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1. INTRODUÇAO

£ fato inquestionavel a importância do nitrogênio em todos

os processus vitais conhecidos, e, a despeito dessa importância, a

forma de nitrogënio mais abundante na natureza, que é o nitrogênio

gasoso existente na atmosfera numa proporçâo de 79% em volume, nâo

pode ser prontamente utilizada pela maior parte dos organismes vi-

vos. Ele nécessita ser primeiramente -fixado por organistnos ssoecia

lizados;por processus fisico-qufmicos naturais, ou por processus

industrials.

Ja por volta de 1B30 era grande a preocupaçâo em saber se



.2.

ss clantas conseguiam ou nao utilizar o nitrogênio atmosférino dira

-STsn-s. Assim, grandes nomes como Bossingault, Gilbert, Liebig e

C J T S S ccncentravam seus esforços na tentativa de descobrir a rss -

pss-a ;rara tal qusstio. Alguns anos mais tarde fiôou damonstrada

a sxistincia da fixaçào biológica de nitrogênio atmosférico, quer

par csrtos microorganismos que viviam livremente na solo, quar por

C'j~rns que viviam em simbiose nom certas plantas hoscsdsiras. Tais

descoQsrtas se devem a Hellriegel S Wilfarth, Berrhelot, WinograsKy

e Bsijarinck (WILSON, 1971).

Em 1929, Naude dascobriu o isótopo do nitrcgênio ds massa

15. Dez anos mais tarde, Thode 8 Urey conseguiam a separaçâo de tal

isótcpo, o que possibilitou a obtençâo de compostos enriquecidos

em N. Em 1941 Burris S Miller utilizavam atmosferas contando ni-
15 ~

trogenio enriquecido em N para estudos de fixaçao biologica de ni

troginio. A partir daf, e também dévida aa râpida desenvolvimento

da esDBCtrometria de massa, muitos foram os trabalhos que se servi-

ram do uso de I\J como traçador para estudo da fixaçao biológica de

nitrogënio. Na maioria de tais trabalhos verifica-se que a fonte

de nitrogênio utilizada é altamente enriquecida em N. Tal fato

constitui-sa em um fator seriamente limitante das pesquisas que en-

volvsm o uso de N, devido ao alto preço de tal isótopo . (BREMNER,

196 S).

Os processus de fracionamento isotôpico que podem ocorrer

nas diversas etapas do ciclo de nitrogênio nâo estâo ainda bem esta

belacidos, o que nos tira a possibilidade de aplicaçâo imediata da

variaçâo natural do nitrogênio 15 no estudo da fixaçao biologica

da nitroginio.

Baseando-se em tais fatos, os objetivos principals do pre-

sente trabalho sâo:

1. desenvolvimento de uma metodologia que permita o uso de atmosfe-
15

ras contendo N corn baixa concentraçao em N para testes da fi-
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xaçào simbiótica de nitrogênio. Usar-se-â como planta teste o

f ei j äo . ( Phcu, zo tab vuutgarüj>, L. )

2. estabelecimento de urn mitodo de coleta de N„ do ar atmcsférico.

15
3. fornecimento de dados sobre a variaçao natural do N na plsnta

de feijäo e no ar atmosférico .

4. medida do teor de N total da planta, por método gasométrico, di-

retamsnte no sistema de admissäo do espectrómetro de massa. Com-

paraçâo com o método de Kjeldhal.

5. comparaçâo entre os métodos de Dumas e Rittenberg de prépara de

amostras para anâlise isotópica de N_.
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2. REVISÄO BIBLIOGRAFI CA

txiste atualmente um grande numero de pesquissdores estu -

ciando as diverses fasss do ciclo do IM na biosfera com o euxflia ds

N. Lraa das fases de maior interesse para o homem é 3 fixaçâo bio

logica do nitrogsnio atmosférico.

DELWICUE (1970), tiescrevendo o ciclo do nitroginio, dâ grari_

de iraortância aos mecanismos de fixaçâo biológica do nitrogênio at

mosfiriro, apontando-os como uma das principals fontes de nitrogê-

nio utilizavel pelas plantas, embora de também grande ênfasB as

crescentes cifras representadas pela fixaçâo industrial.
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NUTMANj citado por IIAUCK (1973), estima que cerca ds ICO mi_

lhöes de toneladas métricac de nitroginio säo biologicamente fixa-

das anualmente, considerando todos os processos.

THODE å UREY, citados por BERGERZEN (1973), em 1933 fcram
15

os primeiros a conseguir obter compostos onriquecidos em N. A pajr

tir dai' começaram a aparecer trabalhos utilizando N comc treça-

dor.

HAVCK. (1971) fez urna ravisäo sobre o campo de esturios a so-

bre o numero de trabalhos publicados entre 1942 e 1968, e que ss u-

tilizaram de N como traçador. Fornece-nos o seguinte quadro:

Area de Estudo

nineralizaçao e Imobi-
lizaçao

Rôtir, de N pelas cul
turas

Fixaçâo Biológica

Retençâo de Amônia

Perdes de N

Piovimsnto de li

Balanço rie î-i

Mstodologia

1942-55

11

3

5Ü

-

2

-

-

24

Numero de

56-60

8

6

36

2

3

1

1

19

Trabalhos

61-65

7

38

29

5

11

2

4

31

65-68

23

53

38

3

11

-

13

26

total

49

1G0

:o
27

3

1 £

Quadra I - tsrudos do ciclo do nitrogênio corn auxîlio de " N

gundo HAUCK (1971).

Nota-se que os primeiros trabalhos estavam voltadcs cirsts-

mente para o üstudo da fixaçâo biológica de nitroginio e da merado-

logia de uso de N. 0 numero de trabalhos em metodologia de uso

permaneceu mais ou menos constante com o passar do tempo. O autor

cita também que urna das principals limitaçôes do uso de 15N como
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traçador é o SGU alto preço e que existe una grande necessidsde de

seram desenvolvidos novos métodos qua posaam simplificar e rec'jzir

o custo de experimentos com bal isótopo.

BURRIS (1942) foi o primeiro a dar uma descriçëo cor.rlsta

de um expérimenta utilizando N em fixaçâo biológica. Utiiizcndo-

-ss do sistema indicado na Figura 1, a de culturas puras de Azoto-

baçJLQJi vi.wiZa.ndU, mostrou que o âcido glutâmico continha maior

teor de N apos 90 minutos de cxposiçao a uma atmosfera contendo

40% de O_ e 60% de N- enriquecido a 35% em N.

BURRIS et aVii (1943) provaram que a fixaçâo de N_ em legu-

minosas ocorria nos nódulos c que o nitrogênio fixado era rapidereri

te translocado para a parte aérea das plantas.

STEVENSON (19S8) utilizou-se de um sistema como a incicsdo

na Figura 2 para testar a fixaçâo de nitrogênio atmosférico en

tas nâo noduladas.

D âutor utiliznu-se das mais v/ariadas conbinaçÔGS ne. osrcsn

tagem de I\L e 0? na atmosfara utilizada, no enriquecimento em N

e no tempo de céda sxperïmento. As espécies vegstais utilizädas t sm

bam 'foran mui cas.

R0S3 cl- al'i'i (1964) construiram uma camera de cresci;-=.~ro

père sstudcs de balanço de nitrogênio. Um esquema é apresentedo na

Figura 3.

Utilizaram-se de tal câmara para estudo de fixaçâo Iriclf-i-

ca de IM em VhcizoZubi, cuOiopuApuSKUib. Em tris expérimentes Isvaiss

a efeito utilizaram~se de N_ enriquecido a 4,1; 3,4 e 7,1% a= "~N,

entrando o mesmo na proporçâo de 18, 29 e 16% da mistura gssesa,

respectivamente. Os resultados abtidos foram significativos. Os au

tores sugeriram também outros tipos de experimentos para os quais a

câmara poderia ser utilizada.
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Figura 1 - Sistema utilizsdo por BURRIS (1942) para estudo ds fi-

xaçào ds nitrogênio em Azo£oba.cXe./L.

1 e 2 - conexôes de borracha

3 e 4 - filtros de algodâa

5 - torneira de conexao para o vacuo
15

5 - ternira de sdmissëo ds gâs conter.do A 'i^

7 - manômetro de msrcûrio

8 - "trap" para congelamento de vapor de Hg

9 • bomba peristaltica

10 - vidro sinterizado

11 - "trap" contendo cal-sodada para absarçlD ds CDO



.8.

:•• ...**...&.-*.

Lgjra 2 - Sistema utilizado por STEVENSON (1948) para teste ce

fixaçâo ds nitrogênio atmosférico em plantas r.äo -odj-

ladas.
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T*-J f 1)1) " *

Figura 3 - Cânera de crescimento utilizada por ROSS et alii

A - ci lindro de "Perpex"

fi - "0" ring

" - Espiraip pare condensaçâo de l-̂ Q

D - Cclstor de H_0 condensada

E - Sifâo

F - Ventilador

G - Tubulaçao do ventilador

H - Magneto do ventilador

J - Microqueimador de H.,

K - Filamento de igniçio

L - Tela metâlica
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OGHOGHORIE S PATE (1972) estudaram o transporte de nitrogi-

nio em ervilha (P-cóum OAucuss, L.), ut.ilizando-se de atmosferas con_
15 ~

tendo 20% de 0- e 80% de N_ enriquecido a 35% em N. As plsntas
erain colocadas em kitassatos conforme indica o esquema na Figura 4.

RUSCHEL et alii (1974) utilizàram-se de um sistema seoelhar^

te ao descrito anteriormente para estudos de fixaçao biologies de

N_ em cana-de-açûcar.

15
DELWICHE & WIJLER (1956) estudaram a fixaçao biolôgica de

N em solos da California, variando as condiçôes de pH, nivel de

substrato e tensäo ds oxigênio.

MAYLAND & MoINTOSH (1966) forneceram dados sobre fixaçio de

longo

3% de

I\L em gramineas de deserto. As plantas e ram incubadas por

tempo, em um dissecador contendo 74,8% de N_ enriquecido a 0,5
15
N, 4,9% de C0 , 20% de 0 e U,3% de Ar. 0s resultaoos consegui-

dos foram significativos.

Varios sao es autores que trabalharam com nódulos destscados

e raizes noduladas de plantas leguminosas ou nào, para estudsr di

versos aspectos da fixaçao biolôgica do nitroginio atmosférico. 3en_

tre eles poderfamos citar: APRISON & BURRIS (19S2), BECKING (1365),

HARRIS & MORRISON (1958), BOND (1961), BURRIS et alii (1955), BOUD

S MAOCOHIŒILL '1955), KLUCAS & BURRIS (1967), MACHATA et alii (154?)s

MURFJSOn (TSei), ÜAGEE & BURRIS (1954), RAGGIO et alii (1959), TOVE

et alii (1950), VIRTANEN et alii (1954) e VIRTANEN et alii (1955).

15

Quanto ao estudo das variaçoes naturais de N, varias seo

os pesquisadcres que a ele ja se dedicaram e podemos dizer q:js a-

tualmente é grande a tendincia para pesquisas neste carnpo.
14 15

NIER (1950) determinou a relaçâo N/ N no ar atmosférico

como sendo constante e igual a 273.

DOLE ét alii (1954) estudaram a composiçâo isotôpica do ni-
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"plasticene"

tampäo de borracha

nódulos

sclucäo nutriU

v a sem nitrDge-
nio

Figura 4 - Arranjo experimental utilizado por OGUOGEORi^ & PATE

(1972) para estudos ds transporte de N em ervil1"^.



trogënio atmosférico a varias altitudes näo encontrando

significativa.

HOERING (1955) estudou a variaçao natural do
15

.12.

variaçao

N em diver-

sas àubstâncias, tcmando como padräo o N-, atmusférico. Os resulta-

dos sâo apresentados em termos de S N /oo de variaçao, e estao

dentro de uma escala que vai de -13 /oo até +13 /oo.

PAEWEL et alii (1957) estudaram a variaçao naturel do N

em diversos materials com o objetivo de ter alguma idéia sobre a

magnitude da variaçao. 0 padräo utilizado foi o N_ atmosférico do

quai o 0„ era retirado por meio de uma soluçâo de pirogalol.

• HOERING (195?) estudou a composiçâo isotôpica dos ions emô-

nia e nitrato em âguas de precipitaçio, levando em conta o efeito

isotopico causado pela faisca elétrica quando da fixaçâo do N_ at-

mosférico através de descarga elétrica.

HOERING & MOORE (1358) estudaram a composiçëo isotopina do

nitroginio em geses naturais e óleos e também os processus que psde_

riam causar fr<cionemonto dos isotopos de nitrogênio em tais gssES.

JU1JK å S'vEC (1958) detarrninaram a corriposiçëo isotôpica c!a

f\'2 etnosfsricn s da N'_ proveniente de gases conprimidos ce vérias

fontes.

