pela
manutenção da vida na terra, sendo os microorganismos simbióticos os
que contribuem com a maior proporção da fixação de N. Para se ter uma
idéia da importância da fixação biológica do N2, considera-se por
exemplo que, industrialmente, para fabricação de adubos, o nitrogênio
molecular (N2) atmosférico é fixado em condições de altas temperaturas
e pressões e na presença de hidrogênio oriundo de fósseis, processo
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oneroso e dispendioso em energia, pois na forma diatômica, o N2 é
poucoreativo e necessita de muita energia de ativação para ser reduzido
a NH3 (DE-POLLI. 1988).
A. disponibilidade de nitrogênio mineral para as plantas
está na dependência direta da contínua decomposição da matéria orgânica
e da aplicação de adubação nitrogenada, sendo o processo de fixação de
N2 restrito a microrganismos que ocorrem livremente no solo ou em
associação com espécies vegetais (ARAÚJO & HENSON, 1988).
Dos sistemas fixadores mais importantes para solos de
clima tropical, com mais possibilidades de exploração agrícola, destaca-se
o

gênero

Rlzizobium,

reclassificado,

nos

gêneros Rhizobium

e

Bradyrhizobium por JORDAN (1984), ou precisamente, logo após, para
o feijão (Rhizobium leguminosarum

bv. phaseoli) (PINERO et al,

1988) e caupi (Bradyrhizobium sp Cowpea) (JORDAN, 1984).
DE-POLLI et al (1988) comentam que a reclassificação
do gênero RJ,izobium, que era baseada nà espécie de leguminosas da
qual era isolada a bactéria, passou a ser baseada nas características
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e genéticas da bactéria, e que na
fase atual, não melhora em nada a classificação dentro do grupo tropical
(Cowpea)

tendo

Bradyrhizobium

apenas

sido

recomendado

que

após

o

nome

fosse colocado o nome do hospedeiro do qual a

bactéria foi isolada. Acrescentam, que pouco se conhece ainda sobre as
leguminosas tropicais. De fato, FARIA et al ( 1987) obsevaram, somente
em diversas localidades da região sudeste do Brasil, mais 100 novas
ocorrências de espécies de leguminosas arbóreas que nodulam e que
ainda não estavam descritas como nodulantes,

constituindo, portanto,
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uma realização de grande importância, para futuros estudos com biologia
do solo.
"Decididamente as plantas não fixam N2, mas algumas
plantas podem se associar com bactérias fixadoras de nitrogênio" (DE
POLLI et al, 1988). Assim as bactérias do gênero Bradyrl,izobium "são
de considerável interesse científico e econômico por causa de sua
habilidade em produzir nódulos fixadores de dinitrogênio com plantas
leguminosas" (HYNES & O'CONNEL, 1990).
A fixação do (di)nitrogênio é o termo técnico para
conversão da molécula do dinitrogênio à amônia, e esta reação pode se
dar quimicamente ou simbioticamente numa reação catalizada pela
enzima nitrogenase (BOTHE et al, 1983).
V árias enzimas são consideradas de importância para a
fixação do nitrogênio: nitrogenase (reduz N2 até amônia); glutamina
sintetase e glutamato sintetase (enzimas da assimilação da amônia);
fosfoenolpiruvato carboxilase e sacarose sintase (enzimas dó metabolismo
do

carbono);

aspartato

aminotransferase

e

uncase

( síntese

de

transportadores de nitrogênio nos nódulos) (SÁNCHEZ et al, 1991).
HERRIDGE et al (1978) e ATKINS et al (1984), analisando as frações
dos extratos de tecidos nodulares de caupi fixadores de nitrogênio,
constataram a presença de glutamato sintetase e glutamina sintetase mas
pequena atividade de glutamato dehidrogenase. Foram também detectados
altos níveis de uricase e alantoinase.
Leguminosas como feijão e caup1, assim como suas
estirpes de Bradyrhizobium são mais sensíveis ao estresse ambiental, e
condições sub-ótimas para crescimento resultam numa redução da fixação
do N2• O grau de inibição varia de acordo com a umidade do solo
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(ZABLOTOWICZ,et aL, 1981; SAITO et aL, 1984; WALKER &
MILLER, 1986; VENKATESWARLU et aL, 1990), a forma de composto
nitrogenado aplicado (DART & WINDON, 1970; EAGLESHAM et aL,
1983; BEVERLY & JARRELL, 1984; H_INE & SPRENT, 1988; JAMRO
& LARIK, 1988), o cultivar (ZARY & MILLER, 1980; FERNANDEZ
& MILLER, 1985; HUNGRIA & NEVES, 1987; MILLER et aL, 1987),
, a temperatuI'a (GUSS & DÔBEREINER, 1972; ERIKSEN & WHITNEY,
1984;

YOURSTONE

&

WALLACE,

1990),

o

fotoperíodo

(YOURSTONE & W ALLACE, 1990) e outros parâmetros.
2.3. Efeito do nitrogênio mineral na fixação biológica de N2 por
leguminosas

Para OLIVEIRA & THUNG (1988), embora seJa
necessário conhecer as condições de desenvolviménto da cultura do feijão
e o cultivar plantado, para a produção de 1.500 kg de grãos, necessitam
de aproximadamente 46 kg de N, 9 kg de P2O5 , 20 kg de K2O, 8 kg de
CaO, 7 ,5 kg de MgO e 7 ,5 kg de S. Os autores afirmam ainda que para
o feijão continua sendo recomendado aplicação de N, tanto no plantio,
quanto em cobertura, 25 a 35 dias após a germinação.
RACHIE & ROBERTS (1974) relatam que são
necessários para produzir de 600 a 7 50 kg/ha de grãos de caupi, em
diferentes condições de solos, 40 kg de N, 7 ,5 kg de P,40 kg de K, 11,5
kg de Ca, 9 kg de Mg e 4 kg de S. Segundo DANTAS et aL (1987),
considerando um espaçamento de 1,00 m x 0,50 m com duas plantas por
cova (40.000 plantas/ha), um hectare da cultura absorveu 130,1 kg N;
13,7 kg P; 100,5 Kg K; 99,0 Kg Ca; 17,4 kg Mg; 9,5 kg S; 304,6 g B;
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46,7 g Cu; 578,6 g Fe; 974,4 g Mn; 4,2 g Mo e 109,3 g Zn. Os mesmos
autores afirmaram que para uma produção de 1.210 kg de grãos por
hectare, � exportação de macro (kg) e micronutrientes (g) foi de
N= 38,0; P=6,8; K=20; Ca=4,5; Mg=3,3; S= l ,8; a =72,6; C u= l 3,3;
Fe=3 l ,46; Mn=79,9; Mo=l ,9; Zn= 41,l.
O caupi depende do nitrogênio da semente e do solo,
até os 20 dias após a germinação. Havendo condições de solo e da planta
para uma simbiose efetiva é dispensada a adubação mineral nitrogenada.
A partir dos 25 dias da germinação, a necessidade da cultura em
nitrogênio é suprida pela fixação do nitrogênio atmosférico, estendendo
se até a floração o que deverá ocorrer entre os 45 e 55 dias, para as
culturas de porte determinado, e entre 75 e 90 dias para as de porte
indeterminado (OLIVEIRA & DANTAS, 1988). DART & WILDON
(1969) declaram que os nódulos geralmente ocorrem nas raízes primárias
I

durante as 2-3 semanas de crescimento, e são geralmente maiores do que
os nódulos que se formam nas raízes secundárias.
Desenvolvendo estudos com três culturas, R YLE et al
(1979) constataram que os nódulos foram primeiramente visíveis no eixo
da raiz principal de soja, caupi e trevo branco, no quinto, quarto e oitavo
dia respectivamente após a germinação e aparecimento das primeiras
folhas. A maioria dos nódulos desenvolveu leghemoglobina no décimo
segundo, décimo primeiro e décimo quinto dia, respectivamente, após o
aparecimento das folhas primárias.
SPRENT (1979) e SPRENT & SPRENT (1990)
afirmam que é necessário que,~haiª disponibilidade de N combinado para
o crescimento do rizóbio até o início da fixação do N2• Estudos
realizados por EZENDINMA (1964); DART & WILDON (1970);
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SUMMERFIELD et al (1977); AGBOOLA (1978); HUXLEY (1980);
e muitos outros, mostraram que baixas doses de N combinado beneficiam
a nodulação, fixação e produção do caupi. Entretanto EAGLESHAM et
al ( 1983) relataram que at� pouco antes daquela data nenhuma afirmação

conclusiva pôde ser obtida em relação a dose de nitrogênio requerido
para maximizar a nodulação e fixação do N2• Os mesmos autores, ao
realizarem experimento utilizando
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N para avaliar os efeitos das três

formas de N combinado (KNO3 , NH4NO3 e uréia) em duas variedades de
caupi e uma de soja, concluíram que a aplicação de N nas doses de 30
a 180 mg/planta tem efeito sinérgico na fixação de N2 •
Muitas pesquisas tem sido feitas até o momento para
estudar a resposta de leguminosas ao N adicionado. É estabelecido por
vários pesquisadores que altas quantidades de nitrogênio reduz o processo
de infecção nos pelos radiculares (BONETTI, 1982; ABDEL-GHAFFAR
et al, 1982), a massa de nódulos (MILLER et al, 1982; GRAHAM &

SCOTT, 1984; AGBENIN et al, 1990), a atividàde da fixação do N2
pelas raízes noduladas (LIE, 1974; ABDEL-GHAFFAR et al, 1982) e a
quantidade

total

de

N

fixado

(EAGLESHAM et al,

1982b;

SENARATNE et al, 1987; HARDARSON et al, 1991).
O grau de inibição é dependente da concentração e
forma do nitrogênio adicionado (nitrato, nitrito, amônio e uréia) (DART
& WILDON, 1970; LIE, 1974), da época de aplicação do N, das
condições de crescimento da planta, da espécie de planta hospedeira e
estirpe de rizóbio utilizado (LIE, 1974; SENARATNE et aL, 1987).
Interação entre doses de N adicionadas, cultivares de
soja e estirpe de Rhizobium tem sido estudadas, e os efeitos positivos e
negativos de N na fixação biológica do N2. tem sido determinados por
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vários autores (HARDARSON et al, 1984; DANSO et al, 1987;
SENARATNE et al, 1987). RUSCHEL et al (1980) mostraram que
plantas de soja nodulante absorveram mais nitrogênio que plantas não
nodulantes. Isto sugere um efeito sinérgico do N 2 fixado sobre o N
derivado de outras fontes. A aplicação de 25 kg/ha de N mineral deu a
máxima absorção de N. Neste nível, a fixação permaneceu alta, mas com
50 kg N/ha diminuiu a fixação.
O feijoeiro tem apresentado um potencial baixo para
fixação simbiótica de N2 atmosférico, principalmente em solos pobres em
N, e a adubação nitrogenada tem proporcionado acréscimos consideráveis
no rendimento desta cultura. Recentemente HENSON & BLISS (1991)
estudaram a aplicação de 50 a 60 kg N/ha em diferentes estádios de
crescimento em três cultivares de feijão durante três anos. Todos os
tratamentos de N incrementaram a produção, comparado à controle não
adubada. O N aplicado durante o estádio vegetativo forneceu maior
l

produção de sementes do que o N aplicado no plantio, foração, durante
o enchimento das vagens ou aplicação parcelada.
MURAOKA et al (1984) verificaram que a aplicação
de nitrogênio na dosagem de 20 kg N/ha, na forma de sulfato de amônia
ou uréia, proporcionou um aumento considerável na produção de feijão
(2-2,5 vezes sobre a testemunha). Não se observou diferenças entre as
duas fontes tanto na produção como no aproveitamento do nitrogênio.
Observaram ainda que a aplicação de 40 kg N/ha, parcelado ou não, não
apresentou vantagem sobre aplicação de 20 kg na semeadura.
A fixação de nitrogênio em culturas como feijão comum
tem mostrado ser muito sensível a adubação nitrogenada em alguns
estudos (AWONAIKE

et al, 1980; ABDEL-GHAFFAR et al, 1982;
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RUSCHEL et al, 1982) embora feijão fava é tolerante a altas doses de
N combinado (RICHARDS & SOPER, 1979). HARDARSON

et al

(1991 ), usando o método da diluição isotópica constataram que a fixação
. de N em feijão fava cultivado no campo diminuiu com o aumento da
dose de N aplicada, decrescendo de 8 5%, com a aplicação de 20 kg N/ha
para 75 °/o, 60% e 43%, com 100, 200 e 400 kg N/ha, respectivamente.
Concluiram ainda que altas doses de N não podem suprimir
completamente a fixação de N2 em feijão fava.
A inibição da fixação do N2 em plantas de caupi pela
aplicação de N tem também sido constatada em vários trabalhos de
pesqmsa (SUMMERFIELD et al, 1976; MILLER et al, 1982;
BERVELY & JARREL, 1984; ELOWAD et al, 1987).
SUMMERFIELD et al (1976), com base em trabalho
de casa-de-vegetação, estimaram que 25 kg/ha de N aplicado durante o
enchimento das vagens seria suficiente para causar a senescência dos
nódulos dentro de 5 dias.
Pesquisas conduzidas por DART & WILDON (1970),
demonstraram que a nodulação e fixação do N2 em caupi foi influenciada
pelas formas e doses de nitrogênio combinado, resultando em decréscimo
na nodulação com incrementos nas doses de N. Os compostos
nitrogenados inibiram a nodulação na seguinte ordem: nitrato de potássio
< uréia < nitrato de amônio < sulfato de amônio.
BERVELY & JARRELL (1984) observaram que a
fertilização no pré-plantio incrementou a absorção de N mineral e inibiu
a fixação do N2 na fase inicial de crescimento, mas diferenças nessas
medições desapareceram aos 63 DAS.
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GRAHAM & SCOTT (1984), estudando os efeitos de
cinco doses de N (O, 30, 60, 90 e 120 kg/ha) em caupi, verificaram que
a adubação aumentou a produção de vagens, reduzindo porém a
no':fulação. Mais recentemente, AGBENIN et al (1990) avaliando o
efeito de 4 doses de N-uréia (O, 15, 30 e 60 kg/ha em 1986 e O, 15, 30
e 45 kg/ha em 1987), verificaram que caupi. var. Sampea7 respondeu
positivamente, embora não significativamente, a aplicação de N até 30
kg N/ha. Os autores constataram que a aplicação de N inibiu a :fixação.
2.4. Métodos de avaliação da fixação biológica do nitrogênio por
leguminosas
2.4.l. Método da diferença do N-total (método Kjeldahl)

Evidentemente a determinação da quantidade do N
fixado pelas leguminosas é essencial tanto para um melhor entendimento
dos processos envolvidos, ·como para avaliar a importância da fixação
biológica do nitrogênio.
Segundo TRIVELIN (1982) as pnmerras constatações
da fixação biológica do N2 atmosférico ocorreram com a detecção do
aumento do nitrogênio em sistemas vivos, por análise direta do N-total
(método de Kjeldahl). Esse método baseia-se numa digestão "úmida" do
material a ser analisado, onde o N mineral e orgânico é convertido para
NH3 na presença de ácido sulfúrico concentrado e um catalizador. Em
seguida, o NH3 é determinado por destilação ou difusão (BERGERSEN,
1980) e finalmente por titulação ou colorimetricamente (BREMNER,
1965; BERGERSEN, 1980). É um método que requer equipamento
relativamente barato (SPRENT, 1979; SPRENT & SPRENT, 1990).
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O método de Kjeldahl, supõe que plantas fixadoras e
controles crescidas no mesmo solo sob identicas condições, devam
assimilar identicas quantidades de N do solo e fertilizante, para que a
diferença do N total seja somente atribuída a fixação (RENNIE, 1984;
FONSECA, 1985; URQUIAGA & BODDEY, 1987).
Na maior parte dos trabalhos sob esta técnica refere-se
a soJa como planta controle onde são usadas isolinhas não nodulantes
(WEBER, 1966; HERRIDGE, 1982). Com plantas de soja, a diferença
do N total entre as isolinhas nodulantes e não nodulantes é atribuída a
fixação do N2 (WEBER, 1966). Segundo WEBER (1966) ambas isolinhas
apresentam sistemas radiculares diferentes em condições de campo
acarretando diferenças nutricionais entre elas. Isso foi constatado nos
estudos realizados por DEIBERT et aL (1979); WAGNER & ZAPATA
(1982); BODDEY et aL (1984).
Nos estudos com sistemas simbióticos leguminosa
Rhizobium, é necessário o uso de controles adequadas para o desconto
do nitrogênio proveniente do solo (TRIVELIN, 1982), sendo a
determinação da percentagem do nitrogênio calculada pela equação 1
(RENNIE, 1979):

onde:
f = sistema ou planta fixadora de N2
e

=

sistema ou planta não fixadora do N2 (controle)
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HERRIDGE (1982) afirma que há várias técnicas para
se estudar a fixação do N2 e que através de experimentação
cuidadosamente controlada, todos os métodos fornecem estimativas justas
da fixação.
Apesar de seus limites, o método Kjeldahl é muito útil
para conhecer a resposta da inoculação, especialmente em laboratórios
que carecem de equipamento especial para utilização de outros métodos,
entretanto não pode ser utilizado para dar provas concludentes da
capacidade de fixação do N de um organismo (HAMDI, 1985).
O método da "diferença do N-total" é relativamente
simples e pode ser usado facilmente quando somente as análises de N
total estão disponíveis (PEOPLES et al,

1988;

PEOPLES

&

HERRIDGE, 1990). Entretanto, segundo BODDEY (1987) e PEOPLES
& HERRIDGE (1990) por causa da exigência básica de que a leguminosa
e planta controle utilizem quantidades·-·equivatentes de N do solo, à
escolha da planta controle é de maior importância.
Há dois princípios básicos inerentes ao uso do método
da diferença do N-total (VASILAS & HAM, 1984; BODDEY, 1987;
PEOPLES et ai, 1988):
a) O conteúdo de N nas plantas controle não fixadora de N2, seJa
derivado somente do N do solo.
b) As culturas leguminosa e controle assimilem a mesma quantidade de
N do solo.
O ideal é que para os dois tipos de plantas (controle e
leguminosa) os sistemas radiculares explorem o mesmo volume de solo,
tenha a mesma habilidade para extrair o N-mineral, e acumulem o N do
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solo durante o mesmo período de tempo. Mas, nem sempre isso é
possível (PEOPLES & HERRIDGE, 1990; WITTY & GILLER, 1991).
Uma planta controle não fixadora de N2 pode ser:
a) uma não leguminosa;
b) uma leguminosa não inoculada (exige que o solo esteja livre de
Rltizobium nativo efetivo), ou

e) uma leguminosa não nodulante, preferivelmente uma igual a
leguminosa teste (PEOPLES & HERRIDGE, 1990). Todavia, há muitas
vezes diferenças consideráveis entre as plantas fixadoras e não fixadoras
nas suas capacidades de uso de N do solo, acarretando erros nos cálculos
da fixação de N 2 (RENNIE, 1979; RUSCHEL et al, 1979).
De acordo com LEPO & FERRENBACH (1987)
medição do incremento do nitrogênio total fixado pelo método Kjeldahl
em um organismo ou extrato de células livres fornece uma estimativa
direta da fixação de N 2• Entretanto, em sistemas superiores que fixam
nitrogênio, tais como raízes nodulares de leguminosas, a pequena
proporção do nitrogênio adicional fixado pode ser obscurecido pelo erro
experimental do método. Segundo LEPO & FERRENBACH (1987)
métodos tal como esse são adequados para cultura de microrganismos
capazes de fixar altas taxas de N 2 •
2.4.2. Técnica da redução do acetileno

A descoberta por DILWORT� (1966) (em Nedlands Austrália) e SCHÔLHORN & BURRIS (1966) (Wisconsin - EUA), que
o acetileno inibe a redução de N2 pela nitrogenase em extratos de
Crostridium pasteurianum, e que o acetileno (C 2H 2) é reduzido a etileno
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(C2H4)

(produto

determinado

por

espectrometria

de

massa

e

espectroscopia de infra-vermelho) levou HARDY & KNIGHT (1966) a
sugerirem então que essa reação poderia permitir uma nova e sensível
técnica para medir a atividade . da nitrogenase, uma vez que o C2H4
poderia ser medido com rapidez e precisão em cromatógrafo gasoso.
Tomou-se portanto, segundo BOTHE et al (1983) uma técnica padrão
para determinação da atividade da fixação do nitrogênio.
A reação química catalizada pela nitrogenase pode ser
representada da seguinte maneira (LJONES, 1974):
nitrogenase
N 2 +8H+ + nMg.ATP + 6e- ----c-----+12NH+4 + nMgADP + nPi
o valor de n é variável (HAAKER & VEEGER, 1984).
As duas proteínas, a Fe-proteina e a Mo-Fe-proteina,
são exigidas para catalizar esta reação (LJONES, 1974; EISBRENNER
& EVANS, 1983; HAAKER & VEEGER,, L984; VOET & .VOET, 199.0).
Se a nitrogenase é exposta ao acetileno. na ausência de
N2, a reação acima, segundo DANSO (1984), é substituída por:

O consumo de ATP por este sistema enzimático é
independente do substrato que está sendo reduzido (HARDY &
KNIGHT, 1966). É sabido que C2H2 inibe competitivamente a evolução
de H 2 (DILWORTH, 1966; HARDY & KNIGHT, 1966; HARDY et al,
1968; RIVERA-ORTIZ & BURRIS, 1975; UPCHURCH, 1987).
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As pesqmsas realizadas por DILWORTH (1966) e
Hardy 1 et aL (1967) citados por HARDY et aL(1968), também
constataram que o consumo de energia pela nitrogenase independia do
substrato. Para alguns autores isso significa que a atividade da
nitrogenase não se modifica quando o N2 é substituído pelo C 2H2 , os
produtos formados é que são outros. Atualmente já se sabe que a
presença do acetileno na atmosfera de incubação em um sistema fechado
causa queda na atividade da nitrogenase de muitas leguminosas
(MINCHIN et aL, 1983; WITTY et aL, 1984; WITTY & MINCHIN,
1988; HERNANDEZ & DREVON, 1991; HUNGRIA et aL, 1991).
HARDY et aL (1968) verificaram que no final da reação não foi
identificado outro produto se não o etileno, e que este último não inibe
a fixação do N2•
KOCH & EVANS (1966) foram os primeiros a usar a
técnica de redução do acetileno em nódulos de soja.
É importante que haja uma concentração de acetileno
(C2H2) suficiente pra saturar a nitrogenase e obter a máxima atividade de
redução do acetileno (ARA). Para BODDEY et aL(l 978), uma atmosfera
contendo de 100 a 150 ml/1 de acetileno (10 a 15%) é usualmente
suficiente para obter a máxima ARA.
Durante as décadas passadas o método da redução do
acetileno tem sido significativamente importante, por causa de sua
simplicidade e numerosas vantagens (UPCHURCH, 1987), e seria justo
afirmar que o desenvolvimento desse método resultou num grande
avanço, fornecendo muitas informações sobre fixação do nitrogênio
1

HARDY, R.W.F.; KNIGHT, E.Jr.; JAKSON, E.K.
nitrogenase. Bacteriol. Proc. p.112. 1967.

Substrate versatility of

22
(SPRENT & SPRENT, 1990). A maior vantagem dessa técnica é sua
grande sensibilidade e velocidade quando comparada com outros métodos
existentes (TURNER & GIBSON, 1980; SPRENT & SPRENT, 1990).
Apesar de sua rapidez e sensibilidade o método pode ser afetado por
problemas operac1ona1s e interpretativos (BODDEY, 1987; GILLER,
1987; UPCHURCH, 1987).
Tanto o acetileno como o etileno são gases. A aplicação
do substrato C2H2 e a recuperação do produto C2H4 requerem somente
técnicas sensíveis de manejo de gases e determinações por cromatografia
gasosa (HAMDI, 1985). Teoricamente, a técnica é tão sensível que
permite detectar a atividade da nitrogenase por 2 ou 3 células de
azotobacter de acordo com HARDY et aL (1968), e é aproximadamente
mil vezes mais sensível que o do

N2 (HARDY et aL, 1968; SAITO,
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1978; HAMDI, 1985) e 106 vezes que o método Kjeldahl, podendo
detectar, portanto, até <lµµ mole C2H/amostra (HARDY et al, 1968).
Além do cromatógrafo de gás, que é um instrumento
comum atualmente, os equipamentos e materiais necessários para essa
técnica são, em geral, simples e não muito" dispendiosos (BODDEY, et
aL, 1990). Segundo esses autores a análise é muito rápida, e
exemplificaram afirmando que a atividade de redução de acetileno (ARA)
de uma leguminosa fixadora ativa pode ser facilmente· determinada em
menos de cinco minutos, e a análise das amostras é mais rápida ainda
(entre 60 e 90 segundos) permitindo muitas determinações por dia.
Entre os inconvenientes do método temos a natureza
explosiva do acetileno (HARDY et al, 1968; TURNER & GIBSON,
1980) e a natureza indireta da reação, ou seja, que o acetileno não é o
substrato fisiológico (HAMDI, 1985). Em condições normais há a
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redução de H + e H 3O+ a H2 com gasto de energia e desvio de 40%-60%
dos elétrons destinados a nitrogenase (SCHUBERT & EVANS, l 976).
Essa reação ocorre simultaneamente com a redução de todos os
substratos, exceto C2H2, resultando em uma superestimativa do nitrogênio
fixado, em altas relações C2H2 :N2 (HARDY et al, 1973).
Levando em consideração o número de elétrons (e·)
necessários para redução de N 2 e de C 2H 2 deduz-se que quando a enzima
nitrogenase realiza a redução do C2H2 a C2H4 há um gasto de 2e·, e na
redução do N2 a NH4 há um gasto de 6e·. Em quase todos os estudos, a
proporção entre o acetileno e o nitrogênio reduzido indica que a redução
de 3 ou 4 moles de acetileno reflete a atividade da nitrogenase capaz de
reduzir l mol de nitrogênio (HAMDI, 1985). Já SAITO (1978);
HERRIDGE (1982); TRIVELIN et al (1984) afirmam que a técnica de
redução do acetileno tem sido largamente empregada para determinação
da fixação através da conversão teórica de 3:1 para C2H2:N2 • No entanto
SAITO (1978) e PEOPLES & HERRIDGE (1990) dizem' que as relações
obtidas por diversos autores variam dentro da faixa de 1,5 a 8,4: l para
pastagens

e

leguminosas

alimentícias

e

segundo

PEOPLES

&

HERRIDGE (1990) de 1,6 a 4,8: l para leguminosas arbustivas. De
acordo com SAITO (1980) a conversão teórica de 3: l não mostra a real
capacidade da nitrogenase para redução de N 2 em estudos quantitativos
da fixação de nitrogênio. Além do mais, como é uma medida indireta da
fixação e se utiliza da propriedade bioquímica do sistema fixador de
reduzir substratos alternativos há uma superestimativa dessa medida em
sistemas que apresentam evolução de H2 (SAITO, 1978).
Para alguns autores (SAITO, 1978; LIMA, 1981;
HUNGRIA & NEVES, 1986; HUNGRIA & RUSCHEL, 1987) o método
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da redução de acetileno deve ser reconsiderado quando se quer
determinar a razão

de C 2H2 reduzido para N2

fixado,

sendo

obrigatoriamente necessário incluir a medida de H2 evoluído. O uso
errado da razão de conversão pode parcialmente ter contribuído para um
grande número de subestimativas assim como superestimativas da fixação
reportadas na literatura mundial, usando esse método. GOH et al (1978)
e SAITO et al (1980) constataram uma superestimação dos dados
relativos a fixação de N2 •
Desde que se observou pela primeira vez a redução do
acetileno pela nitrogenase, centenas de trabalhos tem sido publicados nos
quais esta técnica foi empregada. Nestes últimos anos muitos problemas
associados com o uso desse método, em leguminosas, tem sido
constatados (MINCHIN et aL, 1983; MINCHIN et aL, 1986; WITTY &
MINCHIN, 1988; GORDON et aL, 1989). A ARA fornece somente uma
medida instantânea

da

atividade

da nitrogeiiase

(PEOPLES , &

HERRIDGE, 1990) e as mudanças diurnas da atividade da nitrogenàse
na fixação associativa ou simbiótica de N2 mostra que a ARA obtida em
um dado período do dia, não pode ser extrapolada para taxas diárias de
fixação (WITTY & MINCHIN, 1988). Fatores que também alteram a
magnitude dos erros da ARA incluem tipo do solo, umidade do solo,
variedade de planta, idade da planta, estirpe de Rhizobium, tratamentos
com fertilizantes, temperatura e irradiação, também foram citados por
WITTY & MINCHIN (1988). Além disso, tem-se os erros resultantes
da recuperação incompleta dos nódulos e danos causados aos mesmos
anteriormente ao teste, ou redução na atividade da nitrogenase induzida
pela remoção da parte aérea da planta e/ou lavagem do sistema radicular
ao removê-lo do solo.
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Restrições no uso desse método para estimar a fixação
do nitrogênio associado com raízes de gramíneas tem sido relatadas por
BODDEY (1987); GILLER (1987) e BODDEY et al (1990). Esses
pesquisadores

apontaram

problemas

relacionados

aos

períodos

prolongados de incubação, durante os quais mudanças nos fatores, tais
como, população de microrganismos e conteúdo de gás, podem ocorrer.
Anos atrás, entretanto, a importância de um sistema de
fluxo contínuo foi defendido (DENILSON et aL, 1983; MINCHIN et aL,
1983) onde a concentração do etileno nas saídas dos recipientes
representou a taxa de redução do acetileno. MINCHIN

et al (1983)

observaram que nas raízes com nódulos fixos e nódulos destacados de
muitas espécies de leguminosas (inclusive caupi e feijão) tem revelado
que a atividade da nitrogenase diminui rapidamente na presença de l 0%
de acetileno, com uma simultânea redução na respiração (produção de
CO2). Um similar declínio na evolução de H2 e respiração foi observado
quando o N2 foi substituído por argônio (MINCHIN

et al, 1983;

