
MLAJIÇO DE NITROGÊNIO EM GMMfNEAS

00 GEttEftO Êraohiaria

MARIA DE FÁTIMA LOUREIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO^DE AGRONOMIA - DEPARTAMENTO DESOLOS

CURSO'DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO SOLO/

Itaguaí, Rio de janeiro, 8r ril



TTTULO

Balanço de nitrogênio em gramineas do gênero Bn.ach.ia.tiia.

AUTOR

HARIA DE FÁTIMA LOUREIRO

APROVADO EM 12 de Março de 1985

ROBERT M. BODDEY

JOHANNA DOBERtlNER

REYNALDO L. VICTORIA

• I



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE AGRONOMIA

CURSO DE PÕS-GRADUAÇAO EM AGRONOMIA

BALANÇO DE NITROGÊNIO EM GRAMlNEAS DO GÊNERO

Zfiachlania.

MARIA DE FÁTIMA LOUREIRO

SOB A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR:

ROBERT MICHAEL BODDEY

Tese submetida como requi-

sito parcial para a obten-

ção do grau de Mestre em

Ciência em Agronomia, Area

de Concentração em Ciência

do Solo.

ITAGUAI, RIO DE JANEIRO

MARÇO, 1985

•



Õò home.no &e.m tinia matichaião

òobfii a tzxna &zm home.no,

e do txabalho doò home.no

e da ^otiça da te.i\a

bA.ota.fici o dia do pão

Ke.pa.fit id o íntKz todoò 00 homznò

"MT 79"



Ã me.mon.ia. de meu pai

e a minha mat,

dzdico



Ao m&u avô LzÔncio,

pzlo zxzmppo dz amou a Agfiículti

minha homenagem



AGRADECIMENTOS

Ao Dr. Robert M. Boddey, pela orientação, compreensão

e amizade.

A Dr?. Johanna Dflbereiner, pela assistência e suges -

toes durante todo o decorrer do trabalho.

Ao Prof9. Alberto F. Penteado, pelo acompanhamentonas

análises estatísticas.

A Silvia Regina Goi, pelo apoio e sugestões.

Aos pesquisadores da EMBRAPA (UAPNPBS), Segundo S. Ur

quiaga, José Ivo Baldani, Vera Lúcia Baldani, Avílio A. Franco,

Nariangeia Hungria, Sebastião M. Souto, pelas criticas e revi -

são dos manuscritos.



VI

. A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE NATO GROSSO,

(FUFMT), pela oportunidade e apoio financeiro.

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

(EMBRAPA), pelo apoio técnico-cientifico.

A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEPJ, e â

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (NAS-USA), pelo financiamento

prestado para o desenvolvimento deste trabalho.

Ao Departamento de Agronomia da* FUFMT, nas pessoas

de Helmut Forte Daltro, Nilton T. Híga, Aluisio B. Borba Fi-

lho, Manoel Gonçalves dos Santos e João Moreira Batista.

Aos funcionários da EMBRAPA (UAPNPBS), especial men

te, Dorimar, Aidemir, Cláudio F. Augusto, José Vicente, José

Antonio e Roberto.

Aos amigos, Ravelli, Gisele, Lucrecia, Valéria e

Lúcia, pelo estimulo e ajuda.

A Maria Lucas Barbosa, pela datilografia, dedica -

çao e paciência.

A todos que de alguma forma colaboraram para a ex£

cuçao deste trabalho.



BIOGRAFIA DÚ AUTOR

Nascida a 24 de fevereiro de 1954, na cidade de Cuij»

bã-MT. Completou o curso secundário no Colégio Rio de Janeiro,

na Cidade do Rio de Janeiro. Graduada em Licenciatura em Histõ

ria Natural e Engenharia Agronômica pela Fundação Universidade

Federal de Mato Grosso (FUFNT).

Realizou o Curso de Especialização em Biologia do

Cerrado na FUFMT.

A partir de 1978 foi contratada pela FUFNT, onde

atualmente exerce o cargo de professora assistente, junto ao

Departamento de Agronomia.



SUMARIO

1 - INTRODUÇÃO 1

2 - REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Associações de gramíneas com bactérias

diazotroficas 4

2.2 - Métodos de quantificação da fixação bio-

lógica de nitrogênio

2.2.1 - Introdução 9

2.2.2 - Redução de acetileno 10

2.2.3 - Balanço de nitrogênio 14

2.2.4 - Métodos isotôpicos

2.2.4.1 - Incorporação de Ng 17

2.2.4.2 - Diluição Isotopica 19

2.2.4.3 - Abundância natural 21

2.3 - Evidências da contribuição significante

da fixação biológica de nitrogênio em

gramíneas 23



ix

2.4 - Fatores que afetan a fixação biológica de

nitrogênio 27

3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - MATERIAIS:

3.1.1 - Solos 33

3.1.2 - Plantas 34

3.2 - MÉTODOS

3.2.1 - Delineanento experimental e siste-

ma de cultivo . 34

3.2.2 - Preparo do solo e irrigaçlo 33

3.2.3 - Plantio e desbaste 37

3.2.4 - Adubação 37

3.2.5 - Coletas 38

3.2.6 - Métodos de determinações

3.2.6.1 - Amostragem e preparo das

amostras

3.2.6.1.1 - Solo 39

3.2.6.1.2 - Planta 39

3.2.6.2 - Determinação de N total

3.2.6.2.1 - Teste 1 - Recupe-

ração de N-N03~

do solo 40

3.2.6.2.2 - Teste 2 - Recupe-

ração de N-NO^'

de material vegetal 44



3.2.6.2.3 - Teste 3 - Influên-

cia do peso da a-

mostra de solo no

erro da análise de

nitrogênio 44

3.2.6.2.4 - Teste 4 - Influen-

-, cia do tamanho da

partTcula do solo

no erro da análi-

se de nitrogênio 45

3.2.6.3 - Determinação da concentra-

ção isotõpica de N (% de

átomos) 46

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 - Testes preliminares para Identificar e

ajustar a metodologia a ser utilizada 47

4.2 - Produção de matéria seca 58

4.3 - Nitrogênio acumulado 56

4.4 - Balanço de nitrogênio 60

4.5 - Avaliação das fontes de erros 64
15

4.6 - Porcentagem de átomos de N em excesso 67

4.7 - Recuperação de N derivado do fertiUzan

te 72

5 - CONCLUSÕES 78

6 - BIBLIOGRAFIA 80



ÍNDICE DE TABELAS

P9

tabela 1 - Comparação e avaliação de métodos para in-

cluir nitrato na determinação de nitrogê-

nio em solo. Médias de 5 repetições 49

tabela 2 - Comparação e avaliação de métodos para in-

cluir nitrato na determinação de nitrogê-

nio em material vegetal. Médias de 5 repe-

tições 5Q

tabela 3 - Influência do peso da amostra e do tamanho

da partícula na precisão da análise de ni-

trogênio (percentagem do erro padrão da me

dia) de amostras de planossolo e latossolo.

Médias de 3 repetições 51

tabela 4 - Efeito do molibdênio no peso seco de

Biachíanía spp, crescidas em dois solos

num período de 14 meses (5 coletas). Médias

de 5 repet1çõe$/g. vaso . 53



xii

tabela 5 - Efeito do molibdênio no nitrogênio total de

Btia.chian.ia spp, crescidas em dois solos

num período de 14 meses (5 coletas). Médias

de 5 repetições (mg N.vaso" ) 57

tabela 6 - Balanço de nitrogênio total em Bn.achian.ia

spp, crescidas em dois solos, durante 14 me-

ses. Durante 14 meses. Tratamento com mo*11b-

dênio. Médias de 5 repetições (mg N.vaso ) 61

tabela 7 - Coeficiente de variação da percentagem de ni_

trogênio no solo, entre vasos do mesmo trat£

mento, entre amostras do mesmo vaso e entre

sub-amostras dentro das amostras. Médias de

5 tratamentos (%) 66
15tabela 8 - Percentagem de átomos de N em excesso na

parte aérea de Bn.achian.ia spp, crescidas em

dois solos por 14 meses. Tratamento com mo-

libdênio. Médias de 5 repetições. 68
- 15tabela 9 - Percentagem de átomos de N em excesso em

raízes de Bn.achian.ia spp, crescidas em dois

solos por 14 meses. Tratamento com molibdê-

nio. Médias de 5 repetições 70

tabela 10 - Recuperação do N-fertilIzante por

Bn.achiaA.ia spp, crescidas em pianossolo du-

rante 14 meses (5 coletas). Tratamento com

molibdênio. Médias de 5 repetições (mg N.va_

so"1) 73



xiii

tabela 11 - Recuperação do N-fertiVizante por

B\achiaK4.a spp, crescidas era latossolc

vermelho escuro por 14 meses (5 coletas).

