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DISCRIMINAC2\O ISOTOPICA DO NITROGENIO ASSOCIADO COM FIXACAO 

BIOLOGICA DO N2 NO SISTEMA Rhizobium X. FEI.Jl\O 

(Phaseolus vulgaris L.) 

RESUMO 

Com a 

Autor: PAULO MARCOS DA SILVA 

Orientador: PROF. DRA. SIU MUI TSA[ 

finalidade de se estudar o 

fracionamento isotópico do nitrogênio no processo de 

N2, no sistema fixacão bio16gica do 

(l:b.ª§.eol1l§' :yl.llgªri§. L. ), 

em casa de vegetacão, 

casual izado. 

foram instalados dois experimentos 

com deI ineament.o inteiramente 

o primeiro ensaio foi conduzido a fim de 

verificar o efeito de três cutivares de feijão, inoeulados 

com uma mistura de estirpes de ghi~obi~m, na discriminacão 

isot6pica do N, em quatro està.dios de desenvolvimento do 

feijoeiro. O outro ensaio, foi realizado para observar se 

essa discriminacão é dependente da estirpe de Ehi~ºQillm 

leguminQ§'ª~llm biovar Qhª§'~Qli. 

As plantas de ambos os eÀ.~eriment.os , 
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cresceram em substrato livre de N, com 5 repetições. 

cada amostragem foi anal isado o valor 8 N-15%o dos n6du.los, 

raiz, parte aerea, cotiledone e vagem, separadamente. 

Os resultados obtidos permitiram a"'-.~ 

seguintes conclusões: no processo de fixar;:ão biológica de 

N2 no feijoeiro, ocorre a discriminar;:ão isot.ópica do 

nitrogênio com uma pequena preferência pelo N-14, cujo 

nivel aumenta com a idade da plant.a atingindo, no estàdio 

R8, valor medio de Sfix igual a 1,0015; quando analisada a 

parte aerea da planta, o fracionamento isotópico não e 

influenciado pelo cultivar elou estirpe de Rtü.~ººi!J.m; os 

nódulos do feijão são mais ricos em N-15 que os demais 

tecidos da planta com valor 8N-15 medio igual a 9,70 %0 

contra 4,33 %. da raiz e -2,03 %0 da parte aérea e, este 

enriquecimento estA. correlacionado diretamente com o N 

total do n6dulo e inversamente com a eficiência do 

RhieQºi!J.ffi ; no estàdio R8 a vagem ·é cerca de 1%0 mais rica 

em N-15, do que folhas + ramos; o fracionamento isotopico 

na translocacão do N da semente não influencia a composir;:ão 

isotopica da planta inteira. 



ISOTOPIC DISCRIMIHATION 

BIOLOGICAL NITROGEN 

OF NITROGEN ASSOCIATED 

FIXATION OH THE SYSTEM 

• x-<- v • 

WITH 

Rhizobium X BEAHS (Phaseolus vulgaris L.) 

SUMMARY 

Author: PAULO MARCOS DA SILVA 

Adviser: DR. SIU MUI TSAI 

In order to study the isotopicfractionation 

of nitrogen on the biological N2 fixation process in the 

system Rhi~Qºi~m x beans (~hª§ªQl~â ~lgª~iê), two 

experiments were carried out in the greenhouse using a 

complete randomized experimental designo 

The first experiment was designed to- assess 

the effect of three bean cultivars, inoculated with a 

mixture of efficient RhizQQium strains on the isotopic N 

discrimination at four development stages of beans plants. 

The second experiment was carried out to verify if there is 

any discrimination caused by the Ehi~QQi~m strains used. 

The plants of both experiments were grown in 

a H free medium, with 5 replicates. At the harvesting, 

8N-15!7';o was determined in the following part.s of t.he bean 

plants: nodules, roots, shoots, cotyledons and pods. 
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The results allowed to conclude tbat during 

the biological N2 fixation on the bean plants, there is 

isotopic discrimination of nitrogen witb slightly 

preference for the N-14, increasing its leveI as the plant

aged, resulting in an average Bfix value 1. 0015 at R8 plant 

stage; in the analysis of shoot bean plants the isotopic 

fractionation does not show any influence due bean 

cultivars and/or Rb.i~Qº-il,J.m. strains; there is a higher N-15 

content in the nodule tissues than other plant parts, 

having an average o N-15 value 9.70 %1) while the root and 

shoot have a value 4,33 %0 and -2.03 %0, respectively. The 

nodule N-15 value is directly related with the nodule 

total N and inversely related v?itb the Rhi~ººi!dm 

efficiency; 1n the R8 plant stage the pod 1S 1%0 richer in 

N-15 levei than the shoot; the small isotopic fractionation 

that occured during N translocation from the cotyledons, 

does not affect the isotopic composition of alI planto 



1. INTRODUÇlt;O 

A fixaç::ão do nitrogênio at.mosférico por 

microrganismos tem despertado a atencão de muitos 

pesquisadores, de diversas partes do mundo. Na agricultura, 

o conhecimento do potencial de fixa~ão em sistemas 

simbióticos ou não, pode promover uma diminuicão nos eustos 

de producao de alimentos bàsicos, através do aument.o da 

eficiência do processo em cult.uras de int.eresse econômico. 

Ass im, torna-se crescente o interesse em se estudar o 

fenômeno da fixa~ão biológica de nitrogênio (FBN). 

Diversos metodos têm sido desenvolvidos para 

quantificar a FBN. Todos eles apresentam suas dificuldades 

em maior ou menor eseala, porêm é necessàrio utilizar um 

método que apresente valores integrados da FBN durante todo 

o periodo de crescimento da cultura. Dentre os métodos 

disponiveis na literatura, aqueles empregando o principio 

da diluicão isotopica são os mais estudados para esse 

proposito. Muitas pesquisas foram desenvolvidas empregando 

o met.odo de FRIED & HIDDELBOE (1977), com aplica~ão de 

fertilizante nitrogenado marcado com N-15, ou marcando-se o 
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solo com N-15 (LEGG & SLOGER, 1975). 

A variação nat,ural da razão N-15/N-14 

(6 N-15) é um método que vem ganhando destaque entre os 

demais, pois utiliza a diferença da abundância natural do 

N-i5 entre as plantas fixadoras e náo fixadoras (RiNNIE et, 

alii, 1976; KOHL et alii, 1979). A grande desvantagem desse 

método em relação ao uso de compostos enriquecidos, é a 

pequena diferença existente ent,re a abundância em H-Ui da 

planta fixadora e náo fixadora, geralmente menor que 10%Q 

Em consequência o erro das medidas torna-se importante, 

assim como o fracionamento isot6pico do N proveniente da 

atmosfera e de outras fontes, os quais podem inferir em 

erro significativo na estimativa da FBN. 

Algumas equações foram deduzidas para 

estimar a FBN pelo método da variação nat,ural do N-15, 

porem soment,e a equ.ação proposta por TRPlELIN et, alii 

( 1984) leva em consideração o fracionamento isotopico na 

assimilação do N das diferentes fontes e a contribuição do 

N da semente utilizada na semeadura. Outras equaçóes , como 

a utilizada por KOHL & SHEARER (1980), não consideram 

nenhum fracionamento isotopico, o\.ltras consideram somente 

o da FBN (MARIOTTI et alii, 1983) . Evidentemente os 

valores de N fixado serão semelhantes, quando calculados 

por quaisquer das equações, desde que não ocorra 

discriminação isotopica durante o desenvol viment,o da 



3. 

cultura em estudo. 

Desta forma, visando contribuir com o 

desenvol vimento do met.odo por variacão nat.ural do N-15 na 

quantificacão da FBN, é objetivo do trabalho estudar: 

a. Se ocorre alGÇum fracionamento iso~:.h};,ieo sütnificativo 

durante a fixacao de N pelo sist.ema feijão-Ehi~ººi1n.f!, e 

se este fracionamento e dependent.e do cul ti var de fei jão. 

b. Se a abundância em N-15 varia nas diferentes parte8 da 

planta. 

c. Se diferentes estirpes de Rhi~Qºi~ID l§g~minQ~ª~~m biovar 

I2hª§.~ºl.! influenciam a abundância em N-15 nos diferentes 

tecidos do feijoeiro. 

d. Se ocorre algum fracionamento isotópico na translocacao 

do N da semente até a qt.leda dos coti ledones. 



4. 

2. ~EVISAO DE LITERATURA 

2.1. Consideracões gerais sobre o''· .~ métodos para 

quantificar a FBN 

Estudos sobre a fixa~ão biológiea do N2 

tiveram avan~os eonsiderà.veis com a descoberta de 

substratos alternativos para a enzima nitrogenase. DILWORTH 

(1966) e SCHOLLHORN & BURRIS (1966) descobrirrun que o 

acetileno era reduzido pela enzima, produzindo etileno. 

HARDY & KNIGHT (1967) sugeriram uma nova tecnica para medir 

a atividade da nitrogenase, atraves desta rea~ão. Desde 

então, muitos trabalhos com enfoque em FBN foram 

desenvolvidos. Recentemente, entretanto, MINCHIN et alii 

(1983), descobriram através de um sif.;tema de fluxo cont.inuo 

de acetileno que o sistema radicular de muitas leguminosas 

noduladas apresentavam uma inibi~ão na atividade da enzima 

nitrogenase devido a presen~~a de acet.ileno, O mecanismo que 

permite essa inibicão não foi entendido até agora, porém 

fica claro que esta descoberta compromete seriamente a 

técnica de redu~ão de acetileno, bem como uma grande 
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quantidade de trabalhos publicados na literatura. 

Outra técnica, bastante simples e barata, é 

o método da diferenca, que baseia-se na difer'enca do t.eor 

de N entre plantas fixadoras e não fixadoras (eontrole) 

crescendo em meio deficiente em N. A difereY).~a b atn.buida 

ao N derivado da fixacão (LEGG & SLOGER, 197tl ; vHLLIANS et. 

alii) 1977; BODDEY et alii, 1983) . Alguns trabalhos têm 

demonstrado uma alta correla~ão entre o N estimado por este 

método e outros realizados, inclusive, com o uso de N-1EI 

(LEGG & SLOGER, 1975; BROADBENT et alii, 1982; MARTENSSON & 

LJUNGGREN, 1984; PHILLIPS et alii, 1983). A precisão desta 

metodologia é entretanto, fortemente afetada pela planta 

controle, que teria que absorver o N do solo em iguais 

quantidades à fixadora. Segundo RENNIE & KEMP (1983), as 

plantas controles podem absorver maif.; N do solo do que a 

planta fixadora. No entanto, RENNIE & RENNIE (1983) e 

RUSCHEL et alii (1979) demonstraram que a planta fixadora 

absorveram mais H do solo do que a não fixadora. Por outro 

lado TALBOT et alii (1985) mostram a igual utilizacão do N 

por ambas as plantas. Desta forma, o método da diferenca do 

H-total é mais apropriado para est.udos preliminares em 

àreas sob condições de baixa fertilidade em N, 

seja possivel utilizar técnicas com N-15. 

ou onde não 

O balan~o de N no sistema solo-planta e uma 

outra técnica utilizada para quantificar a FBN. O mét.odo 
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envolve mudancas liquidas no t·eor de N dentro de um sist.ema 

fixador de N. Qualquer ganho e atribuido á FBN (GREENLAND, 

1977; DART & WANI, 1982). No entanto, a limitacão do método 

estã no fato de ser indireto, estimado at.raves de medidas 

i ndepend entRf"; . Com isso o metodo torna-se trabalhoso, com 

erro analitico muito alt.o, jà que cadft medid.a tem seu 

proprio erro e, acumulados, diminuem a exat.idão e precisáo 

do metodo. Também devido ao aI t.o conteúdo em N-t.ot.al no 

solo, um pequeno erro na sua estimativa representa muitos 

quilogramas de N; assim a quantidade de N introduzida no 

sistema via FBN tem que ser muito grande para que possa ser 

detectada por este metodo. Estimativas mais seguras, por 

este método, podem, no entanto, serem obt.idas através de 

experimentos de longa duracão, como aqueles desenvolvidos 

por MOORE (1966). 

De acordo com DAl-mO et alii (1986) os 

metodos anteriormente citados não satisfazem est.u.dos 

realizados no campo, 

métodos isotopicos. 

sendo necessàrio lancar mão dos 

Desde que o N2 atmosférico e o substrato 

para a FBN, a incorpora~ã0 de N2 marcado com o isotopo N-15 

nos tecidos das plantas proporciona um metado direto para 

avaliar a quantidade de N2 fixado. Esta tecnica foi 

utilizada pela primeira vez por BURRIS & MILLER (1941), 

porem também não ê fiteil de ser- empregada em experiment.os 



de campo, devido a dificuldade 

atmosfera (FRIED et alii, 1983; 

7. 

de. se marcar toda a 

DANSO et alii, 1986). Seu 

uso, portanto, tem sido restringido para estudos em câmaras 

fechadas (De-POLLI et alii, 1977; WITTY & DAY, 1978; MATSUI 

et alii, 1981; SAlTO, 1978) ou marcando-se a atn.of .. ;fera do 

solo em estudos de vasos (TRIVELIN, 1982). 

Pela diferença existente no enriqueciment.o 

em N-15 entre o solo e a atmosfera (técnica da abundâncL:1.. 

natural de N-15 - Ô N-15) ou pela inducão artificial dessa 

diferença atraves da adicão de fert.ilizant.es enriquecidos 

ou empobrecidos em N-15 no solo, tem sido possivel estimar 

no campo a quantidade de N derivado da fixacão (McAULIFFE 

et alii, 1958; VALLIS et alii, 1967; FRIED & BROESHART, 

1975; FRIED & MIDDELBOE, 1977; LEGG & SLOGER, 1975; KOHL & 

SHEARER, 1981; BERGERSEN & TURNER, 1983; HEICHEL et alii, 

1985; SAlTO et alii, 1987). 

De acordo com CHALK 1985, mais de 50 

trabalhos foram publicados, desde 1975, envolvendo a adição 

de material enriquecido e empobrecido no solo. A 

importância dessa tecnica se dã pela sua aplicabilidade no 

campo e capaeidade de exprimir valores integrados do N2 

fixado durante todos os estàdios de crescimento da planta. 

A quantificacão da FBN em leguminosas, usando fert.ilizant.e 

marcado com N-15 foi bastante discutido por RENNIE et alii 

(1978); VOSE et alii (1978); DANSO et alii (1986); BODDEY 
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et alii (1987). Embora o uso deste met.odo jà tenha sido 

bastante testado, existem limitaç:!ões para sua aplicacã.o em 

condições de campo (VOSE & VICTORIA, 1983). 

o método da variacão da abundância natural 

do N-15 (õ ~·1-15), como ci tarl<) 8.:.J.t.eriorment.e, represent:=t 

talvez a única alternativa viàvel para tal proPófüto 

(TRIVELIN et alii 1984). A técnica baseia-se na diferença 

da composição isot.6pica do N ent.re o solo e a atIílosfera. 