LA YZELL et al, 1984; MINCHIN et al, 1984) ou hélio (MINCHIN et
ai, 1983). A queda na atividade da nitrogenase provém da falta de N 2 na
atmosfera, ou da inibição da redução de N 2 pelo C2H2 e possivelmente
está ligada a suspensão da produção de amônia (MINCHIN et aL, 1983).
Isso causaria segundo WITTY et aL (1984) um incremento na resistência
dos nódulos à difusão gasosa (oxigênio) para os bacteróides inibindo a
atividade da nitrogenase. O mecanismo que permite essa inibição não foi
esclarecido até agora (BODDEY et aL, 1990; VESSEY & WATERER
(1992).
Antes de haver um declínio gradativo na atividade da
nitrogenase (até aproximadamente 30 minutos) induzido pelo etileno, a
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taxa máxima de produção de etileno que só leva uns poucos minutos,
somente pode ser estimada usando-se um sistema de fluxo contínuo
(MINCHIN et al, 1983; WITTY & MINCHIN, 1988).
MINCHIN et al (1986) utilizando fluxo contínuo
mostraram que tanto a decaptação quanto a remoção das plantas do meio
provocam decréscimos substanciais na atividade da nitrogenase e
reafirmam que a aplicação da técnica de redução do acetileno requer o
uso de plantas intactas em um sistema de fluxo contínuo. WITTY &
MINCHIN (1988) propuseram que' e'sse sistema poderia ser modificado
para uso no campo. Antes porém DENILSON et al (1983) empregando
in situ câmaras radiculares em plantas de soja, observaram a mesma
limitação inerente ao método da ARA, qual seja, a dificil estimativa de
taxas absolutas de fixação de N2 no campo. A restrição imposta para o
crescimento por tais recipientes, pode alterar a morfologia das plantas
(principalmente

a

radicular)

que

foram

escolhidas· à

crescer

continuadamente dentro delas (DENILSON et al, 1983). WITTY &
MINCHIN (1988) comentam que a alternativa de pressionar o cilindro
de teste dentro do solo em tomo das plantas pode resultar em podação
lateral das raízes e compactação do solo.
Equipamento

com

sistema

de

fluxo

contínuo,

igualmente, foi desenvolvido por McNEILL et al (1989) e transferido
para uso com leguminosas não perturbadas crescidas no campo. Segundo
esses autores os resultados contraditórios obtidos para a atividade da
nitrogenase nas condições do citado experimento, devem ser tratados com
precaução e concluem afirmando a necessidade de desenvolver futuros
trabalhos envolvendo esse sistema em condições de campo, com objetivo
de aprimorá-lo.
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De acordo com GORDON et al (1989), usando
avaliação de fluxo contínuo, dificuldades tem sido encontradas em
relação ao acetileno reduzido para o · nitrogênio fixado. Concluiram que
os dados forneceram evidências de que o método de redução do acetileno
não pode fornecer dados precisos assim como uma indicação da fixação
de N2 pelos nódulos radiculares.
BODDEY et al (1990) afirmam como é exatamente
dificil atender as exigências do sistema de fluxo contínuo, ainda em
condições de casa de vegetação e sendo impossível no campo, a
utilização da técnica torna-se quase inútil para estimação da fixação
biológica do N2 com leguminosas.
SPRENT & SPRENT (1990) corroborando com outros
autores, afirmaram que grandes precauções devem ser exercidas no uso
de métodos de redução do acetileno, particularmente para leguminosas
noduladas. Por esses motivos a presente revisão limitou-se em não citar
estimativas da fixação baseadas no método de redução do acetileno.
Segundo BARRAQUIO et al (1986) e SPRENT &
SPRENT (1990) a técnica de redução do acetileno na sua mais simplista
forma, continuará a ser útil para estudos qualitativos para determinar o
potencial da atividade de fixação de N2 em diferentes amostras ou
variedades de plantas. Portanto, a redução de C2H2 a C2H4, somente
identifica se a nitrogenase está presente ou não no sistema em particular,
e apenas experimentos com

15

N são capazes de demonstrar mais

precisamente se a cultura é beneficiada pela fixação simbiótica e/ou
associativa distinguindo o N derivado do solo, do fertilizante e da
atmosfera.
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2.4.3. Técnicas isotópicas para quantificação da fixação do
nitrogênio

O nitrogênio tem oito isótopos, cuja massa atômica
varia de 12 a 19 (Tabela 2) (WALKER et al, 1977). Destes, o 14N e 15 N
são isótopos estáveis enquanto que o restante são radioativos (AXMANN
& ZAPATA, 1990).
A descoberta do isótopo estável (ou pesado)

15

N há

aproximadamente 62 anos (NAUDÉ, 1930) abriu caminho para estudos
agronômicos utilizando esse elemento como traçador especialmente em
pesquisas agrícolas. O método para a concentração do

15

N por reação

química de troca entre o gás amônia e solução de sulfato de amônio foi
relatado por UREY et aL (1937).

Logo depois o

15

N foi usado para

pesquisas sobre metabolismo animal (SCHOENHEIMER et aL, 1938) e
para metabolismo de planta de trigo-sarraceno (VICKERY etaL� 1939).
O nitrogênio atmosférico é composto por duas formas
estáveis de isótopo de N, onde a razão de 99,6337% dos átomos são 14N
(JUNC & SVEC, 1958) e 0,3663%' é

15

N (JUNC & SVEC, . 1958;

MARIOTTI, 1983; FOCHT & POTH, 1987; WEAVER, 1988) ocorrendo
numa razão quase constante de 272: 1 átomos (0,3663 átomos % de 15N
· ou· 3.663 ppm de

15

N) (RENNIE . et . aL, 1978; TRIVELIN &

BOARETTO, no prelo). No solo e nas plantas podem haver pequenas
variações dessas proporções (FIORE, 1989). O grau de enriquecimento é
geralmente expresso em porcentagem de átomos de 15N em excesso sendo
obtido, subtraindo-se a abundância natural (0,3663%) do valor encontrado
na amostra (HARDARSON & DANSO, 1990).
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Tabela 2. Isótopos de nitrogênio

Massa atômica

Meia vida**

Abundância natural*

---------------- º/4---------------

12

0,011 s
9,97 min

13
14

99,6337

15

0,3663

16

7,10 s

17

4,17 s

18

0,63 s

19

0,42 s

* JUNC & SVEC (1958)
**Meia vida em segundos (s); dados compilados de W ALKER et aL (I 977)

O uso do isótopo

15

N permite que produtos da fixação

de N 2 seJani identificados dentro do N-total das plantas, através da
derivação , da proporção

15

N/14N nos tecidos das plantas acima da

abundância natural (FIORE, 1989; HARDARSON & DANSO, 1990).
A literatura sobre o uso de 15N em estudos agronômicos
é muito volumosa envolvendo estudos, ,sobre absorção e utilização de, N
fertilizante pelas culturas, fixação simbiótica e não simbiótica de N,
mineralização e nitrificação de N, nitrificação e imobilização de N, bem
como o balanço completo de N nas plantas.
Através
laboratoriais

de

(BENDASSOLI

processos
et

al,

flsicos
1988a,

ou

flsico-químicos

1988b)

altera-se

a

concentração do isótopo menos abundante na natureza, o 15N, em relação
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a sua concentração natural (0,3663%), para mais, tendo-se então como
produto um material enriquecido em 15N. Deste processo resulta também
o produto com a concentração menor do que a natural, e diz-se que o
�aterial é empobrecido em 15N (MURAOKA, 1991).
Depois da constatação da ocorrência dos isótopos
estáveis de N, 14N e 15N, BURRIS & MILLER (1941) foram os primeiros
a indicarem a aplicação do 15N como marcador para auxiliar os estudos
do mecanismo da fixação biológica do nitrogênio. Os mesmos autores em
seu estudo com Azotobacter vinelandii (fixador-livre de nitrogênio)
assinalaram que, a utilização do

15

N2 confirmaria e poderia auxiliar nas

descobertas de muitos organismos fixadores, além de viabilizar a
avaliação da fixação do N2 atmosférico, por microrganismos simbióticos
de plantas ou microrganimos de vida livre. Pouco tempo depois BURRIS
et al (1943), em uma pesquisa utilizando o 15N2 em caupi, ervilha e soja,
demonstraram que a fixação nessas leguminosas ocorria nos nódulos
radiculares e o nitrogênio fixado era transferido para outras partes das
plantas.
Existem basicamente duas formas para uso de isótopos
para quantificar a fixação biológica de nitrogênio (FBN) em plantas: uso
de atmosfera com o gás N2 enriquecido com

15

N (método direto)

(BURRIS & WILSON, 1957) e marcação do N do solo com 15N (método
indireto) (AMARGER et al, 1979).
Segundo BURRIS (1974) é fundamental usar o isótopo
de 15N na forma gasosa para determinação da FBN, e que constitui um
método absoluto de alta sensibilidade, não estando sujeito a quaisquer
fatores de correção, servindo como padrão para avaliar outros métodos
da fixação do N2 como por exemplo a redução do acetileno.
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O método consiste em expor os sistemas fixadores
(nódulos radiculares) à atmosfera enriquecida em

15

N2, por um período

de tempo determinado em câmaras adaptadas para permitir adição e
remoção do gás (HAUCK & BREMNER, 1976; VOSE et al, 1981). Os
únicos pré-requisitos para utilização dessa técnica é que o N2 marcado
esteja totalmente puro e que o enriquecimento dos tecidos das plantas
seja suficientemente alto para que não possa ser confundido com a
abundância natural (BODDEY, 1987; FIORE, 1989). Uma desvantagem
que se apresenta como fator limitante no uso de atmosferas enriquecidas
em

15

N2 na medida da FBN, segundo BURRIS (1974) e TRIVELIN &

BOARETTO (no prelo) é o custo do isótopo, pois geralmente trabalha-se
com altos enriquecimentos de 15N. De acordo com SPRENT & SPRENT
(1990t devido ao alto custo do

15

N2 só uma parte do gás (10% N2) é

geralmente usada e é admitido 70% de um gás inerte (geralmente
Argônio-A ou às vezes Hélio-He), oxigênio e dióxido de carbono (na
quantidade desejada) balanceando o· conteúdo da mistura de gases.
Acrescentam esses autores que

o tempo mínimo de incubação

normalmente usado é de 1 h.
Se a planta inteira for exposta a uma atmosfera de

15

N2

por muito tempo pode surgir problemas, segundo BODDEY (1987) e
FIORE (1989), devido a necessidade do conteúdo de 02, CO2,
transpiração, intensidade e qualidade de luz e temperatura para manter
uma fotossíntese normal.
Algumas câmaras para estudar a FBN com

N2 foram

15

descritas por WITTY & DAY (1978) e YOSHIDA & YONEYAMA
(1980), no entanto, mesmo nessas câmaras não tem sido possível crescer
plantas desde a semente até a maturação em atmosfera marcada.
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YOSHIDA & YONEYAMA (1980) usaram esta técnica
e constataram grande vazamento de gases diminuindo consideravelmente
a concentração de 15N2 durante o experimento.
Se somente as raízes das plantas são expostas ao

15

N2 ,

o equipamento necessário para os estudos no campo, toma-se menos
difícil de ser confeccionado (TRIVELIN, 1982).
TRIVELIN (1982) em trabalho conduzido em vasos
marcou a atmosfera do solo com

15

N 2 a baixo enriquecimento em testes

de fixação simbiótica do nitrogênio atmosférico em plantas de feijão (do
19° ao 67° dia após o plantio-DAP) e soja (24º ao 70º DAP), ou seja em
praticamente quase todo o ciclo das culturas, obteve respectivamente: 80
mg de N/planta (65% do N-total/planta) e 265 mg de N/planta (71% do"·
N-total/planta). O mesmo autor concluiu que a marcação da atmosfera
com 15N2 não influenciou no desenvolvimento das leguminosas.
Outras pesquisas com marcação da atmosfera do solo
com

15

N2 em estudos da fixação do dinitrogê'nio foram realizadas com

feijão (RUSCHEL et al, 1979; MONTANGE et al, 1981; DUBOIS &
BURRIS, 1986) e caupi (DOUGLAS & WEAVER, 1986; DOUGLAS &
WEA VER, 1989).
As limitações na utilização de atmosferas marcadas com
15

N 2 em estudos da FBN, principalmente em condições de campo, podem

ser superadas se a fixação de N 2 for determinada indiretamente através
da técnica por diluição isotópica, marcando-se o nitrogênio do solo.
O método da marcação do solo com

15

N ao invés de

marcar o dinitrogênio atmosférico, permite quantificar separadamente
qualquer contribuição da fixação biológica de N2 em leguminosas
cultivadas em condições de campo (RENNIE, 1982; FRIED et al, 1983)
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e em experimentos de vaso (BODDEY et al, 1983; RENNIE &
RENNIE, 1983).
O material vegetal marcado com

15

N vem sendo

determinado por espectrometria de massa (AXMANN, 1990; BARRIE,
1991),

espectrometria

de

emissão

ótica

(PRESTON,

1991)

e

espectrometria nuclear de ressonância magnética (MARTIN, 1985;
ROBERTS, 1987).
2.4.3.1. Determinação da fixação do N2 atmosférico
marcando-se o nitrogênio do solo

Para calcular o N 2 fixado usando a técnica da diluição
isotópica marcando-se o nitrogênio do solo, é usada a seguinte equação,
primeiramente descrita por McAULIFFE et al (1958):

":·/?/(:;":_'

Prátlniênte
fixalilõ(%Np) =
c;:'<:'s '

Desde que essa técnica foi aplicada em plantas de trevo
por McAULIFFE (1958), vem sendo extensivamente usada para
quantificar a contribuição do N2 atmosférico à nutrição de leguminosas.
De acordo com o princípio da diluição isotópica as
culturas fixadoras e controle recebendo no mesmo solo e sob mesma taxa
de N-fertilizante, com igual enriquecimento em

15

N, absorveriam a
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mesma proporção de 15 N/ 14N do solo (N-fertilizante

+

N-nativo do solo)

(FRIED & MIDDELBOE, 1977; BROADBENT et al, 1982; RENNIE
& RENNIE, 1983; WATANABE et al, 1990) mas não necessariamente
a mesma quantidade de N (FRIED & MIDDELBOE, 1977; DANSO,
1984).
Nos estudos de traçadores isotópicos de N, o sistema
sob estudo (fixadora e controle) é suprido com materiais com proporções
de

15

N/14N apreciavelmente diferentes da abundância natural de

15

N.

Outrossim, ao tomar uma amostra do sistema que se estuda é essencial
que a relação de isótopos de nitrogênio seja também marcadamente
diferente da abundância natural de 15 N. Por exemplo, no caso de plantas
fixadoras e controles a absorção do fertilizante enriquecido com
se adicionou ao solo resultará na relação de

15

15

N que

N/14N maior do que

0,3663% dentro das plantas. O aumento da razão isotópica ( 1 5 N/14N) das
plantas em relação a abundância natural é um reflexo do grau de
absorção do fertilizante marcado com 15N, enquanto que a diminuição do
átomos % de 15 N em excesso no nitrogênio do fertilizante (diminuição da
relação

15

N/14N) é uma indicação da magnitude em que as plantas

absorveram o N das fontes disponíveis não marcadas do solo. Todavia,
na presença de N2, a planta fixadora diminui ainda mais a relação
isotópica ( 15N/ 14N) devido a incorporação do N procedente do ar não
marcado, enquanto que isto não ocorre na planta não fixadora (controle)
(HARDARSON & DANSO, 1990). Portanto o decréscimo da razão de
15

N/14N na cultura fixadora (leguminosa) com relação a cultura controle

dá indicação da fixação do N2 e pode ser usada para estimar o N-fixado
pela planta fixadora (DANSO, 1988; HARDARSON & DANSO, 1990),
(ver Figura 1 ).
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UN

(0,3663 átomos•/•)
1

AR
SOLO

FIXADORA

CONTROLE

Figura 1. Representação dos princípios envolvidos nas técnicas de

15

N

para determinar a fixação de N2 (PEOPLÉS et aL, 1988).
FRIED & MIDDELBOE (1977) mostraram que a
fixação do N2 em leguminosas poderia ser quantificada através da
expressão 2 quando o fertilizante nitrogenado com igual marcação de 15 N
fosse aplicado nas culturas leguminosa e controle.
A quantificação da fixação de N2 por diluição isotópica
requer uma planta controle não fixadora apropriadamente para que a
contribuição do N do solo e/ou do fertilizante na planta :fixadora, possa
ser determinada (RENNIE, 1982). Portanto, uma condição básica deve
ser satisfeita, segundo FRIED & MIDDELBOE (1977) e TRIVELIN &
BOARETTO (no prelo), que as culturas (fixadora e controle) absorvam
quantidades de nitrogênio do solo e fertilizante- 15N em mesma proporção,
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ou seJa: (NPPS/NPPF),esuminosa

rixadora

=(NPPS/NPPF)"'-"ltrol4. Para que essa

condição seja assegurada os sistemas radiculares de ambas as culturas
devem ser o mais idênticos possíveis (FOCHT & POTH, 1987). Isso
porém 1_1em sempre acontece (Figura 2) porque os padrões de crescimento
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Figura 2. Representação de quatro situações hipotéticas que podem
ocorrer durante a experimentação com 15N no campo (Peoples 1
et al, 1989, citados por PEOPLES & HERRIDGE, 1990).
e enraizamento das plantas controle são mudadas por variações do solo
e ambientais, e divergem daquelas das plantas fixadoras (WATANABE,
1

PEOPLES, M.B.; FAIZAR, A.W.; RERKASEM, B.; HERRIDGE, D.F. (ed.).
Methods for evaluating nitrogen fixation by nodulated legumes in the field. p.
76. Monograph nº l l, ACIAR, Canberra. 1989.
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1991). O desvio do cumprimento do princípio básico causa um erro na
estimativa do N derivado da atmosfera (CHALK, 1985). Virtualmente
quase todos os problemas e discussões associados com a aplicação da
técnica isotópica r�sulta da necessidade de verificar que a condição
básica acima é válida (CHALK, 1985; BODDEY, 1987).
A exatidão e precisão do método de diluição isotópica
depende portanto, em grande parte, da seleção de uma cultura referência
não fixadora adequada (DANSO, 1988; HARDARSON & DANSO,
1990). A cultura referência, constitui a principal fonte de erro na técnica
de 15 N para determinação da fixação de N2 em experimentos de campo
(FRIED et al, 1983). Ainda assim, é o único método que permite
distinguir no nitrogênio total da planta, as contribuições do N proveniente
do solo, do fertilizante e da atmosfera (DANSO, 1986).
Para a soja, o uso de uma isolinha não nodulante tem
permitido inúmeros estudos, porém, são ainda desconhecidas plantas de
caupi não fixadoras (ELHASSAN & FOCHT, 1986; ELOWAD et al,
1987; FOCHT POTH, 1987). Plantas de caupi são sempre noduladas no
solo, presumivelmente porque os seus rizóbios são ubíquos e também
porque caupi é menos hospedeiro específico do que soja (ELHASSAN
& FOCHT, 1986). Segundo FOCHT & POTH (1987) nos casos onde

isolinhas não nodulantes não são conhecidas, uma planta não nodulante
pode ser usada no lugar para estimar a quantidade de N2 fixado pelos
métodos isotópicos.
#.

Atualmente já se conhece uma isolinha de feijão não
nodulante: cv. CIAT-125 (TSAI, 1992, comunicação pessoal 1 ). Todavia,
1

TSAI, S.M. (Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA/USP, Piracicaba,
SP). Comunicação pessoal, 1992.
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é sabido que nem todos os sistemas radiculares de genótipos de feijão e
seus padrões de distribuição no solo são semelhantes, e isso foi
observado por KURUVADI & AGUILERA (1990) ao estudarem 20
cultivares de feijão nas profundidades de 0-20, 21-40, 41-60, 61-80 e 81100 cm.
Alguns autores têm sugerido que as duas culturas
( controle e teste) podem conseguir diferentes enriquecimentos do seu
nitrogênio derivado do solo se houver gradiente de

15

N com a

profundidade (EDMEADES & GOH, 1979; VOSE & VICTORIA, 1986).
As Figuras 2a-c ilustram três possíveis situações das leguminosas e
plantas controle que estão provavelmente a ocorrer em experimentos no
campo usando o enriquecimento de· ·· 15N. A · Figura 2d ilustra uma
condição de abundância natural (sem marcação com N enriquecido) onde
a composição de

15

N do N do solo disponível a planta é relativamente

uniforme no perfil do solo.
Quando o fertilizante inorgânico solúvel marcado com
15

N é adicionado a superflcie do solo, o enriquecimento de 15N do solo

mostra um decréscimo considerável ·com a profundidade (PEOPLES &
HERRIDGE, 1990). Isto não só ocorre com o N enriquecido do solo,
mas também com o nitrogênio mineral disponível do so_lo (BODDEY,
1987).
Na Figura 2a as raízes da leguminosa exploram um
volume de solo maior, atingindo a região não enriquecida artificialmente
com

15

N, enquanto que as raízes da planta controle restringem-se a zona

de maior enriquecimento. A absorção de N do solo pela leguminosa de
uma região não enriquecida, quando se compara a composição de L5N/14N
da leguminosa e controle, conduziria a uma superestimação da fixação
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de N2 (VOSE & VICTORIA, 1986; PEOPLES & HERRIDGE, 1990). Na
situação contrária (Figura 2b), onde as raízes da planta controle
cresceram abaixo da zona enriquecida ern ..isN, a absorção do N do solo
não enriquecido resultaria em uma diminuição no conteúdo de

15

N no

material vegetal e conduziria a uma subestimação da fixação pela
leguminosa (VOSE & VICTORIA, 1986; PEOPLES & HERRIDGE,
1990).
Na situação ideal (Figura 2c), onde as raízes das plantas
leguminosa e controle exploram um similar volume de solo e de
enriquecimento em 15N, determinações precisas de fixação simbiótica de
N2 podem ser esperadas (VOSE & VICTORIA, 1986). Entretanto, futuros
erros poderão acontecer se houver um declínio com o tempo na
proporção de 15N/14N resultante de uma perda do 15 N disponível a planta
devido a absorção, lixiviação ou imobilização e a continuada liberação
do 14N dos compostos nitrogenados "via minetaliza-ção da matéria orgânica
do solo.
Segundo TRIVELIN (1982); VOSE & VICTORIA
(1986); MURAOKA (1991) nos experimentos em que plantas fixadoras
e não fixadoras são crescidas em vasos, onde geralmente ocorrem boa
distribuição de

15

N e raízes explorando um mesmo volume de solo,

podem haver boas estimativas da fixação do N2 pelo método da diluição
isotópica do 15 N.
Para testar o princípio fundamental do método da
diluição isotópica, WAGNER ZAPATA (1982) postularam que se a
proporção enxofre-S marcado com 35S para o S não marcado das culturas
testes e controles fossem iguais, a proporção de N marcado com 15N para
o N não marcado também seria igual. Assim, conduziram experimentos
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marcando-se o solo com

{

15

NH4)/ 5SO4 e utilizando plantas inoculadas de

feijão fava ( Yu:ia /aba) e soja ( Glycine max L. Merr. ). Doses maiores de
N foram aplicadas as culturas controles (cevada, grama Sudão, rabanete
de-óleo e soja não nodulante) e usou-se os cálculos do valor-A para
estimar a FBN e comparar a disponibilidade de S para as plantas testes
e controles. Concluíram que todas as controles mostraram valores
satisfatórios de fixação com um erro de estimativas menor do que l 0%.
Em seus experimentos com feijão fava os Valores-A do solo na colheita
final foram de 434, 490 e 705 kg N/ha para rabanete-de-óleo, cevada e
grama Sudão, respectivamente. Isto fornece estimativas de fixação para
feijão fava de 144, 139 e 125 kg N/ha. Os dados de estimativas da
fixação da soja variou na primeira colheita de 4 a 27 kg N/ha e na
segunda colheita de 40 a 59 kg N/ha dependendo da controle usada.
WAGNER & ZAPATA (1982) também mostraram que em ambos
experimentos o rabanete-de-óleo acumulou uma menor proporção de S
marcado para não marcado (alto Valor A) do que as outras controles e
a proporção do valor-A de N para valor-A de S de feijão fava foi muito
diferente de todas as outras controles. Isto sugeriu que igualdade de
enriquecimento de

15

N no N derivado do solo das culturas fixadoras e

controle não necessariamente poderia ser indicado pela igualdade do
Valor-A de enxofre nas culturas.
As duas maneiras para determinar o N2 fixado, quando
se usa fertilizantes enriquecidos com

15

N, são os métodos da diluição

isotópica e o Valor-A (FRIED, 1985; HARDARSON & DANSO, 1990).
Embora diferentes equações tenham sido usadas para cada método
(FRIED & BROESHART, 1975; FRIED & MIDDELBOE, 1977)
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conceituadamente e matematicamente ambos são similares (Danso I et aL,
1986, citados por HARDARSON et aL, 1991). Os métodos diferem
somente se a mesma quantidade de · fertilizante marcado com