Tratamento com molibdênio. Médias de 5

repetições (mg N.vaso" ) 74

tabela 12 - Recuperação total do N-fertilizante e bò

9 lanço corrigido do N total nos vasos com

planossolo apôs 5 coletas. Tratamento

com molibdênio. Médias de 5 repetições

(mg N.vaso " ) 76



ÍNDICE DE FIGURAS

Pg.

figura 1 - Diagrama do sistema de irrigação, utilizan

do filtro de porcelana 36

figura 2 - Variação do peso seco da parte airea de B.

dzcumbznò, B. humidicola, B. radicam e

B. nuiizícnòíò, crescidas em pianossoio

série Ecologia, em 5 coletas 54

figura 3 - Variação do peso seco de parte aérea de

B. decumbent, B. humidicola, B. ladican*

e B. nuzizi&nòió, crescidas em latosso'o

vermelho escuro, em 5 coletas 55

figura 4 - Variação do N total da parte aérea, de

B. dzcumbtnò, B. humidicola, B. fiadícani

e S. MLziziznbii, crescidas em pianosso-

1o série Ecologia, em 5 coletas 58



XV

Pg.

figura 5 - Variação do N total da parte aérea» de 8.

decumbent, B. humidicola, 8. fiadicanò e B.

xazlziznòiò, crescidas em latossolo verme-

lho escuro, em 5 coletas 59



RESUMO
*

Um experimento de balanço de nitrogênio em casa-de-ve-

getaçao, foi realizado para quantificar a çontribuiçla.-da~£ixa -

ção biológica de nitrogênio para quatro- espécies de

crescidas em dois solos. 0 balanço foi complementado pela avalia_

ção da diluição isotõpica do NH4 aplicado. 0 efeito da adição

de molibdênio foi também testado.

Para aumentar a precisão do balanço foram efetuados e£

tudos metodológicos. Entre os métodos de analises de nitrogênio

tradicionalmente usados, o método que utiliza pré-digestão com

liga de Devarda, demonstrou a maior eficiência. Como fatores 11-

initantes da precisão dos resultados da analise de nitrogênio no

solo, foram Identificados o peso da amostra e o tamanho da parti

cuia.

A avaliação das fontes de erro Identificou a amostra -

gem do solo, como a maior fonte de variação dos resultados do ba_

lanço de nitrogênio.
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O molibdênio não interferiu significativamente em ne

nhuro dos parâmetros avaliados.

Não foi registrado balanço significativamente positj^

vo ou negativo, devido a grande variação e ainda devido a per-

das de nitrogênio e com isso não comprovou-se a ocorrência de

fixação biológica de nitrogênio em nenhuma das espécies. Po-

rém, a correção parcial das perdas calculadas pela recuperação

do adubo forneceu valores positivos, o que sugeriu a ocorrên -

cia de fixação biológica de nitrogênio associada com as quatro

espécies num dos solos.

8. humidicola. apresentou o maior desenvolvimento ra-

dicular e maior acúmulo de nitrogênio. Além disso, as raízes
15 15desta espécie apresentaram um enriquecimento de N (Z N) si£

nificativamente menor que as outras espécies, sugerindo uma con

tribuição da fixação biológica de nitrogênio para as raTzes des_

ta gramTnea.

Nos vasos não plantados as perdas do fértilizante ma£

cado foi muito maior que nos vasos plantados. A recuperação do

fertilizante relacionou positivamente com peso seco de raízes

e B. nadícanò recuperou a menor quantidade do fertilizante.



ABSTRACT

A N aided nitrogen balance experiment was performed

in pots in the greenhouse to quantify the contribution of

biological nitrogen fixation to four rpecies of Bx.achiax.ia

grown in two soils. The effects of adding molybdenum to the

pots was also investigated.

Among various methods for the analysis of total

nitrogen in plant material and soil, a technique utilizing a

pre-digestion with Devarda's alloy was found to be most

efficient. In the nitrogen analyses the sample size and particle

size were found to be factors limitingthe precision of the

analyses. In an analysis of the sources of error, the sampling

of the soil was found to be the greatest source of variation

on the nitrogen balance.

The molybdenum did not influence significantly any of

the parameters measured.
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In no species was the N balance significantly positive

or negative» so that the existance of a contribution of BNF was

not proved. However, when the results were corrected for loss

of labelled fertilizer the balances on the planted pots were

all positive suggesting a contribution of BNF to the soil plant

system.

hfiathlania humidlcola was found to have the greatest

root development and the highest nitrogen accumulation. Further

more, the roots of this species had a N enrichment (% N )

significantly lower than the other species suggesting a BNF

input to the roots of this grass.

In non-planted pots the loss of labelled fertilizer

was far higher than in planted pots. The recovery of fertilizer

N was positively related to the root dry weight and B. tiadicanò

recovered the lowest amount of fertilizer.
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1 - INTRODUÇÃO

A pecuária bovina desempenha papel de alta relevância

no contexto sõcio-econÕmico brasileiro. Contudo, os índices de

produtividade são ainda reconhecidamente baixos, exigindo i

ação permanente da pesquisa e da assistência técnica, no equa-

cionamento e resolução dos problemas que entravam o aumento da

eficiência sócio-econômica dos sistemas de produção.

A alimentação proteica-energética, alem de outros fa-

tores, concorre para a baixa produtividade do rebanho, especial

mente no perTodo da seca quando a escassez de forragem torna-se

um fator limitante.

A região dos Cerrados apresenta uma concentração de

42% do rebanho bovino nacional, porém a capacidade de suporte

e muito baixa (0.2 a 0.6 UA.ha"1.ano"1 - Thomas it al (1981).

Visando aumentar a produtividade das pastagens e o de

sempenho animal nesta região, diversas gramineas tropicais, de ri

tre elas espécies de Bxachíanía, foram introduzidas ultimamen -

te.
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O genêro Enachiania tem se destacado por apresentar ,

segundo Seiffert (1980) alta produtividade de matéria seca, boa

distribuição do crescimento ao longo do ano, adaptação às mais

variadas condições de solo, desenvolvendo-se em solos úmidos e

férteis e até em solos pobres de Cerrado sujeitos ã secas esta -

cionais.

Apesar do crescente papel que esse genêro vem assumin-

do nas regiões pecuárias, muito pouco ê conhecido sobre a incor-

poração de nitrogênio nessa forrageira.

Esta bem estabelecido que o fornecimento de nitrogênio,

de forma adequada e continua, constitui-se num fator chave na ine

lhoria da produtividade e do valor nutritivo de uma pastagem (Mqn

teiro, 1980). Contudo, a crise mundial de energia e consequente-

mente aumento no custo dos adubos minerais nitrogenados, tem es-

timulado estudos de processos alternativos que supram total ou

parcialmente o nitrogênio necessário para a produção de proteí-

nas vegetais e animais.

0 ganho de N em forrageiras através da aplicação ou

não de baixos níveis de adubação nitrogenada aliada a fixação de

nitrogênio deverá ser a opção racionai para se obterem altos ren

dimentos com custos relativamente baixos (Souto, 1982).

A fixação biológica de nitrogênio em gramineas consti-

tui fato comprovado e tem recebido grande atenção da pesquisa num

dial nos últimos anos, com o isolamento de bactérias fixadoras de

nitrogênio, principalmente kzoòpinillum spp de raízes de várias

gramineas forrageiras e cereais (Neves it ai. 1976; Dflbereiner &
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Day, 1"976; Rocha tf at. 1981; Baldani tf at. 1981). A demonstra^

ção da fixação de N? pelo método de redução de C^H^» nessas plan

tas (Dflbereiner tf at. 1972; DObereiner 4 Day, 1975; Ueier, 1980),
15assim como a incorporação significativa de N (De-Polli tf at,

1977) e a diluição isotõpica observada (Boddey tf at.1983 ; Boil

dey & Victoria, 1985) são provas do potencial de fixação biolõ-

gica de N2 em gramineas.