Assim, plantas fixadoras de N2 apresentam uma abundância de 

N-15 diferente de plantas não fixadoras, quando cu 1 t i vadas 

em um mesmo local (DELWICHE & STEYN, 1970; AMARGER et alii, 

1977; AMARGER et alii, 1979) . Devido fixadoras 

apresentarem menor concentração de N-15 em relação ás não 

fixadoras, foi proporcionado o uso dessas variações para 

estimar o N derivado da fixação (RENNIE et alii, 1976; 

RUSCHEL et aliL 1979; VIRGINIA & DELWICHE, 1982; RENNIE & 

KEMP, 1983). 

Medidas na abundância natural do N-15 para 

determinar a fixacão simbiótica do N2 exige que: (a) exist.a 

uma diferença isotopica constante e mensuràvel entre o 

nitrogênio atmosférico e o nitrogênio derivado do solo; (b) 

as plantas fixadoras e não í'ixadoras assimilem o N do solo 

de mesma composição isot6pica; (c) a magnitude da 

discriminaç:!ão isotópica associada com a fixas;:!ão de N2 seja 

conhecida; (d) qualquer discriminação isot.ópica que ocorra 
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durante a absorcão, armazenamento ou t.ranslocaç;ão do N 

derivado do solo seja a mesma para ambas as plantas; (e) 

não ocorra nenhuma transferência diret.a de N da planta 

fixadora para a planta não fixadora. 

A grande desvantagem deste metodo é a 

pequena diferenca isotópica que exist.e ent.re o N2 

atmofJferico e o N do solo, qu.e pode causar erros 

significativos na quantifieacão do N2 fixado. Devido 

essas pequenas diferenç!as, os valores são e:h.-pressos ertl 

unidades %0, isto e oN-15"~o e: 

r-
I 
f Ra I 

f 

o N-15%o = : 1 : x 1000 ..................... ( 1) 
I 
t..- Rar I 

-J 

onde R = razão N-15/N-14 e os subscritos significam: 

a = amostra 

ar = ar atmosferieo 

Atraves do valor oN-15:r,;. possivel 

determinar a quantidade de N derivado do ar nas 

leguminosas. Segundo KOHL & SHEARER (1980), a equat;:!ão para 

esta determinacão e: 

...-
ofix I ar I 

f f 

%N = I 1 - I X 100 ..... (2) f I • " • s .. " • 

fix I ocont I 
1- -..I 

ar 
onde :7~N = fração do ni t.roltênio na plant.a fixadora 

fix proveniente do ar atmosferico. 
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ofix = valor oN-15%o da planta fixadora. 

ocont = valor oN-15%o da planta não fixadora. 

A equa~ão utilizada por BERGERSEN & TURNER-

(1983) e SHEARER et alii (1983) para calcular o N da 

fixa~ão foi:' 

ar 
%~l = 

fix 

ocont - ofix 
------------------- x 100 

ocont - B 
............... (3) 

onde B e o valor oN-15%o do N fixado na plant.a fixadora 

crescendo em substrato livre de N. 

MARIOTT! et alii (1983) utilizaram a 

mesma equacão para determinar o NZ fixado, porem 

substituiram o valor oN-15%o do N fixado pelo valor do 

fracionarnento isot6pico ocorrido no processo (Bfix), 

resultando na seguinte equacão: 

ar o cont - o fix 
%N = -----------~-------------- x 100 ,.- -~ 

........ (4) 
fix I 1 I 

I I 

o cont - I - 1 I 
I I 
I Bfix I 
1.- --' 

Recentemente TRIVELIN et a1.ii (1984) 

considerando o N da semente, determinaram o N derivado d~ 

fixacão em diferentes cult.ivares de feijão, pela seguint.e 

equa~ão: 



ar 
tf.f = 

fi:;: 

Sm 
ÔCllJit - (15 SiliCüJit f I).H 

CDJit 

-, 
I 
• I 

f t : · ! • • 
-Í 

Sl!l 

(t - M ) 

fiÃ 50 

----------- f (15 safü: f 1).li -1 
Sl!l 

(1 - M ' \; .. ) 

cDnt 
------- -~--------------,---------------- --------------------------------- )! i (iO 

! 
1 ~= 

115 cDnt - (15 SillcDnt f i).tt 
! cont 
L 

-, 
1 
I 
I 

f 1 i 
I 
! 

(l-ti )\ _oi .. 

cont 
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,~ , . \. ;:) } 

onde ôsmcont = valor 15 N-15%o . da semente da planta controle 

utilizada no plantio. 

ôsmfix = valor 15 N-15%Q da semente da planta fixadora 

utilizada no plantio. 
em 

N - fra~ão do N da planta controle proveniente 
cont 

da semente. 
sm 

N = fra~ão do N da planta fixadora proveniente 
fix 

da semente. 

Atraves das equacões 2, 4 e 5, TRIVELIN et 

alii 1984 compararam os -"alares da fixacão de N no 

feijoeiro e observaram diferentes ref3ultados, dependendo da 

equa~ão utilizada. Os valores da FBN foram superestimados 

quando calculados pela equação 2 e sempre menores quando 

calculados pelas equacões 4 e !5. Os au.tores sal ient.aram 
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neste trabalho a importância de se considerar a 

contribuicã.o do N da semente no balanço isot.6pico e o fator 

de fracionamento isotopico da f i xaç!ã.o (6 fix). 

deduziram uma equação geral para se determinar o N da 

fixação por est.e método, onde foram incluiclos os pClf.:;si vei:::; 

fracionamentos isot6picos que possam ocorrer durant.e o 

desenvolvimento da planta: 

,.- SII Si 
-1 

(1-14 \ , ! 62 H , 5li , , . : \ I 

li fi>: fi;: 
tilnt 

, 
1- 18 ,. t- .\ -8 fb: 1 , : \; 51tH i) -- -

I 

~SflCO!it ; 8 cont - 1- i" -- t- I I Si 6} 
I 

, , 
64 

. 
(l-H ) , 61 : 

L I fi}! J 

r- ...., 
! 

5i1 ! 
I 
! fi I , 
i cilnt ! 6 ') 

i ... 
I 

$Slicilnt .\ : 8 cilnt - t- - 1- I J - -1) 1 , . 
64 ! Si 6fi>: , , 

I. N ) J 6i \ \1-' , cont i..... _.I 

onde 61 := fracionamento isot6pico na absorção do N do solo 

pela planta fixadora. 

62 := fracionrunento isotopico na absorcão do N do solo 

pela planta não fixadora. 

63 := fracionamento isotopico na translocaç;ão do N da 

semente para a planta fixadora. 

84 := fracionamento isot6pico na t.raw=.:;locaç;ão do N da 

semente para a planta não fixadora. 
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2.2, Disoriminacão isotõpica do nitrogênio 

Dentre as suposições feitas para que o 

método da variação natural do N-15 seja vàlido, a 

discriminaç;ão isot.ópica na aSf:i!lIilttl~ão do N do solo ou 

atmosfera á planta tem relevada importância, pois implica 

na modificaç;ão de suas razoes isotópicas (KOHL & SHEARER, 

1980; MARIOTTI et alii, 1980) . Segundo HAUCK & BREMNER, 

(1976), a suposição bàsica para pesquisas de FBN, 

util izando isótopos, é que não ocorra discriminação ent.r-e 

os is6topos N-14 e N-15 pelos sistemas fixadores. No 

entanto, o que se tem visto na literatura e a ocorrênüia 

de discrimina;:::ão isotópica nas diversas reaç:Ões quirnicas e 

bioquimicas, envolvendo os isótopos de nit.rogênio (HERMES 

et aliL 1985; MARIOTTI et alii, 1982; WELLMAN et alii, 
, 

1968; DELWICHE & STEYN, 1970; KOHL & SHEARER, 1980; 

YONEYAMA et alii, 1984). 

Essa discriminas;;ão proporciona o chamado 

fracionamento isotopico «(3), simbolizado por MARIOTTI et 

alii (1981) como a, que e igual a l/S. Desta forma o 

fracionamento isot6pico (0) é a taxa de reação das 

moleculas leves dividida pela taxa de reação das moléeulas 

pesadas, normalizada pela concentracão dos dois tipos de 

moleculas. Para o nitrogênio: 
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d[N-14] 
B = ----------j[N-14] 

dt 

d[N-15] 
----------/[N-15] 

dt 
.......... (7) 

Para um reservatório finito considerando uma 

reação unidirecional (caso da t.ranslocacão do N do 

cotilédone para a planta), SHEARER (1984) propêie 

definicão do fat.or de fracionamento a part.ir da formula de 

MARIOTTI et alii (19B1), modificada: 

(6N-15%o)s,0 - (6N-15%~)s,t 

B = -------------------------------- + 1 ............. (8) 
1000 lnf 

sendo (~l-f::.15%o )s, O = abundância n ab.lr aI de N-l~i do 

substrato, no tempo inicial. 

CoN-15%o)s,t abundância natural de N-15 do 

substrato, no tempo final. 

f = Ns,t/Ns,O - fração não reagidB. do N do -

substrato apl::)s um t.empo t. 

Para um reservatório infinito, onde a 

composicão isotopica do substrato permanece constante, como 

no caso da fixacão de N2, o B e dado pela equação: 

(N-15/N-14) subst.rato 
B ........................ (9) 

(N-15/N-14)produto 

o fracionamento isotópico pode ocorrer em 
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processos fisicos, tais como: difusão (FARQUHAR et alii, 

1983; O' LEARY, 1984), equilibrio entre a amônia e o ion 

amônio (HERMES et alii, 1985) , volati 1 izaç::ão da amônia 

(MARIOTTI et alii, 1982), troca de ions nitrato e amônio, e 
+ 

fixacão de NH4 no solo (KARAMANOS & RE~nUE, 1973; :!:::ELWICHE 

& STEYN, 1970). 

Em processos biológicos t.ambém pode oc:orrer o 

fracionamento isot6pico do N. A ni trificaç:!ão est.udada por 

DEunCHE & STEYN ( 1970) , DOMENACH & CHALAMET ( 1977) , 

MARIOTTI et alii (1981), apresentou valores de B que 

variaram entre 1,00 e 1,04. A denitrificacáo, est.udada por 

v~ELLMAN et alii (1968), DELWICHE & STEYN (1970), CHIEN et 

alii (1977), BRYAN et alii (1983) e MARIOTTI et alii 

( 1981) , apresentou valores entre 1,00 e 1,0:3, os quais 

dependeram da concentraGão de células, receptores e 

doadores de elétrons e da t.emperatura. 

o conhecimento do grau de fracionamento 

isot6pico doN durante os processos de fixacão e 

metabolismo do N·2 e transloeacào, são essenciais no uso do 

método da variação natural do N-15. o processo de 

assimilacá.o do N do solo e translocação do N da semente, 

não apresentam um B que possa causar problemas neste 

método. Este fato foi comprovado eÀ"Perimentalmente por 

MARIOTTI et alii (1980), que mediram o fracionamento 

isot6pico na assimi laç;áo do ni t.rat.o por 38 espécies de 



16. 

plantas, cujo valor medio foi de 1,00025 ± 

acordo com MARIOTTI et alii (1982), essa 

0,00011. De 

discriminacáo 

depende da concentracão de nitrato e idade da planta., e, 

plantas crescendo com alta intensidade luminosa e moderada 

concentracão ~e oltrato, 

nulo. 

o fracionamento é praticamente 

BARAIBAR et alii (1985) não encontraram 

fracionamento isotópico na translocacão do N da sement.e 

(j3sem) para a planta de feijão crescida em substrato livre 

de N e não inoculada com Rhi~ºQi!Jm. 

encontrado pelos autores foi de 0,9999. 

No entanto,! 

o valor de j3sem 

alterat;;ões na 

composicáo isotõpica no tecido da planta, causada pela 

translocacáo e assimilaQáo, podem ocorrer t.anto na plant.a 

fixadora como na controle (não fixadora), não causando erro 

significativo na quantificaç:ão da FBN, desde que ambas as 

plantas se desenvolvam nas mesmas condicões. 

TRIVELIN et alii (1984) utilizaram o valor de 

Ssem igual a 1,00 para demonstrar a importância da 

contribuicão do N da semente na planta, e apresentaram 

valores superestimados da FBN quando não consideraram esta 

fonte de N. Estes resultados, porem, foram comprometidos 

pelo mau desenvolvimento do feijoeiro, tanto que o N da 

semente representou cerca de 14% da quantidade total de N 

da planta. 
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2.2.1. Vªri~cão na abundância em N-15 na planta 

A distribuicão do N-15 nos d i f erent.es 

tecidos da planta, està assooiada á discrimina~ão isotôpiüa 

do N no metabolismo e transloüacão deste element.o na 

planta. Segundo SHEARER & KOHL (1986) não existe, a priorL 

nenhuma razão para aoredit.ar que o N-15 deveria ser 

distribuído hornogeneamente nos diferentes tecidos da 

planta. De fato muitos pesquisadores têm r-eportado 

variações no oN-15%Q, entre os t.ecidos das plantas (SHEARER 

et ali-i, 1980; SHEARER et alii, 1983; STEELE et alii, 1983; 

KOHL et alii, 1983; SHEARER et alii, 1984; YONEYAMA et 

alii, 1986; YONEYAMA et alii, 1987). 

A distribuis;:ão do N-15 nos teeidos de soja 

nodulada e não nodulada, erescidas em casa de veget.at;:!ão e 

no campo, foi estudada por SHEARER et aI i i ( 1980) . A 

variação na abundância em N-15 entre O CO 
,.:1 teoidos não 

nodulares, não foi maior que 2~;Q, e os autores não 

encontraram nenhuma evidência de que os oN-15 variassem, 

nestes tecidos, com a idade da planta. 