15

N for

aplicado para a cultura fixadora e não fixadora (método de diluição
isotópica) ou se diferentes doses de N são aplicadas entre as culturas
fixadoras e controles (método Valor-A) ·(HARDARSON et aL, 1991}.
HARDARSON et aL (1991) usaram os métodos da
diluição isotópica e Valor-A para determinar a fixação biológica do
nitrogênio em feijão fava crescidos em condições de campo, com
diferentes doses de N. Os dois métodos mostraram valores similares de
percentagem de nitrogênio derivado da atmosfera. Idealizaram então uma
equação para os dois métodos, para evitar a necessidade de calculos
diferentes para o método isotópico de 15N, e mostraram mais uma vez
que a diluição isotópica e Valor A são métodos matematicamente e
conceituadamente idênticos.
Nas pesquisas com isótopo

15

N deve-se ter algumas

precauções para que não haja violação dos princípios básicos e
exigências inerentes ao método (WITTY & GILLER, 1991). A seguir são
relacionados alguns desses cuidados.
a) Na cultura referência (controle) não deve haver fixação do nitrogênio
atmosférico (FRIED et aL, 1983; DANSO, 1984: 1988; PEOPLES &
HERRIDGE, 1990). Se necessário a técnica de redução do acetileno

1

DANSO, S.K.A; HARDARSON, G.; ZAPATA, F. Assessment of dinitrogen fixation
potentials of forage legumes with 15N technique. ln: HAQUE, I.; JUTZI, M.;
NEATE, P.J.H. (ed.). Potentials of forage legumes in farming systems of sub
Saharan Africa. p.26-57. 1986. ILCA, Ethiopia.
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(HARDY et aL, 1968) pode ser útil para comprovar a presença ou
ausência da atividade da fixação do N2•
b) Os períodos de crescimento ou estádios fisiológicos das plantas
fixadoras de N2 e não fixadoras devem ser análogos e ter uma fase de
maturação aproximadamente

ao mesmo tempo

(RENNIE,

1982;

HARDARSON & DANSO, 1990).
c) A profundidade radicular das culturas controle e fixadora devem ser
similares, ou ambas as culturas devem explorar o mesmo volume de solo
(BODDEY et aL, 1983; DANSO, 1988; HARDARSON & DANSO,
1990).

d) A dose de nitrogênio aplicado a cultura leguminosa não deve inibir a
fixação de N2 (BODDEY, et aL, 1983; VOSE & VICTORIA, 1986).
e) O fertilizante- 15N deve ser aplicado apropriadamente a fim de que as
plantas

fixadora e controle tenham iguais acessos (TALBOTT et aL,

1982; VOSE & VICTORIA, 1986; DANSO, 1988).
f) Durante o período de crescimento, ambas as culturas deverão ser
afetadas igualmente pelas mudanças nas condições ambientais (DANSO,
1984) tais como temperatura e água.
g) Desde que a proporção

15

N/ 14N

de um solo no qual o fertilizante

enriquecido- 15N tenha sido aplicado tenha mostrado declinar severamente
com o tempo (especialmente durante os períodos iniciais após a aplicação
de

15

N) (PEOPLES & HERRIDGE, 1990), é essencial que ambas as

culturas absorvam similares proporções

15

N/14N durante a totalidade do

período de crescimento da cultura fixadora, caso contrário a proporção
de 15 N/ 14N do solo avaliado na cultura referência poderia diferir daquela
da cultura fixadora (DANSO, 1988). Isto significa que ambas as culturas
( fixadora e controle) devem ser semeadas e colhidas ao mesmo tempo
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(BODDEY et aL, 1983; BODDEY, 1987; DANSO, 1988; HARDARSON
& DANSO, 1990).
h) Não deve haver discriminação isotópica significativa nas diferentes
partes das plantas, especialmente na controle (VOSE et aL, 1981; VOSE
& VICTORIA, 1986).
i) A inoculação das plantas fixadoras não deve alterar essencialmente seu
sistema radicular e hábito de crescimento (VOSE & VICTORIA, 1986).
j) Em experimentos de campo a área do solo que vai ser aplicado o
nitrogênio marcado com 15N deve ser maior do que a área colhida para
evitar a possibilidade de exploração diferencial da borda da área não
marcada pelas culturas controle e fixadora (BODDEY, 1987).
Algumas vantagens são consideradas no procedimento
da diluição isotópica do 15N:
a) pode mostrar um valor preciso (embora não exato) para a fixação do
N2 em condições de campo e de casa de vegetação.
b) Fornece uma medição integrada da quantidade de N fixado acumulado
por uma cultura durante a época de crescimento (DANSO, 1988;
HARDARSON & DANSO, 1990).
c) É possível determinar efeitos sinérgicos ou depressivo do N-fertilizante
sobre a fixação de N2 a partir da absorção do N do solo ou fertilizante
(DANSO, 1986).
d) É o único método que permite avaliar as contribuições para os
diferentes órgãos da planta ou para a planta inteira do nitrogênio do solo,
fertilizante e nitrogênio atmosférico (VOSE & VICTORA, 1986;
HARDARSON & DANSO, 1990).
e) Pode ser usado na maior parte dos ensaios agronômicos ou em
programas de melhoramentos de plantas (St CLAIR et aL, 1988;
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PEREIRA

et aL, 1989; St CLAIR & BLISS, 1991; WOL YN et aL,

199 l) que tem por objetivo melhorar a capacidade de fixação de N 2 de
algumas leguminosas alimentícias. Segundo DANSO ( 1986, 1988) essas
avaliações podem ser feitas por simples comparação dos átomos %. de
15

N em excesso dentro de tratamentos ou entre genótipos, sem qualquer

necessidade de uma cultura referência.
DANSO (1986) relatou que as idéias errôneas e os
inevitáveis problemas práticos associados a técnica do 15 N não podem ser
admitidos para obscurecerem as inúmeras reais vantagens do método da
diluição isotópica do

15

N. WATANABE (1991) criticou o trabalho de

CHALK (1985) e afirmou que ao invés de apontar dificuldades é mais
construtivo desenvolver e sugerir maneiras para resolver os possíveis
erros inerentes ao método. Entretanto, isso vem sendo feito por CHALK
e colaboradores (HAMILTON et aL, 1991, 1992).
Segundo WITTY & GILLER (1991) tais erros podem
somente ser detectados pelas irregularidàdes entre as estimativas feitas de
várias maneiras, por exemplo usando diferentes plantas referências, ou
diretamente por considerações teóricas e modelos matemáticos. Os erros,
tais como, aqueles devido a distribuição irregular do N do solo ou
fertilizante pode ser percebido pelos altos coeficientes de variação.
Alguns estudos com

15

N, visando determinar a fixação

biológica do N2 por leguminosas pelo método da diluição isotópica,
foram realizados por vários pesquisadores tanto a nível de campo ou em
vasos em casa de vegetação, com culturas de interesse como: caupi,
feijão, soja, feijão-fava, e outras.
O método da diluição isotópica é adequado

para

experimentos de medida da fixação biológica de N em condições de
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campo e em experimentos de vaso. FIORE ( 1989) e TRIVELIN &
BOARETTO (no prelo) afirmam no entanto que apesar de ser uma
importante ferramenta para estudos da FBN, o uso de compostos
enriquecidos em 15N tem uso restrito devido a disponibilidade limitada
do material, altos custos, dificuldades instrumentais e custos analíticos,
além da sua aplicação em condições de campo ficar limitada a
microparcelas.
BARTHOLOMEW

et

al.

(1950),

conduzindo

experimento utilizando o isótopo 15N como traçador, trabalhou com aveia
adubada em diferentes doses de N na forma de sulfato de amônia, e
observaram que o nitrogênio proveniente do fertilizante alcançou de 4,7
a 17 ,9% do total de N na planta, e a eficiência de recuperação do
fertilizante foi da ordem de 11,0 a 29,3%.
NEPTUNE & MURAOKA (1978) estudando diferentes
doses -de uréia 15N, em feijoeiro cultivar Carioca, aplicado na semeadura
e em diferentes estádios de desenvolvimento, encontraram uma eficiência
de utilização do fertilizante (EUF %) que variou entre 1 1,24% e 35,70%,
sendo que o feijoeiro aproveitou melhor o fertilizante nitrogenado
fornecido antes ou durante o florescimento do que na semeadura.
MEIRELLES et aL ( 1980) usando sulfato de amônio
(100 kg N/ha) marcado com

15

N, com feijoeiro cultivar Rosinha,

mostraram que a absorção máxima de N pela planta ocorreu aos 60 dias
após a germinação, mas a máxima eficiência de utilização do fertilizante
(30%) ocorreu aos 45 dias após a germinação, sugerindo que, após estes
dias, não é conveniente a aplicação de N.
Uréia marcada com

15

N foi aplicada ao solo, e seu

destino foi estudado por LIBARDI et aL (1982), durante três cultivas
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sucessivos de feijão. Os resultados mostraram que 31,2% do N do
primeiro cultivo são provenientes do fertilizante, o que representou uma
eficiência de utilização (EUF) de 38,5%. Para o segundo e terceiro
cultivos as porcentagens do N . na planta, proveniente do fertilizante
aplicado ao primeiro cultivo, foram de 6,2 e 1,4%, correspondendo a
EUF de 4,6 e 1,2%, respectivamente, dando uma EUF total de 44,3% do
N aplicado ao primeiro cultivo.
Os dados publicados usando técnicas isotópicas para
quantificar a fixação do N 2 no campo têm mostrado que algumas
cultivares de feijão podem obter aproximadamente 50% do seu N-total
da fixação e pode fornecer até 100 kg de N fixado/ha por ano (RENNIE
& KEMP, 1983). RUSCHEL et aL (1982) estimaram a fixação em
condições de campo de cinco cultivares de feijão, usando o método do
15

N e como planta controle o trigo anão, constataram que as quantidades

de N-fixado variaram entre 24,59 kg de N/ha no cv. Goiano precóée (de
60 dias) a 64,91 kg de N/ha no cv. Carioca (de 90 dias). A percentagem
de N-fixado foi de 57-68% para os cultivares de 90 dias e de 37% para
Goiano precoce de 60 dias. A recuperação do fertilizante foi de 17-30%
de uma aplicação de 20 kg N/ha.
FONSECA (1985) pesquisando em casa de vegetação
a capacidade de fixação de N, através do uso de

15

N, em feijão cv.

Carioca obteve na parte aérea valores entre 61 a 74% de fixação de N,
correspondendo entre 69 e 100 mg N/planta.
Uma quantidade relativamente baixa de N disponível
durante o desenvolvimento inicial da planta de feijão geralmente aumenta
a

nodulação

e

o

crescimento

WESTERMANN et aL, 1985).

da

planta

(MURAOKA,

1984;
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TSAI (l 990) em estudos de campo, confirmou a
necessidade de inoculação com Rhizobium em plantas de feijão, o qual
forneceu um incremento de 62% na produção de grãos (1191 kg/ha sobre
733 kg/ha) sob baixa condição de N do solo. Observou também, que
pequenas doses de N-fertilizante (10-20 kg N/ha) teve um efeito benéfico
na nodulação quando incrementos da massa de nódulos e atividade dos
mesmos foram observados quando comparado o controle.
SANABRIA (1990) e SANABRIA et aL (1991)
estimaram a fixação em condições de campo de dez cultivares de feijão,
usando o método do

15

N e como plantas controles foi utilizado trigo,

milheto e soja não nodulante. Segundo esses autores as diferenças de
percentagem de N-fixado entre as dez cultivares não foram significativas
e variou de 69-73%,
A assimilação e distribuição do N nas partes vegetativas
e reprodutivas de leguminosas de grãos· -comestíveis são processos
importantes para produções de sementes (WESTERMANN et àL, 1985;
MURAOKA et aL, l 991). WESTERMANN et aL (1985) demonstraram
em casa de vegetação que a proporção de 15N em cada parte da planta de
feijão dependeu do estado de desenvolvimento e da fonte de

15

N e foi

independente do cultivar.
Estudos recentes com 15N indicam que a aplicação foliar
de N durante o desenvolvimento pode ser benéfico para algumas
leguminosas.
Para avaliar a taxa de absorção foliar de

15

N-uréia

aplicado em Phaseolus vulgaris L. e sua translocação para outras partes
das plantas. Vários experimentos foram conduzidos por MURAOKA et

aL (1991), e demonstraram que o N pulverizado foi rapidamente
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absorvido através das folhas. Após 15 minutos (min), aproximadamente
18% do nitrogênio aplicado foi absorvido, atingindo 26% após 30 min
e 33% após 60 min. A utilização máxima do nitrogênio aplicado foi 65%,
obtido na amostragem final (quinto dia). Os autores afirmaram que sob
condições ambientais normais este valor não seria obtido. MURAOKA

et aL ( 1991) ainda observaram que a translocação do N ocorreu
rapidamente, e que após 16 horas aproximadamente 5% do N total
absorvido já havia sido translocado, aumentando para 22% no terceiro
dia, 29% no quarto dia e 38% no quinto dia.
TSAI (1990) observou que quando uma dose adicional
de l O kg N/h.a é pulverizado sobre as folhas de feijão antes do
florescimento, a produção foi significativamente incrementada de 806
kg/ha a 1222 kg/ha em contraste a 1082 kg/ha obtido no tratamento com
N adicionado ao solo.
DUBOIS & BURRIS (1986) estudaram ''a absorção e
distribuição de

15

NH\;

15

NQ·3 e

15

N2 em feijão crescido em casa de

vegetação com uma cultivar comercial (Sanilac) e 2 linhagens (UW 2421, UW 24-55) aplicando

15

N no estádio R3 50% de floração).

Verificaram que todas as 3 linhagens mostraram incrementos rápidos no
teor de N de flores/frutos até estádio R3. Entretanto, a percentagem de
N nesses tecidos diminuiu após o estádio R3. Observaram também que
a fixação do N2 mobilizou o N diretamente às flores/frutos sendo mais
de 50% do N-fixado

depositado nas flores/frutos dentro dos 5 dias

depois do tratamento.
RENNIE & KEMP (1984) relataram uma média total
de fixação de N2 de 46-135 mg N/planta na maturidade fisiológica por
vários cultivares de feijão (cvs. Aurora, Kentwood e Galt). Taxas de
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fixação relatadas por DUBOIS & BURRIS (1986) para UW 24-21 e UW
24-55 no estádio R3 (50% da floração) de 140,6 e 142.9 mg/planta,
respectivamente, mostram que as duas linhagens foram similares em
atividade de fixação de N 2 àquelas dos estudos de RENNIE & KEMP
(1984).
O caupi (Vigna unguiculata

(L.) Walp.) é uma

importante cultura alimentícia na agricultura de países tropicais e
subtropicais, onde suas sementes apresentam-se como a principal fonte
de proteínas. Segundo PEOPLES et aL (1985) essa cultura obtém o
nitrogênio para o desenvolvimento das vagens de uma combinação do
transporte pelo xilema e floema e a maior parte do N recém fixado é
suprido pelo floema para o desenvolvimento das vagens de caupi, através
da troca direta do N entre o xilema e floema e da ciclagem através de
caules e folhas. Por não terem usado o N marcado em seu experimento
isso não foi possível ser determinado,· como também a distribuição
quantitativa do N2 fixado.
PATE et aL (1985) informaram que a translocação de
N das raízes para as vagens de caupi diretamente pelo xilema. foi
completa em minutos, enquanto o transporte pelo floema levou horas.
HERRIDGE

et aL (1978) e DOUGLAS & WEAVER (1986)

demonstraram, após expor os nódulos radiculares ao

N 2, que o N2

15

biologicamente fixado foi rapidamente transferido dos nódulos e raízes
para parte aérea. Então, DOUGLAS & WEAVER (1989), objetivando
quantificar o N fixado que é incorporado aos tecidos vegetativos antes de
ser mobilizado para vagens, colheram amostras de órgãos de plantas de
caupi (cvs. Bush Purple Hull, Mississippi Silver e Califomia Blackeye
número 5) dois dias após a exposição das raízes e nódulos intactos ao
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15

N2 e comprovaram que 40 a 50% do N2 fixado estava contido nas

vagens. O N restante foi distribuído por toda porção vegetativa da planta
com 30 a 40% nos ramos e folhas, ••indicando" que muito do N recém
fixado deve ciclar nestes tecidos antes de alcançar as vagens.
Os ureídeos, alantoína e ácido alantóico representam os
principais

compostos

nitrogenados ··· solúveis

predominantemente

transportados no xilema de plantas noduladas de Vigna unguiculata (L.)
Walp. (HERRIDGE et aL, 1978) e muitas outras leguminosas de origem
tropical (PEOPLES & HERRIDGE, t990). ,.
Através dos estudos com traçadores

15

N2 e

14

C02

HERRIDGE et aL (1978) constataram que os ureídeos transportados no
xilema de plantas de caupi ( cv. Caloona) representaram aproximadamente
de 60 a 80% do N total fixado pelos nódulos radiculares, o restante
sendo glutamina, asparagina e aminoácidos.
Vários estudos com

15

N foram empreendidos para

determinar a contribuição do manejo agronômico, tais como associação
com milho (EAGLESHAM et aL, 1981; OFORI et aL, 1987; KESSEL
& ROSKOSKI, 1988; PATRA et aL,·· 1989), densidade· ·de" plantas···
(BASANTES MORALES, 1990) ou através do aumento do N disponível
no solo por adubação (EAGLESHAM

et aL, 1977; HUXLEY, 1980;

EAGLESHAM et aL, 1982a, 1982b; LUYINDULA & WEAVER, 1989�
AWONAIKE et aL, 1990) sobre a fixação do nitrogênio em cultivares de
caup1.
Em

um

experimento

de

casa

de

vegetação,

EAGLESHAM et aL (1977) verificaram que as taxas máximas de
assimilação de N ocorreram durante o enchimento das vagens do cv.
K2809, com os nódulos contribuindo com dez vezes mais nitrogênio do
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que a dose aplicada (25 ppm). A fixação de N 2 supriu com mais de 80%
do

N-total

da

planta

durante

o

crescimento,

e

contribuiu

significativamente para o N das vagens:, Trabalhando ·com o mesmo"·
cultivar, HUXLEY (1980) observou que a origem dos 88% do nitrogênio
total da semente foi do N-simbiótico e que a 40 a 50% do nitrogênio
armazenado nas estruturas vegetativas , moveu para sementes durante· ·o
seu desenvolvimento.
A partição do nitrogênio fixado dentro das vagens de
caupi ev., Bush Purple Hull foi medido usando ,isN, por LUY,INDULA &
WEAVER (1989) em casa de vegetação. Dois tratamentos foram
incluídos: 40 mg N/planta (como dose inicial) e um total de 240 mg
N/planta , (dividido por todo período· , de crescimento). Esses autores
verificaram que do total de nitrogênio distribuído até as vagens, 53 e
58%

foi da

fixação,

para

o

pnmerro e

segundo

tratamento,

respectivamente.
Resultados recentes obtidos por AWONAIKE (1991) em
condições de campo, mostraram que as contribuições relativas de N do
sole,· fixação e fertilizante ·na variedade •de«caupi lfe, Brown diferiu·em·�
diferentes estádios de crescimento. No estádio de crescimento vegetativo,
o N-nativo do solo contribuiu com a maior parte do N acumulado
(79,5 °/4),, · decrescendo

progressivamente, a -·32;3%, na

maturidade

fisiológica. A contribuição do N2 atmosférico incrementou de 17 ,5% no
estádio vegetativo para 65% na maturidade fisiológica. A percentagem
de contribuição do fertilizante aplicado foi,_ menor do que 5%
independente do estádio de crescimento da planta.
yoN EYAMA et aL (1990) em estudos de campo,
(

usando o método da abundância natural do

15

N, estimaram que o

·
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nitrogênio proveniente da atmosfera em caupi (genótipo EC 6215) foi de
61%, 47% e 42% nas doses O, 100 e 200 kg N/ha, respectivamente.
AWONAIKE et al (1990) usando sulfato de amônia
(20 kg N/ha) marcado com tsN, e milho como planta controle, avaliaram
o nitrogênio fixado na maturidade fisiológica de três variedades de caupi
no campo. Os resultados mostraram que todas as variedades de caupi
foram apreciavelmente influenciadas pela inoculação e os valores médio�
de fixação foram: 116,87 e 74 kg N/ha para Ife BPC, Ife Brown e AFB
17 57, respectivamente.
2.4.4. Método da diluição isotópica do

15

N (D[) x método da

diferença do N-total (MD)

A otimização do potencial de muitas leguminosas para
fixar o nitrogênio atmosférico (N2) em diferentes condições ambientais
exige metodologias adequadas para distinguir entre a contribuição deste
citado processo, da absorção do nitrogênio do solo e fertilizante. A
maioria dos métodos padece de sérias desvantagens e portanto não pode
fornecer estimativas quantitativas exatas do N2 fixado (DANSO, 1988).
Somente duas técnicas são adequadas para estimar a
integrada fixação de N2 , durante o período de crescimento: O método da
diferença do N-total (MD) e o método baseado no princípio da diluição
isotópica do

15

N (DI) (RENNIE, 1984). Os princípios de cada método

estão descritos nos sub-ítens 2.4. l e 2.4.3. l desta revisão de literatura,
respectivamente.
Com o objetivo de conferir a validade dos métodos para
avaliar a contribuição da fixação biológica do N2, muitos autores
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(WILLIAMS et al, 1977; RENNIE, 1979; RUSCHEL et al, 1979;
VOSE et al,1981; BROADBENT et al, 1982; TALBOTT et al, 1982;
BODDEY et al, 1983; MARTENSSON & LJUNGGREN, 1984;
RENNIE, 1984) têm comparado as estimativas obtidas pela técnica de
diluição isotópica com aquelas da diferença.
RENNIE (1979) utilizou como controle na medida da
fixação do N2 em

Pliaseolus vulgaris

L., plantas de feijão não

inoculadas cultivadas em vasos com solo esterilizado, e concluiu que o
método da diferença forneceu valores negativos do nitrogênio fixado
quando comparado ao método isotópico.
A fixação do N2 por feijão e soja calculada pelo MD
comparado com estimativas por DI tem mostrado boas concordâncias nos
solos pobres em N (RENNIE, 1984), ou naqueles em que a recuperação
do

15

N foi igual na leguminosa e planta controle (W ATANABE et al,

1990).

Em

tais

condições,

concordâncias

das

estimativas

são

ma'tematicamente inevitáveis, embora não constituam em si uma
confirmação de que ambas as técnicas são exatas (URQUIAGA &
BODDEY, 1987).
TALBOTT et al (1982) mencionaram que embora
observações de campo da quantidade de N2 fixado pela soja estimado
pelo método da DI e MD foram altamente correlacionados (r=0,89 para
o ano de 1977; r= 0,92 para 1978) observações da percentagem de N
fixado variaram entre os dois métodos (r= 0,32 para 1977; r= 0,69 para
1978) o qual foi atribuído a variação espacial do N disponível do solo.
Concluiram que o método do 15N forneceu estimativas mais precisas para
a % N fixado porque a concentração de 15 N na isolinha não nodulante foi
menos variável que a acumulação de N-total.
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RENNIE

(1984),

comparando

os

dois

métodos,

observou que houve boas concordâncias entre eles em 70% dos
experimentos em que se estimou quantitativamente· a fixação de N 2 e em
60% quando se estimou em termo percentual. WITTY (1983) e RENNIE
(1984) observaram que os dois métodos forneceram resultados similares
quando a quantidade de fertilizante recuperado pelas plantas fixadoras e
referência foram similares. Isso exige portanto segundo BROADBENT
et al (1983), que a composição isotópica do conteúdo de N disponível

não mude com o tempo, ou que o padrão de absorção do N-fertilizante
+ N-nativo do solo da leguminosa e planta controle seja idêntico durante
todo período.
WILLIAMS et al (1977) alegaram que o método da
diferença tem geralmente subestimado a fixação em condições de campo,
comparado com o método da diluição isotópica, e segundo BOLE &
RENNIE (1983) isso é devido a uma menor eficiência no uso do N
fertilizante (e provavelmente o N do solo) pela leguminosa.
AMARGER et al (1979) também desenvolveram
estudos

comparativos entre os

dois

métodos e

seus resultados

experimentais de campo demonstraram ocorrer uma menor absorção do
N do solo por plantas inoculadas de soja, dando valores subestimados
para proporção do N-fixado determinado por diferença.
Em estudos com lisímetros (WILLIAMS et al, 1977;
RENNIE et al, 1982) ou em condições de vasos (MARTENSSON &
LJUNGGREN , 1984) onde as culturas leguminosa e controle exploram
totalmente o conteúdo de N do solo, as concordâncias entre os dois
métodos podem ser melhores, como observado por BROADBENT et al
(1982). Porém BODDEY et al (1984) constataram que estimativas da
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fixação de N2 para soja foram geralmente maiores pelo MD do que pela
DI sendo a maior absorção do N-fertilizante pelas plantas noduladas do
que pelas isolinhas não nodulantes. WAGNER & ZAPATA (1982)
também constataram urna maior absorção do N-fertilizante por soja
nodulada em condições de campo comparado a plantas não noduladas.
Segundo VOSE et al (1981) e HERRIDGE (1982), se a absorção do N
do solo pelas plantas noduladas for maior, a fixação do N2 será
superestimada pelo MD. HERRIDGE (1982) afirma que o potencial de
assimilação de N de muitas não leguminosas não é tão alto para
leguminosas, resultando também numa super estimação da fixação de N 2 •
Práticas para minimizar a variação das estimativas pelo
MD e DI em pesquisas sobre fixação de N2 foram sugeridas por
TALBOTT et al (1982) e incluem: (1) a seleção de uma área no campo
com distribuição uniforme de N do solo; (2) aplicação e incorporação
uniforme do

N; (3) utilização de um melhor controle local através de

15

plantas adjacentes não fixadoras; (4) escolha de um delineamento
experimental apropriado e tamanho da amostragem,

e (5) bom

estabelecimento das parcelas.
De acordo com CHALK (1985) o método da DI oferece
grande sensibilidade comparado ao MD. Todavia, segundo o mesmo
autor, na ausência de evidência de que plantas fixadoras e controle obtém
a mesma proporção de N do solo e do fertilizante, não se pode assumir
que a técnica de diluição isotópica forneça uma estimativa mais exata do
N 2 fixado do que o método da diferença, podendo também dar
estimativas negativas.
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3. MATERIAL E l\tÉTODOS
Foram conduzidos dois experimentos para:
1. Experimento I: Avaliação da fixação simbiótica ao longo do ciclo e
comparação de duas técnicas para estudos com a fixação de N2: diluição
isotópica do 15N x método da diferença.
2. Experimento II: Avaliar efeitos das doses de N do solo na fixação
biológica do N 2•
3.1. Localização e época dos experimentos
Os experimentos foram instalados e conduzidos em casa
de vegetação, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) da
Universidade de São Paulo (USP), localizado no município de Piracicaba
SP, de 05 de janeiro a 23 de março de 1990 (Experimento I) e de 19 de
junho a 03 de setembro de 1990 (Experimento II).
As temperaturas máximas e mínimas, dentro e fora da
casa de vegetação, durante o período de condução de ambos os
experimentos podem ser vistas nas Figuras 3 e 4. As temperaturas fora
da casa de vegetação foram obtidas no posto Agrometeorológico do
Departamento de Física e Meteorologia da Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz" (22º42'30" de latitude sul, 47 º38'00" de longitude oeste
e 580 m de altitude.
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3.2. Solo

Foi usado nos experimentos uma amostra de terra
coletada da camada de O a 20 cm de profundidade de um solo da área
experimental da ESALQ, Fazenda Sertãozinho, Município de Piracicaba
SP, classificado como um Latossolo Vermelho Amarelo textura média.
O solo foi convenientemente seco ao ar, destorroado,
misturado e passado em peneira com malha de 4 mm de abertura e
depois acondicionados em vasos com capacidade para 5 kg. O fundo e
as paredes dos vasos foram revestidas com plástico para que não
houvesse perda de 15N e outros nutrientes por lixiviação.
Algumas

características

químicas

e

tisicas

estão

apresentadas na Tabela 3.
3.3. Calagem

A calagem foi feita baseada nos resultados da análise
do solo (Tabela 3) e de acordo com os métodos para recomendação de
calagem

da ASSOCIAÇÃO

NACIONAL

PARA DIFUSÃO

DE

ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS (1986). O calcário dolomítico
foi aplicado para os experimentos I e II 32 dias antes do plantio na dose
de 5,10 g/vaso e o solo devidamente umedecidos (leia ítem 3.6) para
mais prontamente elevar a reação do solo ao valor desejado.
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Tabela 3. Resultados de algumas análises químicas e tisicas do solo
utilizado nos experimentos

---------------s

Análise Química1

pH

pH

(H ,O)

(CaCIJ

5,21

4,2

p

M.O.