Com Bnachiafiia poucos trabalhos foram realizados, e

estes têm fornecido indicações de ocorrência significativa da

fixação biológica de N nessas plantas, através de dados CORO

elevada atividade da nitrogenase (Pereira tf at. 1981) e dilui-

ção isotõpica (Boddey & Victoria, 1985).

Este trabalho objetiva realizar um balanço de nitrogê

nio em quatro espécies de &tiachíanÁ.a, assim como avaliar o po -

tenda! de fixação de N* dessas espécies e o efeito da aplica -

ção de molibdênio, visando um melhor entendimento do acúmulo de

nitrogênio nessas forrageiras.



2 - REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Associações de granríneas com bactérias diazotrõficas

Desde a década de 20, pesquisas ji vinham sendo reali-

zadas» demonstrando a ocorrência de associações entre gramineas.

e bactérias diaxotroficas. Sen (1929) considerou a associação com

bactéria, como um fator de influência na assimilação de nitrogê-

nio em arroz.

Até o momento, um número considerável de diferentes

bactérias diazotrõficas tem sido isoladas de raízes e rizosfera

de gramTneas, tanto em regiões tropicais como temperadas.

Em estudos de fixação biológica em não leguminosas,

mais interessantes que os trabalhos que demonstraram a ocorrên -

cia de diazotrõficos e realizaram contagens, são os trabalhos ,

demonstrando a ocorrência de de especificidade e estimulo prefe-

rencial de bactérias diazotrõficas nas raízes das gramTneas, co-

mo por exemplo o trabalho realizado por DObereíner (1961), onde

foi demonstrado que a bactéria fixadora de N2 do gênero

Be.íjz\ínckía era seletivamente estimulada na rizosfe-
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ra de cana-de-açúcar. Este fato pôde explicar as observações

de que em muitas partes do mundo, esta cultura cresce em mo-

nocultura por mais de 100 anos sem adição de fertilizante e

não.responde a adubação com nitrogênio, mesmo com a adição de

P e K (Hubbel & Gaskins, 1984).

A avaliação da distribuição de BzljzA.inc.kla spp em

vários estados do Brasil demonstrou a presença desse organi£

mo em 97% das amostras de solo sob vegetação de cana-de-açú-
#

car e 62% sob outro tipo de vegetação (DObereiner, 1959).

Bzij&iinckia spp parece ser o microrganismo predo-

minante em cana-de-açúcar, podendo ser definida como uma as-

sociação ecto-rizosférica (DObereiner, 1978).

A associação entre Azo-; bactzn. pa.opa.li e a gramT-

nea Vaòpalum notatum, descrita por DObereiner (1966) mostrou

ser altamente específica, podendo até ser considerada mais

restrita ainda que a simbiose de algumas leguminosas (Baida-

ni, 1984). Ecologicamente essa bactéria parece restrita ã

cultivar batatais (DObereiner, 1966; 1970). Além disso,

Azotobactci paòpali não foi isolada de outras plantas ou so-

lo sem vegetação de ?<upalum o que reforça a existência da

estreita associação (DObereiner & Campeio, 1971).

Associação específica de Bacílluò polymyxa com uma

isolinha de trigo, foi demonstrada por Neal & Larson (1973).

No Brasil, Seldin zt ai (1984) recentemente descreveram uma no

va espécie de Bacilluò, B, azoto^ixanò, isolada de s *os e

raízes de gramíneas.
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Estudos comparativos de ocorrência de Pòzudomonaò sp

em arroz irrigado e de sequeiro, mostraram que esta bactéria £

corre somente em raízes de arroz irrigado (Barrãquio & Watana-

be,-1981). Nenhuma estirpe desta bactéria foi isolada de raT -

zes de arroz de sequeiro, milho, sorgo e gramíneas forrageiras,

confirmando a estreita interação entre a bacteria e as raízes
•>

de arroz irrigado.

0 isolamento e reidentificacão de Splfilllam lipo&e. -

num, ã cerca de 10 anos, de raízes de diversas gramíneas forra

geiras e de grãos (Day & Dõbereiner, 1976; BUlow & Dflbereiner,

1975), proporcionou um avanço considerável na area da fixação

biológica de N«» devido ao elevado potencial demonstrado por

essas associações (Baldani, 1984). Estudos envolvendo homolo -

gia de DNA, permitiram reclassificar a bactéria, criando-se o

gênero Az o4piiillum, com duas espécies: A. lipo & ciam e A. bna

òilcnòí (Tarrand et ai. 1978). Recentemente o gênero foi ampli^

ado com a identificação de mais duas espécies A. amazonzn&e.

(Magalhães et ai. 1983), e A. òz\opzdícaz (Baldani et ai. 1984).

As bactérias do gênero kzo&piKillum são consideradas

como as principais bactérias fixadoras de N« em gramTneas for-

rageiras e de grãos em clima tropical (Day & DÜbereiner, 1976;

Bülow & Dtibereiner, 1975), bem como em algumas regiões de cli-

ma temperado, como Bélgica (Reynders & Viassak, 1976) e Esta -

dos Unidos (Sloger & Owens, 1978).

Lakshmi-Kumari et ai. (1976) revelaram ocorrência de

AzoòpiKillum spp em raízes de arroz, sorgo, milho e outraspiaji
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tas da India.

Com as primeiras observações de infecção de raízes

por Azoòpifiillum spp em Vigitania (DObereiner & Day, 1976) ,

mil-ho (Bülow & DObereiner, 1975), trigo (Nery U at. 1977) ,

e com a posterior confirmação de infecção do córtex e do ci-

lindro central em raízes de milho (Patriquín & DObereiner ,

1978) grande enfoque foi dado a estreita interação planta -

bactéria.

A diferenciação entre as espécies de AzoòpiKillam,

que colonizaram o interior das raízes e rizosfera, sugeriu

uma certa especificidade na infecção e colonização do inte -

ri or das raízes pelas estirpes de Azoòpiiillum (Baidani & 06

bereiner, 1980).

Baldani et ai. (1981) observaram que os isolamen-

tos de raízes esterilizadas de cereais de clima temperado com

via fotossintética Cj (trigo, cevada, aveia e centeio), fo-

ram predominantemente da espécie A. bnaòítinòt, e os de raí-

zes esterilizadas de gramineas tropicais com via C, {Kn.ac.hia

xia sp, Panicum maximum, Cynodon dactyton, Vinniòztum pun.pu-

Jieum, He.fimaA.thn.ia altiòiíma, VA.gitan.ia. dccumbeni, Soh.ghu.mvul

gane. e Sacchaium spp), foram predominantemente da espécie

A. lipoituum. Em ambos os casos os resultados parecem indi -

car que as plantas, especialmente as com via C 3 > apresenta -

ram seietividade para estirpes não desnitrificantes (nir~) .

A única exceção nessas observações foi a cana-de-açúcar, que

foi preferencialmente infectada por A. bnaòilzn&e. nir".
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Alem dessas associações têm-se registrado a ocorrin

cia de Vinxia sp em raízes de arroz ou outras plantas em solos

geralmente alagados e ricos em matéria orgânica (Campeio & Dfl-

bereiner, 1970); CampylobactzK em raízes da planta aquática

SpcLKtina. attzMfii^loxa (McCiung & Patriquin, 1980); KzotobactzK

cknoococcum no interior de células corticais de Cypzn.u& notun-
->

duò (Iswaran & Marhwa, 1982); Azotobact&K em raízes de Efiagnoò_

tlò bi/iiÍQÍne.CL (Nioh, 1 9 7 9 ) , EnttKobacttK ,aQQlomi.n.an&, Klzbòl-

ztla pnzumoniaz e Pòe.udomona.6 sp na rizosfera e raTzes de di-

versas espécies de plantas das famílias Poaceae e Cyperaceae

(Haahtela e-t ai. 1983), porem, nenhuma interação planta-bacté-

ria foi ainda demonstrada (Baldani, 1984).
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2.2 - Métodos de quantificação da fixação biológica de N?