YONEYAMA et alii (19136) estudando a soja, 

bem como outras leguminosas, encontraram pouca diferenç!a 

nos valores o N-15 entre os tecidos não nodulares, e, a 

parte aérea das leguminosas apresent.aram menor abundância 

em N-15 do que o N2 atmosférico, principalmente para as 
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plantas tranf.:lportadoras de ureidos. 

o caule das leguminosas, embora não 

apresentem diferen~as dràsticas, geralmente são menos 

abundantes em N-15 do que as folhas. No trabalho de SHEARER 

et aI i i ( 1380) , os caul'3s da:, soja não nodulant.e 

apresentaram valor <5 N-15 igual a -2, 2J~o, e as folhas igual 

a +1,4%0 SHEARER et alii (1984) reportar-am valores <5N-15 

de -1,1%0 para o caule e -0,1%4 para as folhas de soja 

nodulada. Esta pequena diferen~a também foi encontrada em 

soja nodulante e outras leguminosas por YONEYAMA et alii 

(1986), com valor <5N-15 igual a -1,77%0 e -1,21%0 para o 

caule e folha de soja, respectivamente. 

o enriquecimento em 

N-15 no caule, parece ser dependente do cultivar. YONEYAMA 

et alii (1984), observaram valores de -0,6:7';0 no caule, 

contra +2,2%0 na folha do cultivar Shakugosun. Dados 

opostos foram encontrados para o cultivar Nagauzura com 

+2,8%0 no caule e 0%0 na folha. O empobrecimento em N-15 no 

caule foi diretamente proporcional li quantidade de ureido 

encontrado neste tecido. 

Apesar das diferen~as na abundância em N-15 

entre o caule e folhas das leguminosas serem pequenas, 

SHEARER et alii (1983) mostram um exemplo de ~~Q~QEi~ 

onde o caule foi 3,4%0 menos enriquecido que a 

planta inteira. 
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As raizes das leguminosas sao, geralment,e, 

mais abundantes em N-15 do que a parte aerea (SHEARER et 

alii, 1984; STEELE et alii, 1983), porem não su.periores a 

2 o N-15 (%0 ) , 

Em vagens de soja nodulante, SHEARER et alii 

(1980) encontraram valor oN-15 igual a -0,2%0, que foi 

ligeiramente superior aos das folhas (-1, 5~~o ). Porém, em 

soja não nodulante os resultados foram inversos, corfl 

-1, 5:r~o na vagem e +1, 4%0 na folha. Para o feijoeiro, 

YONEYAMA et ali i (1984), observaram menor abundância em 

N-15 nas vagens do que nas folhas, em dois cultivares 

estudados. 

Contrastando com a relativa homogeneidade 

isot6pica entre os tecidos não nodulares, os nódulos de 

algumas leguminosas são altamente enriquecidos em N-15, 

quando comparados com os demais tecidos da planta, chegando 

a valores N-15 superiores a 10%0 (KOHL et alii, 1979; 

SHEARER et alii, 1980; MARIOTTI et alii, 1982; TURNER & 

BERGERSEN, 1983; VIRGINIA et alii, 1984; YONEYAMA et alii, 

1986) , 

leguminosas 

SHEARER et alii (1982), trabalhando com 

transportadoras de ure idos e de amidas, 

concluiram que o enriquecimento em N-15 nos nodulos ocorrem 

em plantas transportadoras de ure idos, enquB.nto que, as 

tansportadoras de amidas não apresentam 
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enriquecimento. Concluiram ainda que este enriquecimento 

depende da atividade do Rhi~ººiYm em fixar N2. 

No entanto. STEELE et alii (1983), relataram 

o enriquecimento em N-15 nos n6dulos de trevo e Lot.us, os 

quais são transpor-tadores de amid.as, 

nenhuma correlaÇ:ão entre eficiência e enriquecdment.o dos 

n6dulos, Esses autores sugerem que o enriqueciment.o em N-15-

dos n6dulos, 

de Rhi~Q.º-ium, 

hospedeira. 

seja uma caracteristiea dependent.e da estirpe 

a qual pode ser alterada pela planta 

YONEYAMA et alii (1984), mostraram alguns 

resultados que concordam com SHEARER et alii (1982), com 

n6dulos de plantas transportadoras de ureidos, altament.e 

enriquecido em N-15, porem os nódulos do t.revo t.ambem :foram 

enriquecidos. TURNER & BERGERSEN (1983), encontraram este 

enriquecimento em n6dulos de Ly~inY§ lyt~y§, e no entanto 

esta e uma espécie transportadora de asparagina. 

Através dos dados apresent.ados nos 

traballhos de YONEYAMA et alii (1987) e YONEYAMA et alii 

(1986), fica claro que as leguminosas não transportadoras 

de ureidos podem ter seus nódulos enriquecidos em N-15, 

como foi o caso do amendoim com valor oN-15 de +1,9%Q e do 

trevo vermelho com +2,25%0 Porem estes niveis de 

enriquecimento são bem menores do que aqueles nos n6dulo~ 

de plant.as transportadoras de ureidos, como, por exemplo o 
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caupi com valor oN-15 de +8,7%0 e º~~mQ~i~m +9,3%0 . 

Portanto, a producão de ureidos em nódulos, 

não ê um pre-requisito para o enriqueeimento d.estes em 

N-15. 

2.2.2. Fracionamento isotopico no processo de 

fixaÇ:ão biolàgica do N2 (Sfix). 

o fracionamento isotópico do nitrogênio 

associado á fixaç:ão do N2 foi determinado pela primeira vez 

por HOERING & FORD (1960), em culturas de A~Qt.Q12ªQt.~K.. OS 

autores encontraram diferentes valores de Sfix, dependendo 

valor encontrado foi de 1,0015, 

QhrQQQQQYill foi de 1,0007, para A~QtQ12ªQte~ in~iQYill foi de 

0,9963 e ~~.Qt.QQªQt.~T Yin~lªndii de 1,0022. Outros autores 

encontraram valores diferentes no fracionamento isot6pico 

do 

DELWICHE 

(1980) . 

& STEYN 

Yin~lªndii, como 1,0039, reportado 

(1970) e 1,0024 por MARIOTTI et 

por 

alii 

Esta d i f erenca, segundo SHEARER & KOHL (1986), 

resultado do erro na determina;.;âo do valor o N-1fl, devido ao 

padrão de trabalho não ser comum li todos os laboratórios. 

Após estes trabalhos, outros foram 

publicados na literatura medindo o efeito isotopico no 

processo de fixacão biológica do N2, em sistemas 
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simbi6ticos do tipo leguminosa-Bhi~ºQi~m. 

Os dados relativos á discriminaÇ:ão isotópiea 

na fixa9ão do N2, 

bastante eont rad i t6r i os. Analisando somente a parte aérea, 

MARIOTTI et alii (1980), encontraram valores de Sfix 

variando entre 1,0012 e 1,0016, 

cultivar de soja utilizado. 

reportaram valores de 1,0036. 

os quais foram depentes do 

DOMENACH & CORMAN (1984) 

Entretanto, KOHL & SHEARER 

(1980) trabalhando com plantas inteiras de soja, crecidas 

em substrato livre de N, observaram uma leve preferência 

pelo N-15, com fracionamento isot6pico de 0,9990. Nest.as 

mesmas condicões, REINERO et alii (19S3), apresentaram 

dados contrários a estes, igu.ais a 1, OOO!5, YONEYAMA et. alii 

(1986) > observaram um valor de 1,0010, enquanto SHEARER et 

ali.i (19S4), não encontr<:tram fracionamento isot6pico no 

processo de fixação, na soja, 

Estas diferen9as podem ter ocorrido (além do 

padrão, citado anteriormente) devido ás diferencas nos 

tecidos selecionados para as medidas do oN-15. Por exemplo, 

a abundância em N-15 da planta inteira está mais próxima da 

abundância do N2 atmosférico, do que ~stà a parte aerea da 

soja. Portanto, para diminuir o erro na estimativa da FBN, 

é necessàrio qu.e todos os valores o N-15 sejam ffledidos com 

respeito á um mesmo padrão, e que o valor oN-15 do N fixado 

seja realizado no mesmo tecido que for usado para medir o 
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N-15 da planta fixadora e planta controle. 

Poucos dados estão disponiveis na 

literatura, com respeito ao fracionamento isot6pico no 

processo de fixacão no sistema Ehi~ºbi~ID-feijão. MARIOTTI 

et alii (1980), tI'abalharam com doi:: c'ui .. tivares de feijão 

desenvolvidos em substrato livre de N. Após dois meses da 

semeadura, eles analisaram a parte aérea do feijoeiro e 

encontraram um valor de Sfix igual a 1,0020 para o cultivar 

Contender e 1,0018 para o cultivar Hodgson. YONEYAMA et 

alii (1986), também analisando a parte aérea de 3 

cultivares de feijão, encontraram valores de Sfix ,entre 

1,0018 e 1,0032 dependendo da estirpe de Ehi~Qbium. A mesma 

dependência da estirpe no valor oN-15, STEELE et alii 

(1983) , encontraram na parte aérea de Lot.us e Sirat.ro, 

SHEARER & KOHL (1986), apresentaram Uffift 

lista de autores com seus respectivos trabalhos e 

resultados de fracionamento isot6pico da fixacão. A maioria 

dos valores Sfix estavam situados entre 0,998 e 1,002, cuja 

variacão mostra uma dependência da especie de planta, do 

cultivar e da estirpe de ghi~QQi~m. A media dos Sfix foi de 

1,0008, confirmando desta forma a preferência pelo N-14 nos 

sistemas simbióticos. 
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~, MATERIAL E METODOS 

A fim de se determinar o fracionamento 

isot6pico da fixa9ão sünbiói:.iea de nit.r-clgênio em diferent.es 

cultivares de feijoeiro, bem corno em estirpes de Rhi~Qb.illm 

l~~minQ~ª~~m bv. 2hª~~QliJ foram instalados 2 experimentos 

em casa de vegetacão no Centr-o de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA/USP - Piracicaba). 

3.1. Efeito de cultivares no fraoionamento isotôpico da 

fixacào simbiotica do N2. 

3. 1. 1. Plantas 

Os cultivares de feijão utilizados nos 

estudos foram: DOR-218, Carioca e Mexico-309, previamente 

selecionados para fixacão bio16gica de N2 e tolerância a 

baixo nível de fósforo, As sementes foram obtidas junt.o ao 

Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF) 

EMBRAPA, Goiânia, GO, 
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3. 1. 2 . Vas os 

Foram utilizados um total de 75 vasos de-

barro com capacidade para 2kg de uma mistura de areia e 

vermiculita na proporli:!ão de 9:1 em peso (2:1 

esteri 1 izados era aut()c lave a 120°C por llm periocl'J de 5 

horas. A areia foi previamente lavada com água deionizada. 

A vermiculita foi lavada com água corrente por um período 

de 3 dias e posteriormente com água deionizada, para 

eliminar qualquer vestigio de nitrogênio. 

A Tabela 1 apresenta os teores de N-mineral 
+ 

(N03 + NH4 ) da vermiculita natural e ap6s as lavagens. O 

+ 
Tabela 1. Nitrogênio mineral (N03 + NH4 ) na vermiculita 

utilizada no experimento.- Os dados representam 
media de 3 repetiQões. 

Vermiculita 

Sem lavar 

Agua corrente 

Agua deionizada 

+ 
N03 + NH4 

ppm 

5,03 

1,20 

0,11 

ug/vaso 

1006 

240 

22 
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N-mineral foi determinado pelo método de BREMNER & KEENEY 

(1966), onde 130 ml de KCl 2N foram adicionados á 100 g de 

vermiculita e agitados por 4 horas. Após este periodo, a 

vermiculita foi centrifugada a 4000 g por 10 minutos e o 

'Jobrenadante foi dl3stiJado na presença de MgO e Liga de 

Devarda. 

3.1.3. E'stirpes de Rbi~Q};Ü.Mm lª~{1aminQªªI:Mm biovar 

:2.M.tieoli. 

Foi empregada uma mistura de estirpes ( 1 : 1 

487 (IPAGRO-RS) e UMR 1899 (Universidade de Minnesota 

USA) , ambas pertencentes á coleção da de 

Microbiologia do Solo do CENA. 

As bactérias cresceram em meio de cultura 

1 iquido Yvffi segundo VINCENT (197!J), que contém a seguinte 

composição: manit,ol 5g; glutamato de sódio O,5g; K2HP04 

O,7g; MgS04.7H20 O,lg; CaC12 O,04g; FeCl:3 0,004g; extrato 

de levedura O,5g em 1000 ml de àgua destilada. Cada estirpe 

cresceu separadamente em YWB durante :3 dias, sob agitacáo 

constante e temperatura ambiente. Ap6s este periodo foi 

verificado por plaqueamento que o meio apresentava um 
8 

nÚmero satisfatório (10 células/ml ) para inc)culaçácl das 



27. 

sementes. 

3.1. 4, Plantio e inooula~ão. 

Foram plantadas 6 sementes por vaso e apó:::: o 

desbaste (10 dias) cada vaso permaneceu com 2 plantas de 

feijão. 

Antes do plantio as sementes foram 

esterilizadas superficialmente com àlcool ( 1 min. ), 

hipoclorito de s6dio 10"~ (3 min.) e enxaguadas 6 vezes eom 

àgua esterilizada. Em seguida, foram imersas na mistura de 

estirpes (item 3.1.3) e mantidas assim por 30 minutos, para 

permitir a adsor9ão dos talos bacterianos á superfieie da 

semente. 

o plantio foi realizado no dia 19 de janeiro 

de 1987 e a germina9ão das plantas ocorreu !5 dias após. 

3.1.5. Delineamento experimental 

Este experimento foi um fatorial 3x4, com 

delineamento inteiramente casual izado. Constou de 3 

cultivares de feijão (item 3.1.1.) e 4 epocas de 

amostragens. Fizeram-se 5 repeticões de cada t.ratamento, 

considerando-se como testemu.nha 

inoculacáo com Rhi~ºQiMm. 

o co . ., cultivares sem 
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3.1!~. C©nduoão do experimento 

A cada cinco dias a partir do segundo dia 

ap6s emergência, forneceram-se 200 ml/vaso de solução 

nutritiva isenta dô nitrogênio e ccnter.d·::>: NaH2P04 (0, 72~i 

mM), KH2P04 (0,725 mM), MgS04.7H20 (3,1 mM), Ca504.2H20 

(2,9 mM), K2S04 (1, 5 mM), MnS04.4H20 (luM), CuS04.5H20 (0, 1 

uM), ZnS04. 7H20 (O, 1 uM), H3BO:3 (5, O uM), NaCl (10, O uM), 

NaMo04.2H20 (0,5 uM), CoS04.6H20 (0,02 uM) e FeEDTA (5, O 

uM), pH 6,2. Adicões diàrias de àgua deionizada foram 

feitas baseando-se no peso dos vasos, sorteados ao acaso. 

Durante o ciclo experimental fez-se uma 

aplicacào de Malation (2 ml/l de àgua) aos 26 dias após a 

semeadura, para controle de pulgão. 

3.1.7. Colheita do experimento 

o experimento foi colhido em quatro epocas 

do ciclo da cultura, para que se pudesse acompanhar a 

evolucáo dos parâmetros avaliados. Tomou-se como ponto de 

referência o dia da emergência das plant.as e consideraram

se como epocas de colheita : 10 dias após emer·gência (Dfi.E), 

25 DAE, 45 DAE e 70 DAE, que corresponderam, 

respectivamente aos estàdios V2, \14, R6 e R8, segundo 

FERNANDEZ (1986). As plantas testemunhas foram coIbidas aos 
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30 DAE (V4), est~dio onde começaram a morrer devido á falta 

de nitrogênio. 