1

PO/

K

(Resina) ( H, SOJ

º/o

J1g/Cm3

2,05

6

Ca

Mg

Na

H+AI SB3 CTC' y

(HQ 0,05N)

¾

meq/1 00g terra (TFSA
0,046 0,049

Zn

Cu

0,93· 0,24

Mn

0,037

4 ,3

1,3

5,6

22,6

Fe

----DTPA-------ppm----

0,6

3,4

4,2

58,0

Análise Física6

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

Areia
Grossa

----------

Silte

Argila

Classe textural

6

22

Média arenosa

Total

Fina
¾

19

53
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Análise química realizada no Laboratório de Fertilidade do solo - CENA/USP
Matéria Orgânica
3
Soma de Bases
, , · , · "' ,
•cap acidade de Troca Catiônica
5
Saturação de Bases
'Análise física realizada no laboratório de Análise de Solos do De partamento de Ciência
do Solo - ESALQ/USP
1

1
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3.4. Adubação

Na metade do tempo de incubação da calagem, foi feita
a adubação com 100 ppm de fósforo na forma de superfosfato simples
e 50 ppm de potássio, na forma de cloreto de potássio para o
experimento I.
Adubou-se o experimento II com l 00 ppm de fósforo
na forma de superfosfato simples, 100 ppm de potássio na forma de
cloreto de potássio, como também micronutrientes na forma de solução
(MnCl2 1,81 g/litro; ZnSO 4 0,22 g/litro; CuSO4 0,08 g/litro; H2MoO4 0,02
g/litro; H3BO3 2,86 g/litro).
Com exceção do superfosfato simples, os demais adubos
foram dissolvidos e/ou diluídos em água e a solução aplicada aos vasos.
O adubo nitrogenado enriquecido com

15

N foi aplicado

nas doses e modos previamente estabelecidos, como será abordado nô
sub-ítem 3.7.
3.5. Cultivares das culturas

As leguminosas fixadoras corresponderam as culturas
de caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) cultivar CNC x 284 - 4E cedido
pelo CNPAF-EMBRAPA e feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) cultivar
Carioca (Seção de Fertilidade do Solo do CENA).
Como plantas controles foram utilizadas: arroz (Oryza
sativa L.) cultivar IAC-25 e soja não nodulante (Glycine max L. Merril)

cultivar D-71-9331.
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3.6. Sementes, inoculação, semeadura e controle de umidade
As sementes de leguminosas

fixadoras ( caupi

e

feijoeiro) foram inoculadas com estirpes de Bradyrllizobium antes da
semeadura. Para o caupi utilizou-se a estirpe CM 1528 31-3 e para o
feijoeiro a estirpe CM0l 31-3. Os inóculos foram fornecidos pela Seção
de Microbiologia do Solo do CENA/USP.
Procedeu-se a semeadura das culturas testes e controles
em vasos contendo 5 kg de terra, no dia 05 de janeiro de 1990 para o
experimento I (germinação deu-se após 5 dias da semeadura) e 19 de
junho de 1990 para o experimento II (germinação deu-se após 6 dias da
semeadura). Foi feito desbaste nos dois experimentos, deixando-se três
plantas por vaso.
A terra dos vasos foi umedecida procurando-se manter
80% da capacidade de embebição total. As regas foram feitas diariamente
conforme a redução de umidade nos vasos devido a evapotranspiração.
3. 7. Aplicação do fertilizante uréia marcada com 15N
3. 7.1. Experimento I

Foi

aplicado

uma

quantidade

de

nitrogênio

correspondente a dose de 1O ppm de N (equivalente a 27 kg N/ha,
considerando uma massa de terra de 5 kg por vaso) ou 50 mg N/vaso.
Para facilitar a aplicação do fertilizante marcado preparou-se uma solução
contendo 11,11 g de uréia (CO( 15NH2 )2) enriquecida com 10 átomos %
de

15

N em excesso diluída em 2 litros de água. Após o desbaste das
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plantas, aplicou-se no experimento o adubo marcado em 20 ml da
solução por vaso, com pipeta volumétrica, e de maneira bem uniforme.
3.7.2. Experimento II

Após o desbaste das plantas cmco doses de N
fertilizante foram aplicadas na forma de uréia (CO(NH2)2)

:

2, 15, 30, 45

e 60 ppm. A primeira dose com enriquecimento de 30 átomos % 15N em
excesso, a segunda com 1O átomos % 15N em excesso e as demais com
4,991 átomos % 15N em excesso. Para facilitar a aplicação uniforme do
fertilizante nos vasos preparou-se soluções como segue:
Primeira dose (10 mg N/vaso): 0,611 g de uréia enriquecida/1100 mi de
água; aplicou-se 40 mi/vaso.
Segunda dose (75 mg N/vaso): 4,583 g de uréia enriquecida/ 550 mi de
água; aplicou-se 20 mi/vaso.
Para a terceira dose (150 mg N/vaso ), a quarta dose (225 mg N/vaso) e ,
a quinta dose (300 mg N/vaso) preparou-se uma solução de 2,5 litros
· contendo 41,667 g de uréia, e aplicou-se 20, 30 e 40 mi/vaso,
respectivamente para terceira, quarta e quinta doses.
As doses 2, 15, 30, 45 e 60 ppm de N corresponderam
aproximadamente a 5,3, 40, 80, 120 e 160 kg N/ha.
3.8. Delineamento experimental e análises estatísticas
Experimento I : O delineamento experimental foi realizado em blocos

ao acaso em esquema fatorial 8x2 com três repetições, sendo os fatores
oito épocas de coletas e duas culturas. As médias obtidas foram
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submetidas a análise de variância, tendo sido realizado o teste F e Tukey
através do SANEST-Versão 2.1 (ZONTA & MACHADO\ sern data).
Para expressar as respostas das culturas às épocas foi ajustado funções
usando análise de regressão.
Experimento II: Os tratamentos foram dispostos em delineamento em

blocos ao acaso, num esquema fatorial 5x2x3 com três repetições, onde
os fatores foram doses de nitrogênio, duas culturas e três épocas. Para
qualificar os efeitos dos tratamentos sobre as plantas estudadas os valores
médios dos dados, obtidos para cada repetição, foram submetidos a
análise de variância pelo SANEST-versão 2.1 tendo sido realizado o teste
F e Tukey para avaliação do efeito das 5 doses de N sobre as plantas
estudadas, assim como das épocas, de acordo com o preconizado por
(ZONTA & MACHADO 1 , sem data). Também foram feitas análises de
regressão.
3.9. Condução do experimento
3.9.1. Análise do material vegetal
3.9.1.1. Colheita do material vegetal

As colheitas das plantas dos experimentos, foram
realizadas através de amostragens ao longo do ciclo como a seguir:

1

ZONTA, E.P. & MACHADO, A.A. SANEST- Sistema de análise estatística para
microcomputadores, v. 21. 148p. (s.l. e s.d.) (mimeografado).
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a) Experimento I: Amostragens aos 17, 24, 31, 38, 47, 58, 68 e 78 dias
após a semeadura (DAS), exceto nas épocas 24, 38, 47 e 68 DAS para
a soja não nodulante.
b) Experimento II: Amostragens aos 23, 40 e 76 dias após a semeadura
(DAS)
O material colhido de cada vaso (folhas + ramos +
pecíolos + pedúnculos), e em caso de presença de vagens estas foram
separadas da parte aérea, e as folhas senescentes que caíram durante o
experimento foram colocadas em sacos de papel em estufa ventilada a
70ºC até atingir peso constante, determinando-se então a matéria seca
total das vagens e da parte aérea das plantas por vaso. Após, foram
moídas em moinho tipo Wiley e novamente moídas em moinho
TEKMAR A-10 adquirindo constituição mais fina, para depois proceder
as análises de nitrogênio total e composição isotópica do nitrogênio.
3.9.1.2. Análises do nitrogênio total
O nitrogênio total das amostras de plantas foram
determinadas pelo método semi-micro Kjeldahl descrito por BREMNER
& MULVANEY (1982) com propósitos para analise isotópica de

15

N.

Para tanto 100 mg de material vegetal seco e moído, foi digerido em
solução digestora de ácido sulfúrico, e o digerido destilado em soda
(NaOH) e titulado com H2SO 4 0,05N.
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3.9.l.3. Atividade da nitrogenase (redução do
acetileno em raízes destacadas)

A

atividade

da

enzrma

nitrogenase

foi

medida

indiretamente através do método da atividade de redução do acetileno
ARA (HARDY et al, 1968).
Após a coleta as raízes nodulantes dos experimentos I
e II foram colocadas em frascos de vidro de 1000 ml e em seguida
fechados hermeticamente. Retirou-se, previamente, 10% da atmosfera do
vidro, a fim de que a pressão não fosse alterada, e injetou-se I 0% de
C2H2 nos vidros. Após 30 minutos retirou-se amostras com senngas
plásticas de 1 cm3, e injetou-se 0,5 cm3 em cromatógrafo de gás tipo
BECKMAN modelo GC-65, usando-se detector de ionização de chama
de H 2 a l25ºC e coluna contendo Poropak N de 80 a 100 mesh a 50ºC.
Todo procedimento foi de acordo com SAITO (1978).
Preparou-se padrão de 500

ppm

de C2H4 para

determinação do controle, vidros sem raízes e com injeção de C2H2•
3.9.l.4. Análise da composição isotópica de

15

N:

Espectrometria de massas

As amostras foram processadas de acordo com o
método de Rittemberg (Rittemberg 1 , 1946 citado por TRIVELIN et al,
1973), partindo do destilado final obtido na análise da percentagem de
1

RITTEMBERG, D. Preparation and measurement of the isotopic tracers. In:
WILSON, D.W.; NIER, A.D.C.; RIAMAN, S.P. p. 31. J.M. Edwards, an Arbor,
Michigan. l 946.
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nitrogênio total (Kjeldahl) que foi novamente acidificado com H 2S04
O, 1 N e concentrado por evaporação, o NH\ foi convertido a N 2 por
oxidação com hipobrometo de lítio (LiOBr) (ROSS & MARTIN� l 970;
PORTER & O'DEEN, 1977). As análises da composição isotópica do
nitrogênio contido nas amostras foram efetuadas num espectrômetro de
massas ATLAS VARIAN MAT modelo CH-4 na Seção' de Isótopos
Estáveis do CENA.
Os resultados da composição isotópica do N2 foram
obtidos em uma varredura de massas correspondentes às intensidades (1)
128 ( 14N 14N); 129 (14N 15N); 130 ( 15N 15 N). De acordo com TRIVELIN et al.
(1973) mesmo tomadas as maiores precauções sempre existe alguma
contaminação da amostra pelo ar atmosférico, e sabendo-se porém a
concentração de nitrogênio (N), oxigênio (02) e argônio (A) do ar
atmosférico pode-se estudar uma correção para as medidas. Esta correção
pode ser estabelecida com base nas, medidas das - massas de intensidade·
132 ( 160 160) ou 1

40

40

(

A). Os cálculos podem ser visto em detalhe em

TRIVELIN et al. (1973).
Os íons de diferentes massas que penetram no coletor
são registrados em forma de picos, formando o espectro de massas ao
produto da altura em mm de um "pico" (intensidade das massas) pela
sensibilidade do registrador em Volts, denomina-se intensidade da massa
considerada. O cálculo da concentração em 15N de uma amostra baseia
se na medida da intensidade da corrente de íons (I) podendo ser expressa
pela seguinte equação:
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X

100

(3)

Considerando-se o equilíbrio isotópico existente entre
as diversas espécies moleculares a equação pode ser simplificada para (de
acordo com Birkefeld 1 et ai' (1962) citados por PROKSCH 1969):

onde
R= relação entre as intensidades das moléculas de [14N 14N]/[ 15N 14N]
3.9.2. Cálculos realizados
3.9.2.1. Determinação da atividade da nitrogenase
A determinação da quantidade de C 2H4 formado foi
calculada pela seguinte equação:

1

BIRKEFELD, M.; MAASE, G.; ZAHN, H. Massenspektrometrische Isotopenanalyse. V E B
Deustscher Verlag der Wissenschafter, Berlin. 1962.
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onde

11,16 nmoles de C/f4 em 0,5 cm 3 do padrao (CN.T.P.1
K= ---------------------HxAxR

H = altura do pico do padrão
A = atenuação da leitura
R = range
K'= altura do pico da amostra (mm) x atenuação x range
Os

resultados

foram

apresentados

em

nmoles

C 2HJplanta/hora e (ou) µ mol C 2H/plap.ta/p.Qf<J. a,. pa1;tjr_dos. valores obtidos
pela altura do pico em relação ao padrão de 500 ppm de etileno.
3.9.2.2. Quantidade de nitrogênio Jot�L.(QNT)

As quantidades de nitrogênio total nas plantas foram
calculadas de acordo com a equação 6:

(6)

onde:
QNT = quantidade de nitrogênio total na planta (mg/vaso) ou (mg/planta)
RMS = Rendimento de matéria seca (mg/vaso) ou (mg/planta)
N (%) = teor de nitrogênio na planta (%)
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3.9.2.3. Nitrogênio proveniente do fertilizante
Na determinação da percentagem "de nitrogênio nas
plantas provenientes doo fertilizante (¾NPPF) foi calculado pela
expressão 7:

(7)

onde:
átomos % 15N planta = percentagem de átomos de 15N presentes na parte
da planta em questão.
átomos % 15N fertilizante = percentagem de átomos de 15N presente no
fertilizante.
%A.N.= átomos % de abundância natural de 15N'(0,3663%)'' ,,. , ,,,
A quantidade de nitrogênio nas plantas provenientes do
fertilizante (QNPPF) foi calculada utilizando...se a equação 8:

3.9.2.4. Nitrogênio da fixação (método isotópico)

A percentagem de nitrogênio na planta proveniente da
fixação para as culturas de caupi e feijão usando como controles soja não
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nodulante e arroz, no estudo com adição de fertilizante 15N foi obtida
pela expressão 9:

%Nftx=

[

1 -

(átomos% 15N) 1eguminosa -0,3663 l
.

.

(átomas% ISN) --0,3663

• xlOO

(9)

•.• ..

A quantidade de N na planta proveniente da fixação
(QNfij para as culturas fixadoras de N (mg/vaso ou mg/planta) foi obtida

pela equação 1O:

tendo sido apresentados %Nfix na equação 9 e QNT na expressão 6.
Os cálculos da quantidade de nitrogênio fixado extrapolado
de g/vaso para kg/ha foram feitos com base· em 100 mil covas/ha,
considerando um espaçamento entre linhas de 0,5 m e 5 covas por metro
(cada cova com 3 plantas).
3.9.2.5. Nitrogênio proveniente do solo
As percentagens de N nas plantas provenientes do solo,
foram obtidas pela equação 11:
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%NPPS= 100 - %NPPF - %Nfix

(II) 1

As quantidades de nitrogênio nas plantas proveniente do
solo (mg/vaso ou mg/planta) foram calculadas por diferença entre as
quantidades de N total, N-proveniente do fertilizante e quantidade de N
na planta proveniente da fixação:

(12)

3.9.2.6. Eficiência de utilização do fertilizante pela cultura
(EUF)

A Taxa de Utilização do N Fertilizante pela cultura foi
calculada pela equação:
(13)''.

onde: QNPPF = quantidade de N na planta proveniente do fertilizante
(mg/vaso ou mg/planta) calculada na equação 8.
QNAF = quantidade de N aplicado ao solo como fertilizante (mg/vaso ou
mg/planta).
Todas as fórmulas mostradas acima, desde o sub-ítem
3.9.2.2. até 3.9.2.6 estão contidas em HARDARSON & DANSO (1990).
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3.9.2.7. Nitrogênio da fixação (método da diferença)

A percentagem de nitrogênio fixado na planta para as
culturas caupi e feijão usando como controles soja não nodulante e arroz,
no estudo do método da diferença foi obtido pela expressão:

N-jixado(%)=

A quantidade de

N total1 -

.

n."/:<.·t··º, ·,.•,'·ui·..

11 tota.�:: ::l:

Nfixado

· x:JOO

·.1.c.: .·... •,• . :.• ,··•

(l4)

para as culturas fixadoras (mg/vaso

ou mg/planta) foi obtido por:

(15)

onde:
f = sistema ou planta :fixadora de N2
c = sistema ou planta não :fixadora de N 2 (controle)
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. EXPERIMENTO I
4.1.1. Medidas da Redução do C 2H2

Os resultados referentes à estimativa da atividade da
enzima nitrogenase (N2-ase) nas plantas de caupi e feijão encontram-se
na Tabela 4 e estão representados na Figura 5.
O potencial da atividade da fixação medido pela
atividade da nitrogenase (µ mol C 2H4.planta- 1 .hora- 1) ao longo do ciclo,
variou de forma semelhante para ambas as culturas (Figura 5). O feijão
alcançou

o seu pico próximo a 1:lotâção (38 DAS) logo após decàiu

drasticamente, permitindo estimar que a fixação do nitrogênio a partir da
décima semana após a semeadura, foi, praticamente zero. Esses
resultados estão de acordo com os encontrados por FRANCO et al
(1979) em feijoeiro cv. Rico 23 e por CONTADO (1990) em cv. Negro
Argel.
Constata-se, na Tabela 4 que, o caup1 apresentou as
taxas de redução do acetileno (C2H2) mais elevadas que o feijão em todas
as épocas analisadas (embora que aos 17,47, 58, 68 e 78 DAS não houve
diferença

estatística

entre

as

médias),

caracterizando

diferenças

acentuadas em relação a fixação entre essas culturas, principalmente entre
os 31 e 38 DAS. Neste aspecto, os resultados se assemelham com os
obtidos por NEVES et al (1982) e caracterizam a maior parte da

-
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Médias seguidas de resma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
Letras maiúsculas se referem às linhas e as maiúsculas às oolunas.
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CUL'I'URAS

Tabela 4. Atividade da nitrogenase (red�ção do C2H2) em detenninado estádio de desenvolvimento de plantas
de caupi e feijão (Média de 3 Repetições).
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Figura 5. Variação da atividade da nitrogenase (redução do C 2H2; µ mol·
C 2H/planta/hora) durante o ciclo do caupi e feijão.
atividade da nitrogenase está mais concentrada na fase de crescimento
reprodutivo das plantas (PEREIRA et aL, 1978; NEVES et aL 1982).
De acordo com a Figura 5 o caupi apresentou um pico
aos 38 DAS indicando que o potencial de atividade máxima da enzima
nitrogenase ocorreu dias antes da plena floração (floração 47 DAS) e, em
seguida começou a cair bruscamente principalmente a partir dos 58 DAS.
Desde que a técnica de redução do acetileno foi
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sugerida por HARDY & KNIGHT (1966) muitos pesquisadores têm
utilizado esse método em plantas de feijão e caupi devido a sua
sensibilidade elevada, baixo custo e rapidez das análises. Todavia, pode
ocorrer uma série de limitações no .seu uso visto que é uma avaliação
enzimática momentânea e o acetileno inibe não só a evolução de H2
pelos nódulos (RIVERA-ORTIZ & BURRIS, 1975; SCHUBERT &
EVANS, 1976; SAITO, 1978, LIMA, 1981; HUNGRIA & RUSCHEL,
1987; UPCHURCH, 1987) como pode inibir a própria atividade da
nitrogenase através da redução da permeabilidade dos nódulos ao
oxigênio, o que pode provocar uma diminuição de até 50% na atividade
da nitrogenase (MINCHIN et al, 1983). No entanto HUNGRIA &
NEVES (1986) em estudos utilizando incubação em sistemas de fluxo
contínuo de acetileno, verificaram em vários cultivares de feijão que o
declínio na atividade da nitrogenase causado pelo acetileno foi, em
média, de apenas 2,95% sendo observado uma variação máxima de
9,67% e discordaram das limitações sugeridas por MINCHIN et al
(1983).
HUNGRIA &

RUSCHEL (1987) verificaram uma

eficiência relativa baixa dos elétrons destinados a nitrogenase, por
consequência até 51% dos elétrons foram perdidos pela nitrogenase, com
a perda de energia que poderia está sendo utilizada para os processos de
crescimento das plantas.
Há evidências atualmente, e, quase um consenso geral,
de que avaliações em sistemas de fluxo contínuo apresentam algumas
limitações, em particular para leguminosas (DENILSON et al, 1983;
WITTY & MINCHIN, 1988; GORDON et al, 1989; McNEILL et al,
1989; BODDEY et al, 1990; HERRIDGE, 1990; SPRENT & SPRENT,
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1990) principalmente em condições de campo (DENILSON et al, 1983�
McNEILL et al, 1989), e que o método inicial da redução do acetileno
não pode fornecer dados precisos assim como uma indicação quantitativa
da fixação de N2 por sistemas fixadores de plantas.
A avaliação da fixação de N 2 no presente experimento
pelo método da redução do acetileno apenàs serviu para se ter uma
estimativa do potencial de atividade da nitrogenase nas oito épocas
estudadas (17, 24, 31, 38, 47, 58, 68 e 78 DAS). Para obter avaliações
mais precisas das taxas de redução do acetileno em condições de vasos
se faz necessário a determinação da evolução do H 2 e utilização de
sistema de fluxo contínuo. A não realização dessas exigências no
presente estudo, se deve ao fato de não fazer parte diretamente dos
objetivos do trabalho.
Segundo LIMA (1981) e HUNGRIA & RUSCHEL
(1987) a análise de dados obtidos - nestas condições·, mostra

que

os

resultados da taxa de redução do acetileno pode conduzir a grandes erros
de interpretação se o consumo de elétrons com a evolução do H 2 não for
considerado.
Apesar da técnica de ARA, na sua mais simplista forma,
apresentar limitações, continuará a ser útil para organismos de vida livre
e para testes rápidos não quantitativos na presença da nitrogenase ativa
(SPRENT & SPRENT, 1990). A prova é, que alguns trabalhos recentes
utilizando a ARA foram realizados exclusivamente, com feijão (ISOI &
YOSHIDA, 1991) e sanfeno-Onobrychis viciifolia (PRÉVOST

&

BROMFIELD, 1991) e ainda, paralelamente à diluição isotópica com
caupi (WATANABE et al, 1990; YONEYAMA et al, 1990) e soJa
(CHIU et al, 1990; WATANABE et al, 1990; YONEYAMA et al,
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1990).
Embora

sistemas

modificados

de

fluxo

contínuo

(MINCHIN et al, 1983) poderem auxiliar os entendimentos básicos da
fisiologia das cuhuras, não podem da mesma forma ser substitutos para
obtenção de dados quantitativos sobre fixação biológica do N2 • Todavia,
foi mais Uin avanço nas pesquisas Bioquímicas de sistemas simbióticos
de plantas.
4.1.2. Produção de matéria seca (MS)
Os dados referentes a produção de massa seca (g/planta)
da parte aérea das culturas fixadoras (caupi e feijão) e não fixa(!oras
(arroz e soja não nodulante) durante as oito épocas de coleta podem ser
vistos na Tabela 5. A Figura 6 apresenta os gráficos obtidos através da
regressão polinomial para as épocas de coleta das quatro citadas culturas.
Analisando as médias por cultura (Tabela 5) observa-se
que as produções de massa seca das culturas fixadoras de N2 diferiram
estatisticamente entre si, onde o caupi apresentou maior valor que o
feijoeiro. Entre as plantas controles, a soja não nodulante apresentou
maior média em relação ao arroz diferindo também estatisticamente entre
si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
De modo geral, observando-se a Tabela 5 e Figura 6,
o

crescimento

vegetativo

das

culturas

(fixadoras

e

controles),

representado pela massa seca da parte aérea, seguiu o comportamento
esperado, aumentando com o decorrer do tempo. Particularizando, no
grupo das plantas fixadoras, o caupi apresentou os maiores incrementos
de massa seca em função das seis últimas épocas de coleta, superando
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Tabela 5. Massa seca (g/planta) da parte aérea de plantas fixadoras e controles, em função dos dias de
coleta. (Média de 3 repetições).
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Figura 6. Massa seca (g/planta) da parte aérea das culturas fixadoras e
controles, em função das épocas de coleta.
estatisticamente o feijão a nível de 5% de probabilidade. O acúmulo de
matéria seca do feijoeiro apresentou duas fases importantes: uma de
incremento rápido a partir da floração (38 DAS) até atingir um máximo
no início da maturação das vagens ( 68 DAS), e um pequeno declínio na
etapa final de maturação (78 DAS). Entretanto, esse declínio no valor
absoluto da média não foi significativamente diferente em relação as três
épocas anteriores ( 47, 58 e 68 DAS). Fase inicial similar de acúmulo
rápido de matéria seca para feijão, como observado neste trabalho, tem
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sido descrita por outros trabalhos (HUNGRIA & RUSCHEL, 1987;
SILVA, 1988; REYES CUESTA, 1991).
O caupi também apresentou incrementos rápidos nas
médias a partir da floração, que ocorreu neste caso aos 47 DAS,
atingindo o máximo na época final de maturação das vagens (78 DAS).
Todas as médias durante este período diferiram estatisticamente entre si
(TUKEY- 5%). Resultados similares para a mesma cultura foram
observados por EAGLESHAM et al (1977); CASTRO et al

(1984);

FERNANDEZ & MILLER (1986); FERNANDEZ & MILLER (1987);
SILVEIRA

et al

(1989)

trabalhando

com

diversos

cultivares.

Recentemente A WONAIKE et al (1991) mostraram que o maior
aumento do acúmulo de massa seca em caupi cv. Ife Brown foi
registrado nos l O dias entre o enchimento médio das vagens e estádios
de crescimento da maturidade fisiológica. Observaram ainda, que mais
da metade da massa seca total durante o · período de crescimento, foi
acumulado dentro deste intervalo, e que as vagens contribuiram
significativamente sobre o aumento observado.
No presente estudo, os pecíolos, pedúnculos (quando
presente), ramos e folhas de caupi, constituíram 50,07% (13,79 g/planta)
do total geral de massa seca do experimento (27,54 g/planta) durante o
estádio vegetativo (até 47 DAS) e 31,30% (8,62 g/planta) desse total,
após a floração (47 DAS) até a maturidade fisiológica (78 DAS). Do
total de massa seca acumulada no intervalo de 47 a 78 DAS (13,75
g/planta) esses órgãos contribuiram com aproximadamente 66,91% (9,2
g/planta) e as vagens com

18,63% (5,13 g/planta).