2.2.1 - Introdução

Nos últimos 10 anos tem havido um crescente interes-

se no estudo da fixação de N» associado com gramTneas forragej^

ras e de grãos (Neyra & Dõbereiner, 1977; Berkum & Bohlool, 1980;

Boddey & Dõbereiner, 1982) e paralelamente têm sido desenvolvi

dos e adaptados diferentes métodos, visando,estimar a contri -

buição dos organismos fixadores de nitrogênio para a economia

de nitrogênio dessas plantas.

Os métodos mais comumente utilizados são: redução de

acetileno, balanço de nitrogênio e métodos isotõpicos como in-
15corporação de N?» diluição isotopica e abundância natural.
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2.2.2 - Redução de Acetileno

Os organismos fixadores de nitrogênio diferem dos

demais pela presença do complexo nitrogenase, enzima compos^

ta de duas proteínas individualmente conhecidas como molib-

dênio-ferro-proteTna e ferro-proteina (Sprent, 1979).

Estudando substratos alternativos para esta enzi-

•a» Dilworth (1966) e Schollhorn & Burris (1966) descobri -

ram que o C^H» inibe a redução do N« pela nitrogenase e que

o C2H« ê reduzido a C-H^. Hardy & Knight (1967) sugeriram en

tão, que essa reação poderia permitir uma nova técnica para

medida da atividade da nitrogenase.

0 método de redução de C.Hp apresenta muitas van-

tagens analíticas e biológicas, como facilidade de manipuij»

ção, estabilidade do produto, permitindo sua estocagem, ra-

pidez das análises, transporte fácil do aparelho, baixo eus

to do aparelho e permite a análise sem a destruição do mate

rial (Hardy et ai. 1968).

Muitos autores observaram porém, que alguns cuicU

dos devem ser considerados durante a aplicação deste método,

principalmente,.na interpretação dos resultados, pois a re-

dução do C 2H 2 só mede a atividade enzimãtica momentânea, e

o cálculo do N2 fixado durante todo o ciclo da planta e sob

as mesmas condições ambientais, portanto está muito sujeito a er

ros (Masterson & Murphy, 1980).



11.

A medida da atividade de redução de t^H» (ARA) em le

guminosas tem sido feita comumente, pela colocação de plantas

intactas ou sistemas de raízes extraídas em recipientes fecha-

dos- na presença de 100 a 200 ml/l de acetileno (Bergensen, 1970;

Hardy zt at. 1973). Entretanto, recentemente Minchin zt at.

(1983) observaram um rápido declínio na atividade da nitrogen*»

se na presença de acetileno em raízes noduladas ou nõdulos des_

tacados de muitas espécies de leguminosas. A partir do tempo

zero de incubação foi observado um aumento na produção do eti-

leno, até o 49 minuto, a partir do qual, começa a ocorrer um

declínio, estabilizando-se em um intervalo de tempo variável .

Baseando-se nessas observações esses autores sugeriram a \x\\\\_

zação de sistema de análise em fluxo continuo para medida da

taxa máxima inicial.

Quedas na atividade da redução de acetileno foram

observadas também, devido a decaptação de planta (irinick zt

at. 1976) e perturbação do sistema (Wych & Rains, 1978).

Com gramíneas tem sido muito utilizado o sistema de

raízes destacadas. Porém, neste caso as raízes removidas redu-

zem CgHp somente apôs uma fase latente de 8-12h. (Yoshida & Anca_

jas, 1970; DÍJbereiner & Day, 1976). Dttbereiner (1978) notifi-

cou ainda que velocidades lineares de atividade de nitrogenase

começam somente depois de 8 horas de pré-incubação ã baixa P(U

Diversos autores (Barber zt ai. 1976; Koch, 1977; Eskew & Ting,

1977; Okon zt ai. 1977; Berkum & Sloger, 1979) mostraram que

durante esta pré-incubação ocorria uma multiplicação, de até
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centenas de vezes, das bactérias fixadoras de N? associadas com

as raízes, o que poderia ocasionar uma superestimativa da ativj^

dade da redução de acetileno.

Recentemente, Souto & DBbereiner (1984) desenvolveram

UK novo método para medir a redução de acetileno em raízes des-

tacadas. 0 novo método consiste na medida da redução de ^ ?H ?

eu raízes com 10 cm da parte aérea e em frascos (31) cheios de

água, substituindo-se, depois a água por N,, 3% de 0» e 12% de

CpH** Neste método a fase latente antes do inicio da atividade

da nitrogenase, situou-se entre quatro e seis horas, portanto,a

aplicação deste método ocasiona uma redução da fase latente quari

do comparado com a de 8-12 horas que era normalmente obtida Co£

reçoes positivas altamente significativas entre os valores de

atividade da nitrogenase obtidos pelo sistema proposto e o tra-

dicional sistema intacto-solo-pianta, confirmaram a validez da

netodoiogia proposta. Porém o sistema proposto ocasionou uma

subestimativa muito elevada dos valores da atividade da nitroge

nase na maioria das gramineas testadas.

Para estimativa quantitativa de fixação de N~ em gra-

Mineas, sistemas intactos solo-planta parecem mais seguros (Dart

U at. 1972; Day zt ai. I975); DBbereiner, 1980; Souto, 1982) ,

apesar de existirem algumas restrições em relação a este tipo

de metodologia. Para a execução deste método é necessário expor

planta e solo ao acetileno. A possível interferência do solo

com a medida da redução do acetileno não pode ser ignorada (Bo£

kum & Bohlool, 1980) diversas técnicas relacionadas ao sistema
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intacto têm sido propostas através de cilindros com soio-pian-

tas (soil cores) removidos do campo (Day e* at. 1976; Weier ,

1980; Tjepkema & Burris, 1976) e avaliação in &ltu (Balandreau

& Dommergues, 1973; Patriquin & Denike, 1978; Berkum & Sloger,

1979).

Nas análises de cilindro de solo (soil cores) e min

iitu", precauções devem ser tomadas para evitar a inclusão da

atividade de cianobactirias. No caso de arroz irrigado isso

pode ser um sério problema e pode ser resolvido pela troca da

água superficial por água limpa (Lee zt at. 1977) e a introdu-

ção do herbicida propanil (Boddey zt ai. 1978). No caso de ou-

tras culturas (gramineas forrageiras e cereais) a superfície do

solo em volta da planta deve ser coberta por uma camada de 2 a

3cm de areia seca, 24 horas antes da analise começar, para pre

venir a incidência de luz (Fanzeres zt ai. 1984).

Outros problemas ocorrem com os cilindros e em anali^

ses in 6itu% como difusão gasosa (Berkum & Day, 1980) e produ-

ção de etileno endógeno (Witty, 1979; Lethibridge zt at. 1983).

A retirada dos cilindros do campo e sua remoção posterior re -

presenta outra limitação para o sistema de cilindros. Pois, a

perturbação pode reduzir significativamente a atividade da ni-

trogenase como demonstrado por Wani zt ai. (1982) e Behlin-Mi-

randa zt ai. (1982), o que favorece as analises in òitu..



14

2.2.3 - Balanço de Nítroginio

Os dados obtidos com estudos de balanço de N consti-

tuem a soma de todos os ganhos e perdas de N, não consiste, por

tanto, em uma medida somente da fixação biológica de nitrogê -

nio (App, zt at. 1984). Knowies (1980), destaca que a maior ra

zao para a dificuldade de se obter uma estimativa da fixação de

N« através do balanço de N é que a própria interpretação dos

dados do balanço, requer uma quantificação precisa das entra -

das e saídas de N do sistema. Esse autor cita que os sequintes

fatores, devem ser considerados em estudos de balanço de N:

.Entradas de N * Fixação de N2 (assimbiõtica e sim -

biÔtica); precipitação (NHj, N0"tN orgânico);

.Saídas de N - Desnitrificação, volatilizaçao de

NH-; queima (N^, NO, NpQ); lixiviação; erosão; cul-

tivos, colheitas; animais.

A possibilidade de se quantificar as entradas e saT-

das de N do sistema depende muito do modelo experimental de ba_

lanço adotado (Knowies, 1980).

0 tipo mais simples de experimento de balanço são

aqueles em vasos em casa-de-vegetação. Neste caso perdas por

lixiviação são excluídas, e as raízes das plantas são confina-

das a um volume específico de solo. Mesmo assim, nem sempre i

possível medir pequenos acréscimos ou perdas da extensão repre;

sentada pela fixação de N~ ou desnitrificação. A sensibilidade
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do método para pequenas alterações ê grandemente aumentada pe-

la adição de N marcado» o que pode ser detectado em quantida -

des relativamente pequenas (Broadbent, 1981).