Nas colheitas as plantas de cada vaso foram 

divididas em amostragens compreendendo: 

10 DAE' part.e aérea e raiz 

25 DAE: n í:l{:lulo, raiz, parte aérea e cotilédone + teg'i.Hnen t.o 

·45 DAE: nóc1ulo, raiz, parte aér-ea e cotilédone + tegulnent.o 

70 DAE: raiz, folhas+ramos, vagem e cotilédone + tegument.o 

Os cotilédones e tegumentos de cada 3 vasos 

foram agrupados, devido á pequena quantidade de nit.rogênio 

necessàrio para as anàlises isot6picas (aproximadrunente 1,0 

mg de N). 

Aos 10 DAE os cotilédones foram analisados 

juntamente com a parte aérea do feijão, pois a queda 

ocorreu, aproximadamente, aos 23 DAE. 

3.2. Efeito de estirpes de BhiaQ2iMm no fraoionamento 

isot6pico da fixacáo simbiàtica do N2. 

feijão, 

3.2.1. Planta 

Foi empregado o cultivar Mexico-309 de 

obtido no Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e 

Feijão, da EMBRAPA, Goiânia (GO). 
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3.2.2. Vasos 

Este experimento constou de 30 vasos. 

A capacidade dos vasos, o substrato e o preparo dos vasos 

foram iguais ao citado no i tem 3. 1. 2. 

3.2.3. Estirpes de 

As estirpes de Ehi~ºQi~m utilizadas neste 

estudo foram: UMR 1899 (Universidade de Minnesota-USA), 

SEMIA 487 (IPAGRO-RS), CM 01 (CENA-SP) e (127 K-17, 

Nitragin Co-USA), todos pertencentes á coleç;Éto da Seç;ão de 

Microbiologia do Solo do CENA e consideradas eficientes em 

fixar nitrogênio. 

Para o crescimento das bactérias, proeedeu-

se da mesma forma que o citado no item 3.1.3. A 

concentraç;Éto final das 4 estirpes foram de aproximadament.e 
8 

10 celulas/ml. 

3 f 2:, 4. Condu~áo do experimento 

Este experimento foi tambem conduzido em 

casa de cora delineament.o experi ment.al 

inteiramente casualizado. Constou-se de 4 estirpes de 
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Rhi~º-ºi!:!!!! e um cu 1 ti var de f e i j ão . Fizeram-se 6 repeth:~ões 

de cada estirpe, e tambem das testemunhas que não receberam 

inoculacão com Rhizill2llim. 

O plantio foi realizado no dia 30 de mar>;:o 

de 19B7 e a emersão das "':)lan"t,f1.s ocorreu ti dias após. A. 

inoeulacão, plantio, adi>;:ão de SOlU9ão nutritiva e cont,role 

fitosf.;anitário foram semelhant,es ao descrit.o no experiment.o 

anterior. 

3.2.5. Colheita 

Uma (mica colheita foi realizada, tanto para 

as plantas inoculadas como para as não inoeuladas, que foi 

aos 70 DAE e 30 DAE, respectivamente. As plantas não 

inoculadas foram coletadas neste estàdio pelo mesmo motivo 

citado no item 3.1.7. 

3.3. Parâmetros avaliados 

3,3.1. Massa da matéria seca 

Na determinação da massa de materia seca, as 

amostras de plantas foram secas em estufa com circula(;ão 

forçada de ar, a 60~C ate atingirem massa constante, tendo

se, em seguida, realizada a pesagem das mesmas. As amostras 
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secas passaram por moagem a 40 mesh, em moinho mecâniüo, 

com excecão dos n6dulos, eotilédones e t.egu.merlt.os, 

quais não apresent.aram massa suficiente e foram portanto 

digeridos sem o processo de moagem. 

3.3.2. Determina~ão do teor de N 

A quant idade de N nas amostras, foi 

determinada por digestão sulfúrica e anAlise colorimetrica 

em sistema de fluxo continuo, segundo KRUG (1982). 

As amostras que apresentaram pouca massa 

foram analisadas pelo metodo de Kjeldahl, incluindo os ions 

ni trato e ni tri to, para recuperação do N CorfI propôs i t.os 

para anàlise isotopica do N-15 (GOH, 1972), 

3.3.3. Determina~ão da razão isotopica de N-15/N-14 

e valores ôN-15 (%Q). 

As anàlises das razões isot6picas {N-15jN-14} 

foram realizadas na Secão de Isótopos Estàveis e Hidrologia 

do CENA - Piracicaba, 

Micromass modelo 602E. 

em um Espectrômetro de Massa 

Todas as determinacões foram feitas 

em dupl icata, 

( item 3 . 3. 1) . 

salvo aquelas que apresentaram pouca mass~ 

Foram uti 1 izados dois met.odos para a anàl ise 
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isot6pica do N, a saber: a reacão de sU.lfat.o de amônio ÜOrfl 

hipobrornito alcalino de Litio (RITTENBERG, 1946), e 

combustão de Dumas (PROKSCH, 1969). O primeiro método foi 

utilizado para as amostras que apresentaram pouca massa. 

Desta maneira, as rnesrré.:.S arnostr"as, 

determinar o teor de N, eram conüentradas em estufa 

ventilada, a 60°C e reagidas cOJa hipobromito alcalino para 

a produ~ão de N2. 

Segundo SHEARER & KOHL (1986) os metodos 

uti I izados não interferem no resul t.ado, podendo ser 

utilizados indistintamente. Para comprovar tal afirma~ão, 

10 amostras de planta foram coletadas casualmente e 

anal isadas pelos dois mét.odos. 

na Tabela 2. 

o resultado pode ser visto 

Com as anàlises de razões N-l!5íN-14 nas 

amostras de feijão, determinarrun-se os valores oN-15 em 

rela~ão ao N2 atmosférico, pela Equacão 1 {pago 9). 

3.3.4. Fraoionamento isotopico na transloca~ão do N 

da semente. 

Os valores do fracionamento isot6pico do N 

na translocacão desse elemento, da semente para a planta, 

foram determinados somente para as plantas não inoculadas, 

crescendo em solucão livre de N. Os üot.i ledones foram 
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Tabela 2. Valores o N-15 determinados em amostras de 
feijão pelos métodos de hipobromito alcalino 
e combustão de Dumas. 

Metodos Amostras 
de 

planta Hipobromito Dumas 
o N-15 (%0) 

1 -2,059 -2, 147 
2 -2,225 -2,445 
3 -3,362 -:3,214 
4 4,058 4,094 
5 4,491 4,435 
6 5,819 5,614 
7 -2,239 -2,374 
8 -2,429 -2,369 
fi 0,761 0,725 

10 0,139 0,226 

Os dados representam media de 2 repetições. 

analisados logo ap6s a caida dos mesmos, juntamente com o 

tegumento. A equação empregada para tal determinação foi a 

de MARIOTTI et alii (1981) (Equação 8, pago 14), onde: 

( o N-15%. )s, t = valoroN-15%0 do cotilêdone + tegumento no 

teml'O t. 

(oN-15%o)s, o = valor oN-15:7';0 da semente usada no plantio. 

f = Ns,t/Ns,o = fracão remanescente de N no tempo t no 

eoti le.done + tegument.o. 
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3.3.6. Fr~~ion~m~nto i~ot6pico do N no processo de 

fixa~ão do N2: atmosférico. 

o fracionamento da fixa~ão (Bfix) foi 

calculado segundo KHOL et alii (1980): 

Rar 1000 
Bfix = ------- = ---------------------- , . , , , .. , .... ( 10) 

Rara (o N-15%Q )am + 1000 

onde: Ram = razão N-15iN-14 da runostra 

Rar = razão N-15iN-14 do ar 

Os valores o N-15%~ para a planta toda foram 

determinados atraves do balan~o isotopico, considerando-se 

os valores a N-15%a e N-total das diferentes partes da 

planta, quer inoculada ou não: 

ar.Nr + opa,Npa + acot,Ncot + ovg,Nvg + anod,Nnod 
opi = -------------------------------------------------·il1) 

Npi 

onde o =. a N-15%o 

N =. N-total da amostra 

pi =. planta inteira 

r =. raiz 

pa =. parte aerea 
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vg ::: vagem 

cot cotilêdone 

nod - n6dulo. 

Atraves do balanço if.;ot.opico calclJ.lou.-se 

tambem os valores oN-15%" do nitrogênio atl"ilosférico na 

planta inoculada. Os valores foram calculados baseados na 

diferen~a isotopica da plant.a inoculada e não inoculada 

pela seguinte equa~ã.o: 

ar 
Ô ::: 
pi 

,.-
I 
I 
I 
I 
I 
1..-

ar 

fix 
o 
pi 

-~ 

fix : 
N : 

• I 
Pl _.1 

ar 
N 
pi 

r-

: cont 
: o 
I 
1.- pi 

cont 
N 
pi 

-~ 

I 
I 
I 
I 
I 

_J 

..... ( 12) 

onde: ® ::: valor o N-15%" do N atmosférico na planta 
F'i inteira 

fix 
di ::: valor o N-15%o da planta inoculada 
~i 

cont 
o ::: valor oN-15%c> da planta não inoculada 
pi 

ar fix 
N ::: N 
pi pi 

fix 

cont 
N 
pi 

fra~ão do N derivado da 
atmosfera na planta inteira 

N - nitrogênio total da planta inoculada 
pi 

cont 
N ::: nitrogênio total da planta não inoculada 
pi 
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4. R!SOLTADOS ! DISCOSSAO 

4.1. Efeito de cultivares de feijão no fracionruftento 

i~r.ltôpico da fixa~ão simbiôtica do N2. 

4. 1. 1. Produ~ão de matéria seca e acr' . .Ulll . .üO de 

nitrogênio. 

Os valores da massa de matéria seca do 

feijoeiro, neste trabalho (Tabela 3), esteve dentro das 

produQões médias dos ant.eri ormente 

desenvolvidos em casa de vegetacão no CENA (RUSCHEL 

SAlTO, 1977; SAlTO & FREITAS, 1982; FERREIRA, 1987) . 

Inicialmente (estàdio V4) o cultivar MEX-309 e Carioca 

apresentaram maior nodulacão que o cultivar DOR-218. No 

estádio R6, a massa nodular praticamente dobrou em relaQão 

ao efJtb.dio anterior. e a diferenca entre os cult.ivares não 

foi mais observada. Embora não apresentasse diferenca 

s ignificati va, a nodulacão no cultivar MEX-309 foi 

ligeiramente superior, confirmando os resultados 

encontrados por SAlTO et alii (1987), onde o cultivar MEX-
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Tabela 3. Materia seca das diferentes partes de três 
cultivares de feijão, inoculados com uma mistura 
de Rhizobium e crescidos em substrato livre de N. 

ESTADIO crJLTIV~~ 

V2 

V4 

R6 

R8 

ai 
V4 

DOR-218 
CARIOCA 
MEX-309 

DOR-218 
CARIOCA 
MEX-309 

DOR-218· 
CARIOCA 
MEX-309 

DOR-218 
CARIOCA 
MEX-309 

DOR-218 
CARIOCA 
MEX-309 

Nódu.10 

28,lb 
37~9ab 
54,2a , 

72,9a 
76,2a 
96,6a 

R3.1Z 

0,026a 
0,028a 
0,022a 

0,19b 
0,19b 
0,30a 

0,45a 
0,30a 
0,46a 

0,90a 
0,73a 
0,91a 

0,14a 
0,19a 
0,19a 

li 
F + R V<:J.ge!"r, 

(gjpl) 

O,14b 
0,17ab 
0,23a 

O,41b 
0,37b 
0,88a 

L31ab 
0,98b 
1,92a 

2,00b 
2,42a 
2,06b 

0,20b 
0, 26ab 
0,34a 

1,44b 
1,39b 
1,94a 

2.1 
c + T 

25,Ob 
26,5b 
4:3,8a 

25,Ob 
26,5b 
43,8a 

25,Ob 
26,5b 
43,8a 

25,Ob 
24,6b 
37,8a 

Medias seguidas por letras distintas nas colunas verticais 
para os diferentes cultivares em cada epoca, diferem entre 
s i ao nivel de significância de 5% pelo teste de Tukey. 
li F + R = folhas + ramos. 
ZI C + T =: cotiledone + tegumento. 
ai Plantas não inoculadas, 
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demonstrando ser altamente eficiente na simbiose com 

RhizQQi!::!I!! l~g!dmir!osª!:!::!m b..."v-. I4lª§'~Qli e tambem na associaQão 

com fungos micorrizicos (MVA). 

A massa de materia seca da raiz, nos três 

cultivares, apresentou um desenvolvimento normal com o 

crescimento das plantas e, estatist i c ament e , não houve 

diferenca significativa entre os cult.ivares nas diferent.es 

epocas de ffiüostragens, com exceQão no estàdio V4 onde o 

MEX-309 superou os demais. 

A produQão de materia seoa da parte aérea 

(folhas e ramos) aumentou com o desenvolvimento das plantas 

e, nos três primeiros estàdios (V2, V4 e R6) o cult.ivar 

MEX-309 foi superior. Estes valores, embora encontrados em 

casa de vegeta~ão, confi rmam os resu I t.ados encontrados, 

nivel de campo, por SAlTO et alii (1987) com o MEX-309 

apresentando massa da parte aerea 20 e 18% maior que os 

cultivares DOR-218 e Carioca, respectivamente. 

Apesar do cultivar Carioca ter tido um 

melhor desenvolvimento, entre os estadios R6 e R8, com 20% 

a ma.is em parte aerea que os demais cultivares, foi o MEX-

309 que apresentou maior peso de vagens (Tabela 3). Isto 

pode ser interpretado como uma boa eficiência 

cultivar em produzir vagens. 

dest.e 

Embora a massa seca dos cotiledones + 
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tegumentos não apresente di:ferenca signi:ficativa entre ~C' <.0(.,::> 

plantas inoculadas e não inoculadas, com exceQão do DOR-

218, houve uma tendên~"Ü.'à da massa dos não inoculados 

mostrarem-se sempre inferiores aos dos cultivares 

inoculados. 