DZLWAŒE & STEÏIJ (1970) estudaram o fracionamento iscrcpico

do nitrogênio que ocorre em perfis de solos e em reaçôes micra^iDlc

gicas tais coma fixaçâo simbiótica.e assimbiótica de N„ atno.'flri-

co, nitrificaçâo e denitrificaçao.

KOHL et alii (1971), através da determinaçâo do ô1 IM /co do

ion nitrato em âguas superficiais e om âguas de drenagem de um cam-

po cultivado corn milho, analisaram a quantidade de nitrato prove-

niente de fertilizantes e que era descarregada em âguas superfi-

ciais.
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FEIGIN et alii (1974a) estudaram a variaçâo natural do
15
N

de nitratos mineralizados durante a incubaçâo de diversos solos. _A

presentam alguns valöres de ô N para nitrügênio do SOIG e ds plan-

tas.

15,
KCHL et alii (1973) estudaram a variaçëo natural do ~ N em

plantas de milho e no solo apos a aplicaçâo ds um fertilizaite ni-

trogenado.

SHEARER et alii (1974b) desenvolveram um modelo matemâtico

para estudo do fracionamento isotópico qus acompanha as transforma-

çoes do nitrogênio no solo.

FEIGIN et alii (1974b) estudaram a concentraçâo B O 6 i\l /oo

do nitrato presente em solos, como funçâo da profundidade e do tem-

po.

HAUCK (1973) comentou as possibilidades ds uso e as dificul

dades enr.ontradas no emprego da variaçâo natural do N para estudo

de sistemas biolôgicos.

Vérios outros autcres trabalharam em problemas envolvsndo a
15

variaçâo natural do N ou o fracionamento isotopica do nitrôgsnio

em sistemas tiolcgicos. Podemas citsr: HOERING (1956), BOWEïï (2950)

ROERING et alii (I960), CHENG et alii (1964) e HAUCK et alii (lècb).

S3br= s nstodolügia de uso do N enccntranos na litsretura

diverses ~ret>aJhos, dos quais citaremos os seguintes:

EREtWSE (196&) discutiu a metodclogia e os detalhes snvcl-

vidos na anâlise isotôpica de nitrogênio do solo.

3ERGERSEN (1973) discutiu os problemas e cuidados a sersm

tornados no uso de N em experimentos de fixaçâo biologica de N_.

RTTTEN.3EEG (1946) descrevsu um método para preparo de amos-

tras para anâlise isotôpica de nitrogênio.
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PROKSCH (1969) apresentou uma comparaçâo entre os métodos

de preparo de amostras ds Dumas o Ritteaberg para anâlise isotópica

de material vegetal.

FIEDLER & PROKSCH (1972) descreveram um método de determina_

cao de N total através da medida da pressao do gas liberado em uma

combustäo de Dumas. A pressao era medida no sistema de admissäo do

espectronetro quando D gas era admitido para analise isotópica.

RENNIE & PAUL (1971) descreveram a metodologia e técnicas

por eles empregadas para estudos de nutriçâo e fisiologia de plan-

tas com o auxflio de 15
N.

TRIVELIN et alii (1972) descreveram a metodologia utilizeda

nos laboratórios do CENA para preparo e analise das amcstras de ra-

terial contsndo N.

BURRIS (1974) descreveu os métodos por ele utilizados para

estudos de fixaçâo biológica de N~ atmosfirico.

BREMVER ei alii (1966) discutiram a probabilidade de -'ra_i£

namento isotcpico sm reacöes do ciclo de nitrogênio e os pcssfv=is

erros que ocderso sxistir dentro da metodologia de trebalho ccri

!'!, devido ar. fracionamento.

HAliCK & EREW1ER (1964) discutiram a metodologia utilizsria em

estudos ne nitroginio do solo com o emprego de N. Apontararn os

possfveis fracionamentos isotópicos e as fontes de erro no prepare

de amostras.

SHEARER et alii (1974a) apresentaram dados sobre a precisêo

com que pede ser medida a variaçio natural do N em soles, fertili^

zentss e produtos quîmicos.

HAUCK & BYSTRON (1970) fizeram uma revisâo bibliografica S£

bre as diversas possibilidades de uso do N em estudos do ciclo do

nitrogênio.
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3. MATERIAL E MÊTODO

3.1 . Kdterial

3 .1 .1 . Sementes

Foram uti l izadas seroentes de fe i jäo da varisdads Cari.ozn for

nscidas pslo S&tor da dicrobiologia do Solo - CENA.

3.1.2. Inoculantes

Os inoculantes utilizados foram também fornecidos pelo Se-

tor de Microbiologia do Solo - CENA e foram:

a. inoculante 127K.14 - isolamento proveniente do IPEACS - Km47,Rio

de Janeiro.
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Li. inoculante 127K.17 - isolamento proveniente do IPEACS - km 47, Rio

de Janeiro.

c. inoculante COI - isolamento feito pelo Setor de Micrcbiologia

do Solo - CENA.

3.1.3. Vasos de plantio

Foram utilizados sacos e vasos plasticos cheios de silica

esterilizada em autoclave.

3.1.4. Soluçâo nuti'itiva

As plantas sofreram irrigaçao diaria com urna soluçâo nutri-

tiva sem nitrogênio cuja composiçâo foi a seguinte (NOBBIS, 1564):

10ml/l soluçâo

10ml/l soluçâo

10ml/l soluçâo

10ml/l soluçâo

Micronutriente: 0,5 ml da sol.

estoque por litro de sclu^io

0,5 ml GO estoque por

de soluçâo

I
II

III

IV

v

- KC1

- K2HP04.3H20

- CaSO .2H„0

- MgSO4.7H2O

- a. CuSO45H?D

b. ZnS04.4H20

c. HnSO .4H 0

d. [NH4l2no04

e. H„BO_

0,00211

0,00211

0,00411

0 , 0 0 2 M

0,02ppm

0-, 05ppm

0,05ppm

0,005ppm

0,25ppm

VI - ss. sulfetc de ft-:rro 0,5%"1

b. Scidj citrico 0,5% j

hers se préparer misturou-se primeiramente I, II e IV, ds

pois adicionou-se V e VI e por ultimo III.

Servindo coma "starter" para alguns casos em qus.as plantas

spresentaram deficiência de nitrogênio foi utilizada uma soluçâo de

nitrato de arn5nio a 1%, colocando-se cerca de 5 ml da soluçâo por

vaso.
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3.1.5. Espectrometro de massa utilizado. Noçoes gérais e

princîpio de funcionamento.

As anâlises isotópicas foram feitas em um espectrômstro de

massa Atlas-Varian modelo CH-4.

De uma maneira gérai um espectrometro de massa é canstitui-

do de 4 partes basicas, Indicadas no esquema da Figura 5.

• 1 • • 1

Sistema

de

Admissâo

I
i

L

Fonte

de

Ionizaçao

Analisador

i
i

ALTO VÄCUD !

Detector

Figura 5 - Diagrama de blocos de um espectrometro de massa (BUC ATTI
et aliit 1974).

3.1.5.1. Sistema de admissâo

c o sisteme através do quai a amostra a ser analisadSjcarve

nientemente prsrjsrada, é introduzida na câmara de ionizaçao. 3 va-

cua pera este f.istema gerslnsrite é obtido corn auxllio de unie torrca

d= vacua i-Gtatlve e uma bomba de difusio a óleo ou de mercûrio. 0

espectrômetro usedo possui dois sistemas de admissào, ou seja.~ o da

fluxG viscoso s o de fluxo molecular.

a. Sistema de edmissâo ds fluxo viscoso - é utilizedo para sc-ià-

sào de amostras nas quais se prétende determinar pequenas veris-

çôes nas concsntraçôes isotópicas. A amostra é comparade ce- um

padrâo cuj& composiçâo isotôpica absoluta é conhecida. f necss-

sario que o fluxo seja viscoso para que a composiçâo isotôpica

dos reservatorios näo se altere com o escoamento. Na Figura 6

vemos o esquema de tal sistema.
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Vacuo

Figura 6 - Sistema ds admissâo de fluxo viscose

b. Sistena de adv.issäa da fluxo molecular - i utilizado para in-

trodujao ris e;~03trss das quais :=e deseja analisar a comausicäo cs

gasst e na Jstsrrninacäo dd abundäncia isotopica absoluta. En um

f luxa mcîi3c:uj ar nao ocorre a discriminaçâa dos componsntes psla

viscosiriede, embors haja fracionamento para moléculas de cifsrejn

tes rr.assas. Para que a composiçâo do gâs no reservatório nac S3

altere significativamente durante a anâlise, é necesséric que

este reservatório seja grande. Embora sofra o fracicnarrer.to ci-

tado, o gas na fonte terri composiçâo praticamente igual à do re-

servatório, pelo efeito contrario causado pelo sistema da bombea_

mento. l\la Figura 7 vi-se um esquema deste sistema.
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Ô
rianometro
de membrana

\ /

T
Fonte

de
Ions

\ s\

Vacua

R
. - 6

Amastre

."irw^rs / - Er.qupma :in sislema rfe sdmissio de

fluxo molecular.

~° = Vâlvulas de a l t o vscuo.

R = Reservatorio ds amostra.
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3.1.5.2. Fonte ou câmara de ionizaçlo

É o local onde a amostra é ionizada. 0 espectrômetro usado

trabalha corn uma câmara ds ionizaçâo de impacto de elétrons. Na F_i_

gura 8 vemos um esquema dB urna câmara de tal tipo.

i r
I- c

- B

z A

-~\ :

lans

O OOmoleculas

Reguladar
i

CantrolB àa \joltacan-,

tis aceleraçla dos

fans

gas

Figura ô - Cânara de ionizaçâo por impacto de elétrons

Cumpre-nos dizer que a ionizaçâo existe para a arr.ostre s ps_

ra qualquer outro gâs existente na câmara, razâo pela quai o vâcuo

nesta regiäo deve ser da ordern de 10 mm de Hg, a fim de elirr.inar

possfveis interferências.

Os elétrons emitidos pelo filamento aquecido sâo acelerados
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e penetram na carnara, ionizando as moléculas ou âtomos do gas. Os

ions säo acelerados pelas plaças aceleradoras A, B e C que estäo

a um potencial negativo em relaçâo a câmara. Estas plaças tem a

funçao de puxar os ions formados, focalizâ-los e introduzi-los no

tubo analisador.

3.1.5.3. Sistema analisador

É o sistema no quai o feixe de ions é introduzido e sspara-

do em seus diversos componentes de diferentes massas (Figura 9).

Sabe-se que quando um îon de massa M, carga q e acelerado

por urna diferença de potencial V pénétra num campo magnético de in-

tensidade H, numa trajetôria normal as linhas de induçao deste cam-

pu, ele descreve uma trajet.ória que é um arco de circunferëncia, eu

jo raio r esta definido na aquaçâo abaixo (DUCKWOBTH} 1950):

— = 4,82 x 30 6r2 Ho/Vq i (i)

onde:

1*1 = massa do fon em uam

q = carga do îon medida em termos do numéro de elétrons

r = raio de SLrv/atura em cm

H. = i nter.Eicâ E ao campe megnético medida em Gauss

V = pctencial es aceleraçâo medido em volts

Ss as pdrtfculas forem ionizadas de tal forma que q = 1 8

se V e H forem constantes, vemos pela equaçâo (1] que o raio c==cri

to sera proporcional à raiz quadrada da massa M. Se ajustern-n.-- ccjn

venientemente V ou H ou ambos, poa^remos fazer com que particules

corn diferentes massas descrevam um raio r bem dsfinido penetrando

num sistema de detecçâo.

Hergog demonstrou que um setor magnético, além de separar



1 - Fonte de ion
2 - Coletor
fi - magneto
r - 22 ,9 cm

m

F i g u r a 9 - Slul'nm.i anol. l Hi idnr ,|r< r,c:l.'ir n.ntïnôt dû CGo



.23.

ions em funçâo da razâo M/q, promove uma focalizaçio dos nesnos. 0

sistema analisador do CH-4 é constitufdo por um setor r.agnstico ûs

60 com um raio de curvature do feixe de ions de 22,9 cm.

3.1.5.4. Sistema de detecçâo

Neste sistema os feixes de fons de massas distintas sâo co-

letados e suas intensidades tnedidas.

Os métodos de medida utilizando coletor simples ou coletor

duplo estâo descritos em 3.2.7.1. e 3.2.7.2..

3.1.6. Fonte de 15U

15
0 I\l estava originalmente na forma de sulfato de emoneo

j f (VH.l-SO.J snriquecido a 5,01% em IM. 0 material foi fornecido

ao Setor de Ciincias do Ambiente do CENA pela Agincia Internacional

de Energia Atomica.

3.1.7. Amostra de referêneia utilizada

^i utilizado coma referêneia para nedida de varieçëo na rs
15

leçao "K/ K o g;S nitrogenio puro de um cilindro, cujs eneliss

prévia, p=lo 'P-itoao ds coletor simples, revelou uma abundancia iso-

topica sbsolLtfi de 0,358 âtorras % de N.