Devido aos acréscimos relativamente pequenos em com-

paração com as grandes quantidades de N no solo, balanços de

nitrogênio requerem grande precisão nas analises, o que repre-

senta uma desvantagem do método. Para minimizar este problema

App e-í ai (1980), ao efetivarem um estudo de balanço de nitro-

gênio com arroz crescido em vasos, propôs a utilização de um

fator de correção nas análises de N no solo, calculado com ba-

se em uma amostra padrão.

0 uso de lisTmetros constitui uma técnica favoreci^

da para experimentos de balanço sob condições de campo. A zona

saturada de água no fundo de lisímetro entretanto é problemãtj^

co para balanços de N, devido a possibilidade de desnitrifica-

ção. A sucção dos lisTmetros evita este problema mas, pode oca

sionar outros erros, por exemplo, elevado fluxo artificial de

água durante o período úmido. Contudo a capacidade de efetuar

medidas diretas de perdas por lixiviação é uma vantagem das

pesquisas com lísimetros, e na ausência de alternativas sim

pies e convenientes, o método continua ser o melhor disponvel

para obter dados de balanço de N em ambiente próximo ao natu -

ral. Provavelmente a maior desvantagem do método é a perturba-

ção envolvida e a necessidade de estabelecer a vegetação (Know

les, 1980; Broadbent, 1981).
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Com exceção de experimento no campo por longo tempo

onde mudanças acumuiativas no N total do solo são de extensão

substancial, experimentos no campo não são recomendados. Se*

gundo Broadbent (1981), os maiores problemas nos estudos de

balanço no campo são as incertezas na determinação de peque -

nas mudanças na grande reserva de N orgânico do solo; a difi-

culdade de medir perdas por lixiviação e a elevada porção do

balanço atribuída ã evolução de gás.

0 exemplo clássico deste tipo de estudo é o experi-

mento de Broadbalk da Estação Experimental Rothamsted, Ingla -

terra, no qual parcelas tem sido cultivadas continuamente com

trigo e cevada por 90 anos. Na ausência de fertilizantes os

conteúdos de carbono e nitrogênio tem-se mantido relativamen-

te constante pelo longo período (Jenkinson, 1973). Dos dados

disponíveis do experimento de trigo tem sido estimado que apro

ximadamente 30 kg.N.ha" é atribuído a algas e bactérias não

simbióticas fixadoras de N (Dart & Day, 1975; Day it al.1975).

Outros estudos de balanço de N tem estimado a fixa-

ção biológica de N2 (Firth it al. 1973; Watanabe et al 1977),

associada com arroz irrigado.
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2.2.4 - Métodos isotõpicos

152.2.4.1 - Incorporação de Np

150 método de incorporação de N~ tem sido usado prir>

cipalmente, como um teste definitivo para comprovar a ocorrên-

cia de fixação de N2* Se o sistema fixador de Np for exposto a

Ng enriquecido com N por um período curto de tempo (<48-72 h.)

e NH. (ou derivados) for encontrados na 'amostra, está compro

vada a ocorrência de fixação de Np (Rennie & Rennie, 1983).

Esta técnica foi utilizada com sucesso para provar a

fixação de Np em arroz (Yoshida & Yoneyana, 1980; Ito zt ai.

1980; Eskew zt at, 1981); Vigitaiia e Paòpalum (0e-Polli,1977),

cana-de-açúcar (Ruschel zt at, 1975; Matsui zt ai, 1981) e mi-

lho (Ela et alt 1982).

Além dessa aplicação, quando este método e usado si-

multaneamente e sob condições idênticas com a técnica de redu-

ção de acetileno, um fator de converção pode ser obtido (ou se

ja, estabelece-se a verdadeira proporção de N«: CpHp) e deste

modo a redução do acetileno pode ser interpretada em termos de

fixação de Np- Na ausência de tal padronização, o uso de redu-

ção de acetileno para quantificar a fixação de Np torna-se ape

nas uma aproximação (Burris, 1974).

Apesar dessas vantagens e de ser uma medida direta da

fixação de N« e possibilitar uma interpretação fácil dos resul-

tados, alguns autores como Burris (1974); Rennie zt ai (1978) ;

OObereiner (1980); Knowles (1980), têm destacado, algumas des -
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vantagens do método, ou seja, seu elevado custo devido ao H**

necessidade de espectônetro de massa, desenvolvimento da plan-

ta em sistema fechado, necessidade de controle de O., C0A, tem

peratura, umidade, transpiração e luz, impossibilidade de rea-

lizar experimentos por um longo período e com isso não possib^

litar o acompanhamento de todo o^ciclo da planta, e alem disso

sua sensibilidade é menor que a do método de redução de aceti-

leno.
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2.2.4.2 - Diluição Isotopica

A técnica de diluição isotopica fui primeiramente ^

crita e aplicada por McAuliffe e.t ai (1958). para utilização de£

ta técnica fertilizante marcado com N e adicionado ao solo u-

suaimente em uma concentração baixa, tal que a fixação de N~

não seja inibida. A planta fixadora de Np i plantada ao mesmo

tempo que uma planta controle não fixadora» algumas vezes no

mesmo vaso (ou parcela) ou em vasos separados tratados identic^

mente. A técnica baseia-se na suposição que uma planta contro-

le não fixadora e uma planta fixadora removem nitrogênio do so-

lo com a mesma porcentagem de N. Portanto, a proporção do ni-

trogênio do solo (mineralizado) para o fertilizante nitrogenado

marcado no nitrogênio absorvido pelas raízes ê a mesma para as

diferentes plantas. Qualquer nitrogênio fixado serã originadodo

nitrogênio atmosférico não marcado e diluirá o nitrogênio marca_

do, derivado do adubo. Qualquer acréscimo de N derivado de siste_

ma fora do solo, tal como, nitrogênio da chuva, poeira ou de

cianobactéria serã adicionado igualmente em todas as plantas

(controles e fixadoras de Np) e assim esta técnica estima somen-

te a fixação associada com a presença de plantas. (Boddey tt at,

1983?).

A suposição básica da técnica da diluição isotopica ê

valida nas condições em que o solo é marcado uniformemente em

todo o volume de enraizamento das culturas, e o enriquecimento

de N do solo é constante durante todo o ciclo de crescimento
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da cultura, caso isso não ocorra, a curva de absorção de N do

solo pelas culturas testes e controle devem ser muito semelhan

tes (Rennie & Rennie, 1983; Boddey, 1984).

Segundo Boddey (1984) os dados jã existentes na 1it£

ratura (Boddey zt ai. 1983 ; Rennie, 1984) demonstraram que

quando a recuperação do fertilizante marcado pelas culturas tes

te e controle sao bem semelhantes, elas apresentam o mesmo en-

riquecimento de N no N absorvido do solo, mesmo quando o so-

lo possui N que é uniforme com a profundidade e o tempo.

Para evitar erros devidos a diferenças nas absorções

de N pela planta fixadora e não fixadora, diversos autores têm

recomendado o uso de culturas testemunhas que sejam intimamen-

te relacionadas com a cultura a ser testada, ou então, segundo

Boddey (1984) devem-se usar viras testemunhas não fixadoras h£

vendo assim, uma boa chance de que uma delas tenha recuperação

do N marcado quase igual ã cultura teste.

Além disso deve evitar as mudanças rápidas de N no

solo, pois caso contrário, grandes diferenças no enriquecimen-

to de N nas plantas ocorrerão, se as curvas de absorção do N

do solo forem diferentes (Witty, 1983). Para contornar esse

problema tem sido recomendado a utilização de técnica que per-

mita a liberação lenta de N. Deste modo tem sido utilizadoem

diversos trabalhos, incorporação de matéria orgânica marcada

com 1 5N, ao invés de fertilizante (HenzeU e-t ai. 1984; Bod-

dey & Victoria, 1985). Witty (1983) propôs a utilização

de N-fertilizante em pellet de gesso, para promover um en-

riquecimento mais estável e reduzir os erros causados [elo de-

clínio no enriquecimento de N.
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2.2.4.3 - Abundância natural

Embora as propriedades químicas do N e N sejam

Idênticas» devido a diferenças de massa (e assim suas propri^

edades físicas), pode ocorrer descriminado em qualquer par-

te do ciclo do N (Begeleisen, 1949). Deste modo, devido a

processos biológicos que se desenvolvam normalmente nos solos

(nitrificação, desnitrificação), N 5 geralmente um pouco

mais abundante em solos que no ar (Shearer et ai. 1978; Ren-

nie & Rennie, 1983; Blackmer & Bremner, 1977).