As vagens

participaram com apenas aproximadamente 3,29% (0,65 g/planta) do total
da matéria seca produzida no estádio de enchimento das vagens (58
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DAS) mas representaram 22,47% (maior valor, 5,45 g/planta) na
maturação fisiológica das vagens aos 68 DAS.
EAGLESHAM et al (1977) constataram que a maior
parte da acumul�ção da matéria seca total da planta inoculada de caupi
cv. K2809 ocorreu após o florescimento, e, durante o período reprodutivo
(primeira floração à maturidade, 42 dias) as plantas acumularam três
vezes mais matéria seca (150,9 g) do que durante o crescimento
vegetativo (45,6 g

em 48 dias). Praticamente a mesma proporção foi

observada para o cv. CNC x 284-4E do presente experimento, que
acumulou 2,6 vezes mais matéria seca (19,78 g/planta) durante o período
reprodutivo de 40 dias (da pré-floração ao final da maturação fisiológica
- 38 à 78 DAS) do que durante o crescimento vegetativo (7,76 g/planta
em 38 dias).
A produção de matéria seca de caupi e feijão depende
não somente de uma adequada produção de assimilados fotossintéticos,
mas também de uma adequada capacidade de armazenamento dos
fotossintatos para atender o período reprodutivo que é o principal
responsável

pelos aumentos no total da matéria seca dessas culturas.

Segundo CASTRO et al (1984) e FERNANDEZ & MILLER (1987) a
evolução de matéria seca em caupi está relacionada com a área foliar e
a taxa assimilatória líquida. Isso também foi comprovado em feijão
(REYES

CUESTA,

1991).

O

nitrogênio

é

importante

para

o

desenvolvimento da área foliar de caupi (FERNANDEZ & MILLER,
1987; SILVEIRA et al, 1989) que pode vir da inoculação por rizobium
e/ou adubação nitrogenada (FERNANDEZ & MILLER, 1985 e 1986).
Os resultados obtidos por SILVEIRA et al (1989)
indicaram a existência de uma relação positiva entre o acúmulo de N e
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a produção de matéria seca, nas plantas inteira de caupt cv. Epace l ,
Epace 6 e Epace 8. Observaram que até o período de florescimento e
início de formação das vagens (44-56 dias após a germinação), a
aquisição de N é diretamente proporc_ional à produção de matéria seca.
Plantas sob adequadas condições ambientais aumentam
a taxa de produção de matéria seca. Em feijoeiro a taxa fotossintética é
reduzida pela deficiência de nitrogênio e incrementada pelo aumento do
teor de N nas folhas (REYES CUESTA, 1991) e índice de área foliar
(SILVA, 1988).
Como já foi dito anteriormente, no final do experimento
(78 DAS) o feijão carioca apresentava-se em final de ciclo (estádio final
de maturação das vagens), apresentando folhas em senescência. Seu
crescimento é do tipo indeterminado 3, prostado com tendência a
trepador. O caupi cv. CNC x 284 - 4E mostrava-se também em final de
ciclo, com folhas em senescência, e a quase totalidade das vagens em
maturação fisiológica. A soja não nodulante cv. D-71-9331' em estádio
de formação das vagens sendo que as mesmas além de atrofiadas,
apresentavam-se chôchas devido a não produção de fotossintatos
suficiente, pela não fixação de N2 e porque a dose de N aplicada em
todos os vasos (10 ppm) além de ser baixa serviu apenas para marcar o
solo com

15

N e fornecer uma adubação nitrogenada adequada que

estimulasse a nodulação das plantas testes (caupi e feijão). FRANCO &
DÓBEREINER (1968) verificaram que, em feijoeiros inoculados a
adubação nitrogenada de 1O ppm de N influencia positivamente a
nodulação. Finalmente o arroz, aos 78 DAS, encontrava-se em fase de
enchimento de panícula, evidenciando diferentes estádios fisiológicos das
culturas fixadoras e controles.
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Pela Tabela 5 vê-se que os incrementos na massa seca
da

parte

aérea

de

arroz

e

soJa

não

nodulante

aumentaram

significativmente com o decorrer do tempo atingindo o máximo aos 78
DAS. As médias de ambas culturas diferiram estatisticamente entre si
(Tukey a 5%) em todos estádios de desenvolvimento. Observa-se, ainda,
que os valores de massa seca da parte aérea do feijoeiro acompanhou o
aumento das médias de soja não nodulante e isto mostra que este
controle seria adequado na quantificação da fixação biológica do N2 do
feijoeiro, embora tenha apresentado valores negativos de N fixado aos 17
DAS pelo método da diluição isotópica do

15

N como será visto

posteriormente.
A semelhança apresentada nas produções de massa seca
da parte aérea de feijão e soja não nodulante nas diferentes épocas (31,
58 e 78 DAS), é importante levando-se em consideração de que o
controle adequado no método por diluição isotópica para quantificar a
fixação biológica do nitrogênio deve apresentar idade fisiológica próxima
da fixadora (BODDEY et al, 1983; BODDEY, 1987; DANSO, 1988;
HARDARSON & DANSO, 1990).
4.1.3. Quantidade de nitrogênio total (QNT)

Os resultados de quantidades de nitrogênio total (QNT)
por planta (mg/planta) da parte aérea das culturas fixadoras e controles
em oito épocas de coleta, são apresentados na tabela 6.
Comparando

as

Figuras

6

e

7

percebe-se

um

comportamento da quantidade de nitrogênio total (mg/planta) das culturas
caupi e feijão de ordem cúbica e tendendo a acompanhar o rendimento
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de matéria seca (g/planta) já que ao se calcular a QNT multiplica-se a
% N ao rendimento de matéria seca da parte aérea das plantas (equação
6). A QNT absorvida pela planta como um todo ou por suas partes é
função do teor de nitrogênio nela contido e do seu rendimento de matéria
seca.
Os resultados do presente estudo concordam com os
relatados por EAGLESHAM et al (1977) para caupi crescido em casa
de vegetação, e para feijão (PEREIRA, et al, 1989) e caupi
(AWONAIKE, et al, 1991) em condições de campo, onde observaram
que o N total acumulado seguiu uma tendência similar àquela da matéria
seca.
Pela Tabela 6 observa-se que houve diferenças nas
médias de QNT entre as culturas e épocas de coleta, tanto entre fixadoras
como nos controles (Teste F � 0,01). Vê-se que no grupo das plantas
fixadoras o caupi e feijão apresentaram diferenças significàtivas entre si,
onde o feijão apresentou aproximadamente 40% do total médio de N
acumulado na parte aérea do caupi (veja, média por cultura, Tabela 6).
Percebe-se que o caupi, entre tod�s as' culturas, foi o
que acumulou a maior quantidade de N na parte aérea em quase todas as
épocas de coleta. A parte aérea (caule + ramos + pedúnculos + folhas +
frutos) alcançou o valor máximo de N na oitava época (78 DAS) cuja
média foi 706,32 mg N/planta.
A

cultura

absorveu

sensivelmente

nitrogênio,

apresentando médias diferentes ao nível de 5% de probabilidade no
período compreendido desde a pré-floração (38 DAS) até o final de
desenvolvimento das vagens (58 DAS). Esses resultados concordam com
os obtidos por vários pesquisadores (EAGLESHAM et al, 1977; NEVES
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et al, 1982; AWONAIKE et al, 1991). Comparando-se as diferentes
médias das épocas 38 DAS e 78 DAS, percebe-se que houve um ganho
líquido significativo na QNT com o teor de N na maturidade 'fisiológica
(78 DAS) estando aproximadamente 2,5 vezes maior do que a pré
floração (38 DAS).
No que se refere ao nitrogênio acumulado pelo feijão,
verificou-se que a cultura absorveu significativamente (ao nível de 1%
de probabilidade) o nitrogênio até a penúltima época de análise (68
DAS), período de maturação das vagens, vindo a diminuir em seguida
(78 DAS), no entanto essa diminuição não mostrou diferença significativa
entre as médias pelo teste Tuk:ey ao nível de 5% de probabilidade. Estes
resultados concordam com os obtidos por NEPTUNE & MURAOKA
(1978); URQUIAGA CABALERO (1982); RENNIE & KEMP (1984);
WESTERMANN et al (1985) que observaram a máxima absorção de
, nitrogênio por esta cultura foi na época compreendida entre a floração até
o período mais intenso de desenvolvimento das vagens.
Durante o enchimento

das

vagens

e

maturação

fisiológica (58-78 DAS para caupi e 47-78 DAS para feijão), período de
rápida mobilização de assimilados para as vagens, houve uma aceleração
da senescência e abscisão foliar de ambas as culturas em virtude de alta
demanda de fotossintatos para o enchimento das sementes. Os valores
crescentes de matéria seca (Tabela 5, sub-ítem 4.l.2.) durante todo ciclo
das culturas se devem às coletas das folhas maduras já senescentes como
relatado no sub-ítem 3.9. l. l .
Exceto para a ligeira redução do incremento de N total
de caupi no estádio vegetativo de 24 à 31 DAS (124,83 mg/planta) para
o estádio de pré-florescimento de 38 DAS (83,6 mg/planta), houve um
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Tabela 6. Quantidade de nitrogênio total (QNT) (mg/planta) na parte aérea de plantas fixadoras e
controles, em função dos dias de coleta. (Média de 3 repetições).
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Figura 7. Quantidade de nitrogênio total (QNT) (mg/plànta) na parte
aérea das culturas fixadoras e controles, em função das
épocas de coleta.
aumento significativo até a sucessiva colheita de 47 DAS (227 ,51
mg/planta}, época da floração, correspondendo a 45% do N total
acumulado até aquele período. Nos períodos subsequentes a QNT por
estádio de crescimento, caiu em valores de 152,61, 31,68 e 16,98 mg
N/planta para os etádios de 58, 68 e 78 DAS, respectivamente (os valores
fora e entre parênteses podem ser calculados pela Tabela 6). Esse

90
decréscimo da QNT na maturidade fisiológica foi ocasionado pela
senescência dos nódulos radiculares e a consequente diminuição da
principal fonte de N nesse período que foi a fixação do N2, pois a
quantidade de N-fertilizante aplicado foi pequena (10 ppm).
Embora as produções de massa seca da soJa não
fixadora e feijão tenham sido similares na maturidade fisiológica (78
DAS) (Tabela 5), a quantidade de nitrogênio total no feijão foi
apreciavelmente mais alto (238,96 mg N/planta) (Tabela 6). O período
de maior absorção de N total (N-nativo + N-fertilizante) na soja não
nodulante ocorreu durante os estádios vegetativos de 17-31 DAS (26,33
mg N/planta dentro de um período de 14 dias ou 50,44% do total
acumulado até aquele período). Presume-se que grande parte dos 7,34 mg
de nitrogênio contido na semente de soja não nodulante (Tabela 7)
representou urna pequena parcela do N total durante o período vegetativo,
desde a germinação até 31 DAS. Nos períodos subsequentés' hóuve uma
pequena redução nos valores (embora que não estatisticamente) devido
a diluição do N nos tecidos em crescimento da planta, ao esgotamento do
N da semente e ao reduzido fornecimento de N do solo + N fertilizante.
De acordo com a média por cultura da Tabela 6, as
quantidades de N total nas plantas controles são estatisticamente
diferentes entre si. O maior valor médio por cultura ficou com a soja não
nodulante (43,43 mg/planta) e o menor valor com o arroz (30,33
mg/planta).
Percebe-se pela Tabela 6 que a média por cultura
apresentado pelo arroz representou praticamente 7,7% do valor de caupi
e 19,4% do valor do feijão. As plantas nodulantes de caupi e feijão
foram sempre superiores quanto ao teor de nitrogênio total na parte aérea
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analisada, indicando que essas leguminosas possuidoras de uma fonte
externa de N, mostrou um efeito sinérgico entre o N fixado, N do solo
e N do fertilizante. Essas observações 'são concordantes com aquelas
encontradas para soja por RUSCHEL et al (1979) e para caupi e soja
por EAGLESHAM et al (1983 ).
Os conteúdos de N total na parte aérea das leguminosas
foram similares nos estádios vegetativos iniciais das plantas (17 e 24
DAS). Segundo SRIVASTAVA (1975) os pruneiros 10 dias de
crescimento das plântulas de Pliaseolus vulgaris L. é mantido· 'pelo
nitrogênio das reservas de proteínas cotiledonares. No presente estudo
estima-se que até 17 DAs__ grande parte do nitrogênio total contido nas
sementes (Tabela 7) contribui para o crescimento das~ plantulas de feijão
e caupi, assim como o nitrogênio proveniente do solo.
SPRENT & THOMAS (1984) sugeriram que o estado
de deficiência de N exibido por muitas · esp·écies leguminosas de hábito
de germinação epígea, como Pliaseolus vulgaris L. e Glycine max (L.)
Merr., é devido ao primeiro N-fixado ser drenado preferivelmente para
o

desenvolvimento

dos

nódulos

e

ao

ma10r

comprometimento

proporcioproporcional das reservas de N da semente para as pnmeiras
folhas. De fato, experimentos com

15

N tem demonstrado isso em Glycine

max (L.) Merr. (YONEYAMA & ISHIZUKI, 1982)e Vigna unguiculata
(L.) Walp. (ATKINS et al, 1989). As�!!ll,_ foi importante a aplicação de
uma baixa dose inicial de N (10 ppm) às plantas de caupi e feijão
(susceptíveis a deficiência de N na fase inicial de crescimento) de forma
que estimulasse a nodulação e não afetasse a fixação pelos sistemas
simbióticos. Deste modo os dados das Tabelas 5 e 6 e dos Gráficos 6 e
7 confirmam as observações de diversos autores (FRANCO & DÔBEREINER,
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Tabela 7. Massa seca, percentagem e quantidade de nitrogênio total das
sementes (cotilédones + tegumento) das quatro culturas
utilizadas na semeadura dos experimentos. (Média de duas
repetições1).

CUL'IURAS

MASSA SECA.
rng/serrente

%

rng/sarente

Caupi

175,6ab

4,01 b

7,04a

Feijão

194,3a

3,68 b

7,15a

1,06 e

0,34 b

4,85a

7,34a

5,6

6,6

Arroz

31,6 e

soja não Nodulante
Teste F
0J
1

caaa

151,5 b

**

5,6

**

**

repetição realizada a::m um grupo de 5 serrentes.

Médias seguidas p::,r letras distintas diferem entre si pelo teste
Tukey ao nível de significância de 5%.
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1968; SUMMERFIELD et al, 1977; HUXLEY, 1980; MINCHIN et al,
1981) de que a aplicação de uma pequena dose inicial de nitrogênio
pode ser muito favorável ao desenvolvimento inicial das plantas
hospedeiras, diminuindo o período inicial de deficiência de nitrogênio
que se prolonga até o estabelecimento dos sistemas simbióticos. Em
consequência disso, as plantas corresponderam com o envio de maiores
quantidades de fotossintatos aos nódulos, havendo um aumento nas taxas
de fixação de N2 e também da matéria seca e quantidade de nitrogênio
total das plantas, como discutido anteriormente.
4.1.4. Percentagem de nitrogênio na planta proveniente do
fertilizante e do solo (átomos %

15

N, % NPPF e %

NPPS)

As abundâncias de 15N (átomos %) na parte aérea das
plantas leguminosas e controles nas diferentes épocas de coleta
encontram-se na Tabela 8.
Pela tabela 8 vê-se que as abundâncias de

15

N das

culturas fixadoras, foram sempre menores que as dos controles, em todas
as épocas de coleta com exceção da época 17 DAS onde só a soja não
nodulante apresentou menor valor (2,125 átomos % 15N).
O fato das culturas fixadoras apresentarem, de um modo
geral, menores valores de átomos % 15N que as controles, caracteriza a
diluição do N absorvido do solo (N-nativo do solo e

15

N-fertilizante)

devido o N proveniente da fixação. Para as plantas fixadoras o N2 fixado
faz com que a razão isotópica

15

N/14N apresente-se mais baixa que nos

controles, caracterizando a base do método de diluição isotópica para

24

31

�

lc

0,533dB

0,783cA

Ãt:atos % 1 sN

2,480aA l,807bB
0,876cB
0,665cx3B
2,557aA 2,288aA
l,599bA
l,048cA
= **
Teste F culturas
Teste F ép:,cas X culturas=**
= 10,0%
OI

17

0,552dB
0,799cA

68

0,503dB
0,888cA

78

VAGENS
0,433a B
0,455aB
0,440aB
0,544abA
0,524bA
0,572aA
= **
Teste F culturas
Teste F épocas X culturas = NS
= 4,0%
OI

0,498dB
0,858cA

Dias ApÓs a Saneadura
38
58
47

0,443B
0,547A

0,989B
1,352A

Média
por
a.lltura

------------------ 'JXYrAL ------Arroz
2,040eA
2,090de
2,219de
2,499cA
2,308crl
2,llldeA
4,144aA 2,823b
2,055bA
2,028b A
soja não nod. 1 2,125bB
2,37laA
Arroz: Teste F= **
= 3,5%
OI
= **
Arroz e soja não nodulante: Teste F culturas
Teste F épocas x culturas==**
OI
= 3,2%
Mêdias seguidâs de nesma lêtra nao diferem entre si, pelÕ teste de Tukey, ao niveI de 5% dê prcbabilidâdê. Letras m.inÚscuiãs
se referan às linhas e as maiúsculas às oolunas.
1
2
3
FEIJ.N)
CAUPI
SOJA NÃO N'D.IIJWIB

cr.:mrou:s

Caup!
Feijao

F.IXAl.UW,

OJL'IURAS

Tabela 8. Abundância de 15N na parte aérea de plantas fixadoras e controles, em função dos dias de
coleta. (Média de 3 repetições).
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quantificação do N2 proveniente da atmosfera (McAULIFFE et al, 1958;
FRIED MIDDELBOE, 1977; BROADBENT et al, 1982; RENNIE &
RENNIE, 1983; HARDARSON & DANSO, 1990; TRIVELIN &
BOARETTO, no prelo).
Segundo WITTY & RITZ (1984); JENSEN (1986);
WITTY & GILLER (1991) a quantidade de N da semente pode ser
considerada nos estudos com diluição isotópica do

15

N, principalmente

nas colheitas iniciais. Se o nitrogênio não marcado da semente de soja
não nodulante do presente estudo, representou uma grande fração do N
total na colheita inicial de 17 DAS, sugere-se então que este reduziu
ainda mais o enriquecimento de 15N fornecendo valores de átomos % 15N
inferior aos das plantulas de caupi e feijão (Tabela 8).
Observando

os

dados apresentados

pelas

plantas

controles (Tabela 8), vê-se que não houve diferença estatística na
concentração de 15N em ambas culturas (arroz e soja não nodulante) aos
31, 58 e 78 DAS e de um modo geral evidenciaram percentagens de
átomos de

15

N maiores do que das plantas fixadoras. Nas plantas

controles a ausência de fixação biológica do N fez com que
apresentassem maiores valores de abundância de tsN.
Entre as culturas fixadoras, o feijão foi o que apresentou
maior valor médio (1,352 átomos %

15

N) seguido pelo caupi (0,989

átomos % 15 N, Tabela 8). Esses resultados concordam com os obtidos por
BASANTES MORALES (1990) em seu estudo sobre diferentes
densidades de plantas, onde observou entre as culturas fixadoras, que o
feijoeiro apresentou o maior valor médio (1,077 átomos % 15 N) seguido
pela soja e o caupi (0,934 e 0,800 átomos % tsN, respectivamente). Esse
autor constatou que o N-fixado pela primeira cultura foi inferior as duas
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últimas.
O menor valor na média por cultura de abundância de
15

N (átomos %) no caupi com relação ao feijão estaria inâicando que a

primeira, ou absorveu menos do

5

l

N-fertilizante, \o que não é verificado

em termos de quantidade de N proveniente do fertilizante (QNPPF)
(Tabela 12) ou mais provavelmente a quantidade de N fixado foi maior
que o feijão (como veremos posteriormente), já que o 14N proveniente da
atmosfera com abundância natural de tsN favoreceu a diluição da
15

concentração do

N da parte aérea do caupi. Observa-se

ocorreram diferenças nas médias de abundância de

ainda que

N entre as duas

15

culturas, em quase todas épocas de coletas, a exceção foi aos 17 DAS.
De acordo com a Tabela 9, percebe-se que os
enriquecimentos de 15N das vagens nas três colheitas finais (58, 68 e 78
DAS) foram menores do que a parte aérea das duas leguminosas em
estudo (caupi e feijão), embora sem diferenças estatísticas significativas.
Assim esses resultados se assemelham com àqueles obtidos por ZAPATA
et al ( 1987a) onde indicaram que plantas de soja crescidas em solos
15

concentrações

N nas vagens

do que na parte aérea. Segundo DANSO &

enriquecidos com
de

15

N frequentemente encerram menores

KUMARASINGUE (1990), analisando resultados experimentais com
soja, encontraram diferenças significativas nas concentrações de

15

N nos

diferentes órgãos, geralmente nódulos < vagens < raízes < parte aérea.
Em plantas de ervilha JENSEN (1986) observou a seguinte ordem: caule
+ folhas > casca > sementes.
A

alta

mobilidade

e

dinâmica

dos

nitrogenados dentro das plantas explicaria a pouca

compostos
variação na

composição isotópica do N (Tabela 9) entre a parte aérea e vagens de
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Tabela 9. Abundância de 15N na parte aérea e vagens de caupi e feijão,
em função das épocas reprodutivas (Média de 3 repetições).
DIAS APÔS A �

OJL'IURA

58

68

78

------ Ãtaros % 1 5N

Caupi

Parte Aérea

0,498a

0,552a

0,503a

Vagens

0,433a

0,455a

0,440a

Teste F épocas
0J

Feijão

X

órgãos

NS
= 2,8%

=

Parte Aérea

0,858a

0,799a

0,888a

Vagens

0,544a

0,524a

0,572a

Teste F épocas
0J

X

Órgãos

NS
= 5,6%

=

�as seguidas de rresma letra não diferem entre si, pelo teste Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade.

ambas as leguminosas (caupi e feijão).
Na Tabela 10 são apresentados os dados médios das
percentagens de nitrogênio nas plantas proveniente do fertilizante
(%NPPF), obtidos por meio da equação 7 nas diferentes épocas de
amostragens. Foram encontradas variações significativas (Teste F
significativo a 1 % de probabilidade) entre as épocas para a parte aérea
de todas as culturas (fixadoras e controles), com exceção das vagens de
caupi e feijão.

22,35a
Teste F
Teste F
Teste F
OJ
épocas =* *
culturas =**
interação=**
= 14,6%

5,29cB
12,79bl\.

31

3,lOodB
7,08c A

�

2c
3F

1,73 dB
4,32cdA

47

2,28e

l,59dA
2,96dA

68

2,39e

l,22dB
3,55dA

78

0,79B
1,87A

6,408
9,60A

Média
por
Cultura

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

0,69 aB
0,92aB
0,77aB
l,85abA
l,63bA
2,13aA
= **
Teste F culturas
Teste F éjX)CaS X culturas = NS
OJ
= 15,5%

------- VJ\GENS -----------------------

l,33dB
3,40dA

�

----------------ME'.DTh---------------17,45b
9,04c
5,09d
3,03de
2,37e

24

21,95aA 14,95bB
22,74aA 19,95aA

17

Dias �s Semeadura

------------------------ 'lürAL
Arroz
39,22aA 25,50b
22,14<::A
20,16crl
19,23de
18,lldeA
17,89de
17,37eA
17,53bl\.
Soja não nod. 4· · 18,26bB
17,25bA
20,8laA
Arroz : Teste i.''=**
= 4,1%
0J
Soja não nodulante: Teste F épocas x culturas = **
= 3,1%
OJ
Mã:lias seguidas de nesma letra nao diferem entre si, pelo teste de TUkey, ao nivel de 5% de probabilidade.
letras minúsculas se referem às linhas e as maiúsculas às oolunas.
1
Parte aérea (caule + rarros + folhas + pedúnculos e vagens quando presentes)
3FEIJÃO
2CALJPI
4SOJA NÃO l'U){JI.JINl'E

a:mroI..éS

Caupi
Feijão

J.-"I.X.I\IX:IW;

OJL'.IURAS

Tabela 10. Percentagem de nitrogênio proveniente do fertilizante (%NPPF) na parte aérea de plantas
fixadoras e controles, em função dos dias de coleta. (Média de 3 repetições).
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Nota-se que as médias das percentagens do N nas
plantas fixadoras (caupi e feijão) proveniente do fertilizante apresentaram,
com exceção dos 17 DAS diferenças significativas entre as duas culturas
nos 24, 31, 38, 47, 58 e 78 DAS, de modo semelhante ao ocorrido com
os resultados de abundância de

15

N (Veja Tabela 8). O feijão acusou

maior média de %NPPF por cultura (9,60%) seguido pelo caupi (6,40%).
Entre

épocas,

a

máxima %NPPF

ocorreu

na

fase

inicial

de

desenvolvimento de ambas as culturas (17 DAS) sendo 21,95% e 22,74%
para caupi e feijão, respectivamente, porém não diferiram estatisticamente
entre si.
No que diz respeito a %NPPF do caup1, foram
encontradas diferenças significativas (Tukey-5%) entre as épocas 17, 24
e 31 DAS para a parte aérea, havendo uma queda aos 31 DAS período
em que a planta começou a utilizar mais o N proveniente da fixação,
com objetivo de atender o fluxo de N em direção as vagens nos estádios
de crescimento subsequentes.
Vê-se, também, que a %NPPF na parte aérea das plantas
de caupi e feijão foram iguais estatisticamente entre as épocas 47, 58, 68
e 78 DAS demonstrando a alta mobilidade do nitrogênio nos órgãos das
plantas, principalmente para atender a produção das vagens. As vagens
de um modo geral também não apresentaram diferenças significativas
pelo teste Tukey a 5% nas três épocas determinadas, vindo a confirmar
o que foi dito anteriormente sobre a dinâmica dos compostos
nitrogenados dentro da planta. A alta mobilidade do N, também é
justificado pela pouca variação na composição isotópica do N (átomos %
t

5

N) no período de desenvolvimento e maturação das vagens de ambas

as culturas (de 58-78 DAS para caupi e 47-78 DAS para feijão).
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A redistribuição do N mineral absorvido no período
vegetativo nos componentes da planta de vários cultivares de feijão, foi
observado por HUNGRIA et al (1985), onde os autores detectaram uma
elevada mobilidade do N mineral que se deslocou preferencialmente para
as sementes.
Nas épocas 31, 58 e 78 DAS as plantas controles (arroz
e soja não nodulante) mostraram praticamente a mesma ¾NPPF (Tabela
10) assim como pode ser observado pelos valores de % 15N na Tabela 8.
Essas observações vêm confirmar que a quantificação da fixação
biológica em leguminosas durante esse período em experimentos de
vasos, o tipo de planta controle não é uma limitação para o método de
diluição isotópica do

N, como as vezes é constatado em estudos de

15

campo (EDMEADES & GOH, 1979; BROADBENT et al, 1982;
WITTY, 1983) onde as plantas controles (soja não nodulante e arroz)
poderiam explorar diferentes volumes de solo e consequentemente a
proporção de

N/ 14N do solo avaliado ness'as culturas poderia diferir

15

daquelas das plantas fixadoras.
De acordo com os valores da tabela 10, exceto durante
os estádios de crescimento vegetativo de caupi (17 e 24 DAS) e feijão
(17,

24 e

31 DAS), em que o N-fertilizante contribuiu com

aproximadamente 12 a 23% do N total das plantas, a dose de N de 10
ppm aplicada em cada vaso teve pequena contribuição para nutrição
dessas leguminosas. Não houve diferenças significativas entre as médias
de caupi a partir do estádio de 38 DAS até a maturação fisiológica (78
DAS). O mesmo aconteceu com as médias de feijão no período
compreendido entre 47 e 78 DAS. Em ensaios com soja em condições de
campo ZAPATA et al (l987a) verificaram que o N-fertilizante (numa
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dose de 33 kg N/ha) contribuiu com aproximadamente 15% do N-total
da planta durante o estádio de crescimento vegetativo e por somente
2,5% do N-total na maturidade fisiológica:
AWONAIKE et al (1991) constataram que o