3.2. Mëtodos

3.2.1. Inoculaçao e plantio das sementes

As sementeSjantes de serem inoculadas, passaram por um pro-

cesso de esterilizaçao. Esta esterilizaçâo foi feita da seguinte

forma :

a. lavagem das sementes corn alcool absoluto por um tempo de 3 minu-

tos.
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b. lavagem com soluçâo de Q-Boa a 10% por 3 minutos.

c. lavagens sucessivas oom agua esterilizada.

Em seguida as sementes foram inoculedas. Des cultures dos

VivLzobLum a serem usados como inoculante foi feita uma suspensio en

âgua esterilizada; as sementes förarn adicionadas a esta suspsnsao.

As sementes destinadas a tratamento testemunha nâo foram inocula-

das.

G plantio foi feito em sacos e vasos plâsticos com silica

esterilizada. Foram postas 10 sementes em cada recipiente. Apos a

germinaçâo, as plantas dos sacos plâsticos sofreram desbaste, dei-

xando-se 3-4 plantas por recipiente. Estas plantas eram cestinadas

aos testes de fixaçâo com plantas inteiras. As dos vasos plâsticos

nao sofreram desbaste e foram destinadas aos testes de fixaçâo sn

raizes noduladas.

As plantas sofreram irrigaçâo diéria com soluçâo nutritive.

A soluçâo utilizada esta descrita em 3.1.4. Em alguns casos da de-

ficiincia inicial de nitrogênio foram aplicado's cerca de 5 ml cor

vaso de uma soluçao de nitrato de amôneo a 1%.

3.2.2. Preparo de mistura de gases contendo N'2

n zcroai^-o do gas a ssr utilizedo foi, era princfpio. a 3 =

guints:

2J% ds Wo enriquecido a 5,01% em N

20% de 02

59,5% de Ar

0,5% de C02

Utilizou-se esta baixa concentraçao de N porque mesmo as-

sim o sistema enzimâtico que atua no processo de fixaçâo de nitrogë

nio encontra-se saturado (BERGERSEN, 1973).



3.2.2.1. Preparo do

0 15.N_ foi preparado a partir de sulfato

através de o>

(NaOBr) (RITTENBERG, 1946).

de
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ananeo

( NI-L)„SO através de oxidaçào do mesmo por hipobromito de sódio

0 preparo da soluçao de hipobromito ds sódio foi feito

acordo com TRIVELIN et alii (1973).

de

0 sistema utilizado para o preparo do ga"s pode ser visto na

Figura ID.

Passemos agora a descrever as operaç5es necessârias. Primei

ramente a quantidade de sulfato necessâria à produçâo da quantidade

desejada de gâs N_ foi colccada no baläo B. Depois de fechado foi

feito vâcuo no sistema inteiro com o auxilio de uma bomba de difu-

sâo a óleo C2) e de uma bomba rotativa (1). A torneira C pemùte

que seja feito vâcuo diretamente no baläo D.

Depois de feito vâcuo, fechou-se a torneira A e iniciou-se

a reaçâo de produçâo de I\L, pondo-se em contato o hipobromito corn o

sulfato através do funil E e torneira F. Deve-se tornar bastants

cuidado para evltar contaminaçao do gâs produzido, pelo ar at-os-^s-

rico. A rsaçë'j é a seguinte (RITTENBERG, 1946):

(NHJ^SO. + ZUaOBv
a ó 4 N2

3H2° H2S04

BRzWJEsi (1965) cita duas dificuldades no uso de taî

a. o hipcbromito decompôe-se facilmente em NaBr e CL

2NaOBv 2NaBr (3)

Isto pode ser evltado tomando-se o cuidado ds manter o reagente

a baixa temperatura, tanto na preparaçâo como na conservaçâo e

utilizaçâo. A adiçâo de 0,1% de Kl ao reagente também ajuda a

evitar tal dscomposiçâo.



Torneira

Atm.

Vécuo

Figura 10 - Sis torna utilizado para preparo do N .



b. a conversäo de amôneo a N por oxidaçâo com hipobromito nao

quantitatîva.
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é

Além disso, existe ainda o problema da possivsl formsçac ds

ôxidos de nitrogêniOje Br„ durante a reaçâo. Estes gases noden ser

eliminados condensando-os corn nitrogênio liquida nos "traps" [4)

D gâs produzido em D foi transferido para o baläo 0 atrsvés

da bomba Toepler (3), mantendo-se fechada a torneira C.

3.2.2.2. Preparo da mistura gasosa

A mistura gasosa tieve ter seus camponentBS na seguinte pro-

porçao percentual:

20% de N2

20% de 0

59,5% de Ar

0,5% de C02

Suponharnos que nosso balâo reservatório tenha um vci'jme de

2 litros. Entso os componenten da mistura devem ester na s=âui-,te

proporçâo volumétrica:

0,4 1 zs H-

3,4 1 d= D2

1,13 1 de Ar

a,<2± 1 ris C02

eu ainds, epreximedamente:

144 mm de Hg de N

144 mm de Hg de 0

423 mm de Hg de Ar

3,5 mm de Hg de CD

sendo a pressâo atmosférica, em Piracicaba, aproximadamente igual a

714 mm de Hg.
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Após serem conseguidos os 144 mm de Hg de N_, conforme esta

descrito em 7.2.1., adicionamos os gases restantes, na quentiriads

calculada, para fazsr a mistura. 0 sistama utilizado é moszrazD na

Figura 11.

Os gases foram admitidos até a quantidade calculada, o qua

se conseguiu pela simples leitura de pressäo no manômetro de nercû-

rio.

É algo diffeij obter-se uma misiura em que seus componentes

estejam na prDporçâo realmente desejada, uma vez que o processo es-

ta sujeito a pequenos erros, tais como: •

a. possivel contaminaçâo da mistura pelo ar atmosférico, provsnien-

te de falnas humanas e vazementos nas linhas de vacuo utilizadas.

b. erro de leitura de manôipstro, uma vez que as aproximaçoes

grosseiras.

c. possivel liberaçâo de 0 pelo hipobromito.

3.2.3. Teste de fixaçâo em raîzes noduladas

sao

As plantas dos vasos plâsticos, com idade de mais CL m=~cs

30 dias, fcren colhidae, lavandci-ce as raizes cuidadosamente r be^a

rendo-as tia snrts aerea.

As rs-C;ss forain c.olocadas ern erlemeyers de 50 ml, s e<ra=-

tes s mistura ds gases, conforme indica o esquema na Figura 12.

Feito c vacuo, adimitiu-se a mistura gasosa nos erl=~e =r=,

comprimindo-se o gås do balio B com ague destilada, até que -cssr;

atingida a pr&ssäo atmosférica lida no manömetro de mercuric. -a

mesmo tempo coletava-se uma amostra do gas no baläo C. Esta anos-

tra foi analisada para controle da composiçâo da mistura gasosa e

do seu enriquecimento em N, em cada experimento. Sempre um erle-

meyer nâo sofria exposiçâo à mistura gascsa, permanecendo no ar at-

mosférico para servir de testemunha.
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Mistura ds gasss

I.

,'acuQ

Entrada ds gases

Hg

Fi-ura 11 - Sistema utilizado no preparo da mistura gasosa
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Figure 12 - ''-.rr'ïr.jo expérimental uti.lizado para testas de fi;•;£::

err. raizes noduladas.

A - Erlemeyer contendo raizes noduladas.

B - Balâo'contendo a mistura gasosa.

C - Balao de amostragem.

D - Agulha hipodérmica.

E - Pinças de Mohr.

F - Tubos de lâtex.
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Após 12 horas de incubaçâo a 28 C as amostras forsra secadas

em estufa a vâcuo, moîdas e preparadas para anâlise. 0 prspero das

amostras esta descrito em 3.2.6.I.. Em alguns casos as folhes a

caules também serviram como testemunha.

3.2.4. Testes de fixaçao em planta inteira

As plantas de sacos plâsticos, corn mais ou menos 30 dias de

idade, foram colocadas dentro de uma cimara e sxpostas à mistura g_a_

sosa por um certo perfodo de tempo. 0 sistema utilizsdo esta esque_

matizado na Figura 13. Um esquema detalhado da cåmara é mostrado

na Figura 14.

As plantas permaneciam nura perfodo luminoso de 16 horas por

dia; as 8 horas restantes elas permaneciam no escuro. A luz foi fo_r

necida pela bateria de lâmpadas Cl] que continha 4 lâmpadas frias

de 20w e 4 lâmpadas de tungstënio de lOOw cada. A tampa supsricr

da Câmara é feita de lucite e verificou-se que tal material nio

barra as principals faixas de comprimento de onda da luz importan-

tes para a fctossfntese. A energia fornecida pelas limpadas, rv.eii-

da com um fotonstro, verificou-se ser aproximadanente igual a 10-

-13% da ensrgia solar incidente ao nfvel do solo, em um dia de c:su

limpo de nes dn outubro. A distribuiçao espectral do conjunte ce

luzes s semsiMcir.te s da luz solar, diferindo apenas na regiâo do

verrpelno distante, que é meior para aquelas.

Depois de feito vâcuo no sistema a mistura gasosa foi trsns

fs rida de um rsservatorio de 12 1 para a câmara (21 coin o ajxilio

de uma bomba "Toepler". Deve-se tornar o cuidado de colocer-S3 um

"trap" msrgulhado em gêlo sêno, na linha de transferencia, para que

se évite a passagem de vapor de mercûrio da bomba "Toepler" para a

câmara, o que poderia ser prejudicial as plantas. A mistura gasosa

foi admitida até que o manômetro (3) Indicasse uma pressao ligeira-

mente inferior à pressao atmosférica.



Amostra

Paca a bomba "Toepler"
e reservatorio de gases

iiTorneiras de vacuo

-igura 13 - Arranjo experimental utilizado para testes ds

Tio fm plantas jnteiras.
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fundido

Figera 14 - Esquema da camara utilizada
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Em seguida inicia-se a circulaçâo da mistura gasosa no sis-

tema, com o auxîlio da bomba de diafragma (4); a mistura gesosa pe_r

manecs em circulaçâo durante todo o expérimenta, exceto no nonento

em que se procède a retirada da amostras para verificaçao äe ccmpo-

siçio e da concentraçao em IM da mesma; a quantidade de CO podera

ser corrigids, caso necessârio, condensando-o com nitrogsnio Ifqui-

do no "trap" (5], sendo o condsnsado eliminado através ds vâcuo. 0

"trap" (5) permanece, durante a maior parte do experimento} imerso

em âgua gelada, condensando o vapor d'âgua da mistura gasosa a fim

de que a atmosfera no interior da câmara nâo pcrmaneça saturada.

Ao fim do experimento a mistura gasosa é devclvida ao resBr

vatorio cnm o auxîlio de uma bomba "Toepler" tomando-ss novamente

o cuidado de colocar-se um "trap" imerso enn gelo sszo na lir.na para

evitar a passagem de umid&de para o reservatório.

As plantas sâo entâo retiradas da câmara, separadas en par-

te aerea e raiz e postas a secar em estufa a vacuo. Depois de se-

cas sào moidas e preparadss para analise.

Deve-se tomar rnuito cuidado corn a operaçâo do sistena c*es-

crito ecima, para éviter conterrdnaçoes da rnistura gasosa.

Cono 'cei'eT.uriha foram utilizados 2 tipas da plentas:

a. pierres zz~, rr.fzes nhn noduladas colocades nas nesmss cnd';"=5

qus u~a nrdulada, no interior da cambra.

b. plantes nuduladas ou nio, que permanecoram em atmos-sra nor-.al.

3.2.5. Coleta de No atmosferico

Com o intuito de calibrar o gas N de referêneia utilizatio,

em reieçao ao N^ atmosférico, procedeu-se a coleta do mesmo. 0 prin

cipal problema que aparece em tal coleta é a remoçao do oxiginio e

do C0_ da amostra, que poderâo interferir na anälise isotópica.
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Dois métodos fGram utilizados; assim, além da calibraçio do

padrao utilizado, pode ser feita uma comparaçao entre e validede des

mesnios.

3.2.5.1. Oxidaçao de cobre metal ico

0 cobre metâlico, quando na faixa de temperatura de 250 a

500 C, e na presença de 0 , é rapidamente oxidado a CuO (BSRGZRSEN,

1973).

HOERING (1955; 1956) e WERING & MOORE (1958) se utilizaram

de tal método para purificar N atmosférico e declarararn ser urn mé-

todo nâo isotopicamente fracionante. Utilizaram o gâs purificado

como padrâo em suas anâlises. Tal gâs, quando comparado com o pa-

drâo do "Bureau of Standards Isotope Reference", mostrou un erro da

ordem de 0,2 /oo.

0 sistema pars purificaçâo de i\J atmosférico aqui utilizsdo

é indicado na Figura 15.