Assim sendo, uma planta fixadora de Ng atmosférico

quando comparada com outra não fixadora, apresentará um teor

de N menor, visto que esta última utilizará somente o solo

como fonte de N (Hauck & Bremner, 1976; Shearer et ai.1983).

Shearer & Kohl, (1978) e Virginia & Delwiche (1982), demons-

traram que plantas fixadoras de N2 possuem uma abundância de

N significativamente menor que as plantas não fixadoras do

N2i em vários sistemas naturais. Baseando-se nesses resulta-

dos, diferenças na abundância de N (A N) entre plantas fî

xadoras de N« e plantas não fixadoras de ^ ou entre plantas

fixadoras 4e N^ e N2 do solo, podem ser utilizadas como meái_

da da fixação de nitrogênio.

Recentemente, Shearer at at (1983) utilizando o me

todo de abundância natural do N, demonstraram que fixação

do N> pode ser muito importante para leguminosas arbóreas
15como ?\oòopíò. A abundância de N dos tecidos de Vno&opí&

apresentaram significativamente menos N que o N do solo ou
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tecidos das plantas controles, as quais derivaram seu N intei-

ramente do solo. 0 N do solo foi tambim significativamente mais

rico em N que o N2 atmosférico.

Varias vantagens são atribuídas a técnica de abundâji

cia natural (A N). Para utilização desta técnica não e neces^

sãrio marcar o solo com N, deste modo desaparecem os proble-

mas de marcação uniforme e necessidade de homogeneização que

representam grandes dificuldades para a técnica de diluição 1-

sotõpica. Talvez o que seja mais importante, ê que a técnica

permite quantificar a % de nitrogênio derivado da atmosfera em

sistemas naturais sem a necessidade de alterar o ecossistema

(Rennie & Rennie, 1983).

Por outro lado, o método necessita de refinadas té£

nicas químicas, analíticas e instrumentais (Hauck & Bremner ,

1976) e só permite avaliar contribuições da fixação biológica

realmente altas. Outro fato a ser considerado é que o nível de

N pode variar com a profundidade do solo (Rennie & Rennie ,

1983).
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2.3 - Evidências da contribuição significante da fixação biolci

gica de nitrogênio em gramTneas.

A observação de que gramTneas tropicais podem crês -

cer e ter produção constante sem adição de fertilizante nitro-

genado nos solos (Neyra & DObereiner, 1977) assim como a ocor-

rência da acumulação de N em solos sob gramíneas'(Jaíyebo &

Moore, 1963; Balandreau, 1975; Greenland, 1977) e a coloniza -

ção de raízes por bactérias fixadoras de nitrogênio (DOberei -

ner & Day, 1974; Patriquin & Dflbereiner, 1978) sugeriram a ocor

rência de uma substancial fixação de N^ nesses sistemas.

Comparações de acumulação significante de nitrogênio

em solos sob gramTneas forrageiras e cereais têm sido realiza-

das em várias partes do mundo utilizando-se diferentes métodos.

Arroz irrigado tem sido a cultura mais intensamente

estudada e da qual têm-se as maiores comprovações de ocorren -

cia significativa da fixação biológica de nitrogênio. Estudos

de balanço de N executados no campo, na Tailândia (Firth zt aL

1973; Waicott zt ai. 1977), nas Filipinas (Watanabe zt a£.1977 )

e Japão (Koyama & App, 1979) demonstraram um acréscimo, pela

fixação biológica de nitrogênio de 30-40 kg.N.ha cultura" .

Há estudos de balanço de nitrogênio em vasos sob coj»

diçoes de casa-de-vegetação em regiões temperadas (Willis &

Green, 1948) e nos trópicos (App et ai.1980; App zt ai. 1984),

No estudo realizado por App zt aí. (1980), confirmou-se a ocojr

rência de acréscimo devido a fixação biológica de nitrogênio em

-arroz irrigado mesmo quando microrganismos fotossintéticos fo-



24.

ram eliminados. Em experimentos de campo de longa duração App

zt at. (1984) observaram que em duas areas de arroz irrigado

continuo, foram registrados balanços positivos equivalentes a

79 e 103 kg.N.ha"1.ano"1. Nestes sítios microrganismos fotos-

sintéticos contribuíram com 6-8 kg.N.ha" .ano* .

Recentemente Ito zt ai. (1980), Yoshida & Yoneyama

(1980); Eskew zt at, (1981), também encontraram evidências cem
15elusivas, através da incorporação de N«i de um acréscimosi£

nificahte de nitrogênio pela fixação heterotrõfica do N,, asso

ciada a raTzes de arroz irrigado.

Com relação a outros cereais, hã poucos dados quan-

titativos satisfatórios (Boddey & Dflbereiner, 1984). Existem

algumas indicações de acréscimos de N pel. fixação biológica

em milho (von BOIow & Dflbereiner, 1975; Rennie, 1980; Ela zt

aí. 1982 - medidos respectivamente pela técnica de redução de

í^2* diluição isotopica e incorporação de N«. Nos traba -

lhos de Rennie (1980) e Ela zt at, (1982) as contribuições da

fixação biológica de nitrogênio foram registradas em plantas

jovens, não se sabendo se aplica em plantas adultas. Um estu-

do de balanço de nitrogênio com sorgo e milheto em vasos com

vermiculita parece mais consistente (Dart & Wani, 1982). Em

trigo, a fixação de N« foi demonstrada através de estudos com

redução de acetileno, Nery zt at, (1977).

Em relação ãs gramineas forrageiras tropicais vã -

rios estudos de balanço de nitrogênio tem sido efetuado (Jai-

yebo & Moore, 1963; Greenland, 1977; Purchase, 1978), indica])
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do acréscimos de N associados com a fixação biológica. Existem

entretanto, poucos dados disponíveis de acumulação de nitrogê-

nio por longos períodos, principalmente em regiões tropicais .

White zt ai. (1945) na Pennsylvania (EUA) estimaram um ganho

anual médio de 45 kg N.ha" em solo sob gramineas» durante um

longo período (72 anos). Estas constituem as melhores informa-

ções disponíveis porém, não são especificas para os trópicos .

Por outro lado, são encontrados inúmeros dados sobre acumula -

ção de nitrogênio resultantes de estudos efetuados em curtos

períodos. Esses resultados podem refletir, simplesmente uma

redistribuição do nitrogênio de camadas mais profundas no per-

fil do solo para a planta e para as camadas superiores do solo

(Jaiyebo & Moore, 1963).

Atividade de redução de acetileno associada com gra-

mTneas tem sido registrada, em várias regiões climáticas, uti-

lizando-se o sistema intacto solo-planta. Em uma avaliação de

forrageiras do Estado de Oregon, EUA, AQKOÒIIÒ tznuiò apresen-

tou a maior maior atividade de redução de acetileno, com uma

estimativa média de 3 kg N.ha"1.lOOdias"1 (Nelson zt ai. 1976).

Heier (1980) no norte da Austrália, (Queensland), utilizando

três gramineas tropicais Axonopuò comptizòuò, Vigitania dzcum-

binò var. pangola e Paòpalum notatum estimou a fixação de ni -

trogênio em 12.7; 6.4 e 3.9 kg N.ha" .ano" respectivamente. Na

região sub-tropical do Texas (E.U.A.), Weaver zt ai. (1980) e^

trapoiaram uma fixação de nitrogênio de 33, 26, 20 e 20 kg.ha".