As quantidades de nitrogênio acumuladas nos 

n6dulos dos três cultivares, forarít proporcionais à suas 

massas (Tabelas 3 e 4). No estàdio R6 o cul t.i var 1"lEX-309 

apresentou maior quantidade de nitrogênio nos nódulos que 

os outros cultivares; no entanto isto não implica em maior 

atividade da enzima nitrogenase ,pois a eficência dos 

nOdulos neste estàdio, baseada no N tot.al da planta int.eira 

por grama de n6dulo seco, :foi maior no cul ti var DOR-218 COl"l1 

valores de 563, 436 e 533 mgN/g de n6dulo, nos cul t.i vares 

DOR-218, Carioca e MEX-309, respectivamente. As eficiências 

dos nodulos neste ensaio :foram baixas quando compar'adas com 

aquelas do trabalho de HUNGRIA & RUSCHEL ( 1987), cujos 

valores forara sempre superiores a 1, O gN/g de nódulo, 

A estatistica não mostrou. diferenQa no 

nitrogênio total da raiz, entre os cultivares. No ultimo 

estàdio <=<",. 
<.ou':> raizes apresentaram, aproximadamente, 17 

mgN/planta (Tabela 4). 

o cultivar MEX-309, no estAdio V2, continha 

mais nitrogênio na part.e aerea que os dernais cultivar-es, 

devido ao nitrogênio derivado da semente, cuja reserva em 
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Tabela 4. Nitrogênio total das diferentes partes de tres 
cultivares de feijão, inoculados com uma mistura 
de estirpes de E.hi~Q.!;ü!J.m e crescidos em substrato 
livre de N, 

-------------N-total (rngjpl)----------------
CU~TIVAR 1/ ZI Planta 

ESTADIO Nod. Raiz F+R Vagem C+T inteira· 

V2 

V4 

R8 

ªI V4 

CV% 

DOR-218 
CARIOCA 
MEX-309 

0,54d 
0,53d 
0,71d 

3,84d 
:3,98d 
7,66cd 

DOR-218 1,68c 3,44c 7, 49cd 
CARIOCA 2,38bc :3,47c 6, 87cd 
MEX-309 3,24b 5,88bc 14,98c 

DOR-218 4,13b 
CARIOCA 3,97b 
MEX-3096,50a 

DOR-218 
CARIOCA 
MEX-309 

DOR-218 
CARIOCA 
MEX-309 

29,5 

8,37b 
6,64b 
9,40b 

17,67a 
16,25a 
18,69a 

1,53d 
1,38d 
1,66d 

21,3 

28,37b 
22,43bc 
35,28b 

32,38b 39,36b 
48,12a 39,68b 
31, 87b 57, 05a 

2,99d 
3,46d 
7, 45cd 

31,5 18,6 

0,23a 
0,20a 
0,33a 

0,23a 
0,20a 
0,33a 

4,38d 
4,51d 
8,37cd 

12, 61ccl 
12, 72cd 
24, 10c 

40, 87bc 
33,04bc 
51,18b 

0,23a 89,41a 
0,20a 104,05a 
0,33a 107, 61a I 

0,27a 4, ~S2d 
0,22a 4,84d 
0,41a 9, l1cd 

15,4 25,3 
-----------------------------------------------------------
Médias seguidas por letras distintas nas eohmas, diferem 
entre si ao nivel de significâneia de 5% pelo teste de 
Tukey. 
11 F + R = folhas + ramos. 
ZI C + T = cotil&done + tegumento . 
.aI Plantas não inoculadas. 
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N era duas vezes maior (Tabela 4 e 6). Entretanto, à medida 

que as plantas foram crescendo, 

di luida, até o estàdio R8, 

essa diferenca foi sendo 

onde o cultivar Carioca 

apresentou maior valor de N-total. 

Ainda pela Tabela 4, observa-se que o maior 

acúmulo de nit.rogênio nas vagens, ocorreu. no cult.ivar MEX-

309 (57,05 mgN/planta), contra 39,0 mgNjplanta nos outros 

cultivares. Estes resultados foram diferentes daqueles de 

SAlTO et alii (1987), qu.e no campo encontraram maiores 

aCÚmulos de nitrogênio nas sementes do cult.ival~ DOR-218 

(98, O mgN/pl), seguido pelo Carioca (70,3 mgN/pl) e MEX-309 

( 68 ,5 mgN IpI) . 

Analisando os dados da planta inteira, para 

os três cultivares em est.udo, observa-se que houve um 

aumento no N-total e massa de matéria seca com o tempo, 

demonstrando que as plantas fixavam nitrogênio. No inicio 

(estàdio V2), as plantas inoculadas não estavam fixando N2 

e nem absorvendo nitrogênio de ou.tra fonte, pois continham 

praticamente a mesma ql..lantidade de nitrogênio das plantas 

controles, cuja fonte de N era, exclusivamente, oriunda da 

semente ~tilizada no plantio. 

Apesar de ocorrer diferencas na nodulação, 

tanto na massa quanto na quantidade de nitrogênio, os 

cultivares não apresent.;?ra:m diferenç::as sütnificat.ivas no 

acúmulo de N na planta inteira, nos diferentes estàdios de 
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desenvolvimento. Provavelmente, isto se deva ao fato de, 

nas condi~ões experimentais, as quant.idades de N fixado 

simbioticamente não diferirem entre os cult.ivares, nas 

epocas de amostragens, com exces;:ão no est.àd i o V 4 onde a 

fixacão era baixa (Tabela 5). 

O càlculo para determinar o nitrogênio 

derivado do ar (Tabela 5), foi feito pela diferenca do N 

total das plantas inoculadas e não inocu.ladas. Assim sendo, 

os valores negativos encontrados no estàdio V2, indicam que 

nessa época não havia iniciado a fixa~ão biológica do NZ. 

Hos demais estàdios observa-se a ocorrência de fixaç::ão, com 

o cultivar MEX-309 apresentando valores superiores aos do 

Carioca e DOR-218, no estàdio V4. Os t.rês cul ti vares, no 

estàdio R8, apresent.aram valores semelhant.es de nitrogênio 

derivado do ar atmosférico. 

Neste trabalho, as maiores taxas de 

assimilacão do nit.rogênio atrtlosférico ocorreram entre os 

estàdios R6 e R8, quando o cultivar Carioca chegou a fixar 

2,84, ~O MEX-309 2,26 e o DOR-218 1,94 mgNjplanta.dia, 

contra 1,02, 1,35 e 1,40 mgNjplanta.dia, para os mesmos 

cultivares, respectivamente, entre os estàdios V4 e R6. O 

perfil de fixacão mais comum no feijoeiro, 

na atividade durante o periodo vegetativo, 

é um acreseimo 

frequentemente 

se ef..;tendendo até o inicio elo periodo reprodut.i vo, e depois 

ocorre um declinio que coincide com o enchimento de grãos, 
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Tabela 5. Nitrogênio derivado da fixaQão (Ndfix) em t.rês 
cultivares de _ feijão, crescidos em subst.rat.o 
liv-::-8 de N e inoculados com uma mistura de 
estirpes de Rhi~QQi~m. 

Ndfix 1/ 

ESTADIO DOR-218 CARIOCA MEX-309 

--------------------------{ rngN/pl) -------.------------------

li 

ai 

g/~1 
V2 -0,14 d A -0,33 d A -0,74 d A 

V4 

R6 

R8 

8,09 c B 

36,35 b A 

84,89 a A 

CV% 27,4 

7,88 c B 

28,20 b A 

99,21 a A 

14,99 c A 

42,07 b A 

98,50 a A 

Valor calculado pela diferença de N total entre plantas 
inoculadas e não inoeuladas. 
Médias seguidas por letras minúsculas distintas rIa mesma 
coluna,diferem entre si ao nivel de significância de 5% 
pelo teste de Tukey. 
Médias seguidas por letras maiúsculas distintas na mesma 
coluna, diferem entre si ao nivel de signifieância de 5% 
pelo teste de Tukey. 
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embora existam outros tipos de perfis~ dependendo do 

cultivar, da estirpe de Rhi~ºQigm e das condi~ões 

ambientais {MAGUE & BURRIS, 1972; MINCHIN & SUMMERFIELD, 

1978} . Assim sendo, os dados encontrados, não apresentaraÍn 

o perfil comum á fixação biológica do nit.rogênio, porém 

confirmaram resultados anteriormente obtidos em feijão por 

HUNGRIA ( 1985), de que a presença de vagens estimula a 

fixação de N2, devido á elevada transloüação e 

metabolização do nitrogênio nesses órgãos. 

Os cotilédones juntamente com os t.egumentos 

não apresentaram diferenças significativas entre os 

cultivares, na quantidade de nitrogênio. O nit1"ot;tênio 

contido nos cotilédones mais tegumentos, 

representaram cerca de 4,6% do N total das plantas não 

inocu ladas. Considerando as épocas de amostragens, o 

nitrogênio desse material foi 1,8; 0,7 e 0,3% do N total 

das plantas inoculadas nos estAdios \14, R6 e R8, 

respectivamente. 

O nitrogênio da semente representou uma 

fração importante na quantidade de nitrogênio t.ot.al da 

planta, nas duas primeiras amostragens (Tabela 4 e 6). No 

estAdio V2, 100% do nitrogênio da planta foi proveniente da 

semente, nos três cult.ivares estudados. No est.àdio V4, 

media de contribuição do N da semente, para os cultivares 

foi de, aproximadamente, :37% do N total da planta inteira. 
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Tabela 6. Materia seca, nitrogênio tot.al e abundâneia 
natural das sementes dos tres cultivares de 
fei jão, uti I izadas r~(j 1'18r.r:-.io dos experimentos. 
Media de 5 repetições. 

CULTIVAR 

DOR-218 

CARIOCA 

MEX-309 

CV% 

Materia seca 
(mg/sem) 

128,4b 

127,2b 

227,8a 

3,76 

1/ 

Nit.rogênio 
( rng/sem) 

4,65b 

4,92b 

9,14a 

3,78 

oN-15 
p.;. ) 

l,93b 

3,10a 

2,03b 

8,25 

Medias seguidas por letras distint.as na mesma eoluna, 
diferem entre si ao nivel de significâneia de 5% pelo teste 
de Tukey. 
1/ Amostragens realizadas em grupos individuais de 100 

sementes 
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No estádio R6, a contribuição foi de 11, 3% para o cul ti var 

DOR-218, 14,8% para o Carioca e 17,7% para o MEX-309. KOHL 

& SHEARER (1980), salientaram a importância da porç::ão do N 

da semente no N total da planta, para a quantificação do N 

f i. xad o biologioamente, observando que em soja nodulante, 

somente a primeira amostragem, realizada no està.dio \15, era 

relevante na aval iacão da fixaç;ão, e a contr-ibuiç;ão do N da 

semente nesta epoca foi de 20, 4:7~ do nit.rogênio t. ot. a 1 da 

planta. Portanto, dependendo da epoca que se faz a colet.a 

do material para avaliar a fixação biológica do N2, e 

conveniente considerar o nitrogênio da sement.e. 

4. 1.2. Discrimina~ão isotopica. 

A abundância natural do H-15 (valor o N-15%Q ) 

nos três cultivares de feijã.o está apresentada na Tabela 7. 

Em todos os cultivares o enriquecimento dos nódulos 

aumentou significativamente com a idade da planta. Entre os 

estàdios V4 e R6 o incremento nos valores o N-VS foi de 96% 

para o cultivar DOR-218, 45% para o Carioca e 60% para o 

MEX-309. Estes resultados estão de acordo com os de KOHL et 

alii (1982), que 'estudando o fracionamento isotópico em 

nódulos de soja, encont.raram um aumento no enriqueciment.o 

em H-15 destes, com a maturidade dos nódulos. Todavia, não 

e possivel generalizar est.es result.ados para todos os 
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Tabela 7. Valores 8N-15%Q nas diferentes partes dos três 
cultivares de feijão, crescidos em substrato 
livre de N e inoculados com uma mistura de 
estirpes de Ehi~ºQi~lli l~gglliinºâª~~m bv. Ehªâ~ºli 

----------------------8N-15 ~t.)-----------------------

CULTIVAR E3TRúIU 

Vi. ~l ! ~ Ç(~±0115 
:=14 4fb.q:(t~44 gf45~1 ,50 

fii:iR-21a 
Y RE 

Lunt.ni l: 

':/2 

4J R8 

V4 b12~±~Jf2{1 

Rb 1?,=?b±üfSi 

4f71±(l~75 
5, !b±iJ ,33 
3i 12±n,26 

b,S!~O/?5 
4,?:jtü ,43 

1 ~ '19~O ~ ! 8 
4,b4~Üf2:j 

3 ,49t(f ~ i 7 
5, '~! ~ü, 4i 
3,71±OJ 12 

" 1: 

-2113~i}10b 

-3,;b:1±Q,lg -2,24:0,07 
l,b5±O,24 

2~4!~iJ5i 
-1 ~ 98:Ü 1 12 
-3,ba~jJ,~? -2~6'i~(i~23 

3102iü,Ob 

!,3!~i)~35 

üf61~Of71 

-1 ~SgtOf13 
-3,21±O,17 -2,55~O,1! 

l f 72±ü,i7 

~ , 
1./ 

Pl anta 
i DIto1 rEi 

Lf 02h 
4~54a 
Ü ~4}}t 

-j J 77d 
i G.iih 
'!' 'w 

'7 '-,"l1. 
.. ;.,L.iU 

i ,82h 
Li 43a 
Ofb5c 

~Édias seguidas por letras distintas para as diferentes épocas dentro du 
cultivar, dif~re~ ~·ntre si ao nl:te! dE siq~rifii."§nci~ d~ :tt: ~~2i~ te~tJt de Tuke"y. 
li F -r R : folhas ~ ramos. 
fi Valares 8N-!5%. da planta inteira foi obtida pela media ponderada dos 
"'iali:.f~s8N-t5t:. E M-tC!.tat d~s dif~r'2ntes pctrte~. da planta. 
~j n~s;dG padrao da lliÉtHa de 5 fE'petii;Ges. 
1/ Plantas n~D incruiadas. 
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n6dulos de leguminosas, pois STEELE et alii (1983), 

mostraram que o enriquecimento de n6dulos de Lotus não 

mudou, significativamente, com a idade da planta, 

concluindo que o equilibrio isot6pieo, nest.a plant.a, é 

encontrado logo J;iPÓS o inicio da fixacáo do N2, e, que a 

idade, portanto, tem pouco ou nenhum efeito no nivel de 

enriquecimento em N-15 dos nódulos, 

Para o c:o 
.~ três cul t.i vares de feijão, 

valores Ô N-15 dos nodulos foram significativamente maiores 

do que aqueles das outras partes da planta, com exceÇ:ã.o da 

raiz no estb.dio V4. AI tas concent.l~aç!ões de ureidos 

(alantoina + àcido alant6ico) são encont.rados em n6dulos e 

caules de feijão (HUNGRIA et alii, 1985) , 

principais responsàveis pelo t.ransporte do nitrogênio, 

fixado dos nodulos, para a parte aérea dessas plantas. 