Tal sistema foi construfdo originalmente para préparer aTcs

tras de carbone para analise isotôpica ds C. Foi modificedo pera

se prestar a puri-ficaçao de i\ln atmosférico com a adiçâo de "trea"

A. Este "tra-a" contén en seu interior limalha de cobre metalige,

ficando cirante o processo no interior de um forno [1] cuja texrpsrc

tura p:^s ciegsr aie 'iOO C. 0 vâcuo do sistena e conseguido co-n a

auxilio 35 urfi£. bonba ds difusâo a oleo (2) em série com urne onnrós

rotativa (3). 0 ar a ser purificado é admitido em B. A bonba "Tes

pler"C4] prooiove a circulaçâo du ar pelo sistema, e consscusrteT'en-

te pelo cabre metâlico aquecido, que é rapidamente oxidado pslc exi

genio do ar. 0 "trap" D permanece mergulhado em nitroginio lirjido

para haver condensaçao do C0„ do ar. Deixa-se em circulaçâo por

cerca de meia hora para garantir total absorçâo do 0_ e do C0?. A

amostra purificada é entâo retirada em C e levada para anélise.



ôj) Msdidor de vacuo

Cl)

1!5 - Slstr-'ina uti l izado para purificaçao dn N_ atmosfcrico atravÉr.

da •:<l ; If, g ."in du (lu not.al.lco.

CD
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3.2.5.2. Absorçao de 0~ por soluçào de pirogalol

Existem diversas soluçoes descritas na literatura cepazss

de ebJorver 0 ?. Assim, JUNK & SVEC (19S8) se utilizaran de une sa-

luçëo de ditionito de sódio G antraquinana sulfonato de sódio, co-

nhecîda corno soluçdo de Fieserj para absorçao de 0_ tio ar etmosferi-

ca.

PARWEL et alii- (1957) utilizaran uma soluçâo de pirogalol

pczra absorver 0 do ar atmosférico. Os traços rernanescentss eram

retirados por tratamento com fosforo branco.

0 pirogalol (1, 2, 3 benzenotriol - foi por nós

escclhido por ser um composto mais facilmente encontredo io ccrnér-

cio. A composiçâo da soluçao é a seguir.te fretirada do Handbook of

Physics and Chemistry):

12D g de KDH

5 g de pirogalol

100 ml de âgua

A soluçao, por ser fortemente alcdlina, garante a ecsc-rcsa

do CD âtrnostérico tatnbem.

Ceres- rie 20 ml desta soluçao foran eclocados err, um tubo.nurn

sr.;:isr!te elr.srto. 0 tubo foi fechado G en ssguirfa egii.sdo Gui'c~t= u

ma hors. A anosrra foi entao transferida para um balâo, cem-j fos-

tra a Figura 18 e levsda para snâlise. Tornou-se o cuidado de fôzer

o congelementa da amosti-a em nitrogênio lfquido para éviter a entra

ds ds vapor d'égua no espectremetro.
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Vacua

Saluçao de
Pirogalol

Balâo de
arnostra

Figura 16 - Arranjo experimental utilizado para transferincia da

amostra

3.2.6. Preparo das amostras

Dois -orsr; os métorios aciui empregados para o preparo -:~s s-

mostras cara arslise isotópica ds N„: o métorio de Dumas riodi-lcedo

s o nétodo de oxidaçâo da amSnia por hipobromito de sódio.

3.2.6.1. Método de Dumas modificado

É uma modificaçao do método de Dumas. No método cr

o N_ liberado pela combustâo de uma amostra eiti presença de Cu

lstado en um nitrômetro.

_• 3 CO

PROKSCH (1969) e FIEDLER & VROKSCH (1972) utilizaram o méto

do de Dumas modificado obtendo bons resultados. Tal método foi des-

crito por TRIVSLIN et alii (1973). Possui a vantagem de converter

diretamente N combinado em I\L.
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D material a ser analisado, depois de seco e pulverizado, é

pesado em quantidades de acordo com o tipo de anâlise isotopica de-

sejada. É em seguida colocado em tubos especiais de vidro pirex

(Figura 17a.) juntamente com quantidades determinadas de CuO e CeO;

a propcrçào é a ssguinte: para cada 1A0 mg de amostra juntam-se 1,5

g de CuO G 1,5 g de Cad. 0 óxido de câlcio, antes de ser uiiliza-

do, dsve ser aquecido a 1000 C durante cerca de urna hora, para que

ocorrs total recuperaçâo do CaO (PROKSCH, 1969). Os tubos sâo en~

tao levados a um sistema onde sâo evacuados até uma pressao resi-

dual da ordem de 5 x 10 mm de Hg. 0 sistema de vacuo aqui utili-

zedo perrnite o manuseio de 12 amostras simultaneamente. Apôs atin-

gido o vacuo desejado os tubos sao fechados na regiâo do estrangula

mento indicada na Figura 17a. corn o auxîlio de um maçerico. A Figu

ra 17b. mostra como ficarâ o tubo apôs esta operaçao.

Os tubos fechados säo e m seguida levados a combustëo ein urn

forno de temperatura controlada, obedecendo-se ao seguinte critério

para o aquecimento (Quadro II), por causa do râpido aumento de tem-

peratura do forno.

Ternperatura ( C) Tempo (horas)

200

25Ü

3G0

350

40Ü

450

500

550

1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

6

Quadro II - Critério estabelecido para equecimento e combustäo da

amostra pelo método de Dumas modificado.
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igura 17 - Tubas de vidro utilizados no preparo de amostras pelo

método de Dumas modificado.
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Os tubos de amostra, apos resfriamento, sao colocadoc em t_t£

bos especiais CFigura 18], que sào evacuados até 5 x 10 mm de Hg

para eliminaçëo do ar em seu interior. C N_ contido no tiCc ós a-

mostra passa para o tubo da Figura 18 pela quebra de sua extre-dda-

de inferior, construfda especialmente para este fim.

A linha de vâcuo utilizada é mostrada esquematicaments na

Figura 19.

Q principal problema que pode ocorrer neste mitodo é a corn-

bustäo incompleta da arnostra que pode levar ao aparecimento de reta

no e oxigênio no gâs liberado (FIEDLER & PWKSCR, 1972).

3.2.6.2. Método de oxidaçlo da amonia por hipobromito de S£
dio

0 método em questio envolve duas etapas:

u. conversäo de N combinado para amônia, feito pelo método de Kjel-

dahl.

b. conversao da amonia para N_ através de nxidaçâo cam hipebromito

de sódio.

0 método foi desenvolvido originalmente por

(1946), sofrendo depois diversias modificaçôes, sempre com o i--tui to

de melhora-lo. 0 mitodo aqui utilizado é o descrito por 5?E!£;ER

(1965).

-s. Conversas •;• '-i conbinedo em amonia - utiliza-se o métten ^s

Kjeldahl au upa de suas modificaçôes. A materia seca (emostra),

dspcis de mcifda e pesada numa quantidade suficiente para ss can-

seguir a quantidade de gâs necessaria para analise é coi2-=cs sm

urn baläo de Kjeldahl, juntamente com cerca de 7 ml de û ,= "!_: -

çào digestora cuja composiçâo é a seguinte:

175 ml de hLQ destilada

3,6 g de Na2Se0 Ccatalizador)

4,0 g de CuSD4.5H2D [catalizador]

48,5 g de K2SO4

200 ml de HjSO concentrado
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Figura 18 - Tubos utilizados para expansäo do gâs obtido na combus

tâo de Dumas.



Medidor de
vâcuo

[1) - Bamba de difusâo a óleo.

[2]'-Bomba mscânica ratativa.

(3) - Tuba ..de; preparo de amostra.

l"i.f;ui'ci 10 - fju v.'ir.i.io utiUzado nu propjro de amostras.

-c
CO



.44.

A amostra é digerida a quente Ccerca de 300 C] por um tempo de

16-20 horas. Para tempos menores que estes o digerido pode con-

ter impurezas volâteis que serao carregadas juntamente ccm c NH

na destilaçâo e contaminaräo o N_ liberado na reaçio de oxida-

çio. Estas impurezas poderâo originar ions de massa 29 e/cu 31

[metilamina) e 45 (etilamina e dietilamina] que poderao ir.fîuen-

ciar erroneamante o resultado das medidas isotópicas de [\!_ (RIT—

TENBERC-, 1946).

Durante a digestao o nitrogênio CDmbinado é transformado em amô-

nia. Caso o material em estudo contenha•nitrato, este nâo sera

transformado ern amônia; para que tal aconteça é necessârio qua

seja feito um pré-tratamento da amostra com âcido salicilico e

tiossulfato (BREMNERj 1965).

Em seguida, o digerida é tratado com alcali, no caso socis IBM,

havendo liberaçio de NhU que é destiladu par arrastamento com va

por d'âgua e recebido em uma soluçâo de âcido sulfûrico Q.05N.

Sempre se utiliza âcido em excesso para garantir total absorçëo

do NHo e fornecer um meio âcido no quai o sal amoniacal fornedo

é estâvel.

A soluçâo de sal amoniacal assim formada, depois de sofrsr svepo

raçao para reduçao de seu volume, passa para a etapa seguints eue

é a oxidcç-;c da amônia pelo hipobromito de sódio.

Conversas zs anônia para N_ - 0 principio basico ca tal iracss

so esta deàcrito em 3.2.2. [equaçâo 2), assim como os problemas

eus poderâo surgir.

A amostra e o hipobromito sâo colocados no tubo de Rittsnrzsrg

[Figura 20) em ramos separados. 0 tubo é evacuado para eus se

eliminem c er do seu interior s os gases dissolvidos na a~oi~ra

e no reagente. Feibo o vâcuo, a amostra é posta em contât;* corn

o hipobromito, pela simples inclinaçâo do tubo, havendo libsra-

çâo de l\!2, que é levado para anâlise. Deve-se tornar o cuidado

de, antes de se admitir o gas no espectrometro, fazer um congela
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Figura 20 - Tubo de Rittenberg utilizadD no prépara de a

mostras pelo método de oxidaçao da srnônia pe

la hipobromita de sôdio.
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menco do tuba de reaçâo em nitrogênio liquido, evitando essim a

entrdda dG vapores de égua e/ou brorno no aparelho.

3.2.7. Analise das amostras

As analises foram analisadaô no espectrômetro de massa por

2 métodos: utilizando coletor simples e utilizando coletor duplo.

3.2.7.1. Analise isotopica utilizando coletor simples

Neste tipo de analise, o gas a ser analisado e introduzido

na câmara de ionizaçâo do espectrômetro de massa através do sistema

de admissâo de fluxo molecular. Na câmara de ionizaçâo sâo fc~a -

dos vârios ions, dos quais nos intéressa a medida dos de nûmsro de
15

massa 28, 29 e 30, para calculo da concentraçao em IM da ermstra,

e os de numero de massa 32 ou 40, para sabermos se a arnostre foi

contaminada pelo dr atmosférico. Neste caso, o feixe de ions é de-

tectedo por urn unico coletor, amplificado a medido atrsvés de um re

gistrador.

Variendo-se a intensiddide do campo magnético analisecur cari

segus-se que icns de diferentes massas penetrem no coletor s sŝ ani

registrados en forma ds picos, fornecendo um grâfico que cnerpanos

espectro as m-^ses.

Ac procuto da altura em mm de um pico pela sensibili-ads do

rsgistrsdoi- en volts, denominamos intensidade do pico. 0 ceiculo

da concentreçao em N de uma amostra baseia-se na me did a c= ir.~sn-

sidade dos picos, como veremos adiante.'

Cumpre aqui dizer que antes de se procède^ a analise s ~s-

cessârio que seja determinado o "background" do aparelho, ou seja,

é necessario que seja feita uma varredura dos picos de intéressa ,

sem que seja admitido gâs na câmara de ionizaçâo. Do valor da in-

tensidade do pico na amostra devera ser descontado o valor da inten

sidade do pico correspondente no "background".
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A concentraçao em atomon % de H em uma amostra e defiriida

por:

A„15n n9 de âtomos de N

n? de âtomos de II + n9 de âtomos de N
'•<• ICO . . (4)

A% ~ — l i a 14 i rjï 2/ i rïsiJT x ' " " " '

ou ainda:

AZ]SN = T^ + 2lM x 100 (S)
2(I28 + h9 + I30)

Para urns smostra de baixa concentraçao em M, a seg'ji-;ts

reaçao de equilfbrio torna-se importante (RITTENBERG, 1946):

:4:;2iN + 15N15N = _ = 2 14N15N •?}

onde a constants de equilîbrio à temperatura ambiente tern valor -2-

proximsdamente igual a 4.

!14„15„]2

WN) [16N25N)

A partir das equaçôes (5) e [B) consegue-se demonstrar que:
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15,
N

100
(2-d 14 )

I1*

m no)

ou ainda:

29

200

2R + 1

Desta maneira, para amostras com baixa concentraçâo en U,

nio hâ necessidade de se medir o pico 30.

Cono -fci dito antsriormente, os picos 32 ou 40 sia -.s.-idss

para sabernos se houve contaminaçâo da amostra pelo ar atmos-trica.