100 dias" para Cynodon dactylon, Paòpalum uivíllzí, Biachíania
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sp e Andiopogon ge.ta.fidi. Essas elevadas taxas indicam que sob

condições ambientais adequadas, existe um potencial agronomi-

camente significante de fixação de nitrogênio na rizosfera de

gramineas forrageiras. As taxas de redução de acetileno obsejr

vadas para Panicum vitigatum (30 g N.ha" .dia* ) e Spoxobolui

hU9.n.ole.pl& (30-90 g N.ha"1 .dia"1) (Tjepkema & Burris, 1976 )

são comparáveis ãs encontradas para gramineas na Savana de

Lamto (25 g.ha"1.dia"1) (Balandreau & Villemin, 1973) e para
*

Panicum maxim var. trichogiume (26.3 g N.ha' .dia" ) {Ueier

tX ai, 1981). Pereira it a£.(1981), no Brasil, encontraram pja

ra Bn.achiaA.ia Auzizie.n&iò (CPI 30623) valores baixos porém, £

conomicamente significantes de 15 kg N.ha" .ano" .

Uma possível subestimativa de alguns dos valores a-

cima, pode ter ocorrido decorrente da perturbação mecânica áu

rante o transporte dos cilindros com solo-planta pois, Wani oX

ai. (1982) destacaram que esta perturbação reduziu significa-

tivamente a atividade da nitrogenase associada com sorgo e

milheto. Observações similares sobre a ação da perturbação me

cânica na atividade da nitrogenase foram efetuadas por Beh-

ling-Miranda et ai (1982). Esse fato talvez explique os bai -

xos valores obtidos por diversos autores, inclusive Tjekema &

van Berkum (1977) no Brasil, quando compararam atividade da

nitrogenase de raízes extraídas e sistemas intacto solo-plan-

ta de milho e sorgo e encontraram valores até 20 vezes maio -

res para raízes extraídas.
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Através da técnica de redução de acetileno com raí-

zes extraídas, vários autores têm registrado elevadas ativida-

des associadas com gramineas tropicais, tais como, Paòpalum

notatum (DObereiner zt ai. 1972), Qigitania decumbent, Pznni -

hit um puipuAium, Btiachiania Kuziziznzlh, BKachiaKia dzcumbenò,

(Day, 1977).

Extrapolação dos dados de redução de acetileno com

raízes extraídas tem fornecido informações bem variadas. Essa

variação pode ser explicada pelos problemas que ocorrem na in-

terpretação e extrapolação desses dados, além de problemas co-

mo pri-incubação, condições de incubação como foi discutidopor

vários autores (DObereiner, 1978, van Berkum & Bohlool, 1980 ;

Souto, 1982).

Incorporação de gás N« foi utilizado com a culti-

var batatais da graminea tropical Paòpalum notatum e Digitaria

dzcumbznò (De-Polli zt ai. 1977), demonstrando a ocorrência de

um acréscimo significativo devido a diazotrofos associados a

raiz, porém os dados obtidos não permitem estimar a proporção

de N na planta derivado da fixação biológica de nitrogênio du-

rante um período prolongado. A cultivar batatais tetraploide

dessa graminea apresentou atividade da nitrogenase (redução de

acetileno) muito mais elevada do que a cultivar diploide pens£

cola (Dflbereiner & Day, 1975). Boddey zt ai (1983 ) usaram a

cultivar pensacoia como uma planta controle não fixadora de n_1̂

trogênio em um experimento com a aplicação da técnica de díluj,

ção isotópica para medir a contribuição da fixação biológica de
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nitrogênio para a nutrição nitrogenada da cultivar batatais crês

cida em cilindros de concreto no campo. Os autores conclui ram ,

que a contribuição da fixação de nitrogênio atingiu 10% do N to

tal-da planta ou 20 kg N.ha .ano . Dados obtidos por Boddey

& Victoria (1985) através da técnica de diluição isotõpica, com

plantas crescidas em lisímetros sob condições de campo indica -

ram que 8. humid-Lcola e ,B. dzcumbe.no obtiveram 30 e 40% respec-

tivamente de seu nitrogênio da fixação de nitrogênio o que cor-

respondeu a um acréscimo de 30 e 45 kg N.ha" .ano" respectiva-

mente.

Em recente revisão Boddey & Dtlbereiner (1982) desta-

caram que a acumulação de nitrogênio em varias espécies de gra-

mTneas parece ser um fenômeno comumente encontrado, especialmert

te nos trópicos. Apesar da água de chuva e redistribuição do n^

trogênio no perfil do solo poderem ser responsáveis por alguma

parte desses ganhos e além da dificuldade de interpretação dos

dados sobre acumulação de N no solo (van Berkum & Bohlool, 1980 )

a evidência é forte em relação a acréscimos economicamente consji.

deriveis devido a fixação biológica de nitrogênio em sistemas s£

lo/gramineas.
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2.4 - Fatores que afetam a Fixação Biológica de Nitrogênio em

GramTneas

Em granríneas devido a ausência de nódulos que servem

de proteção às bactérias em leguminosas, a fixação de N. ê mais

variável e dependente de efeitos ambientais e climáticos, e i_s

to dificulta a avaliação da contribuição real destes sistemas,

limitando sua melhor utilização na agricultura. Deste modo, a

identificação dos fatores limitantes da atividade da nitrogena_

se sob condições de campo e in vituo ê essencial para a deter-

minação de práticas agronomicamente viáveis que possam aumen-

tar a fixação biológica de nitrogênio em gramíneas (Baidani ,

1980).

Fatores como o genotipo da plant* (Bülow & DfJberei -

ner, 1975; Larson & Neal, 1978; Lee zt ai 1977; Nery zt at 1976;

Rinaudo, 1977; App zt a£.198O; Dart & Wani, 1982; Ela zt ai.

1982); temperatura (Dübereiner & Day, 1974; Abrantes zt ai. 1976;

Dflbereiner zt ai. 1975; Neves zt ai. 1975; van Berkum & Bohlool,

1980; Boddey & Ahmad, 1981); umidade (Viassak zt ai. 1973; Day

zt ai. 1975; Tjepkema & Burris, 1976; Weier zt ai. 1981; Souto

& Dflbereiner, 1983), e pH (Dttbereiner zt ai. 1976; Nery zt ai.

1977) interferem na fixação biológica de nitrogênio.

Alem destes fatores, pesquisas vem sendo realizadas em

torno dos efeitos dos fertilizantes nitrogenados na fixação bio

lógica do N^, pois segundo diferentes autores é pouco provável

que a fixação biológica de N^ possa satisfazer todas as necessida
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des de N em gramineas, assim, tornam-se importantes os estudos

que visem a utilização simultânea de nitrogênio mineral e fixa

ção biológica de Ng.

A inibição da síntese da enzima nitrogenase de bac-

térias fixadores de nitrogênio pela presença de NH* foi cte

monstrada por Hill it ai,(1972). Pena & Dflbereiner (1974) estu

dando o efeito de N0~ e NHJ sobre o crescimento e a atividade

da nitrogenase em Bzijcnintkia spp observaram que 8. Indica

manteve cerca de 30% da atividade original por 60 horas após

a adição de 10 mM de N0^ e 10-20% da atividade após adição de

10 mM de NHj. Entretanto em 6. ilumlmnòlò a atividade da ni-

trogeanse não foi afetada por NUg durante 6 horas de incuba -

ção. Boyle & Patriquin (1980) encontraram que 2.8 yg.mT1 .NHj {HH^Cl) in-

biram significativamente a atividade da nitrogenase na super-

fTcie da raiz e no solo da rizosfera, mas no interior da raiz

a atividade geralmente não foi afetada por essa concentração.

Inibição de 50% da atividade da nitrogenase de raTzes extraí-

das de sorgo foi observada com 1.4 yg.m£ de NHt ou NO" (Ne£

ra & van Berkum, 1976) mas para obter o mesmo efeito com NO"

foram necessários 140 pg H,ml~ .

Correlação negativa significante (r = - 0,58) ent^e

a percentagem de N na matéria seca da raiz e atividade da ni-

trogenase, sugere que o N combinado na raiz seja um dos fato-

res que controlam a taxa de atividade da nitrogenase (van Bejr

kum & Sloger, 1981).
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Abrantes it at (1976) encontrara» uma correalção sim

pies (r = 0.56) altamente significativa e negativa, entre o

teor de NH. na solução do solo e a atividade da nitrogenase. Po

rim, as concentrações de NH* de até 200 yg Nttt - N.mí"1 na so-

lução do solo ainda permitiram atividade da nitrogenase. Esses

autores destacam que o nível de NHt na solução do solo consti-
>

tui um dos fatores limitantes para o desenvolvimento da ativi-

dade da nitrogenase.