Segundo SHEARER et alii ( 1982), somente nodulos de 

leguminosas, que exportam ureidos, seriam enriqueeidos em 

N-15. No entanto, SHEARER & KHOL (1986), reconheceram que 

essas conclusões foram prematuras, pois logo TURNER & 

BERGERSEN (1983) mostraram que n6dulos de algumas espécies 

de tremoco, que são plant.é~s t.ransportadoras de amidas, 

foram enriquecidos em N-15. o mesmo ocorreu com STEELE et 

Leguminosas transportadoras de ureidos, 

podem não ter como principal fonte de enriqueciment.o do 
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n6dulo a via de transporte, mas esta tem influência na 

discriminacão isotópic:a do nitrogênio. YONEYAMA et alii 

( 1987), analisaram o citossol de nódulos de 

leguminosas ureido-transportadoras e observaram qu.e a 

fracão neu.tra + àcida (alantoina + àc:ido alant.óico} t.inham 

valores Ô N-15 menores que as fracêies proteicas e 

Dessa forma, esses produtos ao serem exportados, enriquecem 

os nódulos. 

Uma explicação para a elevação do N-15 nos 

n6dulos, especialmente em plantas ureido-t.ransport.adoras, 

foi proposta por KOHL et alii (1982). A discriminacão 

isot6pica pode ocorrer em um ponto de bifurcação na 

utilizacão do N fixado (Figura 1). 

Um caminho e o metabolismo elo N para a 

construção de consti tU.intes nodulares, e o outro é o 

metabolismo do N para sint.ese de compostos, para exportar o 

N fixado (ureido). Se a taxa de utilizaç::ão for maior para a 

sint.ese de ureidos, e se a discrinünacão isot.ópica é maior 

neste caminho, então o enriqueciment.o nodular pode ocorrer. 

Se esta hip6tese estiver correta os compostos enriquecidos 

em N-15 podem ser transportados de fora para dentro dos 

bacteróides, porque as pesquisas de SCHUBERT & BOLAND 

(1984) têm demonstrado que a assimilação do N fixado e a 

sintese de ureidos e asparagina para exportacào, 

fora dos bacter6ides. 
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Modulo 

r---'---'-'---'-'-'-'-'-1 
I I 

N2 ~ 1 : Compostos 
nitrogenados' 

(ureidosJ 
----------:---------~> j----------:----> 

I I 
1 I 

: 2 : 
I v I 
I I 

~_._._ Constituinte_._._l 
nodular 

Figura L Esquema do mecanismo de enriquecimento em N-15 
nos nodulos de leguminosas transportadoras de 
ureidos, segundo KOHL et alii (1982), 

o mecanismo de enriquecimento dos nOdulos, 

segundo YONEYAMA et alii ( 1984), ocorre durante o 

transporte difusivo do N fixado dos bacteróides 

citossol na forma de amônio, isto e, o transporte do 

para o 
14 + 

NH4 
15 + 

mais rápido do que do NH4, deixando o baeteróide 

enriquecido em N-15. As enzimas de assimilacão do N nos 

bacteroides usariam este amônio enriquecido como 

substrato, produzindo os constituintes dos bac"ter6ides. 

Portanto, a determinacão de N-15 em metab6lit.os, pode ser 

útil para exPlorar o mecanismo de diseriminaç;ão do N-15 em 

nódulos. 

Outros processos que podem contribuir para o 
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enriquecimento do n6dulo, são as rea~õefl de desaminaç:ão e 

transamina~ão, Informa~õefl flobre a do 

fracionamento pelo processo de desaminacão flão escaflfl8fl, 

porém MACKO et alií (1983) demonfltrou, "in vit.ro", que na 

transaminacão entre e glutamato 

fracionamento isot6pico do N-15. aminoàcidofl , 

particularmente, àcido aspàrtico e àcido g lut.;§.mi 00 , 

juntamente com suas amidas, são encontrados no interior- dos 

bacteroides. Pela desaminacão destefl aminoàcidofl ocorre a 

regeneração de seus àcidos orgânicofl e processam a fixacão 
I 

de N2. Nestas funções, os aminoitcidos podem ser 

transaminados de um para outro, ou. desaminado para perder 

amônia. 

A perda de amônia por bacter-6ides iflolados 

de n6dulos de soja incubados com aspargina, foi citado como 

comunicação pessoal de Y. Arima no trabalho de YONEYAMA et 

alii (1987) . As enzimas envolvidas nestas reacões, 

detectadas em bacteroides, estão descritas no trabalho de 

KAHN et alii (1985). 

Provavelmente, nessas reacões de desaminacão 

produzindo amônia, ocorra o fracionament.o isotópico do 

nitrogênio. STEELE & DANIEL (1978) e MINAGAWA & WADA 

(1984), observaram que o valor oN-15 de urina excretada 

pelos animais é bem rdenor do que o valor o N-15 de suas 

dietas. Isto ~lgere a ocorrência de discriminação isot6pica 
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durante a producão dos compost,os nitrogenados, 

oonstituintes da urina (como a amônia, ureia e àeido 

urico), provavelmente, por rea~ões de desaminação, 

Os valores o N-15 nas raizes (Tabela 7)· 

tiveram comportamentos semelhantes nos três cultivares. 

Um aumento no valor ô N-15 ocorreu entre o estàdio V2 e V4, 

e depois u.ma diminuição para as epocas seguintes. ES1:-a 

elevacão iniciaL pode ser atribuido ao alto enriquecimento 

do teoido nodular, que possa estar oontribu.indo de alguma 

forma no enriquecimento do teoido radicular. Talvez o fluxo 

de N altamente enriquecido, do n6dulo para a raiz, possa 

estar causando este efeito. Neste estàdio de 

desenvolvimento, as raizes do feijoeiro apresentam um 

nÚmero muito grande de nódulos pequenos, Apesar do 

proP6sito de se destacar todos os nódulos para anàlise, e 

possivel que restos do tecido nodu.lar ou mesmo nódulos 

minusoulos, possam, eventualmente, ter ficado na raiz, 

contribuindo dessa forma para elevar a abundância da raiz 

em N-15. 

No estàdio R6, os valores ô N-15 da raiz 

foram intermediàrios entre nódulos e folhas + ramos, ou 

seja, ôN-15 menores que os dos n6dulos, porem maiores que 

os das folhas + ramos. Estes dados corroboram oom 

resultados encontrados na 1 i teratura, para leguminosa 

(STEELE et alii, 1983; YONEYAMA et alii, 1984; YONEYAMA et 
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al i i, 1986). 

As raizes apresentaram valore8 o H-lEI, no 

estàdio R8, superiores ao estàdio anterior. Isto ocorreu 

porque nesta amostragem, os n6dulos não foram separados da 

raiz~ caso contràrio, as raizes nest.e està.dio 

aprefJentariam, certamente, valores oN-15 menores que no 

estàdio li6. Assim os dados, nessa época, equivalem á rai!Z 

mais nódulos. 

As folhas + ramos apresentaram valores o N-15 

sempre inferiores aos das raizes, com exceção da primeira 

amostragem onde não ocorria a fixação de N2, e estes 

valores foram diminuindo á medida que as plantas se 

desenvolviam. O fato foi comum aos três cU.ltivares, com 

valor oN-15 médio de -2, O!7~o no est.àdio R6 e no 

estã.dio R8. 1st.o indica que a discriminacão isotôpic:~ 

também ocorre dU.rante o transporte do nit.rogênio fixado, 

dos n6dulos para a parte aérea do feijoeiro, e que, a 

intensidade discriminat6ria varia em função da idade da 

planta. 

YONEYAMA et alii (1986), também encontraram 

menor abundância em N-15 na parte aérea de algumas 

leguminosas, e a diferença foi maior quando as plantas eram 

ureido-transportadoras. Como jã. citado anteriormente, o 

fei jão é urÍla planta transportadora de ureidos e estes 

compostos se encontram menos enriquecidos nos nódulos. 
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Consequentemente, ao serem transportados para a parte aerea 

resultam no empobrecimento de tais tecidos. 

De uma maneira geral, através dos dados 

apresentados na Tabela 7, pode-se visualizar claramente a 

discrimina~ão isot.opica no fluxo do N fixado dos nódulos 

para as folhas + ramos e vagens, ou seja, os nodulos 

apresentam valores maiores que os das raizes, que por sua 

vez são maiores que os das folhas + ramos. Provavelmente, a 

abundância em N-15 dos grãos seria menor que a da vagem, 

visto que o fluxo de nutrientes està na direção dos grãos. 

Isto Fi: importante, porque em alguns trabalhos, através da 

anàlise da abu.ndância em N-15 dos grãos, 

fixacão e extrapolado para a planta toda. 

o N derivado da 

A abundância em N-15 da vagem, 

cultivares, não apresentou diferenca significat.iva ent.re 

si e tiveram uma média de -2,5 ê N-lfl!7~o, valor est.e 

superior ao das folhas + ramos (R8) e que quebra a 

sequência natural, anteriormente citada: nodulo > raiz > 

folhas + ramos. YONEYAMA et alii (1986) também observaram 

uma quebra nessa sequência, quando encontraram valores êN-

15%0 menores no peciolo+caule do que nas folhaf'; de algumas 

leguminosas forrageiras. Segundo SODEI< (1987), durante o 

percurso no xilema, grande parte do composto nitrogenado ê 

armazenado nas células vizinhas (comum no caule), sendo 

mobilizado no fim do ciclo da planta, na fase de enchimento 
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de grãos. Porem, uma parcela do N passa diret.amente para o 

floema, assegurando seu transporte para sit.ios não servidos 

pelo xi lema. Assim, pode-se argumentar que por uma possivel 

discriminacão isotopica do nitrogênio na passagem deste 

elemento para as células do caule, as tornariam menos 

abundantes em N-15, enriquecendo a seiva, que iria passar 

para o floema atingindo as vagens do feijoeiro, que desta 

maneira resultaria em valores üN-15 maiores que dos outros 

tecidos da parte aérea da planta. Isto e}..'":pl icaria os 

resultados encontrados por YONEYAMA et alii (1986) e os do 

presente trabalho. Com a remobilizacão do N do caule para 

os grãos, estes se tornariam menos abundante em N-15, 

consequentemente, teriam valores üN-15 menores do que os 

apresentados na vagem, no estàdio R8. Assim sendo, 

necessària u.ma investütacào mais det.albada 'no mecanismo de 

discriminacão isot.ópica, no transport.e do nitrogênio da 

raiz para a parte superior das plantas. 

Os valores üN-15 da planta inteira, 

calcl..~lados pelo balanco isot6pic!o elos ot':(-15 e ~i total das 

diferentes partes da planta, tiveram comportamento 

semelhantes aos das raizes (Tabela 7). No estAdio V2 os 

valores õN-15 foram, estatisticamente, iguais aos da planta 

controle, para os três cultivares; mais uma confirmação da 

não ocorrêneia de fixação nesta fase da plant.a. 

V4 ocorreu enri~Jecimento nos três cultivares, com o DOH-
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218 apresentando valores de +4,5 o N-15:7~o, o Carioca +4,4 e 

o MEX-309 +2,4 oN-15%o Estes valores foram diretamente 

influenciados pelos tecidos da raiz e n6dulos, os quais 

nesta época exibiam alto grau de enriquecimento em N-15 . 

. No estádio R6, periodo pré florescimento, a 

abundância em N-15 das plant.as est.avam próximas á d.a 

atmosfera, a, no estádio os valores oN-15 jà eram 

negativos para todos os cultivares de feijão em est.udo. 

Por estes resultados, fica claro a 

ocorrência de fracionamento isot.ópico no processo de 

fixacão do N2 pelo sistema feijão x Ehi~Qbi!.!m. Além do 

mais, o grau deste fracionamento parece ser dependente da 

idade da ·plant.a.LPois o empobrecimento em N-15 na planta 

inteira cresceu á medida qU.e as plant.as tornaram-se mais 

velhas,ou seja, á medida que fixaram mais nitrogênio. 

Os cotilédones das plantas inoculadas após a 

queda apresentaram valores oN-15 superiores aos demais 

tecidos da planta, como era de se esperar (Tabela 8), visto 

que numa reacão supostamente unidirecional do tipo 

substrato -----) produto, ocorre o enriquecimento do 

substrato, empobrecendo o produto (~~RIOTTI et alii, 1980). 

Difieil de explicar os valores oN-l.!5 encontrados nos 

cotilédones das plantaf'; controles (nho inoouladas), os 

quais foram bem inferiores áqueles das plantas inoculadas. 

Uma possivel explicaç:ãc) para isto seria a ocorrência de uma 
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Tabela 8. Valores cSN-15?';o nos cotilé:dones + tegument.os dos 
tr~s cultivares de feijão. crescidos em solu~ão 
livre de N. 

CULTIVAR TRATAMENTO 

Inooulado 
DOR-218 

Controle 

Inooulado 
Cariooa 

Controle 

Inoculado 
MEX-309 

Controle 

11 Valores médios ± desvio padrão. 

1/ 
cSN-15 (%0) 

11, 49±O, 46 

-l,82±O,53 

8,15±O,23 

1,80±0,29 

8, 52±1, 06 

0,32±O,25 
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redistribuicão do N da semen-t.e, após um determinado periodo 

de crescimento da planta, com a volta deste nutriente para 

o cotilédone antes da calda destes. Desta forma, a 

discriminação isot.opiea do nit.rogênio no sentido plant.a.:...· 

coti ledone, "deixando passar mais N-14, embora numa 

quant idade mu i to pequena, seria suficiente para alterar a 

relacão N-15/N-14 dos eot.iledones. BARAIBAR et alii (1985;, 

estudando o fracionamento isotópico na transferência do 

nitrogênio da semente para a planta, em Ehª§.~ºl!d§' Y!dlgm;:i§ 

não inoculado, encontraram um aumento gradativo nos valores 

6N-15 dos cotilédones, do primeiro ao quinto dia após a 

germinacão. Do sexto dia ate a calda dos cotiledones (18 

dias) J os valores 8N-15 foram diminuindo gradativamente, 

ate valores pr6ximos á abundância da sement.e ut.il izada na 

semeadura. No presente trabalho, os coti ledones das plant.as 

controle, ap6s a calda, apresentaram rsbundância em H-15 

menores do que a semente utilizada no plantio (Tabelas 6 e 

8) . No entanto, a caida dos cotilédones ocorreram com 23 

dias após a emergência; cinco dias a mais que no trabalho 

acima citado. Supondo que o processo discriminatório 

ocorrido naquele trabalho tenha a~ontecido aqui, a 

diferença de cinco dias pode ter sido suficiente· para 

promover a diluicão do H-15 nos cotilédones das plant.as 

controles, obtendo-se assim valores tão baixos. 