Esta contarr,ina^5O poderä levar a erros no valor dcterminado.

Cesc s. eiiostra esteja contaminada e necessario que ssja f=i

ta urra corrsgso. E3a é feita baseando-se na concentraçâo de ?\_, Q„

e A do ar arncsférico.
r

Depois de levada em conta a contaminaçaa, a equaçâc •' = ] fi-

A%1SN - 100

(I »o>.

28 am i

(I29)am *

f- Cont:

u Cont:

zo ur
(132}ar

(129>ar
(I32Jar

X

X

(I32>

(I32>

Cont.

Cont.

+ 1

... (12)
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onde:

fl_ 1 . = intensidade do pico 28 devido a amostra + czr.zatn:
28 jm + Cont.

naçâo
[I„n) „ intensidade do pico 23 devido a amostra + CDr.ten:
29 am + Cont.

naçâo

= relaçân entre as intensidades dos picos 28 e 32 para o är

32 ar atmosférico. Esta relaçâo é constante.

CI-^) Cont. = intensidade do pico 32 devido a contaminaçao.

Da mesrna maneira a equaçâo (6] fica:

A%2SN =
29 cm + Cont:

(T29)cœ ,,
Cont. +

28 am + Cont'.

(128>ar (I?J Cont. +

'-* 100

! l~23 cm -f Cont'. I32)ap 32

Em arïibos os casos a corrsçâo foi feita pela massa 32. 'JJS

casos de amostras praparadas pelo método de oxidaçâo por hiparrrcr-i-

to de sôdio, em que nio se tem certeza se o oxigênio presente <? de-

vido à contaminaçao pclo ar atmosférico ou se foi liberado peic hi-

pobromito, a correçao devera ser feita baseando-se no pico 40.

Este tipo de analise foi utilizado para se determinar a per
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centagem de N nas misturas gasosas utilizadas nos diversos experi_

mentos realizados, bem como para determiner a concentraçâo asrcsn-

tual de cada componente gasoso nas citadas misturas.

Para o caicuio da concentraçao percentual de edda coTiponen-

te gasoso na mistura, é necessârio que se leva em conta a difersnte

sensibilidade do espactrômfitro d>3 massa para Cdda espécie molecu-

lar. Analisaridn-se amostras de composiçâo conhecida, calculam-se fa

tores de correçào que deverâo ser multiplicados pelos resultados ob

tidos para a compaaiçâo da amostra era estudo, obtendo-se assim a

porcentagsm real de cada componente na arnostra. Ds fatores de cor-

reçëo calculados por CAMAUGO (1971) e por nes utilizados saa os se-

guintes:

H 0,980

o2 1,100

A 0,950

C02 0,995

3.2.7.2. AnSiise isotopica utilizando duplo coletor

Ests tipo de anélise geralmente é utilizado:

a. na dster^j'i=r:êo da variarso da razäo natur.5l dos isetepas ce ni-

treginio ce nasses 14 e 15.

K,

u. em trabalrca utiiizando ~'U como traçador, porern r.ùm baixas con-

centraçÔL=s.

c. ern traoalhos utiiizando N como traçador, porém com j;r. -czzr as

diluiçâo isotdpica muito grande (TRIVELIN et alii, 1973).

Neste mstodo os resultados sao dados em ô N /oo, cujo sig-

nificado vsremos adiante.

- 15 14 -
A modida da variaçao da relaçao N/ N e feita pelo método

do ponto nulo (McKINNEY et dlvi3 1950). Os ions de numero de massa



.51.

28 e 29 sâo coletados simultarisamente em coletores separados. As

correntes sao ampliadas independentemcnte, e uma fraçao do 3in3l

correspondente ao ion mais alundante (U_), de massa 26, é utilizaca

para anular o sinal produzido pelos fonc menos abundantes ['J„], da

massa 29, conforme mosfra a Figura 21 (VIEIRA, 1974).

A diferença U. - pU é medida e registrada (Grâfico 1], Co-A b
mo se utiliza o método de ponto nulo, teremos:

UA - P UB
= Q

ou

P = (14)

onde:

U. = corrente de ions produzida PBIO isótopo menos abundante
A

U_ = corrente ds fans produzida pelo isótopo mais abundante

p = fator de resist.ência pelo quai a corrente de ions do isctcpo

mais ebundente é multiplicada (0 < p < 1]

A enlise é feita comparando-se a amostra em estude r.zr,

trd toTi£Ga CCT>C pedrâo. A amostra B O padräo sao admitidos alt

demente na camera de ïonizaçao, utilizando-se o sistema rjR p-.c'.r.

de fluxo visccso (Figura 6).

Corn o padrao admitido faz-se urn ajuste do potencio"=~r- V5-

riâv/el (Figura 21] até que o traçado do registrador atinja LI~ D;-to

mais proximo pcssfvel de um referencial, no caso o zero do c-.-lifi-

cador A. Uma mudança de algumas unidades no potenciometro prüvnca-

râ um desvio no grâfico, que servira para determinaçâo da sensibili

dade da anälise em mm/l°/oo; anota-se no grâfico o novo numero do

potenciometro CGrâfico 1, parte a).
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/

o •

c
Figura 21 - dircuito de baianceamento para o métccia ie ser

nulo.
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Grâfico 1 - Grâfico obtido em uma anålise fsita pelo método de

duplo coletor.
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Lm seguida, admite-r>e a arnostra ajuslando-se o pctencióme-

tro para quo o trngado no grâfico fique o mais próxino pcssivsl eo

traçado oblida anteriormente para a reference a (padrêo]; sriGtä-Ee

o ntnero dû potBnciometro. Adinite-se o padraa e a annitra aitsrr.e-

damente por 3 ou 4 vnzes (Grâfico 1, parte b).

Para o cälculo do 5 /oo medem-ss as diotancias conforms in-

di cado no Grâfico 1 e tira-se a media aritmética dos valöres corre^

pondentes à anâlise propriamonte ditå e à doterminaçao da sensibili

dade da analise.

As =
ba + be + ds + de (IS)

Am=
(16)

ondn:

As = media de valöres a st:r utilizada para calculo aa sensibi j i.-acs

da ena Ii EG.

Am - media ån valöres a ser utilizada para correçêc do 5 /oo cttico

''O c?;-,'j on Gréfico 1, tereiTiOS :

,5 + 52,0 + 53,5 + 54,5
= 53,62 rm

. 11 + 22,5 + 1 9 „ _
Am = = 17,5 mm

Para o calculo da sensibilidade de anâlise, com os valöres

0,5456 p. Q,5466 do potenciometro, obtém-se um deslocamento médio

de 53,62 mm no grâfico (Grâfico la.). Entäo teremos:
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„o. 0,5466 - 0,5456 . n n
O /oo = ; x 100

0,5456

o°/oo = l,8'JC'/oo

Podenios agora calibrar a escala do papel registrador; o va-

lor acima obtido indica que urn deslocamento de 53,62 mm no gräfico
~ o - -

de registro corresponde a urna variaçao de 1,83 /oo na razao isotopi

ca. Entao, para uma varieçao de 1 /oo, teremos:

As (mm)
s = — 9/oo

SZ>62 = 29,25 mn/f/oo
1,83

(17)

0 valcr obtido em 1171 significa que, para un nesmo nünsro

do potenciômetro, un desvio de 29,25 mm da enostra em relaçèo se pa

drao é equivalente a um desvin de 1 /oo entre as mesmas,

0 velor 13 6 ' N /na da uma amostra en rtlaçâo a ,"na rrf^rin

cia é dede jo.-:

14 „15.,

14 14
U a

S4
14N14II) réf.

x 1000. . . (18)

réf.

ou

/oo -J2? '£î£^ X 1000 (19)

R'réf.
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onde R e R sâo os valöres obtidos no potenciômstrG de ajuste
am ref.

para a amostra e referência recpectivamente.

A equaçâo 19 poderia ser usada diretamente ceso es traçad^s

dos grâficos para amostra e referência ficassern numa mesrn a linha,

Como o que geralmento se obtém säo desvios da amostra p^ra a direi-

ta ou para a esquerda da referëncia, devera ser feita una correçeo

da equaçao (19) para obtençao do ô /DO real da amostra. Os desvios

para a esquerda da referência correspondem a valöres positivos, e

para aqueles à direita, a valöres negativas.

0 termo de correçao que deverâ ser somado algebricamente à

equaçào C19) é dado por:

„. Am ,o . .
Si - f /oo) (20)

onde:

An - valor absoluto da media aritmética dos desvios da amestre e~

relaçao a rsferencia.

S = sensibiîidade

Entâc s squeçâo [19] fica:

å
I5;f>/oG =

 R™ V f x 1000 + Si
ref

(21)

Fara nosso exemplo, temos:

Si ^ 17'50
 B 0,598

29,25

Substituindo os valöres encontrados na equaçào (21), tere-
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°' 5 5 D 3 - °'5*56

0,5456

x 1000 * 0,598

Ô15N°/oo = + 9,21

Este valor représenta quantos por mil a razâo 29/28 de una

amostra difere, para mais ou para menos, da referenda.

Por este mitodo faram analisadas as amosti'as de material ve_

getal provenientes dos experimentos realizados.

3.2.8. Modificaçio introduzida no sistema de admisseo de fijj

xo viscoso do espectrometro

D método de analise utilizando duplo coletor exige qjs a

prjssrj da amostra na câmara de ionizaçâo seja relativamente alca pa_

ra qua 1 f hamos urna boa sensibilidade de anâlise. TBIVELIIJ et alii

(1973) apresentam os seguintes dados, relacionando pressêo ds amos-

tra com sensibilidade de anâlise [Quadro III]

Vol. dO BóicD
c:n5

54

32

54

32

Pressao
mm Mg

70

114

107

180

Sensibilida
nm/l°/oa

21

27

27

43

Quadro III - Sensibilidade de anâlise em funçâo da pressie ze. a-

mostra (TRIVELIN et alii, 1973).

Para evitar o processo de transferencia de duas ou mais a-

mostras para um só baläo, descrito pelos autores acima citados, até
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conseguir-se a pressào desejada, introduziu-se uma modificeçao no

sistema de admissao do espectrômetro de mansa. Tal moci^iceçeo

permite que se aumente a pressâo de uma amostra, tornando rjss~=r=s-

saria a junçâo de duas ou nais amostras e possibilitando, Mrt=':Q,

um rnaior numero de repetiçôes por amostras. En alguns cases, po-

rém, foi necessârio que se juntassem 2 amostras, devido ao iaixG

teor de N total da mesma.

A modificaçâo introduzida é apresentada esquematicamenta na

Figura 22.

A amostra ou referêneia é colocada em sua respective entra-

da. Corno o sistema é simétrico, descreveremos as operaçoes de fun-

cionamento para o lada da amostra. Faz-se vâcuo no sisterna 6 3 a-

mostra é entao expandida, abaixando-se totalmente a coluna ds risrcü

rio da bomba "Toepler" manual [C). Isto se conaegue fazendo-se va-

cuo no balio da bomba através da torneira Cl). 0 volume da coluna

de mereürio é de cerca de 200 cm ,mais ou menos 4 vezes maior GL9 O

balâo de expansâo da amostra. Em seguida,fechando-se a tornsire C2)j

abrindo-se a torneira C3], e coin a torneira (1] abertö para e =tnos

fera, o gas é comprimido pela coluna de mercûrio. As esferes ca 5-

CÜ CD] no interior das colunas de mercûrio evitam que fia ja ce=s=?srn

do mesmo pars '..• sistema de admissao. 0 manômetro de mercuric (£3

se presta perf. a Isitura de pressäo da amostra. Desta maneirs z=re_

mos urn controls ds pressäo de amostra através da movimentaçâc da C£

lune de

A medida da pressao do gas N_ liberada por uma amostrs z-3-

paradd pelo método de Dumas poderå ser utilizada para a célcjlr do

teor de N total da mesma. Para isso é necessârio que ss cenneça D

volume do sistema de admissao no quai foi medida a pressäo e que se

tenha certeza de que a combustac da amostra foi compléta, ou seja,

todo o I\L foi liberado. As impurezas gasosas da amostra devem ser

reduzidas a quantidades desprezîveis. Uma vez medidaa pressäo, a
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Referenda

-—- Vacuo

Figura 22 - Mocificaçao introduzida no sistema de admissie üs

•fluxo viscoso.

A e B - Entradas do sistema de admissâo àz
espectromstro.

C - Bomba "Toepler".

D - Esferas ds aço.

E - Manômetro de mercurio.