15

N

fertilizante aplicado (20 kg N/ha) respondeu por apenas uma pequena
porção do N-total de caupi cv. Ife Brown em qualquer estádio de
desenvolvimento e foi menor que 5 kg N/ha ou 3% do N-total acumulado
na colheita final.
Calculando-se as médias dos grupos de culturas
leguminosas e controles pelos valores da Tabela 10 e comparando-as
diretamente sem artificio estatístico, percebe-se que as plantas fixadoras
apresentaram o menor valor médio das duas culturas (8%) frente ao valor
médio das duas plantas controles (20,45%). Isto significa que nos
controles o N-fertilizante contribuiu com cerca de 2,6 vezes mais do N
total que nas fixadoras.
As percentagens de N proveniente do solo (%NPPS) na
parte aérea das plantas leguminosas e controles nas diferentes épocas de
coleta encontram-se na Tabela 11.
Considerando

arroz

como

controle,

as

maiores

contribuições do N do solo ao nitrogênio total da parte aérea de caupi
ocorreram nas épocas 17 e 24 DAS correspondendo a 34,01 e 43,67%
respectivamente. Essa relativa contribuição diminuiu com as sucessivas
épocas de coleta (31 e 38 DAS), sendo que a época 38 DAS
correspondeu ao período de pré-floração e aumento considerável da
fixação biológica para atender a fase reprodutiva da planta. Logo em
seguida praticamente os valores de %NPPS foram estabilizados. Esses
resultados estão relacionados com as observações dos estudos realizados

Arroz
Soja não oodulante

Soja não nodulante

Arroz

Controles

48,67aA

19,67aB

31,81b
50,98a
épocas
= **
culturas = **
interação = **
= 16,7%

Ml::DIA

C
F

3F

2c

60,78eB 74,50d
77,86cA
79,84bc
80,77ab
79, l9bA
81,74aA
Arroz: '!'este F = **
0J
= 1,2%
Arroz e soja não oodulante: Teste F épocas x culturas
0J

8,67A

28,80A

16,87B

--------

��-Me:ha
por
Cultura

16,68bA
11,20b

16,3lbA
11,35b

3,47B
9,46A

27,22A

10,59B

3,62aB
3,32aB
8,86aA
10,05aA
= **
Teste F culturas
Teste F épocas x culturas = NS
0J
= 15,9%

-------�VAGENS---------------�------

5,72bB

6,39bB

3,65aB
4,2laB
3,13a B
10,15aA
7,50bA
8,36abA
Teste F culturas
=**
Teste F épocas x culturas=**
0J
=\5,6%

VAGENS------------------3,67B

11,32d

10,44d

10,70d

'IDrAL

20,17c

16,86eA

13,59eA

15,37eA

18,15deA
Média
12,71d

= **
= 1,02%

81,89abA
82,75aA

82,llab

82,63aA
82,47aA

------------- 'Il'.1I'AL ---------------------

34,17a
Teste F épocas
= **
Teste F culturas = **
Teste F interação = **
=�.�
0J

�

34,58b
Teste F
Teste F
Teste F
0J

28,04cxiA

45,00bA

5,78cB

7,29cA

78

6,02cB

68

7 ,27c B

58
47
-%----- 1'1'\'.YrAL

35,14bch 58,28aA

38
12,29bcB

31
18,6lhB

24

34,0la A 43,67aB

17

Dias· l\pÕs -SEmaaâura

Médias seguidas de mesma letra não diferan entre si, pelo teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade.
Letras nú.núsculas se referan às linhas e as maiúsculas às colunas.
1
Parte aérea (caule+ ranos+folhas+pedúnculos e vagens quando presentes
3FEIJÃO
2Cl\IJPI
�VALORES NÃO CALCULADOS

feijão

caupi

feijão

caupi

Fixadoras

Tabela 11. Percentagem de N proveniente do solo (¾NPPS) na parte aérea de caupi, feijão, arroz e soja não
nodulante em função dos dias de coleta. (Média de 3 repetições).
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por AWONAIKE et al ( l 991), de que o N do solo, em contraste ao
nitrogênio proveniente da atmosfera, foi a mais importante fonte de N do
caupi (cv. Ife Brown) durante o crescimento vegetativo, diminuindo
significativamente durante os estádios reprodutivos quando o nitrogênio
fixado aumentou até a colheita final.
Pela Tabela 11 vê-se que as maiores %NPPS na parte
aérea do feijão (cv. Carioca) (arroz como controle) ocorreram no período
vegetativo de 17 a 31 DAS, diminuindo nas épocas posteriores. Esses
decréscimos nos valores de %NPPS para feijão assim como para caupi
estão relacionados, tanto com o aumento da fixação, como o decréscimo
da quantidade do N-nativo disponível do solo. Tais resultados reforçarão
os encontrados em caupi por AWONAIKE et al (1991) e em soja por
ZAPATA et al (1987a) que observaram uma tendência similar, e
atribuiram o importante decréscimo no nitrogênio proveniente do solo no
período final de crescimento ao insuficiente nitrogênio do solo para o
crescimento das culturas. RENNIE & KEMP (1984) constataram que a
%NPPS foi a principal contribuição para o N-total durante o crescimento
inicial de plantas de feijão até que a fixação do N2 foi incrementada.
Nos estudos com feijão fava em condições de campo,
ZAPATA et al (1987b) observaram que na maturidade fisiológica (126
dias após o plantio), a cultura tinha acumulado 209 kg N/ha, do qual
79% foi proveniente da fixação, aproximadamente 20% do solo e apenas
l % do fertilizante (dose de 20 kg N/ha).
É sabido que a demanda de N para o desenvolvimento
das vagens de leguminosas é alto (EAGLESHAM et al, 1977;
EAGLESHAM et al, 1982a; WESTERMANN et al, 1985; ZAPATA et
al, 1987a). No presente estudo as vagens de caupi e feijão continham
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aproximadamente 4

e 9%

NPPS,

respectivamente

(Tabela

11).

Praticamente não houve diferenças significativas entre as médias de
%NPPS nas três épocas estudadas (58, · 68 e 78 DAS). Nesta fase, as
baixas contribuições relativas de %NPPS e %NPPF para o N-total das
vagens evidenciam que a maior fonte de N para formação desses órgãos
foi o N proveniente da fixação.
Entre as plantas controles (Tabela 11) não foi observado
diferenças na %NPPS, nas épocas 31, 58 e 78 DAS, no entanto, aos 17
DAS houve uma diferrença significativa (Tukey a 5%) entre as médias
do arroz (60,78%) e soja não nodulante (81,74%). O maior valor de
%NPPS obtido pela soja não nodulante se deve possivelmente ao maior
desenvolvimento do seu sistema radicular promovendo maior absorção
do N do solo em relação ao arroz. Por ter germinação epígea, as
plântulas de soja não nodulante foram coletadas aos 17 DAS juntamente
com seus cotilédones (o contrário do arroz) o que pode também ter
contribuído para aumentar os valores de %NPPS, pois em plantas não
nodulantes o N contido nas sementes é indistinguível do N na planta
proveniente do solo. No caso da soja não nodulante o teor de nitrogênio
presente nas sementes antes da semeadura foi de 4,85% (Tabela 7, sub
ítem 4.1.3.).
Os resultados de %NPPS aos 17 DAS (Tabela 11) para
plantas fixadoras (feijão e caupi) e controle (soja não nodulante), as
primeiras dependente da segunda, confirmam as observações de DANSO
& KUMARASINGHE (1990) de que como deve ser crítico e dificil a
escolha da cultura referência nas colheitas iniciais ou quando o N2 fixado
pelas plantas leguminosas é baixo. Isso foi observado também por outros
pesquisadores (WITTY & RITZ, 1984; WITTY & GILLER, 1991).
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4.1.5. Quantidade de nitrogênio na planta proveniente do
fertilizante e do solo (QNPPF e QNPPS)
Na Tabela 12 são apresentados os dados médios da
quantidade de nitrogênio proveniente do fertilizante (QNPPF) expressadas
em mg N/planta nas oito épocas de coleta (obtidas por meio da equação
8), baseada na quantidade de N-total e o valor da percentagem do
nitrogênio proveniente do fertilizante).
Com relação a QNPPF, observa-se que esta não variou
entre as épocas para parte aérea e vagens em separado das culturas
fixadoras. Entretanto nas controles houve uma variação significativa (F �
0,01). Pelos dados disponíveis, a variação ocorreu 'até 31 DAS para arroz
e soja não nodulante e permaneceram sem variação nos períodos
subsequentes até a colheita final (78 DAS).
Os resultados de média por cultura da Tabela 12
indicam que o caupi apresentou

uma maior

QNPPF (9,50 mg N/planta)

diferindo estatisticamente (Tukey - 5%) em relação ao feijão (8,81 mg
N/planta). A maior quantidade de N na planta de caupi proveniente do
fertilizante comparada a do feijão, associada ao resultado de QNT
(Tabela 6) está indicando que essa cultura pode obter além do N
fertilizante mais nitrogênio de o utras fontes tais como N-nativo do solo
e/ou

N-fixação simbiótica durante o seu crescimento.

Todavia

considerando a QNPPF que foi destinada às vagens, o feijão superou
significativamente o caupi nas médias por cultura da fase produtiva
dessas leguminosas (de 58 a 78 DAS), sugerindo maior aproveitamento
do N-fertilizante para as vagens pelo feijoeiro.
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Tabela 12. Quantidade de nitrogênio proveniente do fertilizante (QNPPF) (mg/planta) na parte aérea das
plantas fixadoras e controles, em função dos dias de coleta. (Média de 3 repetições).
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Houve uma variação significativa (F � O,Ol) com relação
a QNPPF (mg N/planta) dentro das épocas para a parte aérea das culturas
fixadoras e controles com exceção das vagens de caupi e feijão. As
diferenças entre as médias de caupi e feijão ocorreram nas épocas 3 l e
68 DAS não diferindo nas demais.
Analisando os resultados obtidos na parte aérea de
feijão no estádio vegetativo inicial (17-24 DAS), verifica-se que esses
valores não apresentaram diferenças significativas entre si durante esse
período. O valor máximo de QNPPF ocorrido aos 17 DAS (l l ,16 mg
N/planta) diferiu das seis últimas épocas de coleta e correspondeu a
aproximadamente 67% do N-fertilizante aplicado/planta e 22,74% do N
total absorvido até aquele período. Apesar da pequena dose aplicada no
início do experimento ( 50 mg N/vaso), o fertilizante foi uma das
importantes fontes de N durante o início da fase vegetativa (17 DAS)
diminuindo significativamente no final do ciclo da cultura (78 DAS) onde
o valor da QNPPF foi da ordem de 3,55% do N-total.
Os resultados apresentados pela Figura 8A evidenciam
o efeito das épocas na quantidade do N nas plantas de caupi e feijão
proveniente do fertilizante em mg/planta, que diminui de forma linear
com o decorrer do tempo, indicando translocação do N-fertilizante para
as vagens.
Pelos resultados de média por cultura das plantas
controles, observa-se que houve diferença estatística entre elas, ou seja,
a soja não nodulante apresentou o maior valor médio de QNPPF (8,05
mg/planta) seguido pelo arroz (5,75 mg/planta) (Tabela 12). De acordo
com a Figura 8B, a tendência de variação da QNPPF para as culturas de
arroz e soja não nodulante foi de ordem quadrática, sendo que a soja não
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Figura 8. Quantidade de nitrogênio proveniente do fertilizante (QNPPF)
(mg/planta) na parte aérea das culturas fixadoras (A) e
controles (B ), em função das épocas de coleta.
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nodulante apresentou uma tendência crescente no início do experimento
vindo a diminuir pronunciadamente no final do ciclo. Isso pode ser
explicado pela diminuição da quantidade do N-fertilizante disponível no
solo na fase final de crescimento e pela diluição do N com o aumento da
massa seca dessa isolinha não nodulante (Tabelas 12 e 5).
Na Tabela 13 são apresentados os dados médios da
quantidade de nitrogênio proveniente do solo (QNPPS) expressadas em
mg N/planta nas oito épocas de coleta (obtidas por meio da equação 12).
Considerando arroz como controle, percebe-se que
houve uma variação crescente nos valores da QNPPS da parte aérea total
de caupi e feijão (ramos + folhas + pecíolos + pedúnculos + vagens) até
o estádio de 68 DAS. O maior valor· obtido para 'caupi foi aos 68 DAS
(49,25 mg N/planta) e o menor aos 17 DAS (16,01 mg/planta). Cada uma
dessas médias diferiram pelo teste Tukey-5% de todas as demais. Em
termos relativos a QNPPS média•· ·obtida "aos 17 DAS para ambas
leguminosas (17,31 mg N/planta) contribuiu com aproximadamente 35%
do N-total naquele período (Tabelas 11 e 13) enquanto que o valor médio
da QNPPS aos 78 DAS de 40,16 mg N/planta foi apenas 11%

do

N

total. Isso confirma o que foi discutido anteriormente de que o N do solo
foi a fonte mais importante durante o crescimento vegetativo inicial
dessas leguminosas. O decréscimo 'do N-nativo do solo e o aumento da ·
fixação na fase final de crescimento (fase reprodutiva) explica a baixa
contribuição relativa do N do solo para a QNT do caupi e do feijão.
Segundo DEKHUIJZEN & VERKERKE (1984) e WERY et al (1986)
sempre que o N do solo é abundante, este é assimilado em preferência
ao N da fixação, enquanto que o N-fixado é a maior fonte de nitrogênio
logo que o N do solo toma-se limitante.
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Tabela 13. Quantidade de nitrogênio proveniente do solo (QNPPS) (mg/planta) na parte aérea de caupi,
feijão, arroz e soja não nodulante em função dos dias de coleta. (Média de 3 repetições).
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De um modo geral aos 78 DAS o N-nativo do solo
pouco contribuiu para o desenvolvimento das vagens de ambas as
leguminosas (Tabela 13). Assume-se que a média de 8,02 mg N/planta
para vagens do caupi representou menos que 4% do nitrogênio total
contido nas sementes, entretanto superior a QNPPF que foi de 1,69 mg
N/planta (cerca de 0,77% do N-total) (Tabelas 10 e 13). A média de
13,62°/o mg N/planta obtida pelas vagens de fejão representou 10,15% do
N-total, também superior a QNPPF de 2,86 mg N/planta (cerca de 2,13%
do N-total).
Estes valores demonstram que pouco N do fertilizante
e nativo do solo foi mobilizado das partes vegetativas para os órgãos
reprodutivos, sugerindo que a maior contribuição para o N-total das
vagens de ambas leguminosas (caupi e feijão), foi realmente a fixação
biológica do nitrogênio. Esses resultados estão de acordo com os obtidos
por ZAPATA et al (1987a) e AWONAIKE et al (1991).
Entre as plantas controles (Tabela 13) não foi observado
diferenças na QNPPS nas épocas 58 e 78 DAS, todavia, aos 17 e 31
DAS houve diferenças significativas· (Ttikey a 5%) entre as médias do
arroz e soja não nodulante. Considerando a influência do N dos
cotilédones nos resultados de QNPPS para soja não nodulante, como
discutido anteriormente pelos valores de %NPPS, e também pelo seu
melhor desenvolvimento radicular sugere-se que são as principais causas
da superioridade da QNPPS dessa isolinha frente ao arroz nos estádios
iniciais de crescimento.
Comparando-se as médias de QNPPF de todos os
cultivares (Tabela 12) sem uso da estatística à partir dos 38 DAS,
observa-se de um modo geral, que as culturas de arroz e soja não
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nodulante absorveram praticamente as mesmas quantidades de N
fertilizante que as fixadoras (caupi e feijão) e portanto, deveriam absorver
também quantidades muito próximas de N do solo (como pode ser
observado na Tabela 13) o que satisfaria o princípio básico do método
da

diluição

isotópica

(McAULIFFE

et

al,

1958;

FRIED

&

MIDDELB0E, 1977; BR0ADBENT et al,1982; RENNIE & RENNtE,
1983; HARDARS0N & DANSO, 1990; TRIVELIN & B0ARETT0, no
prelo) na quantificação da

fixação biológica do nitrogênio em

leguminosas, onde plantas fixadoras e controles devem apresentar a
mesma proporção de nitrogênio proveniente do solo e fertilizante:
(NPPS/NPPF)leguminosa fixadora = (NPPS/NPPF)controle
Pelo critério de similaridades das médias de QNPPF e
QNPPS, as plantas controles soja não nodulante (a partir de 58 DAS) e
arroz (a partir de 38 DAS) são adequadas para estimar a quantidade de
N2 fixado em caupi e feijão em condições de vaso. As condições de vaso fizeram com que o sistema radicular dessas plantas explorassem o
volume disponível de solo de tal forma que permitiu a absorção do 15N
que estava distribuído uniformemente por todo vàso, não provocando
situações como mencionadas por EDMEADES & G0H (1979); V0SE
& VICTORIA (1986); Peoples 1 et al (1989) citados por PE0PLES &
HERRIDGE (1990); PE0PLES &-·HERRIDGE- (1990); · WATANABE
(1991), onde em condições de campo, os sistemas radiculares das plantas
explorando diferentes volumes de solo ou profundidades, poderiam
mostrar a mesma QNPPF,
1

mas com diferentes QNPPS, e por

PEOPLES, M.B.; FAIZAR, A.W.; RERKASEM, B.; HERRIDGE, D.F., ed..
Methods for evaluating nitrogen fixation by nodulated legumes in the field.
p.76. Monograph n. 11, ACIAR, 1989.
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Tabela 14. Eficiência de utilização do N-fertilizante (EUF) na parte aérea de plantas fixadoras e controles, em
função dos dias de coleta. (Média de 3 repetições).
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não houve variação significativa com as épocas de amostragens. Aos 68
DAS o caupi e feijão obtiveram as maiores eficiências de utilização do
fertilizante, 64,4% e 52,34% respectivamente, indicando que a cultura do
caupi foi mais eficiente em utilizar o fertilizante na fase de maturação
fisiológica. Todavia, a utilização do N-fertilizante para os órgãos
reprodutivos foi maior para o feijoeiro (15,40%) superando o caupi que
alcançou apenas 8,33% (veja média por cultura, vagens, Tabela 14).
Observa-se que as vagens de feijão na maturidade fisiológica (78 DAS)
teve uma EUF de 17,19% acumulando 2,86 mg/planta de N proveniente
do fertilizante (2,13% do N-total acumulado pelas vagens), significando
que cerca de 34,25% da QNPPF absorvida pela cultura nessa época (8,35
mg N/planta, Tabela 12), foi exportada para as vagens.
Observando a tabela 14 verifica-se que no estádio de
crescimento vegetativo (17-24 DAS) houve uma alta utilização do
fertilizante nitrogenado (EUF) pelo feijoeiro, discordando dos resultados
de campo obtidos por MEIRELLES et al (1980) onde observaram que
no primeiro estádio de desenvolvimento da cultura de feijão cv.
Mulatinho (até os 20 dias após a germinação) houve uma alta
percentagem de nitrogênio na planta proveniente do fertilizante (68,74%),
porém com baixo aproveitamento (6,62%) devido ao pequeno porte da
cultura. De acordo com a Tabela 12 observa-se que a quantidade de
nitrogênio proveniente do fertilizante para o feijão, decresceu da primeira
para a terceira época de amostragem, permanecendo constante a partir daí
até a colheita final. O mesmo aconteceu com a EUF. O pequeno
decréscimo da QNPPF após o período de crescimento vegetativo (17-24
DAS) está relacionado com a diminuição do teor de N-fertilizante contido
no volume de terra do vaso e também pelo aumento da absorção do N
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proveniente do solo e do sistema simbiótico. Apesar dos pequenos
decréscimos da EUF e QNPPF, os valores da EUF continuaram altos (em
tomo de 50%) até o final do ciclo.

4.1.7. Quantificação da fixação do nitrogênio em leguminosas
por diluição isotópica.
4.1.7.1. Percentagem de N nas leguminosas proveniente
da fixação (%NnJ
Os resultados de percentagem de nitrogênio fixado (%
N6j nas duas culturas fixadoras caupi e feijão em função das diferentes
épocas de coleta são apresentados nas Tabelas 15 e 16.
Verifica-se pela Tabela 16, que as percentagens de N
fixado pelo feijão e caupi nas épocas 31, 58 e 78 DAS não diferiram,
quando utilizou-se soja não nodulante e arroz como plantas controles.
Destes resultados pode-se afirmar que em condições experimentais de
vaso, a determinação da percentagem de N-fixado das culturas fixadoras
no período de 31 a 78 DAS, as plantas controles não influenciaram nos
resultados, ambas comportando-se como bons controles, independente de
apresentarem-se em estádio fisiológico distintos, como já abordado
anteriormente. Isto significa que, em termos de aproveitamento, as duas
culturas controles absorveram nitrogênio do solo: N-fertilizante

+

N

nativo do solo em mesma proporção das culturas fixadoras, durante esse
período. Isso foi confirmado pelos resultados das Tabelas 8, 1O e 11 onde
as culturas controles apresentaram valores similares entre elas na
abundância de

15

N (átomos %), percentagem de nitrogênio proveniente

do fertilizante e do solo aos 31, 58 e 78 DAS. Esses resultados são
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função dos dias de coleta. (Média de 3 repetições).

Tabela 15. Percentegem de N proveniente da fixação (%Nfix) na parte aérea de caupi e feijão em
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Tabela 16. Percentagem de N proveniente da fixação (%N fix) na parte
aérea de caupi e feijão em função dos dias de coleta, comuns
às duas plantas controles. (Média de 3 repetições).

FIXAOORAS

Dias Ap5s a Sareadura
58
31

<XJNrR)LES

17

78

%
caupi

Arroz

76,lOa

92,64a

93,0la

74,58a

92,27a

93,07a

42,21a

81,23a

79,59a

38,54a

80,29a

79,76a

44,05

soja não Nodulante

Teste F épocas x oontroles = NS
= 2,5%
Feijão

42,02

Arroz

soja não N:xlulante
Teste F épocas

X

oontroles = NS

= 11,5%
Médias segu idas de mesma le tr a na coluna não diferem entre si,
pelo te ste de Tukey, ao nível de 5% de pro babilidade.
1Valores negativos.
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concordantes com os obtidos por BASANTES MORALES (1990) em seu
estudo sobre densidade de plantas, onde observou que em geral os dados
de %N6x nas culturas fixadoras (caupi e feijão), indicaram que a soja não
nodulante, o arroz e o trigo comportaram-se como bons controles e que
a densidade das plantas controles por vaso e o estádio fisiológico das
mesmas,

não

influenciaram nos

resultados

obtidos

no

final do

experimento (76 dias após a emergência).
Os resultados acima também reforçam as afirmações de
TRIVELIN (1982); VOSE & VICTORIA (1986); MURAOKA (1991) de
que os experimentos em que plantas fixadoras e não fixadoras são
crescidas em vasos, podem haver boas estimativas da fixação de N2 pelo
método da diluição isotópica. Entretanto os valores de N 2 fixado nas
plantas simbióticas obtidos quando se usou soja não nodulante foram
reduzidos consideravelmente aos

17 DAS culminando em valores

negativos de fixação (Tabela 15).
RENNIE (1982) relatou que isolinha de soJa não
nodulante não foi uma adequada cultura referência para medição do N2
fixado na soja simbiótica, e recomendou em vez da não nodulante, a soja
não inoculada.

DANSO & KUMARASINGHE (1990) verificaram aos

36 DAS que estimativas de %N6x. em

plantas

de soja foram

significativamente influenciada por uso de qualquer das isolinhas de soja
não nodulante ou não inoculada como controles. Evidenciaram que o 15N
na soja não inoculada foi significativamente maior, desse modo avaliando
maior fixação de N2 nas plantas simbióticas do que quando a isolinha não
nodulante foi usada. Verificaram também na colheita final (70 DAS)
poucos nódulos na planta controle não inoculada (provavelmente de
contaminação cruzada) obtendo 18,7% do seu N-total da fixação do N 2.
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Os mesmos autores assinalaram que a medição do N2 fixado nas plantas
simbióticas foram reduzidas aproximadamente quatro vezes por usar a
isolinha não nodulante, resultando em alguns valores negativos de fixação
de N 2 aos 36 DAS. Nas demais épocas (52 e 70 DAS) as ¾N fixado foram
iguais quando usou-se ambas controles.
No presente estudo, entretanto, a única discrepância
ocorreu na colheita inicial aos 17 DAS e a cultura referência (soja não
nodulante) apresenta-se ser apropriada para medição da QN fix em
condições de vaso à partir dos 31 DAS.
Discrepâncias no N2 fixado em uma determinada
leguminosa no campo usando diferentes plantas controles, muitas vezes
resultam de diferenças de absorção do

15

N/ 14N do solo no qual a

proporção 15N/14N é rapidamente declinante, como é o caso quando 15N
fertilizante solúveis (tal como uréia e sulfato de amônia) são
incorporados ao solo (FRIED et al, 1983; WITTY, 1983). Também,
erros atribuíveis às culturas referências tein maior efeito em taxas
menores do que em taxas maiores de fixação de N2 (DANSO, 1988;
HARDARSON et al, 1988). Assim, os resultados de ¾Nnx (Tabela 15)
obtidos por caupi e feijão no período vegetativo de 17 DAS (usando soja
não nodulante como controle) enfatizam a importância de que, quando
há um baixo nível de fixação de N2, os erros estão mais sujeitos a
ocorrer. Esses resultados também indicam como e dificil a escolha de
uma cultura referência nas colheitas iniciais ou quando o N 2 fixado é
baixo.
Um outro fator importante que deve ter contribuído para
as discrepâncias no N 2 fixado estimado pelo uso da soja não nodulante
na primeira colheita (17 DAS), é o N contido nas sementes. O N da
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semente (indistinguível do N 2 fixado nas plantas e do N do solo) também
constituiria uma proporção muito mais significativa de N total das plantas
nos estádios iniciais de crescimento (e assim causando maiores erros) do
que quando o N da semente toma-se crescentemente insignificante nos
estádios finais de crescimento das culturas. Isso também é valido para as
plantas controles, e que será abordado posteriormente.
Analisando as médias da percentagem de N proveniente
da fixação por cultura fixadora, em relação as 8 épocas de crecimento e
desenvolvimento apresentadas na Tabela 15, observa-se que o caupi
superou o feijão quando o arroz foi a planta controle (76,74% para caupi
e 61,59% para feijão), assim como quando a controle foi a soja não
nodulante (86,64% para caupi e 66,20% para feijão). É sabido que Vigna

unguiculata (L.) Walp. apresenta uma nodulação muito superior a de
Pl,aseolus vulgaris L.,e, correspondentemente, apresenta maior fixação
do nitrogênio e níveis mais altos de atividade da nitrogenase (NEVES et
al, 1982). Esta afirmação também está respaldada pelos resultados

obtidos na Tabela 4 referente ao potencial da atividade da nitrogenase
nas duas leguminosas.
Analisando as médias da %Nfix. da parte aérea durante
as oito épocas estudadas, apresentadas na Tabela 15, observa-se para as
duas leguminosas que as médias de %Nfix. variaram significativamente em
função do tempo (Teste F � 0,01) quando utilizou-se arroz e soja não
nodulante como controles. Para a primeira planta controle (arroz) o caupi
e feijão mostraram aumentos com o decorrer dos estádios de crescimento
e os maiores valores de %Nfix corresponderam aos 78 DAS e 68 DAS
(93,01% e 83,45% para caupi e feijão, respectivamente). Entretanto,
estatísticamente essa média do caupi não diferiu das quatro médias
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anteriores (38, 47, 58 e 78 DAS) e a do feijão também não diferiu das
duas épocas anteriores (47 e 58 DAS) e da posterior (78 DAS). Para a
segunda planta controle (soja não nodulante) esses aumentos também
ocorreram com o decorrer do tempo.
Os valores máximos de %N fix. neste experimento para
feijoeiro superam os obtidos por FONSECA (1985) e BASANTES
MORALES

(1990)

em

cv.