No caso das plantas inoculs.das, o aI i:~o 
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enriquecimento em N-15 dos cotilêdones pode ter ocorrido 

devido á formação dos nódulos, que no iniüio além de não 

fixar N2, pode agir como um dreno de nutrientes. Neste 

periodo inicial, os n6dulos devem exigir nitrogênio, assim 

como carbono, para a formaç~ão de seus eonst.it.uint.es, dando 

suporte teórico para se sugerir a ocorrência de uma reação 

unidirecional "Nsem -----------> Nplanta" devido ao desvio 

forç:ado do N da plant.a para suprir suas neeessidades. Af.:isim 

sendo, os cotilédones se enriquecem em N-15, pois 

inicialmente podem funcionar como substrato e ao final como 

produto, recebendo N de vol t.a da planta. 

A Tabela 9 apresenta os valores oN-15 do 

nitrogênio atmosférico na part,e aérea e plant.a inteira de 

feijão. Teoricamente, estes valores t,eriam que ser iguais a 

zero, visto que os valores oN-15 são expressos em relaç:á.o 

ao ar atmosférico. No entanto, devido á discriminação 

isotópica no processo de fixação e assimilação do N2, estes 

valores foram diferentes de zero. Importante observar que 

depois do inicio da fixação, os valores o N-15 foram 

diminuidos, tanto na parte aérea quanto na planta inteira. 

Até recentemente, tem-se assumido que a 

abul1dância em N-15 do nitrogênio derivado do ar, 

distribuido na parte aérea, tem o mesmo nivel do N2 

atmosférico (KHOL et alii, 1980; RENNIE &, KEMP, 1983). No 

entanto, o presente trabalho, corrobora com os resultados 
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Tabela 9. Valores oN-15%o do nitrogênio derivado da fixar;::ão 
na planta de feijão, nos estàdios V2, V4, R6 e 
RB, crescida em solucão livre de N. 

1/ 
o N-15 (:1;0) 

CULTIVAR ESTADIO ----------------------------------------
Parte aerea 

DOR-218 

CARIOCA 

MEX-309 

V2 
V4 
R6 
R8 

V2 
V4 
R6 
R8 

V2 
V4 
R6 
R8 

F+R 2/ 

3,43±0,58 
3,08±0,39 

-2, 69±0, 24 

1,61±O,21 
1,78±0,14 

-2,90±0,21 

5,07±O,35 
0, 48±O,12 

-2, 85±0,23 

F+R+Vagem Planta inteira 

-3,09±O,38 

-3,49±0,23 

-3,22±0,35 

1,04±0,18 
6,09±0,60 
o, 19±0,09 

-1,45±0,08 

5, 98±0, 70 
5,22±0,43 
0, 33±O,08 

-2, 18±0, 10 

3,31±0,31 
2, 70±0, 20 
0, 34±0,08 

-l,58±0,07 

Os dados são média ± desvio padrão de 5 repeticões. 
1/ Os valores oN-15%o durante a fixaç;ão de N2 foi ealeulado 

baseado na diferenç;a isot6piea da planta inoeu.lada e 
não inoculada. 

aI F = folhas; R = ramos 
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encontrados por AMARGER et alii (1979) e STEELE et alii 

( 1983), os quais verificaram que os tecidos da parte aérea 

do feijoeiro e de outras leguminosas, crescendo em 

substrato livre de N, se apresentam empobrecido em N-15 com 

relacão ao nitrogênio atmosférico. 

para estimar a contribuiçáo da fixaç;ão biol6gica ele N2, na 

parte aerea da8 leguminosas, usando o métoclo da variação 

natural. Se a abundâneia em N-15 do nitrogênio fixado na 

parte aerea e menor que do N2 atmosférico, 

do N fixado deve ser menor do que o estimado, quando se 

assume que não há diseriminacão isot6pica na utilizacáo do 

nitrogênio fornecido pela fixaç::ão. 

Nos estàdios R6 e R8, onde plantas 

continham u.ma grande quantidade de nitrogênio atmosferioo, 

a parte aerea apresentou valores semelhante8 ent.re os 

cultivares, induzindo-nos a concluir que o cultivar não 

teve influência na diseriminacão isot6pica do nitrogênio no 

processo de fixaçáo biol6gica de N2, nestes tecidos da 

planta. 

A media dos valores 8N-15 na parte aérea foi 

de -2, 7%ft, no estàdio R6, e -3,3%a no est~lio R8, valores 

estes que podem ser adotados nos càlculos para quantificar 

a fixacão biol6gica do N2, ql}.ando ut.ilizada a equ.âção 3 

(pag. 10). 

Analisando a planta inteira (Tabela" 9), o 
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fracionamento isot6pico é diminuidcl no proc:esso de fixaçBJ), 

quando comparado com a parte aérea, devido á. inclusão 

raizes e nodulos, os quais apresent.aram valores aI t.os de 

8N-15. Porem houve uma diferenciação nos oN-15, ent.re· 

cultivares, com o Carioca apresentando -2) 18 HJ.-15%o (R8) e 

o DOR-218 e MEX-309 com -1,5 oN-15%o, na mesma epoca, 

Na Tabela 10 estão expressados os valores 

do feijoeiro, e inclui tambem, no càlculo, a contribuição 

do nitrogênio proveniente da semente utilizada no plantio. 

Analisando os dados, observa-se que não existe diferença 

significativa nos valores de S fix (parte aérea e plant.a 

inteira) incluindo ou não os valores o N-V5 e N tot.al da 

semente empregada na semeadura. As excecões oeorreram na 

parte aerea dos cultivares DOR-218 e MEX-309, no estàdio 

V2, porem em uma fase onde a contribuição do nitrogênicl do 

ar e nula, e, portanto, a contiibuição do nitrogênio da 

semente ê relevante na quantidade total do nitrogênio da 

planta. 

A med i a do S f ix encontrado na parte aérea do 

feijão no estàdio R6, desprezando a contribuição da sement.e 

foi de L 0020. Este resultado foi exatamente igual ao 

encontrado por MARIOTTI et alii 1980, na parte aerea de 

dois cultivares de feijão crescidos em substrato livre de 

N, amostrados com aproximadamente 55 DAE. Portanto este 



64. 

Tabela 10. Fracionament.o isot6pico da fixaQão (Sfix) em 
três cultivares de feijão, considerando a 
abundância natural da sement.e (-ô sm) e 
despre~ando a contribui~ão do N-15 da semente 
(+ôsrn). 

CULTIVAR ESTAfilú 

Parte a~rea 

V2 
üfifHl 

'fI ~l 
ú~9q6b( B vf 99Buc A 

(i~9ia2c ~ ü/jQ7bc ti 
1 ~ iJ02 rth fi ! ~ Oi} Züh ~ 

(1,994-1G C Ü, 9:1iB7c A 
i fi}ÜO~C A" 11 99=?4c A 
1 ~jJulÇh H l i(iÜ!9b ~ 

1l F t li ::: Folhas t railiOS. 

ú ~ 9:i90h A 01 99B(ih 1\ 
G 1·i9.3~1c C iJ ~ 9:?55c 8 
O~9ÇqBh B O~999bt fi 

i~O(i3tH l i ijij2=1H !,0015aB !100!3aE 

u,9Qg?b R O~Ç~92h B 
I fü(3) A ! s(iü32 H ! ~Üi}22a B ! ~O(i19a B 

Of:i973c E ü,9:r!6c B 
Ü ~ 99-97b a (:, :1993h B 

1 ~oü32 li 1 füü2E A 1,i}Oi6a B i ,iJ013a B 

:;'1 Mêzdias :.e;}uidas por letras i!jnt~=.r:u!as distintas Bas ([dunas verticais para as époeas 
dl2i1trü do mesmo cultl'iar, dif~TE'm entre si ac fll";iel GP signific3fH:ia de 5! pei[t te!:.le
de Tu!:ey. 

~l Médias ~.eguidas púr l~tra~. maiú~.cul~s dis.tiütas nas linha~. hüri:züntais. para caoa épütó 

difE'f~m entrE' si tiG rdve! dto ~ignifiC'ân[ia d~ 5~~ pE'lú testE' de Tukey. 
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pode ser um valor teorico (generalizado para o feijoeiro) 

para ser usado na equação 4 (pag. 10), quando anal isado a 

parte aerea do fei jão, neste est.àdio de desenvolvimento. No 

estàdio R8, o 8fix médio encontrado neste mesmo tecido foi 

de 1,0030, demons"t.rando que na fase de enchimento de grãos, 

o grau de fracionamento isotopico do N na parte aérea 13 

maior. 

N da 

igual 

o fracionamento isotópico na translücaç~áo do 

semente para a planta (Ssem) 

a 0,9999 (BARAIBAR et alii 

é reportado como sendo 

1985) . Entretanto, no 

presente trabalho, ocorreu uma variação no fracionamento 

isotopico do nitrogênio translocado da sernent.e partt a 

planta, em função do cultivar de feijão (Tabela 11). O 

cultivar MEX-309 e o Carioca não diferiram est.atisticamente 

e apresentaram valores de Ssem iguais a 0,9994 e 0,9996, 

respectivamente. o cultivar DOR-218 apresentou. um 

fracionamento de 0,9988. Nota-se, que houve uma 

discriminação com preferência para o isótopo N-HJ, ou seJa, 

as sementes, inicialmente estavam mais enriquecidas em N-15 

do que os cotilédones + tegumentos. Embora essa 

discriminação isot6pica tenha acontecido, não foi 

suficIente para alterar o Bfix das plantas (Tabela 10). 

Desta forma, o nivel de fracionamento isotópico na 

translocação do sement.e, é irrelevante na 

quantificação da fixação biológica do N2 no feijoeiro, pelo 
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Tabela 11. Fracionamento isot6pico «(3sem) na translocacã{:, 
do N da semente para a planta, na caida dos 
cotilédones, em três cult.ivares de feijão não 
inoculados, cultivado em solução livre de N. 

H-total (rng/pl) 
CULTIVAR 

Semente C+T 

DOR-218 4,65b 0,27b 

CARIOCA 4,92b 0,22b 

MEX-309 9,14a 0,41a 

CV% 1:3,2 15,4 

oN-15 (%0) 

Semente 

1,931b 

3,100a 

2,039b 

8,25 

C+T 

-1,613c 

1,800a 

O, 326b 

3,42 

B sem 

0,9988b 

0, 9996a 

0, 9994a 

0,027 

Médias seguidas por letras distintas, na mesma coluna, 
diferem entre si ao nivel de significância de W'; pelo t.este 
de Tukey. 
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metodo da variat;::ão natur'al do N- V5, 

4.2. Efeito de estirpes de Rhi~Qbi~m no fracionamento 

isotopico da ~ixa~ão simbi6tica do N2. 

4.2. 1. Produt;::ão de materia seca e acrlmulo de N. 

Este experimento teve uma única epoc:a 

coleta, real izada no estàdio R8 (70 DAE) do fei jã.o CV. MEX-

309, inoculado com quatro estirpes de 

consideradas eficientes na fixat;::ão bio16gica do N2. O 

cultivar MEX-309 foi escolhido para ser utilizado neste 

ensaio, devido ao seu hist6rico anterior, que consta bom 

desenvolvimento e boa 
2 

caracteristicas (HENSON ). 

nodulação, entre outras 

As plantas neste ensaio, tiveram melhor 

desenvolvimento que no ensaio anterior. Este acontecimento 

pode ser visto na Tabela 12, onde estão anotados os pesos 

da matéria seca do feijão. A parte aérea e vagem 

apresentaram massas superiores àquelas do primeiro ensaio, 

para o cultivar MEX-309, no estàdio R8 (Tabela 3). Essa 

alteração no desenvolvimento do feijoeiro pode ter ocorrido 

2 
HENSON, R. (EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Arroz 

e Feijão). Comunicat;::ã.o pessoal, 1986. 



Tabela 12. Materia seca 
estàdio R8, 
inoculado 
Rhi~ºQi~m· 

ESTIRPE Nódulo 

(mg/pl) 

68. 

do feijoeiro cv. MEX-309, no 
crescido em substrato livre de N e 

com diferentes estirpes de 

Raiz 

Parte aerea 

1/ 
F + R 

(g/pl) 

Vagem Z/ 
C + T 

(mg/pl) 
-----------------------~-----------------------------------

CM 01 123,9b 0,72a 3,89a 2,79a 45,Oa 

SEMIA 487 164,3b 0,60a 2,92a 3,12a 40,4a 

UMR 1899 140,5b 0,56a 3,17a 2,88a 42,3a 

127 K-17 349,Oa 0,56a :3,28a 3,09a 39,7a 
.3./ 

CONTROLE 0,19b 0,34b 37,8a 

CV'1~ 41,9 16,8 20,6 24,2 14,4 

Médias seguidas por letras distintas na mesma coluna, 
diferem entre si ao nivel de significância de 5% pelo teste 
de Tukey. 
1/ F + R = folhas + ramos 
2./ C + T = cotilédone + tegumento. 
3/ Plantas não inoculadas colhidas no estàdio V4. 
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devido b. ç:. 
<.(. • ..7 altas temperaturas, registradas na casa de 

vegetacão, no periodo de cresciment.o do primeiro 

experimento, que chegou a 41 ~C no horàrio de pico 

(14: OOhs). Este mesmo efeito no crescimento do feijão, fol· 

registrado por FERREIRA (1987). 

No entanto, não foi observado efeito ent.re 

as estirpes, no peso de matéria seca das diferentes part.es 

do feijão, excetuando-se a massa de nódulo da estirpe 127 

K-17, que foi, significativamente, maior que as demais 

(Tabela 12). Corno era de se esperar, a diferenca no peso da 

matéria seca, foi significativa entre o feijão inoculado e 

o controle. Porem, a massa do cotilédone mais t.egument.o não 

diferiram entre esses tratamentos. 

Pela Tabela 13 a qual contem os dados 

relativos á quantidade de nitrogênio contida nas diferent.es 

partes do feijoeiro, inoculados eom 4 estirpes de Rhi~Qb.i!J.m 

e crescidos em substrato livre de N, observa-se que a 

quantidade de nitrogênio acumulada nos nódulos, foi 

proporcional á. massa destes. A estirpe 127 K-17, foi a que 

apresentou maior valor de N total nos n6dulos e foi 

estatisticamente diferente da CM 01, a qual acumulou menos 

nitrogênio que as demais. Esta diferenca, no entanto, não 

refletiu em maior eficiência da 127 K-17 sobre a CM 01. 

Pelo contràrio, a eficiência da estirpe eM 01 foi de 1391 

mgN/g de nódulo, cont.ra 468 mgN/g de n6dulo da 127 K-17. As 
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Tabela 13. H-total nas diferentes partes do feijoeiro cv. 
MEX-309 no estádio R8, crescido em subst.rato 
livre de N e inoculado com diferentes estirpes 
de k1hi~Qºi1!m. 