Cl], C2) e C3] - Torneiras de vâcuo.
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percentagem de N na amostra é dada por FIEDLER & PROKSCH (1972):

%N =
(?73 + t) . VI

273 • 28

760 • 22,4
100 (22)

ande:

P = pressäo da amostra no sistema da admissäo (mm Hg)

V = volume do sistema de admissao mais tubo de expansäo (ml)

t = temperatura ambiente (°C)

W = massa de amostra (mg)

D volume do sistema de admissao mais o tubo dG expansäo po-

de ser previamente dstermincado utilizando-se quantidades conhecidas

de (NH^^SO^ como amostra. 0 sulfato produz I\I„ puro, quantitative-

mente, pelo método de Dumas., e a sua percentagsm de N é conhêcida.
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4. RESULTADOS t DISCUSSÏÏO

4.1. Precisao anaiïtica das medidas efetuadas

Como a quantidade da maior parte das amostras analiss~=s nac

permitiu um nûnaro de repetiçôes nnaior que 2, a precisao ânalf-i .:a

foi determinada pela anälise, em dias diferentes, de urna séritr de

amostras tomada como contrôle. 0 material ascolhido foi o fruto de

feijäo da variedade carioca. Foram preparadas 26 amostras pelo -s-

todo descrito em 3.2.6.1., e os resultados das anälises säo mostra-

dos no Quadro IV.
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Quadro IV - Rcsultado das analises de amostras de fruto de feijâo

da variedade Carioca.

Anno s tra Dia da nnélise S N /oo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IS

17

ia

19

20

21

22

23

24

25

26

20

20

03

03

03

11

28

23

26

01

02

07,

07.

11.

11.

06.

06.

06.

16.

18.

18.

18.

06.

06.

13.

13.

.09

.09

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.10

.11

.11

.11,

.11,

.11.

.11.

,12.

,12.

,12.

12.

12.

12.

12.

02.

02.

02.

02.

.74

.74

.74

.74

.74

.74

.74

.74

.74

.74

.74

.74

.74

.74

,74

.74

.74

,74

74

74

74

74

75

75

75

75

Média =
Desvio padrâo =

CV =

+ 24

+ 24

+ 24

+ 24

+ 24

+ 23

+ 23

+ 23

+ 24

+ 24

+ 23

+ 23

+ 23

+ 24

+ 24

+ 24

+ 24.

+ 23.

+ 24;

+ 24.

+ 24,

+ 24,
+ 24,

+ 23,
+ 23,

+ 23,

+ 24,
+ 0.

1,

,73

,31

.37

,25

,08

,75

,77

,79

,15

,11

,81

,70

,86

,75

, 14

. C'3

,52

,27

,12

,33

:ûS

82

,76

45

31

08
33
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Tais dados garantem-nos que, para amostras cujos desvios em

relaçào à referincia oâo da ordem de + 20 /oo, um desvia psdräo da
+

ordem de - 0,4 e representatives da precisao de cada emostra e'slisa

da.

Para o caso de amostras de 6 N /oo mais elevado, e cuja

quantidade nos permitiu serem feitas 3 ou mais repetiçôes, vsrifi-

cou-se que hâ um aumento no dtsvio padrâo dos resultadcs, cenforme

mostra o Quadro V.

Quadro V - Anâlise estatistica para diversas amostras possuindo

ô N /oo diferentes

Amostra
Numero de
repetiçôes

"N /OO (med)
Desvio
padrâo CV

Fruto

Folha

Folha

Folha

26

4

4

3

+ 24,08

+ 67,12

+ 334,87

+ 548,67

- 0,38

- 0,85

- 5,91

-11,34

1,5

1,3

1,3

2,0

Ncta-se que, para os quatro casos, o coeficiente de vsria-

çào dos resui^ados permenecs da mesma ordem de grandeza. Cc nr- c cas

ficiente de vgriaçeo pods ser tornado como urna niedida da precisso de

um e^perimsnto (G0MES3 1970), cremos serein perfeitamente .. validos

os resulrsoos por nös encontrados. As discrepancias observsdes

nos valöres de desvio padräo säo, provavelmentc, consequëncias de

erros de amostragem.

4.2. Anal i se de amostras de ar atmosfêrico

As amostras de ar atmosfêrico, coletadas pelos dois métodos

citados em 3.2.5.1. e 3.2.5.2., foram analisadas e os resultedos ob

tidos sâo apresentados no Quadro VI.
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ÇUADRO VI - Resultau'os das anälises de arnostras de ar strnosférico

12

03

04

04

06

06

09

09

10

10

Oxiddçâo

data

.11.74

.12.74

.12.74

.12.74

.12.74

.12.74

.12.74

.12.74

.12.74

.12.74

Desvio

de Cu metâlico

hora

12:00

20:00

11:00

17:00

12:00

16:00

12:00

17:00

12:00

17:00

Média

padrào

CV

ô15N°/oo

+ 16,88

+ 17,00

+ 17,20

+ 17,08

+ 17.-01

+ 17,05

+ 17,06

+ 17,07

+ 17,07

+ 16,95

= + 17,04

= ± 0,08

0,5%

30

31

01

01

Absorçâo por pirogalol

data

.01.75

.01.75

.02.75

.02.75

-

-

-

-

-

-

Desvio

hora

12:00

12:00

12:00

16:00

-

-

-

-

-

-

Média =

padrâo =

CV =

„15.,o ,
0 l\l /CD

- 16,73

+ 16,68

+ 16,69

+ 16,75

-

-

-

-

-

-

+ 15,70
i 0,08

0,5%

Media das 14 = + 16,95

Desvio padrâo = ± 0,16

CV = 0,9%

Gs dados acima mostram que nâo existe variaçâo natural tia
15 14

relaçao N/ N para o ar atmosferico, o que. esta de acorric CD^. O

que foi obtido por diversos autores (JUNK & SVSCS 1958j DOLE e i alii

1954; HOERING, 1955).

A comparaçâo dos resultados obtidos pelos dois métodos nos

mostra a existência de uma diferença que, embora pequena, é signifi

cativa. A razao para n aparecimento de tal diferença esta na possi
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bilidade de formaçao de CD quando se utilize o método de ebsorçêo

de Q2 par pirogalol (BERGERSEN, 1973). 0 método de oxidaçâa de Cu

metdlico torna-se, por esta razâo, mais seguro que o r-étodc ds eb-

sorçâo por piragalol, embora os resultados obtidos neste uizir>o a-

presentem uma boa repötibilidadB. Näo podemos estar certes d-3 z-cs,

caso usasdsmos soluçôes de pircgalol de diferentes idades, c =f=ito

causado pela formaçâo de CO fosse o mesmo, tornando a dar uma boa

repetihilidade dos valöres, uma vez que as soluçoes utilizers âpre

sentavam, todas, aproximadanente a mesma idade.

Para os dados apresentados, e considerando-ss as 14 emos-

tras juntamente, obtemos uma média de + 16,95 /oo, um desvio pa-

drâo de - 0,16 e um coeficiente de variaçao de 0,9%; pedsmes entâo

dizer que, dentro de um erre aproximado de D,2 /oo,os valöres obti-

dos em ambos os métodGs sâo validos.

l\lota-se também que c gâs utilizado como referêneia esté com
o - -

um desvio /oo muito negativo em rclaçao ao ar atmosferico. Sa to-

marmos como vsrdadeiro o valor médio das 10 amostras obtidas pela mé

todo de oxidaçâo de Cu metalico, teremos um desvio de - 17.ü-."1/oa p&

Tå o gas de referêneia em relaçâo ao ar atmosférico. Recomenasria-

mos, para trebalhos futuros, que fosse utilizado como referir^ia o

próprio er atTcsférico, ou um outro material qualquer cuja rsls^io
15 14 - ,

N/ N estejc proxima a do ar atmosferico.

4.3. Variaçlo natural do N em amostras de feijâo da varier

dade cari oca

Os rsEultados das anâlises de diversas amostras ds -si;le

da variedade carioca sâo mostrados no Quadro VII. As amostrss fa-

ram coletadas em 3 localidades, tendo também idades variavsis; una

mesma amostra foi dividida em parte aérea e reiz, ou folha, caule e

raiz. 0 gâs de referêneia utilizado foi o nitroginio puro de um ci

lindro, cujo ô N /oo em relaçâo ao ar atmosférico é dado em 4.2..
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Quadro VII - Resultados das anäliscs do diversas amostras de fei-

jâo da varicdade carioca

Idade
(dias)

Procedencia
N9 ds
Repet. [med]

Folha 1

Ï2ÎZ 1

Fo"ha 2

Ce j ls 2

-.i l 2 2

P.Aéraa 3

F.eiz 3

Roiz 4

Folha 5

Caula 5

Fo iha 6

Caule 6

30

3D

30

30

30

30

30

45-50

90-100

90-100

90-100

90-100

CENA

CENA

ŒNA

CEÙ'A

CENA

CENA

CENA

CENA

ITAPORANGA

ITAPORANGA

ITABERÄ

ITABERÄ

4

5

8

-r

3

2

1

3

4

5

4

4

+ 2 1 , 5 4

- 26,17

* 28,76

- 37,25

+ 35,42

+ 18,37

+ 23,11

+ 38,22

+ 25,55

+ 26,23

+ 25,17

+ 31,26

i5 14
Observa-SB qu3 existe uma variaçao da relaçao x H/ N dsn-

tro da propria planta, sendo que a folha geralmente apresenta um de_s_

vio, em relaçao a referenda, menor que n da raiz ou do caule, pro-

vavslrnente devido a um maior acûmulo de nitrogênio na mesma. A di-

ferença existente entre caule e raiz necessitaria de um numero maior

de dados para uma melhor interpretaçao.

Nota-se também que existe diferença entre plantas coletadas

en locais diferentes, e mesmo entre aquelas coletadas em um mesmo

local porém analisadas separadamente. Isto provavelmente é devido

aos diversos tratamentos a que foi submetida a planta, ou seja, ti

po de solo no quai esta instalada, ocorrência ou nio de nitrifica -
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deçâo neste solo, adubaçao e tipo de adubo utilizado. ocorrincia

fixaçao simbiótica, ütc..

Po^ém, o mais importante a ser observado é que, pare £~o=-

tras ds feijao da variedade carioca, coletados em condiçôes netu-

rais, a variaçao mâxima obssrvada, em relaçào ao gas referenda uti_

lizado, foi de + 33,22 /oo, e a minima foi de + 18,37 /oo, ou seja,
— o

existe uma faixa de variaçao de aproximadainente 20 /oo dévida someji

te à variaçao natural. Isto significa que, para cada experimsnto

realizado devemos ter testemunhas que sejam bem representativas pa-

ra estarmos seguros de que diferenças menores que 20 /oo entre tra-

tamento e testemunha nâo sejam dévidas à variaçao natural.

4.4. Testes de fixaçao com raTzes noduladas

Foram feitos 3 experimentos com raizes noduladas de fsijeo

da variedade carioca, utilizando-se diferentes composiçôes da nistu
15 - ~

ra gasosa e diferentes concentraçoes em N. As composiçôes des
misturas gasosas utilizadas podem ser vistas no Quadro VIII.

Quadro VIII - Composiçôes das misturas gasosas utilizadas nzs tes_

tes de fixaçao em raîzes noduladas

Gesss Exp. I Exp. II Exp. III

% A
\ CD
o 15.

31,20

14,64

4,16

-

1,09

23.50

9,25

67,10

0,15

2.17

30,44

19,24

50,19

0,13

3,2

Os resultados das anâlises das amostras obtidas nos 3 expe?
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rimentos sao apresentadas no Quadro IX. As amostras foram prspara-

das pelo mélodo de Dumas modificado.

QUADRD IX - Resultados das analisss de amostras obtidas nes tes-

tes de fixaçâo em raizes noduladas.

Exp. Exp. II Exp, III

Amos rS-
. — Rsp. , ,,
tra H Cmed]

Amos _
. — Rep.
tra

S N /oo Amos a 5 N /oo
, ,, , — Rep. , ,
(med) tra K [ned)

Test.

1

2

3

4

5

-

-

-

2

1

1

1

2

2

-

-

-

_

+ 33.

+ 59.

+ 48,

+ 85,

+ 70,

+ 47,

-

-

-

_

76

50

47

90

96

26

Test.

1

2

3

4

5

6

7

ö

9

3

1

1

1

1

1

1

1

2

2

+ 38.22

+ 175,75

+ 194,97

+ 115,29

+ 259,43

+ 139,16

+ 100,66

+ 113.00

+ 82,32

+ 14a,72

Folha
test.
Raiz
test.
Caule
test.

1

-

-

-

-

-

_

8

3

4

23,73

35,42

37,23

45,97

de
15

FG1O=. dados podernos observar que mesmo quando a perce-.tegsm

,M na n.istura gasosa estava a 1,09% foi possivel verificar a

oeorrêneia de fixaçâo simbiótica, uma vez que as amostras s-^r=~i-

das ao tratsnento possuem 6 l\l°/oo significativamente mais sls^s-n

que a amostra testemunha.

Os valöres de o N /oo mais altos, mostrados pelas amostras

do experimento II, devem-se ao maior numero de nódulos existentes

nas raizes. Com isto o fator de diluiçâo isotópica cai, elevando

consequentemente o 6 N /oo. No caso do experimento III aconteceu
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o contrario, ou seja, havia muita raiz G poucos nodulos, aunentsndo

portanto o fator de diluiçào.