Carioca,

que

encontraram

valores

aproximadamente de 74% e 67%, respectivamente.
De um modo geral para ambas as leguminosas (caupi
e feijão) as percentagens da QN fix. foram mais baixas durante o
crescimento vegetativo e mais altas entre o início do período reprodutivo
(principalmente no enchimento das vagens) e maturidade fisiológica das
plantas. Assim, o período de mais alta fixação de N2 coincidiu com o
maior crescimento da planta e demanda de nitrogênio para atender a
produção de vagens, sendo os drenos metabólicos preferenciais após seu
aparecimento. Aproximadamente 95% do nitrogênio das vagens de caupi
foi proveniente da fixação. Valor este superior ao encontrado para feijão
que foi de aproximadamente 89% (Tabela 15):-Esses dados enfatizam a
importância

da

atividade

da

fixação

durante

os

processos

de

desenvolvimento e enchimento das vagens sobre as concentrações de
proteínas e aminoácidos das

sementes dessas duas leguminosas

alimentícias, que é sabido ser alto (FERY, 1981; LANGER & HILL,
1982; LEÓN, 1987), como está demonstrado na Tabela 1 da revisão de
literatura.
É

importante

notar que,

a alta percentagem de

nitrogênio proveniente da atmosfera medida durante a última fase de
crescimento de caupi e feijão, é um reflexo da redução do conteúdo de
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N-nativo do solo + N-fertilizante neste período, como abordado
anteriormente.

Além

do

mais,

serão

esperados

nódulos

mais

desenvolvidos e mais funcionais nos estádios reprodutivos do que nos
estádios de crescimento vegetativo.
A %Nfix. de 93%, para caupi cv. CNC x 284-4E usado
neste experimento {Tabela 15) é tão alto quanto os valores encontrados
em outros cultivares (EAGLESHAM et aL, 1977; HUXLEY, 1980;
LUYINDULA & WEAVER, 1989; AWONAIKE et aL, 1991). Portanto,
isso demonstra o quanto é extraordinária a capacidade da cv. CNC x 2844E em fixar o N2 atmosférico, tornando-a promissora para uso no campo.
Em experimento de casa de vegetação utilizando a técnica de diluição
isotópica- 15N, ELHASSAN & FOCHT (1986) observaram que plantas de
caupi tem uma capacidade de obter 60 a 98% do seu N da fixação
simbiótica do N2_

4.1.7.2. Quantidade de N na planta proveniente da
fixação (QNnJ.
As estimativas da quantidade de nitrogênio proveniente
da fixação biológica do nitrogênio (QNfix.), em mg/planta, nos dois
cultivares de leguminosas (caupi e feijão) durante as épocas de coleta
estão apresentadas nas Tabelas 17 e 18 e foi calculada utilizando-se a
equação 10.
Verifica-se pela Tabela 17, que os resultados da
quantidade de nitrogênio proveniente da fixação na parte aérea de caupi
e feijão usando arroz e soja não nodut.n:te como controles, variaram
estatisticamente com relação às épocas de coleta. O mesmo foi observado
para as médias de %Nfix. (Tabela 15).
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Câ.upi
Feijão

FIXAOORA.S

Tabela 17. Quantidade de N proveniente da fixação (QNfix) (mg/planta) na parte aérea de caupi e feijão
em função dos dias de coleta (Média de 3 repetições).
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Quando usou-se arroz as quantidades de N-fixado no
caupi aumentaram com o decorrer do tempo, a semelhança do ocorrido
com a quantidade de nitrogênio total (QNT) (Tabela 6) mostrando que
o caupi acumulou maior quantidade de N proveniente da fixação ( valor
médio por cultura de 348,58 mg/planta) seguida pelo feijão (l 15,38
mg/planta).
A máxima acumulação de N fixado por estas culturas
foi no período compreendido entre a floração (47 DAS para caupi; 38
DAS para feijão) até o período mais intenso de enchimento das vagens
(58 DAS para caupi; 47 DAS para feijão).
Dos resultados contidos nas Tabelas 17, 13 e 12
verifica-se também, que as culturas fixadoras (caupi e feijão) obtiveram
maiores quantidades de N proveniente da fixação que do N-nativo do
solo e fertilizante, onde o N derivado do fertilizante representou a menor
fração do N-total na planta. O caupi acumulou as maiores quantidades de
nitrogênio fixado aos 78 DAS (657,21 e 657,65 mg/planta) quando
comparado aos maiores valores médios de fixação acumulados para o
feijão aos 68 DAS e 78 DAS (249,36 e 191,29 mg/planta), tendo sido
usadas

arroz

e

soJa

não

nodulante

como

plantas

controles,

respectivamente para as médias entre parênteses (tabelas 17 e 18).
Os resultados obtidos reforçarão os dados disponíveis
de outros estudos de casa-de-vegetação nos quais indicaram que caupt
tem uma boa capacidade de fixação de N2 (EAGLESHAM et aL, 1977;
PEOPLES et aL, 1983; ELHASSAN & FOCHT, 1986; ELOWAD et aL,
1987). Isto também foi confirmado a nível de campo (PIRA & MUNNS,
1987; AWONAIKE et aL,

1990; AWONAIKE

et aL,

1991).

A WONAIKE et aL (1991) observaram na maturidade fisiológica que o
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Tabela 18. Quantidade de N proveniente da fixação (QNnx.) (mg/planta)
na parte aérea de caupi e feijão em função dos dias de coleta,
comuns às duas controles. (Média de 3 repetições).

DIAS APÔS A SEMEADURA

FIXAOORAS

17

31

58

78

--------- rrg N/planta ------caupi

Arroz

20,60

Soja não ltx:lula.nte
Teste F �

X

609,47a

657,21a

145,37a

607,06a

657,65a

28,97a

184,94a

190,87a

26,58a

182,87a

191,29a

oontroles = NS
= 12,4%

CV

Feijão

148,28a

Arroz

20,64

Soja não N:Jdu.lante
Teste F � x oontroles = NS
CV

= 25,6%

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si,
pelo teste de Tukey, ao nível d e 5% de probabilidade.
1

Valores negativos.
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da planta de caupi constituiu de 100, 50 e 5 kg N.ha- 1 como

N total

QNnx., QNPPS e QNPPF, respectivamente. Na presente pesqmsa os
valores estimados de QNnx. para caupi e· feijão nessa fase foram
aproximadamente de 197 e 57 kg N.ha-t, respectivamente (Tabela 19).
A utilização do N2 atmosférico como fonte de N do
caupi cv. CNC x 284-4E, fornecido pela associação com bactérias do
gênero Bradyrhiz.obium (CM 1528 31-3) em condições de casa-de
genótipo grande potencialidade de

vegetação, mostrou para este

substituir parcial ou totalmente a adubação nitrogenada. São porém,
necessários testá-los em condições de campo, com e sem adubação de
arranque, antes de recomendar-se sua utilização a nível de agricultura
comercial.
Na Figura 9B (quantidades de N-fixado das duas
culturas fixadoras, usando arroz como controle, em função das épocas de
coleta) observa-se que o feijoeiro ·mostra uma· variação de ordem
quadrática pouco apreciável, o contrário do caupi, onde a variação foi
bem mais significativa, como ocorreu com a massa seca e quantidade de
N-total (Figuras 6 e 7). Houve poucas diferenças na variação quadrática
de %Nnx. (Figura 9A), todavia, nesse parâmetro, o caupi também superou
o feijão.
Em geral (Figuras 9A e B), a fixação aumentou durante
o período vegetativo (17-38 DAS para caupi; 17-31 DAS para feijão),
frequentemente se estendendo até o início do período reprodutivo ( 58
DAS

para caupi;

47

DAS

para feijão), ocorrendo depois uma

estabilização a partir do estádio que coincide com o final de enchimento
dos grãos e maturação das vagens.
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Tabela 19. Quantidade de N proveniente da fixação (QNfix) (Kg.lha) na parte aérea de caupi e feijão em
função dos dias de coleta. (Média de 3 repetições).
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Figura 9. Percentagem (A) (º/oN fix. ) e quantidade (B) de nitrogênio
proveniente da fixação (QN fix.) (mg/planta) na parte aérea das.
culturas fixadoras em função das épocas de coleta.
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As maiores acumulações de QNnx. por dia no caupt
(25,4 mg/planta) e feijão (7,9 mg/planta) ocorreram durante o intervalo
de 38-47 DAS e 31-38 DAS, respectivamente, correspondentes aos
períodos de pré-floração de ª!llbas as culturas.
Na colheita inicial (17 DAS), as quantidades de
nitrogênio proveniente da atmosfera das culturas fixadoras quando se
usou soja não nodulante, resultou em valores negativos de QN 11x. (Tabela
17), provavelmente pela influência da contribuição do N não marcado da
semente sobre o enriquecimento da plantula controle.
De acordo com a Tabela 7, nota-se que a soJa não
nodulante possui a maior quantidade de nitrogênio por semente (7 ,34 mg)
embora não havendo diferenças estatísticas com o N da semente de caupi
(7,04 mg) e feijão (7,15 mg). Assim, pode ter havido uma maior
contribuição do N da semente na soja não nodulante em relação as
plantulas de caupi e feijão, diluindo o

15

N absorvido do fertilizante

(Tabela 8), causando os valores negativos de %Nnx.

e QN11x. aos

17 DAS

(Tabelas 15 e 17).
WITTY & GILLER (1991) afirmam que se o N não
marcado da semente (da planta controle ou leguminosa) representa uma
grande fração do N total no início do experimento, reduzindo o
enriquecimento de 15N das plantas.
A contribuição do N da semente para o N-total da
planta no final do ciclo tem sido considerado pequena, e por essa razão
ignorada quando se estima a fixação de N2 . Segundo WITTY & GILLER
(1991) e HAMILTON et aL (1992) a magnitude do erro é maior quando
a fixação de N 2 é pequena mas a superestimação do N2 fixado toma-se
menos importante quando a acumulação de N da fixação e do N do solo
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excedem grandemente a quantidade proveniente da semente. De acordo
com HAMILTON et ai. (1992) geralmente o N da semente representa
menos do que 1% do N-total da parte aérea das plantas nas colheitas
finais.
JENSEN et al. (1985) sugeriram que a não correção do
N da semente nos estádios iniciais pode conduzir a uma supcrestimação
de 10-15% da fixação em plantas de ervilha.
Acredita-se, portanto, que os valores de QNT e �óN tix.
obtidas para caupi e feijão aos 17 e 24 DAS (controle arroz) (Tabelas 15
e 17) podem ter sido superestimados pelas razões citadas acima. No
trabalho de HAMILTON et ai (1992) os erros de superestimação foram
minimizadas quando o N da semente foi similar entre as isolinhas
fixadoras e não fixadoras de soja, e teve maior efeito quando o centeio
foi usado como planta controle.

· 4.1.8. Método da diluição isotópica (DI) x Método da diferença
(MD)
4.1.8.1. Percentagem e quantidade de N fixado no feijão
e caupi obtidas

pelo método da diluição

isotópica e método da diferença
Os resultados obtidos da percentagem de nitrogênio
proveniente da fixação obtidos utilizando a metodologia da diluição
isotópica (DI) e método da diferença do N total (MD), usando como
controles arroz e soja não nodulante, podem ser vistos na Tabela 20. A
percentagem de N fixado pelo feijão e caupi variaram estatisticamente (F
� 0,01) ao longo das épocas estudadas.
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estatisticamente diferentes aos 17, 24 e 31 DAS quando a cultura
referência foi o arroz. Tanto para caupi corno para feijão, os maiores
valores de ¾N ru'- aos 17, 24 e 31 DAS foram obtidos pelo método da
diferença e os menores valores pela diluição isotópica. Devido a
diferença estatística dos valores calculados pelos dois métodos surge a
dúvida de qual dos valores de ¾Nfix. seria o mais exato, e se os valores
obtidos pelo método da diluição isotópica estão subestimados ou se os
obtidos pelo método da diferença estão superestimados.
De início pode-se afirmar que os valores obtidos aos 17
DAS (94,06%) e 24 DAS (84,62%) pelo método da diferença estão
superestimados, pois é sabido que nos estádios iniciais de crescimento os
sistemas fixadores de ambas leguminosas não são ativos como indicado
por esses valores.
Quanto ma10r a quantidade de N-total absorvida pela
fixadora em relação a não fixadora (ou mesmo que ambas aumentem na
mesma proporção o N absorvido) maior será a quantidade de N fixado,
assim superestimando os valores. Por exemplo: de acordo com a Tabela
6, percebe-se que aos 17 DAS os valores de QNT das fixadoras (caupi
e feijão) foi aproximadamente 17 vezes maior que o nitrogênio absorvido
pela cultura não fixadora (arroz), isso devido ao N proveniente da
semente, do solo e do fertilizante ser muito maior nas leguminosas do
que na gramínea, causando grandes discrepâncias nos valores de %N6x.
obtidos pela equação 9.
Os resultados obtidos mostram que o método da
diferença é altamente "dependente da produção" da cultura fixadora e não
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fixadora nos estádios iniciais de crescimento, podendo-se sugerir que de
17-24 DAS o arroz não é um bom controle para estudos com o citado
método em condições de vaso e até mesmo em condições de campo.
As %Nnx:. apresentados pelo feijão e caupi aos 38, 47,
58, 68 e 78 DAS (controle = arroz) e 31, 58 e 78 DAS (controle = soja
não nodulante), pode-se observar que não houve diferenças entre as
médias pelos dois métodos em estudo. A média de %Nnx:. adquirida pelo
feijão aos 31 DAS (20,01%; Tabela 20) pode ser explicada pelo erro
experimental, onde as três repetições que deram origem a média foram
10,71; 34,59 e 10,74% (dados não apresentados).
As boas concordâncias obtidas entre os dois métodos no
presente estudo, diferem daqueles resultados obtidos por RENNIE ( 1979)
com feijão em experimentos de vaso. Entretanto, RUSCHEL et aL ( 1979)
utilizando duas isolinhas de soja, nodulante e não nodulante, em vasos
com três diferentes doses de N na forma de sulfato de amônia
observaram que os dois métodos, MD e DI, foram similares aos 75 dias ·
mas nas primeiras colheitas, particularmente aos 35 dias, o método da
diferença do N-total foi inadequado e o método isotópico apresentou-se
com maior sensibilidade. Constataram também que a isolinha nodulante
absorveu mais N do que a planta não nodulante. TRIVELIN (982)
concluiu que as medidas simultâneas da fixação simbiótica com adição
de 1 sNH4 + ao solo, variação natural das razões 1 sN/14N e por diferença do
N-total, usando como planta controle a isolinha não nodulante de soja,
evidenciaram os mesmos resultados para as condições de experimentação
em vasos no final do ciclo das plantas.
URQUIAGA & BODDEY (1987) concluiram que os
dois métodos teoricamente produzirão idênticas estimativas da fixação de
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N 2 quando a cultura fixadora e não fixadora recuperam identicas
quantidades de N-fertilizante (% EUF). A menos que, a proporção do N
derivado do fertilizante para o N derivado do solo não seja a mesma para
ambas culturas, diferenças na recuperação do N-fertilizante conduzirá a
estimativas desiguais de fixação de N2 pelos dois métodos.
De acordo com a Tabela 14 as EUF a partir dos 38
DAS foram similares para as culturas fixadoras e referências justificando,
portanto, as concordâncias dos valores de %Nfix. obtidos durante esse
período pelos dois métodos em estudo (Tabela 20). Isso confirma as
observações de WITTY & RITZ (1984); CHALK (1985); URQUIAGA
& BODDEY (1987) de que as duas técnicas não são totalmente
independentes. Segundo BODDEY (1987) e URQUIAGA & BODDEY
( 1987) a concordância das estimativas da fixação biológica do nitrogênio
de quaisquer técnicas de 15N com a técnica da diferença do N-total (como
observado no presente estudo) não contribui em nenhuma evidência
adicional que as estimativas são exatas. Então, como avaliar se as
estimativas são exatas ou não?. WAGNER & ZAPATA (1982) e
LEDGAR et al (1985) testaram o princípio fundamental do método da
diluição isotópica, entretanto não obtiveram muito sucesso.
Os resultados obtidos da quantidade de nitrogênio
proveniente da fixação (QNfixJ obtidos mediante o emprego da diluição
isotópica (DI) e método da diferença (MD), usando como controles arroz
e soja não nodulante, podem ser vistos na Tabela 21, expressos em
mg/planta.
As QN fix. aos 17, 24, 31 DAS para caupi e feijão, apesar
de não apresentarem diferenças estatísticas, percebe-se que o MD
forneceu valores maiores do que por DI conforme foi também verificado
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no comportamento da %Nfix. (Tabela 20). Pela Tabela 12 vê-se que, de
um modo geral, a absorção do N marcado pelas plantas fixadoras (caupi
e feijão) nesse período, foi marcadamente maior do que a absorção pelas
plantas não fixadoras (arroz e soja não nodulante). Assumindo que isso
foi também constatado para a QNPPS (Tabela 13), explica-se porque as
estimativas da QN fix. foram maiores pelo MD do que pelo método da DI.
As plantas fixadoras não somente acumularam pouco N da fixação, mas
também absorveram mais N do solo e da semente, os quais o tvtD
erroneamente incluiu como um ganho proveniente da fixação, e assim
superestimou os valores obtidos. Isso foi constatado em soJa por
RUSCHEL et al (1979) em experimento de vaso, como citado
anteriormente, e por WAGNER & ZAPATA (1982) em experimento de
campo. Portanto concordando com as afirmações de VOSE et al (1981)
e HERRIDGE (1982), de que se a absorção do N do solo pelas plantas
noduladas for maior, a fixação do N2 será superestimada pelo MD.
Segundo BODDEY et al (1984), parece que em
algumas circunstâncias no campo, plantas noduladas de soja exploram as
reservas de N do solo mais eficientemente do que a isolinha não
nodulada, presumivelmente por causa de um mais intensivo sistema
radicular. Todavia, segundo BODDEY et al (1984); CHALK (1985);
WATANABE (1991) isso dependerá dos fatores do solo, fatores
ambientais e práticos de adubação.
Dos resultados de QNfix. apresentados pelo feijão e caupi
aos 38, 47, 58 e 68 DAS (controle: arroz) e 31, 58 e 78 DAS (controle:
soja não nodulante) (Tabela 21) pode-se observar que de um modo geral
houve boas concordâncias entre as médias pelos dois métodos em estudo,
assim como foi observado pelos dados de %Nfix. (Tabela 20). Isso sugere
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que arroz e a isolinha de soja não nodulante foram válidas controles pa("!
feijão e caupi nas condições experimentais de vaso, durante os períodos
citados acima.
O método da diferença, embora que menos dispendioso
que o método da diluição isotópica, e também menos sensível (VASILAS
et al, 1990), pode ser usado em condições de vaso nos locais onde

somente as análises de N-total estão disponíveis. Sugere-se, portanto, que
a avaliação pelo MD em condições de vaso seja realizada apenas no final
do ciclo das culturas e que todos os princípios inerentes ao método
(VASILAS & HAM, 1984; BODDEY, 1987; PEOPLES et al, 1988)
sejam cumpridos.
O método da diluição isotópica continuará a ser o mais
indicado em pesquisas com fixação biológica apesar das exigências de
equipamentos especiais (espectrômetros de massa) e elevados custos do
isótopo 15N e das análises, pois é uma técnica que permite distinguir o N
proveniente do solo, do fertilizante e da atmosfera.

4.2. Experimento II
4.2.1. Produção de matéria seca (MS)
Os dados de massa seca (g/planta), nas diferentes épocas
de desenvolvimento do caupi, feijão e soja não nodulante em função das
diferentes doses de nitrogênio são apresentados na Tabela 22.
Os resultados

indicam um aumento acentuado no

decorrer do tempo, tendo alcançado o pico máximo aos 76 DAS em
todos os tratamentos. A diferença na produção de massa seca nas três
épocas estudadas apresentou-se significativa ao nível de 5% de
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probabilidade.
A queda das folhas nas duas leguminosas em estudo,
embora não acentuado (principalmente para caupi) foi associado com a
fase reprodutiva, promovendo assim a senescência e consequentemente
abscisão das folhas.
1

Comparando os dados médios de matéria seca do
experimento I (experimento do verão) com os dados do experimento II
(experimento do inverno), percebe-se que o metabolismo das duas
leguminosas foi severamente afetado pelas condições de baixas
temperaturas (principalmente pelas temperaturas mínimas do período
noturno) (Figura 4) apresentando crescimentos mais reduzidos. O feijão
iniciou a emissão de pequenos botões florais aos 40 DAS, atingindo a
plena floração aos 50 DAS, em contraste com o experiento I, onde o
feijoeiro iniciou sua floração aos 38 DAS em condições de temperaturas
mais elevadas. Aos 76 DAS as vagens apresentavam-se bem formadas e
a planta em final de ciclo vegetativo, o que forçou a coleta das demais
culturas (caupi e soja não nodulante) na mesma data, pois é uma das
exigências do método da diluição isotópica (BODDEY et al, 1983;
BODDEY, 1987; DANSO, 1988; HARDARSON & DANSO, 1990).
O caupi, aos 76 DAS, encontrava-se em fase de
enchimento das vagens, com sementes mal formadas, evidenciando mais
uma vez o efeito das baixas temperaturas do inverno (ocorrido nos meses
de junho a setembro de 1990) no metabolismo de formação dos órgãos
reprodutivos do cultivar em estudo. Segundo ARAÚJO et al (1984) as
temperaturas inferiores a 18ºC afetam diretamente o desenvolvimento
vegetativo e desestimulam o início da floração (como ocorreu no presente
estudo), aumentando consideravelmente o ciclo da planta. Esses autores
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consideram a faixa de 20 a 35ºC como a ideal para o desenvolvimento
dessa leguminosa.
Estudos realizados por CASTRO et al (1984) com tres
cultivares de caupi (Epace-1, Epace-6 e Epace-8) crescidas em vaso sob
condições naturais, evidenciaram que as três cultivares apresentaram um
crescimento reduzido, principalmente nos primeiros períodos. Segundo
esses autores o comportamento deve ter sido provocado pela baixa
temperatura do ar, principalmente nos meses de agosto e setembro, mais
especificamente pela temperatura noturna, representada pela média dos
valores da temperatura mínima.
De um modo geral, observando-se os valores da Tabela
22, não houve diferenças significativas entre tratamentos (doses de N)
nas épocas 23 e 40 D AS tanto para culturas fixadoras (caupi e feijão)
como para controle (soja não nodulante). Todavia, aos 76 DAS a dose de
60 ppm de N produziu maiores valores de massa seca no caupi cv. CNC
x 284-4E, diferindo apenas dos tratamentos 15 e 30 ppm de N.
Segundo AGBENIN et al(l991) as doses de N
aplicadas

em

caup1

(60

e

120

µg.g· 1

de

solo)

aumentaram

significativamente os componentes de crescimento, produção de matéria
seca e absorção de nutriente em relação a controle, mas o incremento do
N à 240 µg.g· 1 de solo, não teve efeito nos parâmetros de crescimento da
cultura em estudo.
A maior produção de massa seca na parte aérea do
feijão cv. Carioca também ocorreu para o tratamento 60 ppm de N aos
76 DAS e diferiu estatisticamente (Tukey-5%) dos tratamentos 2 e 30
ppm. Nessa mesma época, os valores médios dos tratamentos 15, 45 e
60 ppm de N não mostraram diferenças significativas entre si, embora a
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média encontrada no tratamento 60 ppm de N tenha sido maior do qu ::,
as outras duas. Isso indica que a concentração de 60 ppm de N foi mais
efetiva na produção de massa seca do que as demais.

4.2.2. Quantidade de nitrogênio total (QNT)
Os resultados de quantidade de nitrogênio total (QNT)
por planta (mg/planta) da parte aérea das culturas caupi, feijão e soja não
nodulante, nas diferentes épocas de coleta, em função das doses de N são
apresentadas na Tabela 23.
Os valores médios de QNT das duas plantas fixadoras
em estudo, mostram um aumento acentuado no decorrer do tempo, tendo
alcançado o máximo na coleta de 76 DAS em todos os tratamentos e
tendeu a acompanhar os valores de massa seca (Tabela 22).
Não houve efeito das diferentes doses de N sobre a
QNT na parte aérea de caupi aos 23 e 40 DAS, pois as médias dos
tratamentos não mostraram diferenças significativas a nível de 5% de
probabilidade. Entretanto, observa-se que na coleta de 40 DAS os valores
de QNT aumentaram com as doses crescentes de N. Na época posterior
(76 DAS) percebe-se que houve um ganho líquido significativo na QNT,
com o N estando aproximadamente 3,5 vezes maior que a época anterior
(40 DAS). Esse aumento provavelmente se deve a maior atividade
simbiótica, ocasionada pelo aumento da temperatura no final do
experimento.
Aos 76 DAS, o caupi e feijão foram sempre superiores
à soJa não nodulante quanto a QNT na parte aérea, em todos os
tratamentos, sugerindo efeitos sinérgicos entre o N fixado, N do solo e
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Tabela 23. Quantidade de nitrogênio total (QNT) (mg/planta) na parte aérea de plantas fixadoras (caupi e feijão)
e controle (soja não nodulante) que receberam doses crescentes de N. Coletadas aos 23, 40 e 76 dias
após a semeadura. (Média de 3 repetições).
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N fertilizante, concordando com as mesmas observações feitas para soja
por RUSCHEL et al (1979); RUSCHEL et al (1980) e para caupi e soja
por EAGLESHAM et al (1983). Observa-se pela Tabela 23 aos 76 DAS
que a medida que aumentam as doses de nitrogênio aumentam também
as QNT de soja não nodulante, obtendo-se a máxima acumulação (112,60
mg N/planta) com a dose de 60 ppm de N.
Observando-se o valor médio de QNT obtida aos 76
DAS pelo feijoeiro (236,24 mg N/planta) no tratamento 15 ppm de N
(tabela 23), percebe-se que está bem próximo da QNT máxima obtida
pela mesma cultura no Experimento I (238,96 mg N/planta, tabela 6) que
recebeu 10 ppm de N, sugerindo que as baixas temperaturas ocorridas
durante o ciclo da cultura não influenciou os resultados do citado
parâmetro. Entretanto, a cultura do caupi obteve 706,32 mg N/planta
(Experimento

I)

contra

195,96

mg

N/planta

(Experimento

II),

correspondendo a um valor de QNT 3,6 vezes maior. Depreende-se,
portanto, que a principal fonte de N do caupi cv. CNC x 284-4E, a
fixação biológica do N2, foi afetada pelas baixas temperaturas (Figura 4)
ocorridas durante o inverno de 1990. A consequência disso, foi uma
produção de massa seca (7,65 mg/planta, em média) aproximadamente
3,6 vezes menor que no experimento I do verão (27,54 mg N/planta).
NESHEIM & BOLLER (1991) observaram que o crescimento de trevo
branco foi muito mais lento em menor temperatura (7,5/5ºC, proporção
de temperatura dia/noite); em 15/l0ºC a produção total de massa seca por
vaso, colhida após 1 2 semanas, foi até 16 vezes maior do que em 7 ,5/S ºC.
THOMAS & SPRENT (1984) estudaram os efeitos da
baixa temperatura no crescimento, acumulação e distribuição da matéria
seca e N em duas linhagens de feijão, uma sensível (seafarer) e outra

145
tolerante ao frio (accession

194), e concluíram que em baixas

temperaturas o crescimento de ambas linhagens foi limitado pelo N.