ESTIRPE N6dulo Raiz 

CM 01 7,77b 18,07a 

SEMIA 487 8, 29ab 13,82ab 

UMR 1899 9,Olab 14, 16ab 

127 K-17 15,21a 10,99b 

ªI 
CONTROLE 1,67c 

CV% 43,5 21,6 

Parte aerea 

li 
F + R Vagem 

(mgN/pl) 

72,52a 73,71a 

50,18b 84,06a 

58,68ab 79,08a 

56, 77ab 80,06a 

7,37c 

24,2 18,7 

2.1 
C + T 

O,40a 

O,35a 

O,35a 

O,30a 

O,41a 

28,4 

Medias seguidas por letras distintas na mesma coluna, 
diferem entre si ao nivel de significância de 5% pelo teste 
de Tukey. 
li F + R =- folhas + ramos 
.2/ C + T =- cotiledone + tegumento 
~I Plantas não inoculadas. 
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eficiências das estirpes UMR 1899 e SEMIA 487 foram de 1148 

e 953 mgN/g de nódulo, respect. i vamente. No experiment.o 

anterior, a inoculaç;ão foi feit.a com uma mist.ura das 

estirpes SEMIA 487 + UMR 1899, e resultou em uma eficiência-

de apenas 533 rngNjg de nódulc), no cultivar MEX-309. 

valores demonstram qu.e as estirpes inoculadas isoladamente, 

tiveram um efeito mais pOf.3itivo do que quando inoculadas em 

mistu.ra. 

o acúmu.lo de nitrogênio nas vage:ns, foram 

semelhantes nas quatro estirpes de Ehi~ººi!dm utilizadas. 

Apesar das raizes e folhas + ramos apresentarem algumas 

variacões na quantidade de N, estas diferenç::as não foram 

suficientes para alterar o nitrogênio total da planta 

inteira (Tabela 14). 

o nitrogênio derivado da fixacão (Ndfix), 

considerando a planta inteira, não diferiu estatisticamente 

entre a C:' 
.~ estirpes de Ehi~Qºi~m (Tabela 14). Isto reforca a 

ideia de que a estirpe 127 K-17 foi menos eficient.e que as 

demais, jà que apresentou maior massa nodular e não incidiu 

em maior Ndfix. 

4.2,2. Disorimina~ão isotópica 

o efei to das estirpes de Ehi~Q.tü~TI:! na 
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Tabela 14. N-total e N derivado da fixacão (Ndfix) no 
feijão cv. MEX-309 no estàdio R8, crescido em 
substrato livre de N e inoculado com diferentes 
estirpes de Rhi~Qti~m. 

ESTIRPE 

CM 01 

SEMIA 487 

UMR 1899 

127 K-17 

CV!?'; 

(mgN/pl) 
--------------------1/ 
N-total Ndfix 

172,4a 162,9a 

156,6a 147, la 

161, 3a 149,8a 

163,3a 153,8a 

13,8 1:3,3 

Medias seguidas por letras distintas na mesma cohma 
diferem entre si ao nivel de significância de 5% pelo teste 
de Tukey. 
1/ Valor calculado pela diferenca do N-tot.al entre plantas 

inoculadas e não inoculadas. 
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abundância em N-15 do feijão, esth. demonst.rado na Tabela 

15. O valor <5 N-15 na planta int.eira, obtido pela média 

ponderada dos <5 N-15 e N totais das diferentes partes da 

planta, apresentou diferença significativa entre as plantas· 

cultivada8 com a estirpe 127 K-17 e as demais. As estirpes 

eM 01, SEMIA 487 e UMR 1899, proporcionaram, no feijoeiro, 

uma abundância de -2,01, -2,40 e -2,03 

respectivamente, contra -1, 55 <5N-15%o da estirpe 127 K-17. 

A menor eficiência dessa est.irpe, 

dessa maior abundância em N-15, 

pode ter sido a causa 

pois segundo dados 

apresentados por KOHL et aI i i (1983), quanto mais N fixado, 

maior é o enriquecimento dos nódulos e menor é o das 

folhas. Aqui, a parte aerea não apr-esentou diferenç!a ent.re 

os <5N-15, porém, as raizes das plantas inoculadas com a 127 

K17 estavam bem menos enriquecidas que as demais, 

contribuindo desta forma para os valores <5N-15 encontrados 

para a planta inteira. 

Os valores <5N-15 dos n6dulos, embora não 

estatisticamente diferentes entre as estirpes, foram 

inversamente proporcionais á eficiência das estirpes. Isto 

pode ser observado correlacionando os dados da primeira 

coluna da Tabela 15 com a eficiência das estirpes, que 

foram de 20,97, 17,74, 16,63 e 10,11 mg de N fixado por 

mg de N no nódulo, para a eM 01, SEMIA 487, UMR 1899 e 127 

K-17, respectivamente (Figura 2). Dessa forma, estes dados 
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Tabela 15. Valores ôN15%. nas diferentes partes do feijão 
cv. MEX-309 no estàdio R8, crescido em subst.rat.o 
livre de N e inoculados com diferentes estirpes 
de Rni~QbiYID. 

ESTIRPE 

! 27 ~:-17 !! ,.2B~O r,2ü 
~l -::i 

Raiz F + R 

us dadns saú m~dias ! rles,=ia padr~c{ de 6. fepetiGõ~~ ... 
11 F + R ; felhas t ramos. 

Planta inteira 

,>1 
1.1 

'fI Va!ofEsôÜ-1S;!" da ~lanta inteira fcd obtido pela média pondErada Gü!:. valDfE's oN-i5% .. 
~ i-~-tütal das di f2fentes partes da pl anta .. 

~! Plantas »~2 inoculadas colhidas no estádio V4. 
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9~------~------~--------~------~------~----------~ 
9 J I 13 15 17 19 21 

Ef íciência 

Figura 2. Correlação entre a abundância em N-l.fl dos 
n6dulos de feijão (oN-V5;?~,,) e eficiência das 
estirpes em fixar N2 (mgN fixado/mg N no n6dulo) 
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contradizem os de KOHL et al i i (1983), em n6dulo de soja, 

cujo enriquecimento em N-15 foi diretamente proporcional á 

eficiência da estirpe em fixar N2. 

Apesar de, no presente trabalho, não t.ei~· 

oGorrido uma correlação positiva ent.re efiüiência da 

estirpe e enriquecimento isot6pico do tecido nodular, foi 

encontrada urna correlaç!ÊÍ.o positiva entre quant.idade t.otal 

de nitrogênio no nódulo e abundâneia em N-15 destes t.eeidos 

(Figura 3). 

Vagens e folhas + ramos deste ensaio, 

apresentaram abundância em N-15 semelhantes ao do ensaio 

anterior, e não ocorreram diferenças estatisticas nestes 

tecidos devido as estirpes utilizadas. O ôN-15 médio para a 

vagem foi igual a -2, 82:r~o e -3,713:7;0 para as folhas + ramos. 

A menor abundância em N-15 nas folhas + ramos, eom relação 

á vagem, confirma os resultados encontrados por SHEARER et 

alii (1980) em soja, porem vão deencont.r·o aos de YONEYAMA 

et al i i (1984), que encontraram menor abundância em N-l~l 

nas vagens do que nas folhas e ramos do feijão. 

As raizes das plantas deste experimento 

apresentaram menol:' abundâneia em N-15 do que no eÀ--periment.o 

anterior, neste mesmo estàdio de desenvolvimento. Assim, no 

experimento anterior, a premissa de que no estàdio R8 

raizes teriam valores menores de o N-15 do que n() estàdio R6 

se não fossem analisadas junt.amente com os nódulos, estavam 
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Figura 3. Correlaç;ão ent.re abundância em N-15 dos nódulos 
de feijão (o N-15%D} e quantidade de N acumulado 
nos n6dulos (w;:N/pl}. 
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corretas, e foram confirmadas neste experimento, no qual os 

n6dulos foram destacados das raizes. 

A Tabela 16 apresenta os valores de 8 N-15 do 

nitrogênio atmosférico na part.e aérea e planta int.eira de· 
A abundância em N-15 do N at.mosfêrico na parte 

aerea (8 mêdio= não diferiu entre as 

foi semelhante á do experimento anterior, no estàdio R8 

para o mesmo cultivar (-3,22%0). Na planta intei ra, a 

diferen~a ocorreu com as plant.as inoculadas com a estirpe 

127 K-17, a qual proporcionou valores 8 N-15 superiores ás 

demais. Estes valores são, provavelmente, devidos á menor 

eficiência da 127 K-17 frente ás outras estirpes estudadas, 

como jf:t foi discutido anteriorment.e. 

4.3. Aplioacão do metodo da varia~ão natural do 

N-15 utilizando o valor ó da t'ixacão. 

o presente trabalho contribui na 

determina~ão mais precisa do N fixado biologicamente, 

no sistema Rhi~QQi~m-feijão, através do uso do mét.odo da 

variacão nat~ral do N-15. 

Foi observado que, o fix não ê influenciado 

pelo cultivar de feijão nem pela estirpe de Rhi~ºQil1m, 

quando anal isada a parte aérea do feijoeiro. Como 

normalmente ê dificil de se amostrar a planta toda no campo 
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Tabela 16. Valores oN-15?';D do N derivado da fixai;:~ãi:) 
(Ndfix) no feijão ev. MEX-309 no est.àdio R8, 
crescido em substrato livre de N e inoculado 
com diferentes estirpes de Rhi~ºQi~m. 

o N-15 (!7';o) 1/ 
ESTIRPE 

Parte aérea Planta inteira 

CM 01 -3,32a -2,16b 

SEMIA 487 -3,36a -2,21b 

UMR 1899 -3,48a -2,23b 

127 K-17 -3,28a -1,69a 

CV% 18,41 14,06 

Médias seguidas por letras distintas, na mesma coluna, 
diferem entre si ao nivel de significância de 5% pelo teste 
de Tukey. 
1/ Os valores 

isot6pica da 
foram calculados baseados na diferen~a 

planta inoculada e plant.a não inoculada. 
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(perde-se parte das raizes e nódulos), sugere-se coletar 

somente a parte aerea das plantas fixadora e cont.role, e 

estimar a fixacão de N2 pelas equaQões 3 ou 4, lJ.t.i I izando 

os valores 8N-15%o ou Sfix, determinados para os estàdios 

R6 <: 45 DAE) e R8 <: 70 DAE). É importante saber a fase de 

desenvolvimento do fei joeiro, pois de acordo com 

resultados encontrados nos dois primeiros es·tàdios, 

O C:' • .:> 

metodo não deve ser aplicado, pois sofre influência do N da 

semente, o qual pode mascarar a anàlise. 

A aplicacão do valor du N 

atmosferieo na planta fixadora, pode alterar os valores do 

Ndfix. 

Um exemplo pràtico pode ser feito em dados, 

de parte aérea de feijão e arroz, desenvo.lvidos no campo, 

pela Secão de Microbiologia do Solo do CENA, apresentados 

na tabela abaixo (dados não public~los): 

Epoca de 
amostragem 

(DAE) 

47 

65 

Equacão 2 {pag, 

isotópica do N, 

(%) 

Feijão Arroz Ndfix 

3,4 10,8 68,5 

O,9 10,4 91,3 

A % de Ndfix acima, foi calculada pela 

9) , 
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Cons iderando que, o feijoeiro no campo aos 

47 DAE e 65 DAE tenham apresentado o mesmo valor üN-15 

media do N atmosférico, encontrado no present.e t.rabalho no 

estàdio R6 (45 DAE) e R8 (70 DAE) que foram respectivamente 

iguais a -2, 7'}~tJ e -3,3%0, pode-se calcular as quantidades 

mais reais do N fixado pela Equar;::ão 

10,8 - 3,4 
Ndfix = ----------------- x 100 = 54,8% 

10,8 - (-2,7) 

10,4 - 0,9 
Ndfix - ----------------- x 100 - 69,3% 

10,4 - (-3,3) 

Desta forma, podemos observar qu.e a 

quantidade de N2 fixado biologicamete, é superest.imada, 

quando não se considera o frac i on ament. o isot.ópico que 

ocorre durante esse processo. Observamos tambem, que o erro 

aumenta á medida que a planta contém mais nit.r-ogênio 

derivado do ar, pois a :7~Ndfix foi superestimada em 25:7; e 

32:7,; aos 47 DAE e 65 DAE, respectivamente. 

Portanto, ° valor üN-15 do N fixado, na parte 

aerea do feijão crescido em solucão livre de N, ê essencial 

no càlculo da FBN, diminuindo dessa forma, 



quantificação do N2 nesse sist.ema. Ainda assim, o método é 

semi-quantitativo, até que se prove que o fracionament.o 

isot6pico do H em plantas crescidas em subst.rato 1 i vre de 

N, seja o mesmo que em plantas no campo, crescendo em 

presença de N mineral. 
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5. CONCLOS~O 

A partir dos resultados obt.idos e 

considerando os objetivos propostos, podem ser ressaltadas 

as segu.intes conclusões: 

a. O Rhi~ºQi!d:m discrimina o N-14 do N-15 no 

processo de fixacáo biológica do N2 na • '1.' 
SlI{iU10Se com o 

feijoeiro, com uma pequena preferência pelo N-14, o grau 

desta discriminação varia eom a idade da planta. Os valores 

medios de B fix, determinados para a part.e aerea sao de 

1,002 no estádio R6 e 1,003 no estàdio R8, 

b. Quando anal isada a parte aerea, o B da 

fixacão não e influenciado nem pelo cult.ivar de feijão, 

nem pela estirpe de Rhizobi!dill. No entanto, a planta inteira 

tem seu B influenciado pelo cultivar e pelo Rhi~obi!J.m. 

c. Os nódulos do feijoeiro são mais 

enriquecidos em N-15 do que os tecidos não nodulares, e o 

enriquecimento aumenta com a idade da planta. Os nódulos, 

apesar de representarem uma fra~!ão muit.o pequena do N da 

plant.a, são altamente enriquecidos em N-15, a nivel de 
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influencia.r o valor o N-15!7';o do N fixado na planta inteira. 

d, A abundância em N-15 dos nódulos est.à 

positivamente correlacionada com a quantidade de N nestes 

tecidos, e e inversamente proporcional á eficiência da 

estirpe de Rni~QQi~m. 

f,;. O fracionamento isotopico na translocação 

do N do ooti ledone para a planta, 

oul ti var, porem insignificante I) suficient.e para não 

influenoiar a composiç:~ão isot.ópica da plant.a int.eira., 

f. A quantificacão da FBN em feijoeiro é 

superestimada quando não se considera o fator de 

frac i on runent o isotopico <Sfix), 
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