Parém o mais importante a ser observado é qu™ nos 3 cases

foi possivel detectar-se a fixaçào sirobiôtica, mesmo em N tio ba_i_

xo quanto 1,09% . A investigaçâo das possfveis efeitos que as vs-

riaçôes na concentraçao dos componentes gasosos da mistura poderiarn

ter na f ixaçao simbf atica f oge ao objetiva deste trabalha, permenecen-

do porêm como sugestào para trabalhos futuros.

4.5. Testes de fixaçao em plantas inteiras

Foram feitos 3 expérimentas nos quais plantas inteiras fo-

ram colocadas dentro da uma camara e subme'idas a uma mistura de gs-

ses contendo Uy, conforme é descrito em 3.2.4..

Durante o transcorrer dB cada experimento foram retiradss a_

mostras da mistura gasosa em circulaçâo na câmara, sendo as rnssTes

analisadas, pslo rnetodo descrito em 3.2.7.I., com a finaliriac.3 ce

se determinar a concentraçàa dos componentes gasosos e a psr;:e-c£-

gem de N na mistura. Ds resultados destas analises sào mostraics

no Quadro X e Crâfico 2.

As amastrds de material vegetal foram snalisadac pslo rsJtc-

do descritc eri 3.2.7.2., sendo os resultados apresentados no Quadra

XI.

D experimento IV teve duraçâo aproximada de 24 horas, c sx-

perimento V de 48 horas e o experimento VI de 50 horas.

Pela anälise dos dados do Quadro XI nota-se que todss as
I1! O

amostras analisadas apresentam å ' N oo significativamente rr.eis ele

vado que os encontrados para as testemunhas. Qs altos valöres en-

contrados sugerem uma boa eficiincia de fixacäo em vista do curto

tempo de duraçaa do experimento.



Quadro X - Analises do gas da câmara fei tas no decorrer dos expsrirtnjntos

Exp.

Am.

d i a

hora

1

3 / 9

16:00

IV

2

3 /9

20:30

3

4 / 9

15:00

4

4/9

16:00

5

4 / 9

21:00

V

C

5 / 9

lU:00

7

5 / 9

20:00

8

5 /9

21:00

9

G/U

13:00

10

6 / 9

16:00

VI

11

7 / 9

13:00

12

8 /9

13:00

27,38 29,22 31,37

21,86 21,04 19,15

% Ar 50,50 48,91 47,85

% C02 0,26 0,83 1,63

% 15N 4,03 3,98 3,53

30,20 29,21 30,36 31,00 32,G4 32,'tu

19,87 19,15 18,22 18,50 18,54 16,70

48,83 49,67 48,49 47,12 47,47 46,57

1,10 1,27 2,93 3,30 1,35 4,24

3,94 3,92 3,89 3,71 3,5P 3,r>f.

31,42 31,79 32,14

18,83 18,50 18,46

47,55 47,63 47,19

2,20 2,08 2,21

'3,7R 3,73 3,72



.71.

Quadro XI - Resultado das anâlises de aniostras dos testes de fixai

çao corn plantas intairas

Exp. Amostra
Numero de

repetiçoes

2
1

4
3

3
2

3
3

3
3

3
2

3
2

3
3

2
2

2
2

5
9

3
1

0% fosdi

420,75
434,80

234,05
117,33

113,37
50,19

300,60

199,42

546,57
352,64

649,89
494,77

817,43

480,17

277,24

262,07

498,97
477,37

"94,50
362,67

27, E3
25,20

24,63
25,53

tn
a
JÛ
c

ë

w

1

2

3

4

1

2

P.aérea
Raiz

P.aérea
Raiz

P.aérea
Raiz

P.aerea
Raiz

P.aérea
Raiz

P.aérea
Raiz

P.aérea

Raiz

P.aérea

Raiz

P.aérea

Raiz

P.agréa
r. 51 Z

C-ole

Tol ha

P.asrea
Rdiz

P.asrea 29, 1C



Grafico 2 - Variions nan cannent; rnçœn H Loor de 15N na mistura gasosa, nos tr5s exporimontoa.
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Os altos valöres de (5 IM /oo encontrados nas avalises das

partes aéreas das amostras sâo indicatives de uma râpida trsnsloca-

çâo do nitrogênio fixado. As diferenças nos valöres observac'os d=n

tro de urn mesmo experimento e entre os expsrimentos V e VI ;s3 em

sua maior extensao dévidas as diferenças entre peso seco ds nodulos

G peso seco da planta propriamente dita, embora nâo possamos afir-

mar que a eficiência de fixaçao seja a mesma para cada caso. Fogem

d esta afirmativa as amostras IV-3 e V-4 onde provavelmente a sfi-

ciência de fixaçao foi baixa e a amostra IV-1, onde provavelmente

foi alta. As diferenças observadas entre o experimento IV e os ex-

psrimentos V e VI eram de se esperar devido ao maior tempo de dura-

çâo dos ûltiinos. Nos dados apresentados no Quadro X e Grâfico 2

nao foi levada em consideraçâo para o câleulo da porcentagem de

N. a correçio que deveria ser feita no pico 28 devido ao CO pro-

veniente da fragmentaçâo de C0o (pico 44). Baseamo-nos, para tal,

no fato de que a contribuiçâo ao pico 28, dévida ao pico 44, quando

existe baixa concentraçao de N^ corn baixo enriquecimento em M, é

desprezivel, nâu devtrido portanto acarretar grandes diferenças na
15

porccntftgern 29 " ni calculada.

nbse.rvc!-i.Q ûorém que nos experimüntos IV e V a quea-2 ^£ po£

"C'iirjgi.T; es J':• nas anostras dnalisadas nao é* compatfvel ccr es teo

ris de LJ. •:- r=i£-ntacios, ou nsja, a quantidade ds C0„ prbser.-- "ëo

•; : ::iizi -r~ :: :-;r.-: qua S'jrjam quüdas ae tal ordem.

:,'ïr :. • ?Titramüs explicacäo segura Q definitiva pera tal fa-

"o. Pod-=r-,.:3 -;:"änas lartçar a hipótese que existe um gas co"rj-.ir.an-

t:i: r.jja ':sz-'.a é 28, porem näc saberfanios explicar a proced=",c_2 de

to.i j;âs. C= rnsuitafios dar, err.ostras 4, fi e 10 favorecem tal Lzzzt.-

-•".. indice!.c'; ,j.inda que o gâs contaminante é condensade pair -Lzi"3~

ĵ 'inio llquico. Vüjonioa coma: as amnstras 4 e 10 förarn -.oletioas no

infrto oor. o.«:?u!-i.'n-3nto!; V a VI, depois dn passagem da misture gaso-

:w! por 2 "trüpü" nurguihfldos en nitroginio lîquido. 0b3erve-3e nes

\,<v, «•jmoi.tiMS »m C üo porcpntagem do "N em rclaçâo à atnostra
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anterior, näo compativel com a dininuiçâo do teor de CCL. No caso

da amostra 8 a diminuiçâo do teor de CO foi feita através da pass£

gem da mistura gasosa através de uni "trap" contendo EaCQH^. Nota-

-se que a diminuiçâo do teor de C0„ nio causou aumanto mas f'.m di-
15

minuiçâo no valor do peroentagem de N, indicando que o conteninajn

te continua na amostra;refutamos a possibilidade de contaminaçao p£_

lo ar atmosférico, analisando-se as variaçoes sofridas pelos demais

componentes gasDS da mistura.

4.6. Comparaçâo entre os metodos de Dumas ntodificado e o me

todo de oxidacäo por hipobromito de sodio

Foram preparadas varias amostras de diferentes materials ,se_

gundo cada um dos métodos descritos em 3.2.6.1. e 3.2.6.2.. As a-

mostras foram analisadas e os resultados obtidos säo mostradGs no

Quadro XII.

Quadro XII - Resultados obtidos em analises de amostras de diver

ses materiaiä pelos métodos de Dumas modificaco = o-

xidäcäo por NaOBr.

Nstodo
n ç de
repet. (med)

desvio
padräo

CV ':

H 4 2 S D4

Folha 1
Ifeijâo]

F ru to
(feijäo)

Folha 2
(feijào)

Dumas
NaOEr

Dumas

NaOBr

Dumas
NaOBr

Dumas
NaOBr

10
3

a
5

26
9

9
4

+ 17,66
+ 17,40

+ 28,73

+ 28,71

+ 24,06
+ 21,37

+ 26,04
+ 23.49

0,03
0,13

0,14

0,10

0.38
0,27

0,16
0,35

C
p

0

x
1

0
1

't C
» + w

,75

,~n
,56
,28 ;

,62 i
,48
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de diversas amostras. Estavamos, portanto,introduzinda um erro de

quase 5% em tais câlculos, que somados aos erros de amostragem, pe-

sagSiti e leitura do rnanômetro, dào o erro total da determinaçao.

•s resultados obtidos na dsterminaçâo do N total em 4 amos-

-.r==. D=1CS métodos de Kjeldahl e pela pressao de gâs produzido sâo

-.rszradoà no Quadro XIII.

Cjadro XIII - Comparaçâo entre os resultados ds •'< total cbtidos

peloa métodos de Kjeldahl e pela -t:sdida da prassla

de gâs produzida ne matodo de CLT-SS.

1

2

3

4

rruto

Cauls

rolha

F=lha

n9 de
repet.

5

5

5

5

Kjsldahl

% N

3,43

1,33

2,72

2,55

CV %

12,2

0,75

0,33

0,35

Calculado
pressäo do

n' f % M
repat.

23 3,49

5 1,25

6 2,85

9 2,78

psia

CV %

6,7

5,7

2,6

2,7

ERRO
RELATIVO

+ 1,7

- 6,4

+ 4,6

+ 8,3

Nota-se que existe um erro relativo muito grande entre os

métodos. Pela anâlise dos coeficientes de variaçôes vemos que t as

determinaçôes feitas pelo método de Kjeldahl sâo bem mais preci -

sas, excessâo feita a amostra 1, estando portanto o erro observado,

ro iïiétodo de medida da pressao produzida por amostra na combustao de

Dumas. Em sua maior extensâo tal erra é devido a nâo padronizaçao

dos volumes dos tubos de amostras, embora nâo possamos deixar de la

do s possibilidade de erros de amostragem, pesagens, preparo de a-

nostras s leitura de manômetro. Cremos serem estes ûltimos, no caso

en questäo,bastante pequenos em cumparaçâo corn o primeiro devido aos

cuidados tornados.
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Nota-se que, para as amostras de sulfata de amonio, os re-

sultados obtidos por ambos os métodos sâo concordantes dentro de um

erro de 0,2 /oo. Para as amostras de folha 1 os resultsdos -cran

melhores, sendo os valöres obtidos por ambos os métodos concordan-

tes dentro de um erro de 0,01 /oo. 0 erro maior observado eaîrs as

amostras de sulfato, deve-se provavelmente ao pequeno numero ds re-

petiçôss utilizado nas preparaçôes pelo método de oxidaçâo por

NaOBr.

As diferenças significativas encontradas nos valöres obti-

dos pslos 2 métodos para as amostras de fruto e folha 2. nâo signi-

ficant, em nossa opiniâo, a existëncia de fracionamento isotopico em

qualquer dos métodos, uma vez que eles sâo concordantes nos outras

dois casos. A diferença observada é mais provavelmente devidâ à

presença de nitrato nas amostras, que nâo é transformado durante a

digestâo normal de KJeldahl.

Podemos entâo dizer. que ambos os métodos poderäo ser utilî

zados no preparo de amostras végétais para analise isotôpice de ni-

troginio, desde que se tome cuidado ds uma prévia transfonr.açao do

nitrato na a-ncstra a ser analisada pelo método de oxidaçëo por

NaOBr, para jra forma em que o nitrogênio possa ser liberaric pa di-

gestâo de Kjslcahl. Outra desvantagem do método de uxidaçëo DCV

NsOnr é que gs rslmente ngcessita-se de uma quantidade maicr d= ~et_3_

ria ssca eue = utilizada no método da Dumas modificado.

4.7. Determinaçâo do N total de uma amostrtt pela mecida da

pressâo obtida no sistema de admissao

0 volume dos tubas de expansâo de amostras foi calcLl=cc u-

tilizando-se quantidades conhecidas de sulfato de amônio pure como

amostras (FIEDLER & PROKSCH, 1972). Obteve-se um valor medio de
3 -

64,19 cm corn um desvio padrao de 3,13 e um coeficiente de variaçâo
de 4,9%, sendo este volume médio utilizado no calcula do teor de N
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de diversas amostras. Estavamos, portanto3introduzindo um erro de

quase 5% am tais câlculos, que somados aos erros de amostragem, ps-

sagem e leitura do manômetro, dâo o erro total da deteminaçao.