4.2.3. Percentagem de nitrogênio na . planta proveniente
fertilizante e do solo (átomos %

N, % NPPF e

15

%NPPS)
As abundâncias de

15

N (átomos %), nas diferentes

épocas de coleta do caupi, feijão e soja não nodulante em função das
diferentes doses de N são apresentados na tabela 24.
Pela Tabela 24, vê-se que as abundâncias de

15

N das

culturas fixadoras (caupi e feijão) nos cinco tratamentos (aos 23 e 40
DAS) foram maiores que da controle soja não nodulante, causando
valores discrepantes de fixação de N2, como veremos posteriormente.
Com base nos resultados acima descritos pode-se
afirmar que nas condições do presente experimento a base do método de
diluição isotópica para quantificação do N 2 derivado da atmosfera
(McAULIFFE

et

al,

1958;

FRIED

&

MIDDELBOE,

1977;

BROADBENT et al, 1982; RENNIE & RENNIE, 1983; HARDARSON
& DANSO, 1990; TRIVELIN & BOARETTO, no prelo) não foi
cumprido. As baixas temperaturas da casa de vegetação ocorridas até 23
DAS (média mínima = l l ,8ºC; média máxima = 28,S ºC) e de 23-40 DAS

(média mínima = 12,S ºC, média máxima = 26,2ºC) (veja também Figura
4), reduziram consideravelmente a atividade simbiótica das duas

leguminosas, condição esta necessária para que o princípio básico do
método isotópico fosse satisfeito.
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Tabela 24. Abundância de 15N na parte aérea de plantas fixadoras (caupi e feijão) e controle (soja não
nodulante), que receberam doses crescentes de N. Coletadas aos 23, 40 e 76 dias após o plantio.
(Média de 3 repetições).
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Aos 76 DAS, as culturas fixadoras apresentaram, de um
modo geral, menores valores de átomos % 15N que a planta controle. De
acordo com a Figura 4, percebe-se que as temperaturas a partir do mes
de agosto foram maiores, contribuindo para o aumento do N proveniente
da fixação biológica e consequentemente reduzindo o enriquecimento do
15

N das plantas fixadoras.
De acordo com a Tabela 24, nota-se que os

enriquecimentos de 15N das vagens de feijão aos 76 DAS, em todos os
tratamentos, foram menores do que a parte aérea, concordando mais uma
vez com os resultados obtidos por JENSEN (1986); ZAPATA et al.
(1987a); DANSO & KUMARASINGUE (1990) descritos no subitem
4.1.4. do Experimento I. TRIVELIN (1982) também constatou que as
folhas + ramos do feijoeiro apresentou maior concentração isotópica do
que as vagens.
Na Tabela 25 são apresentados os dados médios das
percentagens de nitrogênio nas plantas de caupi, feijão e soJa não
nodulante proveniente do fertilizante, nas diferentes épocas de coleta, em
função dos dados de nitrogênio.
De um modo geral, em todos os tratamentos, verifica-se
um aumento significativo das médias de ¾NPPF quando aumentou-se as
doses de nitrogênio. Isso indica que nestas condições experimentais,
existe

uma

resposta

positiva

à fertilização

nitrogenada

devido

principalmente a uma baixa atividade dos sistemas simbióticos provocado
pelas baixas temperaturas.
Aos 76 DAS, as maiores ¾NPPF da parte aérea de
caup1 e feijão, foram apresentadas pelas plantas submetidas aos
tratamentos 45 e 60 ppm de N, sendo acompanhados de forma decrescente
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Tabela 25. Percentagem de nitrogênio proveniente do fertilizante (%NPPF) na parte aérea de plantas
fixadoras (caupi e feijão) e controle (soja não nodulante) que receberam doses crescentes de N,
Coletadas aos 23, 40 e 76 dias após a semeadura. (Média de 3 repetições).
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pelos tratamentos 30, 15 e 2 ppm de N. Deve-se ressaltar, contudo, que
as plantas que receberam as duas maiores doses de N não mostraram
diferenças estatísticas nos valores de %NPPF tanto na parte aérea (caupi
e feijão), como nas vagens em separado (feijão), de modo semelhante ao
ocorrido com os resultados de abundância de 15N (Tabela 24).
Entre as épocas, a máxima %NPPF ocorreu aos 40 DAS
para os cinco tratamentos de ambas as culturas em estudo, sendo que o
maior e menor valor médio foram obtidos nos tratamentos 60 e 2 ppm
de N, respectivamente. Na época subsequente (76 DAS) houve uma
queda significativa nos valores de %NPPF da parte aérea, período em
que as plantas já em final de ciclo, apresentaram uma maior utilização do
N proveniente da fixação.
RENNIE & KEMP (1984) observaram que as %NPfix
de plantas de feijão (cvs. Kentwood e Aurora), em geral, aumentaram
linearmente do estádio V3 de crescimento ( 40 DAS) para � (80 DAS)
ou R8 (100 DAS) enquanto as %NPPF e %NPPS decresceram
inversamente. Os autores relacionaram esses resultados aos aumentos das
temperaturas com a chegada da primavera, favorecendo rápida nodulação
e fixação do N2•
As percentagens de N proveniente do solo (%NPPS) da
parte aérea das culturas em estudo, nas diferentes épocas de coleta, em
função das doses de N são apresentados na Tabela 26. Percebe-se que
aos 76 DAS a cultura do caupi do tratamento 2 ppm de N apresentou a
menor média de %NPPS (17 ,82%), embora não tivesse mostrado
diferença significativa, ao nível de 5% de probabilidade, dos demais
tratamentos. Isso se deve a maior atividade da fixação obtida por essa
cultura no citado tratamento, como veremos posteriormente. Na mesma
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Tabela 26. Percentagem de N proveniente do solo (%NPPS) na parte
aérea das plantas fixadoras (caupi e feijão) e controle (soja
não nodulante) que receberam doses crescentes de N.
Coletadas aos 23, 40 e 76 dias após a semeadura. (tvfédia de
3 repetições).
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época de coleta, verifica-se que a planta de feijão submetida a dose de
2

ppm

de

N

apresentou

a

maior média

(27,33%)

diferindo

significativamente, pelo teste Tukey-5% dos demais tratamentos.
As ma10res %NPPS na parte aérea de soJa não
nodulante nos tratamentos 15, 30, 45 e 60 ppm de N, ocorreram no
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período vegetativo de 23 DAS, diminuindo nas épocas posteriores ( 40 e
76 DAS). Aos 23 DAS os valores de %NPPS foram influenciados pela
contribuição do N da semente e os decréscimos observados aos 40 e 76
DAS estão relacionados com a redução na quantidade do N-nativo
disponível do solo e aumento da utilização do N-fertilizante (tabelas 25
e 26).

4.2.4. Quantidade de nitrogênio na planta proveniente do
fertilizante e do solo (QNPPF e QNPPS)
Na Tabela 27 são apresentados os dados médios da
quantidade de nitrogênio proveniente do fertilizante (QNPPF) expressas
em mg N/planta nas diferentes épocas de coleta, em função das doses de
nitrogênio.
As

doses

de

N

aplicadas,

como

se

esperava,

determinaram as concentrações deste elemento na parte aérea de caupi e
feijão. A Tabela 27 mostra em ordem crescente os valores médios
obtidos nos cinco tratamentos em estudo.
Os resultados obtidos pelo feijão para a QNPPF
indicam, de um modo geral, um aumento da época 23 DAS para época
40 DAS permanecendo constante até a maturidade fisiológica.
Aos 40 DAS observa-se que as maiores QNPPF foram
obtidas com a dose mais alta de nitrogênio (60 ppm) sendo de 45,58 mg
N/planta para a cultura do caupi e 67,05 mg N/planta para a cultura do
feijoeiro, correspondendo a participação da ordem de 59,61 % e 64,08%
do N-total, respectivamente.
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Tabela 27. Quantidade de nitrogênio proveniente do fertilizante (QNPPF) (mg/planta) na parte aérea de plantas
fixadoras (caupi e feijão) e controle (soja não nodulante) que receberam doses crescentes de N,
coletadas aos 23, 40 e 76 dias após a semeadura. (Média de 3 repetições).
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RENNIE & KEMP ( 1984) notaram que a adição de 10
kg N/ha contribuiu pouco para a produção de N total das plantas de
feijão (cvs. Kentowood e Aurora). A média de %NPPF para ambas
cultivares foi 14% em 1981 e 12,3% em 1982 no estádio V3 (40 DAS)
e decresceu depois disso. Observaram ainda que a maior utilização do N
fertilizante ocorreu com a dose de 40 kg N/ha (em média de 30,3% em
1981 e 27,4% em 1982), em ambos cultivares aos 40 DAS. Esses dados
estão bem próximos ao encontrado no presente estudo, aos 40 DAS, onde
as doses de 2 ppm de N (5,3 kg N/ha) e 15 ppm de N (40 kg N/ha)
contribuiram com 4,09% (2,05 mg N/planta) e 28,41% (15,92 mg
N/planta), respectivamente, do N-total da parte aérea do feijoeiro cv.
Carioca (Tabelas 25 e 27). Nesse estádio de crescimento o N-fertilizante
foi um importante fator na produção de fotossintatos para atender a fase
reprodutiva da planta.
Na Tabela 28 são apresentados os valores da quantidade
de nitrogênio proveniente do solo (QNPPS) expressadas em mg N/planta
nas diferentes épocas de coleta, em função das doses de nitrogênio.
Percebe-se que houve uma variação crescente nos
valores da QNPPS da parte aérea de soja não nodulante até o final do
ciclo da cultura (76 DAS). O maior valor obtido foi 55,76 mg N/planta
no tratamento 45 ppm de N, não diferindo pelo teste Tukey-5% da média
do tratamento 60 ppm de N (52,67 mg N/planta) que contribuiu com
cerca de 53,23% do nitrogênio total da soja não nodulante naquele
período.
Nota-se que a QNPPS aos 76 DAS para caupi e feijão
se manteve mais ou menos constante, não sofrendo influências das cinco
doses de fertilização nitrogenada.
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Tabela 28. Quantidade de nitrogênio proveniente do solo (QNPPS)
(mg/planta) na parte aérea de plantas fixadoras (caupi e
feijão) e controle (soja não nodulante), que receberam doses
crescentes de N. Coletadas aos 23, 40 e 7 6 dias após a
semeadura. (Média de 3 repetições).
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Pelos altos valores de %NPPF (Tabela 25) aos 23 e 40
DAS, sugere-se que as plantas de caupi e feijão foram capazes de se
ajustarem às fontes de N para compensar a baixa atividade fixadora de
N2• Nessa fase não foi possível obter valores percentuais ou quantitativos

do nitrogênio proveniente do solo devido a problemas relacionados com
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a planta controle (soja não nodulante) e baixa fixação do N 2 pelas plantas
de caupi e feijão como já citados anteriormente.
4.2.5. Eficiência de utilização do N-fertilizante (EUF)
Na Tabela 29, encontram-se os valores da taxa de
utilização do fertilizante nitrogenado (EUF) para as plantas de caupi,
feijão e soja não nodulante nas diferentes épocas de coleta, em função
das doses de nitrogênio.
A comparação das médias dos tratamentos, para a EUF
na parte aérea aos 23 DAS, revelou que a medida que se elevou as doses
de N, ocorreu um decréscimo na sua concentração na parte aérea do
caup1, embora as diferenças entre as médias não se apresentaram
significativas. A mesma tendência aconteceu para as médias de EUF do
feijoeiro, todavia, o tratamento 2 ppm de N diferiu significativamente dos
demais ao nível de 5°/o de probabilidade.
Em geral, para feijão, as doses crescentes de nitrogênio
não tiveram efeito significativo na eficiência de utilização do fertilizante
(observe média das 3 épocas, Tabela 29). Entretanto, aos 40 DAS, apesar
dos valores de EUF não apresentarem diferenças significativas entre os
tratamentos, observa-se uma variação crescente com o aumento das doses
de nitrogênio.
A análise da comparação das médias dos cmco
tratamentos entre as duas primeiras coletas, para as quais se realizou a
determinação da EUF, mostrou diferença significativa ao nível de 5% de
probabilidade, tendo a coleta de 40 DAS apresentado maiores valores
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6,40aC
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15,45 e
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A
A
A
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58,67 b A
69,68a A
59,12 b A
49,65 bcA
45,58 cB
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15,55aB
17,79a.C
12,25aB
9,08aB
8,20aC

23

DIASAPÕSA�

51,93 e
62,09ab
56,23 bc
64,61a
59,93ab

19,19a
27, 75a
24,81a
27,51a
22,88a

53,24 bB
64,24a A
60,29abA
61,93abA
63,38a A

51,54 bA
58,l?abB
62,43a A
57,79abA
55,38abA

76

33,47a
32,39a
25,11 b
26,83 b
23,41 b

50,91a
51,74a
48,35a
47,90a
49,85a

41,92 bc
48,55a
44,60ab
38,84 e
36,39 e

MEDIA

.. **
Teste F adubação
Teste F adubação X períodos= **
= 9 13%
0J
Mêdiãs seguidas de mesma letra nao diferan entre si, pelo teste de 'l\.ike:t:ao
' nível de 5% de probabilidade. Letras rniniisculas se reforC5n às
oolunas e as maiúsculas às linhas.
1 Parte aérea (caule + rarros + folhas + pedúnculos e vagens quando presentes)•

SOJA NÃO llUXJI.ANI'E

Teste F = NS
= 14,1%
OJ

Teste F adubação
= NS
Teste F adubação X períodcs = **
= 8,1%
OJ

FEIJÃO

= **
Teste F adubação
Teste F adubação X perícdcs= **
= 9,8%
OJ

C A U PI

Q.IL'lURAS

Tabela 29. Eficiência de utilização do fertilizante (EUF) na parte aérea de plantas fixadoras (caupi e feijão) e
controle (soja não nodulante) que receberam doses crescentes de N, Coletadas aos 23, 40 e 76 dias
após a semeadura. (Média de 3 repetições).
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médios do que a coleta de 23 DAS, e praticamente não diferiu da última
coleta realizada aos 76 DAS, permanecendo em tomo de 61%.
Os altos valores da EUF observados para as duas
fixadoras (caupi e feijão) (Tabela 29) estão relacionados com as
condições limitadas de vaso (como foi relatado no ítem 4.l.6. do
Experimento I) e também devido as baixas temperaturas ocorridas
durante o ciclo das culturas.
Depreende-se pelos resultados acrma descritos que os
fatores tais como dose de fertilizante, cultura e temperatura, podem
influenciar consideravelmente na eficiência de utilização do fertilizante
nitrogenado de caupi e feijão.

4.2.6. Quantificação da fixação do nitrogênio por diluição
isotópica
Os resultados de percentagem (%N6 J e quantidade de
nitrogênio proveniente da fixação biológica do nitrogênio (QN6x em
mg/planta) nas plantas de caupi e feijão nas diferentes épocas de coleta
em função das doses de N são apresentados nas Tabelas 30 e 31,
respectivamente.
Para os valores de QN6x do caupi cv. CNC x 284-4E
aos 76 DAS (Tabela 31) verifica-se que, embora a diferença entre os
tratamentos não se mostrasse significativa, o tratamento quase omisso (2
ppm de N) exibiu a maior média (207,53 mg N/planta) correspondendo
a 81,49% do nitrogênio total. Apesar desse valor ter sido o mais elevado
nesse experimento, foi 3,2 vezes menor que a QN6x obtida pela mesma
cultivar no experimento I (657,21 mg N/planta), sugerindo grande influência
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Tabela 30. Percentagem de N proveniente da fixação (%N fix. ) na parte
aérea de caupi e feijão, que receberam doses crescentes de N.
Coletadas aos 23, 40 e 76 dias após a semeadura. (Média de
3 repetições).
OC'ISES DE N

DIAS APÕS SEl-1F.AIXJRA

76

-------- % --------

-------½mAL -------

CAUPI
Teste F =
OI

**

= 6,1

FEIJiiio
Teste F =
OI

**

81,49a
69,53 b
64,55 oc
59,80 oc
55,59 e

2
15
30
45
60

71,62a
71,89a
63,63 b
58,85 oc
55,06 e

2
15
30
45
60

82,28a
80,73ab
80,28ab
73,01 oc
67,83 e

= 4,4%

FEIJ$D (VAGENS)

Teste F =
OI

2
15
30
45
60

**

= 3,6%

Médias seguidas de rresma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade.
1
Valores negativos
.2Parte aérea {caule+ranos +folhas+pedúnculo e vagens quando presentes)
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Tabela 31. Quantidade de N proveniente da fixação (QNfix.) na parte
aérea de caupi e feijão, que receberam doses crescentes de
N. Coletadas aos 23, 40 e 76 dias após a semeadura. (Média
de 3 repetições).

COSES DE N

DIAS APÔS A SEMFAOORA
76
------- nq N/planta ----2.'rorAL

CAUPI
Teste F
OI

=
=

N.5
21,4%

Teste F = N.5
OI
= 16,9%
FEIJÃO

(VAGENS)

2
15
30
45
60

207,53a
136,56a
153,16a
142,22a
130,46a

2
15
30
45
60

123,73a
170,64a
125,78a
135,94a
146,18a

2
15
30
45
60

79,55 b
119,?0a
95,87ab
105,25ab
90,55 b

Teste F = *
OI.
= 10,4%
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ,pelo teste Tukey,ao ní
vel de 5% de probabilidade.
1
Valores negativos
2
Parte aérea (caule + ram:>s+ folhas+ pedúnculos e vagens quanoo presentes)
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das baixas temperaturas ocorridas durante os meses de junho e agosto
(veja Figura 4). Segundo TRIVELIN (1982) a fixação simbiótica no
feijoeiro, determinada com técnica usando 15N (atmosfera marcada com
15

N2 e adição de 15NH+4 ao solo), mostrou-se 3 vezes maior para a época

de cultivo de outubro a dezembro (230 mg de N/planta) do que de abril
a junho (60 a 80 mg de N/planta), para condições de experimentação em
vasos.
A maior quantidade de N fixado no feijão e caup1
cultivado nos meses de janeiro, fevereiro e março (experimento I), parece
ter relação com a atividade fotossintética das plantas em condições de
dias longos aliadas a temperaturas ambientais mais elevadas (Figura 3).
Os resultados da produção total máxima de massa seca da parte aérea do
caupi e feijão (Tabela 5) no experimento considerado, vem reforçar essa
justificativa.
As plantas de feijão submetidas as doses de 2 e 15 ppm
de N apresentaram as maiores médias de %Nfix (71,62 e 71,89%,
respectivamente) (Tabela 30) não diferindo entre si pelo teste Tukey-5%.
Todavia, esses:, valores foram superiores estatisticamente às , médias
obtidas nos tratamentos 30, 45 e 60 ppm de N.
O maior valor de QNfix (170,64 mg N/planta) obtido
pela combinação feijão cv. Carioca/CM 01 31-3 no tratamento 15 ppm
de N, evidencia novamente que a colocação de pequenas doses de N
mineral no início do desenvolvimento do feijoeiro, pode nesse caso ser
favorável a planta hospedeira, o que corresponderá a um maior envio de
fotossintatos aos nódulos, resultando num maior desenvolvimento do
sistema simbiótico, aumentando o N2 fixado.
A planta de caupi submetida a dose de 2 ppm de N
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apresentou a maior média de ¾Nfix, diferindo significativamente, pelo
teste Tukey, dos demais tratamentos.

A medida que se elevou a

concentração de N no vaso, obteve-se valores decrescentes de %Nfix·
Com base nos resultados acima descritos confirmam-se
as observações de diversos autores (DART & WILDON, 1970;
SUMMERFIELD et al, 1976; MILLER et al, 1982; BERVELY &
JARREL, 1984; ELOWAD et al, 1987; GRAHAM & SCOTT, 1984;
AGBENIN et al, 1990) de que altas doses de nitrogênio afetam a fixação
de caupi.
EAGLESHAM et al (1982a) concluiram que embora
as taxas de utilização do N-fertilizante em plantas de caupi foram baixas,
12% e 28% em 25 e 100 kg N/ha, respectivamente, a menor aplicação
teve um passageiro efeito adverso sobre o desenvolvimento dos nódulos
e a maior aplicação teve um prolongado efeito adverso na formação e
desenvolvimento dos nódulos e atividade de redução do acetileno.
Os baixíssimos resultados referentes à estimativa da
atividade da enzima nitrogenase (Tabela 32), do início até a metade do
ciclo das plantas de caupi e feijão (23 e 40 DAS) evidenciaram mais uma
vez que as baixas temperaturas influenciaram negativamente a fixação
biológica do N2• Os valores obtidos confirmaram maior sensibilidade do
caupi às temperaturas adversas. Segundo ARAÚJO et al (1984) a
temperatura, além de outros fatores, influencia o desenvolvimento
vegetativo, a atividade do Bradyrhizobium e a nodulação, sendo
considerada mais importante que a adubação nitrogenada e a intensidade
de luz.
De acordo com BARRIOS et al (1963), a nodulação em
feijão foi reduzida em 70% a temperatura abaixo de l 7ºC , enquanto que
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Tabela 32. Efeitos da aplicação de 5 doses de N na atividade da
nitrogenase (µ mol C2H4) em plantas de caupi e feijão em
detenninado estádio de desenvolvimento (aos 23, 40 e 76
dias após a semeadura). (Média de 3 repetições).
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IX>SES DE N

CAUPI
Teste F adubação
CV

X

FEIJN)
Teste F adubação
CV

X

DIAS APÔS A SEMEAOORA
23

40

76

2
15
30
45
60
períodc:s= NS
= 62,4%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,0laB
0,0laB
0,0laB
0,0laB
0,0laB

ll,23abA
8,6labA
ll,37abA
5,29 bA
15,54a A

2
15
30
45
60
perÍodc:s= NS
= 84,3%

0,11
0,01
0,00
0,00
0,00

S,6"7aB
4,lSaB
l,06aA
l,19aA
0,24aB

ll,53aA
25,57aA
14,27aA
13,62aA
23,30aA

Medias seguidas de nesrna letra nao diferem entre si, pelo teste Tukey, ao ru.
vel de 5% de prooabilidade.

SPRENT & THOMAS (1984) observaram que plantas de feijoeiro
fixaram N2 razoavelmente bem quando crescidas em temperatura média
diária de 12,9ºC (tratamento 15/I0ºC, dia/noite), concordando com
RENNIE & KEMP (1981a, 1981b) que encontraram nodulação a 12ºC
e atividade da redução do acetileno a 13ºC. No presente estudo o
feijoeiro cv. Carioca conseguiu fixar em temperatura média máxima de
27,8ºC e média mínima de 12,3ºC, em condições de casa de vegetação.
Como aconteceu no experimento I (17 DAS) (item
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4.1. 7), houve também problema neste experimento, aos 23 e 40 DAS
(Tabelas 30 e 31 respectivamente) na estimativa de %Nfix•
As reduções no crescimento de plantas dependentes de
N2 ocorrem, principalmente, em virtude da baixa disponibilidade de N
nas etapas prévias ao início da fixação de N2, podendo ser diminuídas ou
evitadas, com a aplicação de doses de N como adubação de arranque ao
momento do plantio. Essa prática, recomendada por vários pesquisadores
(SUMMERFIELD et al, 1977; HUXLEY, 1980; MURAOKA, 1984;
WESTERMANN et al, 1985; TSAI, 1990), estimula o crescimento da
planta, e evita que passe por um estado de carência de N, antes do início
da fixação, possibilitando uma boa nodulação. No presente estudo, os
resultados obtidos pelo caupi nos parâmetros de %Nfix, QNfix QNT e
massa seca no tratamento quase omisso (2 ppm de N) (Tabelas 30, 31,
23 e 22, respectivamente), confirmaram a potencialidade que a associação
da cv. CNC x 284-4E com a estirpe CM1528 31-3 tem, de substituir
totalmente a adubação nitrogenada. Havendo condições de solo e da
planta para uma plena simbiose é dispensável inclusive a adubação
nitrogenada de arranque.
Em feijão, busca-se substituir, parcial ou totalmente, a
aplicação de adubação nitrogenada, por meio da fixação simbiótica.
Todavia, de acordo com os valores de massa seca da parte aérea e vagens
de feijão associados aos valores médios de %Nfix, QNfix e QNT do
tratamento 1 5 ppm de N (Tabelas 22, 30, 31 e 23, respectivamente)
sugere-se que a combinação do cv. Carioca com a estirpe CM0 l 3 1-3
necessita dessa dose de arranque para obtenção de produções econômicas
aceitáveis.
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5. CONCLUSÕES

Sob as condições em que o experimento foi conduzido,
conclui-se que:
- No experimento de verão, o acúmulo de matéria seca e de nitrogênio
absorvido (QNT) aumentou significativamente em cada época de
desenvolvimento das culturas de feijão e caupi, sendo este acúmulo
sensivelmente maior no período de enchimento das vagens e maturação
fisiológica (58-78 DAS para caupi e 47-78 DAS para feijão).
- Na coleta da maturidade fisiológica (78 DAS) o caupi acumulou 706,32
mg N/planta, 93% do qual derivado da fixação (%NfiJ, 5,8% vindo do
solo (%NPPS) e 1,2% do fertilizante (%NPPF). Da máxima QNT
acumulada pelo feijão aos 68 DAS (298,12 mg N/planta), esses valores
foram de 83%, 13,6% e 3%, respectivamente.
- As baixas contribuições relativas do nitrogênio do solo e do fertilizante
para o N das vagens evidenciaram que a maior fonte de N para formação
desses órgãos foi o N da fixação (95 e 89% para caupi e feijão,
respectivamente).
- Os resultados de %Nfix e QNfix apresentados pelo feijão e caupi aos 31,
38, 47, 58, 68 e 78 DAS (controle. arroz) e 31, 58 e 78 DAS (controle
= soja não nodulante), indicaram de um modo geral boas concordâncias
entre os dois métodos (isotópico- 15N e diferença do N-total).
- As plantas de arroz e soja não nodulante foram adequadas controles
para feijão e caupi nas condições experimentais de vasos, durante os
períodos citados acima. Isso não foi válido para as épocas 17 e 24 D AS
devido: as baixas quantidades fixadas e influência do N da semente,
principalmente para o controle soja não nodulante.
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- No experimento de inverno a quantidade de nitrogênio proveniente da
atmosfera variou de 130,46 a 207,53 mg N/planta (55,59 a 81,49%) para
caupi e de 123,73 a 170,64 mg N/planta (55,06 a 71,89%) para feijão/
dependendo da quantidade de N aplicado. As baixas temperaturas
influenciaram nos resultados de N-fixado.
- A aplicação de 45 e 60 ppm de N tiveram pouco efeito adverso na ¾N
fixado de caupi e feijão.
- Os experimentos confirmaram a potencialidade que a associação da cv.
CNC x 284-4E com a estirpe CM 1528 31-3 tem, de substituir totalmente
a adubação nitrogenada, quando condições de solo e da planta permitem
uma plena simbiose, dispensando inclusive a adubação nitrogenada de
arranque. Todavia, a associação cv. Carioca/CM0 l 31-3 necessita de uma
dose de arranque (15 ppm de N) para obtenção de produções econômicas
aceitáveis.
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