Ds resultados obtidos na determinated do N total era <3 amos-

tras pelos métodos de Kjeldehl e pela pressâo de gâs produzido sëo

mostrados no Quadro XIII.

Quadra XIII - Comparaçâo entre os resultados de N total obtidos

pelos métodos de Kjeldahl e pela medida da pressâo

de gâs produzida no método de Dumas.

1

2

3

4

Amostra

Fruto

Caule

Folha

Folha

n9 de
repet.

5

5

5

5

Kjeldahl

%

3,

1,

2,

2,

N

43

33

72

55

CV

12,

0,

0,

0,

%

2

75

33

35

Calculado
pressâo do

n? f % N
repet.

23 3,49

5 1,25

6 2,85

9 2,78

pela
gås

CV %

6,7

5,7

2,6

2,7

RELATIVO

- 1,7

- 5,4

- 4,E
+ 5,3

Ncte- = i3 que existe um erro relativo muito grande ertre es

mstodos. ?sla anälise dos coeficientes de variacöes vemos quF; r as

determinaçôes fcitas pelo método de Kjeldahl sâo bem mais preci -

sas, excessio feita a amostra 1, estando portanto o erro observaco,

no método de medida da pressâo produzida por amostra na cara.sts.3 ce

Dumas. Em sua maior extensao tal erro é devido à näo pådrar iz?~so

dos volumes dos tubos de amostras, embora nio possamos deixar de la_

do a possibilidade de erros de amostragem, pesagens, preparo de a-

mostras e leitura de manômetro. Cremos serem estes ûltimos,no casa

em questäo,bastante pequenos em comparaçâo corn o primeiro devido aos

cuidados tornados.
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4.8. Determinaçao da quantidade de N~ fixada

A quantidade de N? f ixada por uma p lan ta , em um deterrainado

experimento,é dada por (BERGERSEN, 1973):

„. , , , N na amostra (mg) x A% N em excesso na anostr-aftxada (mg) j ^ -
A% de N na. fase gasosa

(23)

Sendo A% N na amostra = a diferença entre as concentraçoes isotopi

cas absolutas da amostra e da testemunha.

Foi visto que os resultados dos experimentos realizados säo

dados em ô l\l /oo de variaçâo em relaçâo a uma referincia cuja con-

centraçâo isotópica absoluta era de 0,358 âtomos % de N. Levan-

do-se em conta a definiçâo de 6 N /oo [equaçâo 18) e a concentra-

çâo isotópica absoluta do gis referenda utilizado_,demonstra-se que

1 §1Slf/oo = 0,36 x 1Ô3 atomos % lSN (24)

Entâo a equaçâo [23) poderä ser escrita da seguinte forma:

//„ fix-ido // na amostra (mg) x 0,36 x 10 3 (5'5I:1am - ô15l! rest.)
' (mg) ISA% de N na jase gasosa

sendo:

ô JN a m = 6' N /oo de uma amostra analisada e que foi subneti da a

tratannento com I\L num experimento

6 Ntest ' ̂  ^ /'aa ̂ a testemunha analisada, para o mesmo experimen

to

A% N na fase gasosa = A% de N na mistura gasosa utilizada no

mesmo oxperimento.
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N na amostra = quantidade de nitrogênio na amostra calculada com

base na \ de nitroginio total apresentada peia mesma

Em nosso caso consideraremos a porcentagem de nitrogênio em

feijäo como sendo a media das porcentagens determinadas ern 4.7. pe-

lo método ds Kjeldahl, uma vez que näo foram feitas determineçôes pa_

ra todas as amostras. Tal média nos dâ urn valor de 2,5% de nitrog£

nio.

Se considerarmos um experimento hipotético no quai a dife-

rença entre <5 N°/oo da amostra e testemunha analisadas fosse i-

gual a 1, a percentagem de N na fase gasosa igual a i e partinu'o

de 100 mg de amostra terfamos:

N fixado = * °'26 * W = 0,90 x 10 3 mg de N£ ... (26)

Vemos entâo qus^teoricamente, e nas condiçôes apressr.taces

acima, é possivel determinar-se quantidades fixadas tâo pequsnes

quanta 9 ug de M? por g de matéria seca.

No caso em que as condiçôes do experimento e os S' N /oc en

contrados sejem diferentes basta multiplicarmoa o novo veler:

(S1SN - 61SN. Jam test

A% N na fase gasosa

(27)

encontrario pelo qus foi obtido pela equaçâo C26) que tererriOG as

quantidades de l\l2 fixado nas novas condiçSes.

Os resultados obtidos nos experimentos por nos realizados

sào mostrados no Quadra XIV.
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Quadro XIV - Calcula da quantidade de I\L fixado e da razäo de fi-

xaçaD para os experimentos realizados.

Am

1

2

3
t—i

4

S

1

2

3

4

H 5
M

6
7

8

9

K 1

1

2

" 3

4

1

2

3

4

1
> 2

A

25

14

52

37

13

137

156.

77,

221 :

100,

62,

74,

44,

un,

12,

401,

1-9,

55,

223,

429,

545,

622,

243,

461,

402,

*

,75

,71

,14

,20

,50

,54

,75

,07

,21

,94

,44

,78

10

50

16

14

C6

15

38

02

70

17

02

64

00

1

2

' 3.

3,

3,

3,

1 5N no
gas

,09

,17

,2

,BB

,77

74

N fix.
ug/100 mg

21,25

12,14

43,05

30,71

11,15

57,04

65,01

31,96

91,75

41,86

25,90

31,01

1B,29

45,83

3,42

93,53

34,75

12,66

52,08

102,42

130,27

148,53

58,01

111,10

96,74

N fix.
ug/g

212,50

121,40

430,50

307,10

111,50

570,40

650,10

319,60

917,50

418,60

259,00

310,10

182,90

458,30

34,2

935,30

347,50

128,60

520,80

1024,20

1302,70

1485,30

580,10

1111,00

967,40

Razâo de
fixaçâo
ug/g.h.

17,71

10,12

35,88

25,60

9,29

47,54

54,18

26,54

76,45

34,89

21,56

25,84

15,24

38, IS

2,£5

38,97

14,43

5,36

21,7G

21,33

27 ,14

30,94

12,08

22,22

19,35

* _
test



No caso de experimentos com plantas intairas
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tornou-se

S N coma sendo a média dos S N /oo encontrados para parte eérea
am 15

e raiz de uma mesma planta. A porcentagem de l\l na mistura gasosa

foi tomada como média das medidas realizadas durante cada exp=rinen_

to, apesar do erro existente e comentado em 4.5..

0 cS (M . foi tornado, em todos os casos, como sendo a mé-

dia das amostras testemunhas analisadas.

Os dados vem confirmar o que jâ" foi discutido em 4.4. e

4.5. quanto as diferenças observadas entre amostras de um mesmo ex-

perimento. Nâo podemos afirmar que as diferenças observadas sejam

dévidas a maior ou menor eficiência de fixaçâo, uma vez que os nôdu

los de cada planta nao foram pesados após cada expérimenta.

Pela anâlise dos dados obtidos para razôes de fixaçio vsmos

que podariamos diminuir o tempo de cxposiçio, ou a percentage™ de

N, ou ambos, que ainda estariamos dentro da faixa de detecçâo.

Tal fato nos abre um novo campa que é a verîficaçâo da possibilida-

de de uso de !\l_ desenriquecido em
15
N em experimentos deste tipo.
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5. CONCLUSÄO

7er.dc em vista os resultados obtidos podemos concluir qus:

a. com a metoaclogia empregada é perfeitamente possivel o uso üa

N a baixo enriquecimento para testes de fixacäo simbifzi;5^u^

remos ainda sugerir que tal metodologia podera ser utilizaca £.rn

estudos mais detalhados da fixacäo simbiótica desde quf2 == tâ ie

UTI maior cuidado no controle das condiçôes dos expérimentes.

b. os dados apresentados sugerem existir a possibilidade de utiliza

cäo de atmosferas contendo N_ desenriquecido em N para estudos

de fixacäo simbiótica.
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c. nao existe variaçao natural na relaçao IM/ IM no ar stmosferi-

co, ou seja, a concentraçâo de N no mesmo é constante, o que

concorda plenamente com resultados anteriormente obtidos per 311-

tros autores.
15 14

d. existe variaçao natural da relaçao N/ H em amostrss os fei-

jao. Esta variaçao ocorre entre plantas coletadas em diferentes

locais, entre plantas coletadas em um mesmo local porém subnati-

das a diferentes tratamentos, e mesmo dentro de uma propria plan_

ta.

e. o desvio mâximo dado em unidadss de ô N /oo encontrado para unia

amostra coletada em condiçôes naturais, em relaçao ao gis refe-

rêneia utilizado3foi de +38,22°/oo. e o minima foi de 18,37°/oo.

Isto nos dä urna faixa de variaçao de aproximadamente 2G /oo deyi_

da somente à variaçao natural. Desta maneira a amostra testemu-

nha de um experimento deve ser bastante representativa pera que

tenhamos certeza de que diferenças menores que 20 /oo entre 5rras_

tra e testenunha näo sejam dévidas a variaçao natural.

f. o gâs referência utilizado apresanta um desvio ô N /oo mLiito ne_

gativo em relaçâo ao ar atmosférico. 0 valor encontrad: foi

-17,04 /oo. Secomendarfamos que para trabalhos futuros fc£;s u~

tilizsdc coma referência o próprio ar atmosférico ou um msizsrial

qualquer cuja releçâo M/ N seja próxima a do ar atmosférico.

g. o método ds coleta de N_ atmosférico pela eliminaçâo de 0_ s:re-

vés de cxidaçâo de Cu métâlico revelou-se melhor que o ni;z~ ca

absorçao do 0_ por soluçâo de pirogalol, uma vez que nest£ Ciri-

mo existe a possibilidade de formaçâo de CO durante a arriZrrragsrt!.

h, tanto o método de Dumas modificado , quanto o método de oxidaçâo

por NaOBr podem ser utilizados no preparo de amostras végétais pa

ra anâlise isotôpica de nitrogenio visando detectar pequenas varia
15 14 •- ~~

ÇOGS na relaçao IM/ IM. 0 método de oxidaçaa por NaOBr tem a
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desvantagem de^além de necessitar geralmente de uma quantidade

maior de amostra, ser necessârio o tratamento prévio da mesma

com a finalidade de transformar o nitrato para uma forma em que

ele possa ser liberado na digestâo de Kjeldahl.

i. a determinaçao do teor de N total de uma amostra atrsvés da medi_

da da pressâo de gas produzida na combustâo de Dumas rnostrou er-

ros relativos grandes quando comparados com a mesma determinaçao

feita pela método de Kjeldahl. A fonte maior de tal erro esta

na nao padronizaçâo de volumes dos tubos de expansâo de amostras

utilizados.
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6. RESUMO

Forarr ütilizadas atmosferas gasosas contendo N., com baixo

enriquecimento para testes de fixaçao simbiotica em feijëo [PitfUHO-

•£(xó vuJtgcitLLs, [_.). Tanto nos testes de fixaçao em raizes r.ciulcdss

como nos testes de fixaçao em plantas inteiras, flea—qtiairs—es—rss^ss-

foram colocadas dentro de uma câmara de crescimento- —especislrervts

construida, os resultados obtidos foram positivos, e sugars .T, ssr a

metodologia usada bastants promissora para estudos mais detalhscos

sobre os varies aspectos da fixaçao sitnbiôtica.

Amostras de ar atmosférico foram purificadas absorvendo-se



0„ e CO das mesmas por dois métodos., sendo o

s=cb B os resultados comparados.
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assim obtido anali-

Foram analisados amostras ds feijâo coletadas em condicöes

raterais com o intuito de se verificar a existência e a extensäo da

"= Y-" natural de N nas mesmas.

Diversas amostras foram preparadas para anélise por rnsio de

2 TiÉtodos,sendo feita a comparaçao entre os resultados obtidos.

As amostras foram analisadas em urn espectrô-netro de massa

Atlas-Varian modilo CH-4. Os resultados siu dados em 6 /oo de varia

çâo em relaçâo a um gâs rie referencia.
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7. SUMMARY

Gaseous atmospheres containing N_ with low enrichment

were used to test symbiotic nitrogen fixation in beans (Vhdbeo£o6

'jutgcuu., L.]. The tests of fixation in nodulated roots and the

tests of fixation in the whole plant, in which the plants were

placed inside a especially constructed growth chamber, gave

positive results and suggest that the methodology used can be very

helpfull in more detailed studies on symbiotic fixation.

Samples of atmospheric air were purified by absorption of
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0_ and CCL by two methods. The purified N_ obtained was analysed

and the results were compared.

Samples of bean plant material were collected in natural

conditions and analysed for N natural variation.

Several samples were prepared for N isotopic analysis by

two msthods. The results obtained were compared.

All samplss were analysed in an Atlas-Varian Ch-4 model

mass spectrometer, and the results were given in 5 l\l /oo variation

in relation to a standard gas.
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