Boddey & DObereiner (1984) destacam que no campo, par

ticuiarmente sob condições tropicais, fertilizante nitrogena-

do adicionado é rapidamente removido do solo pelas plantas ,

por lixiviação ou perdas gasosas. Isto pode explicar, segundo,

esses autores, porque DObereiner & Day (1975) encontraram que

mesmo adições de 20 kg N.ha" de NH* N0^ adicionados com intejr

valos de duas semanas não afetaram o nível da atividade da ni-

trogenase associada com raízes de ?znni.òttam pufipu.Ae.um e Vigí-

La. de.cumbe.nA quando as medidas foram efetuadas duas semanas
após a adição do fertilizante enquanto que, alto nível de N

(235 kg.ha" ) inibiu quase totalmente a atividade da nitrogena

se de milho braquítico cv. Piranão (Pereira ei at. 1978).

Além de sua importância como um micronutriente para

o crescimento das plantas, o molibdênío é um elemento consti -

tuinte da estrutura das enzimas nitrogenase e nitrato redutase

(Evans & Russel, 1971; Smith, 1977), as quais estão intimamen-

te relacionadas com os processos de fixação biológica e assinn.

laçao de nitrogênio, respectivamente.



32.

A influência de Mo na fixação biológica do nitrogênio

tem sido demonstrada, em vários trabalhos com leguninosas. Em

condições de carência de Mo foram observados decréscimos da atî

vidade da nitrogenase (Brill it at. 1974; Fay & Vasconcelos ,

1974; Nagatani & Haselkorn, 1978; Cardenas & Hortenson, 1975) ,

enquanto que plantas crescidas em condições com disponibilidade

de Mo apresentaram maior eficiência da fixação de N^ (Nery et

ai. 1976).

Com granríneas, porém, poucos trabalhos neste sentido

teu sido desenvolvidos. Recentemente, Behling-Miranda & Seif -

fert (1983) verificaram que a adubação com molibdênio em B. de-

cumbcnÁ além de aumentar em 19X a produção mensal de matéria S£

ca, e em 29% o conteúdo de proteína bruta, proporcionou um au -

mento significativo na população de Azo6pl\lllum.
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - MATERIAIS

3.1.1 - Solos

No experimento foram utilizados dois tipos de solos:

Solo 1 - Latossolo Vermelho Escuro, coletado na Re -

giao de Cuiabá, MT.

Solo 2 - Planossolo série Ecologia, coletado na aé -

rea do campo experimental da EMBRAPA-UAPNPK

Km 47, Seropédica, RJ.

A analise química do solo (camada superficial de

20 cm), revelou a seguinte composição:
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Solo pH A l 3 * C a 2 + + Mg2+ K+ Na*\ P assimilável* N
me/100g TFSA ' ppm %

Lat. Verm. 5.4 0.76 0.32 0.08 0.05 1 0.144
Escuro

Plan. Série 5.8 0.0 0.81 0.08 0.02 6 0.028
Ecologia

* extraTdo com solução 0.05N em HC1 e 0.025 N em Hg S04 .

3.1.2 - Plantas

Utilizaram-se quatro espécies de Biachiai-ta:

ZKOLthiafiia dzcumb&nò Stapf. Prain. VI. cv. IRI 700

B i a c h i a n i a h u m i d i c o l a ( R e n d i e . ) S c h w e i c k e r d t . c v I R I 4 0 9

BKa.chA.ati i a f i a d i c a n ò N a p p e r c v . I R I 4 4 2

BKddhíaxia Kuzizie,n&i6 German & E v r a r d . c v . Kennedy (CPI 3 0 6 2 3 )

3 . 2 - MÉTODOS

3.2.1 - Delineamento experimental e sistema de

cultivo

0 delineamento experimental adotado foi de blocos ao

acaso com cinco repetições, utilizando-se parcelas subdivididas»

com solos nas parcelas e cuitivares X molibdénio nas sub-parce -

Ias.
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Como tratamentos, utilizaram-se quatro espécies de

Zxachiaxia. e um controle sem planta, dois tipos de solos e duas

adubações: completa e completa menos molibdênio.

Na fase inicial do experimento (março/82 a setembro /

82), os vasos foram colocados em mesas fora da casa-de-vegeta -

cão, porem, com o inicio das chuvas que dificultou o controle

do sistema de irrigação efetuou-se a transferência dos mesmos pa

ra a casa-de-vegetação, onde permaneceram ate o término do pe -

rTodo experimental (maio/83).

3.2.2 - Preparo do solo e Irrigação

0 solo seco ao ar foi passado em peneira com malha de

2mm. A curva da neutralização do solo foi determinada, efetuan-

do-se a calagem com calcário dolomltico (CaO « 30.10%; MgO •

17.62%, PRNT * 85.35) para elevar o pH para 6.6.

0 solo foi então, rigorosamente» homogeneizado e col£

cado em vasos plásticos de 10 litros - Latossolo Vermelho Escu-

ro: 6.5 kg/vaso; Planossolo série Ecologia: 10.0 kg/vaso. Estes

foram então distribuídos, ao acaso, nos respectivos blocos.

Durante todo o período experimental, procurou-se man

ter a umidade do solo próximo ã capacidade de campo, através de

Irrigação pelo sistema de filtros (Saito it ai. 1984) (Figurai).

0 método consiste em adaptar filtros de porcela (vela de filtro

d'água doméstico) no fundo do vaso, conectados através de tubu-

lação flexível a um reservatório de água de nível constante.



\v\vS\\\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \

A - Filtro de porcelana

B - Vaso com solo

C - Tubo de Irrigação

0 - Reservatório com água

E - Camada isolante (pedji
cos de isopor e plás-
tico preto)

Fig. 1 - Diagrama do sistema de irrigação, utilizando filtro de porcelana

OI
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A tensão da água no filtro foi obtida através da diferença- de

altura entre o vaso e o reservatório. Devido ã~ evapotranspira -

ção da cultura, a tensão da água no solo é maior que a tensão

no f.iltro. Para evitar excesso de evaporação cobriu-se a super-

fície do solo com pedaços de isopor. Adicionaram-se ainda ao

isopor, pedaços de plásticos de coloração preta, para diminuir

a luminosidade, evitando-se assim o crescimento de cianobactê* -

rias, que poderiam incorporar nitrogênio ao sistema, pela fixa-

ção biológica.

3.2.3 - Plantio e Desbaste

0 plantio foi efetuado em março/82. Foram utilizadas

mudas coletadas de experimentos da EMBRAPA-UAPNPBS e seleciona-

das ao acaso. Nesta fase, efetuou-se coleta de amostras para

análise de nitrogênio total.

Foram plantadas seis mudas por vaso. Quinze dias após

o plantio, efetuou-se o desbaste, sendo mantidas duas mudas por

vaso. As quatro mudas retiradas foram submetidas ã análise de

nitrogênio total.

3.2.4 - Aducação

Um mês após o plantio, aplicaram-se os nutrientes nas

seguintes dosagens por kg de solo: Latossoio Vermelho Escuro-

40 mg de P (KH2P04), 50 mg de K (KHgPO^, 4 mg de Cu (CuS04,5H20)t

2 mg de Zn (ZnS04.7H20), 0.1 mg de B (H 3B0 3), 0.2 mg de No

(Na2Mo042H20).

L



38.

PÍanossolo série Ecologia - 20 mg de P (KH2P04). 50 mg

de K (KH2P04 + KCi), 4 mg de Cu (CuS04.5H20) 2rag de Zn (ZnS04.

7H20), 0.1 mg de B (H3B03), 15 mg de Mg (MgS04.7H20), 0.2mg de

Mo • (Na2Mo04.2H20).

As soluções foram misturadas e o volume completado com

água destilada, de tal forma que todos os vasos receberam a

quantidade igual a 200 ml.

Como fonte de nitrogênio utilizou-se (NH-hSCL marca-

do com 3.398 % de átomos de N em excesso, em quantidade equi^

valente a 20 mg N/kg de solo. A adubação nitrogenada foi parce

lada em quatro aplicações: a primeira feita dez dias apôs a

aplicação dos outros fertilizantes e as demais efetuadas sema-

nalmente.

3.2.5 - Coletas

No pertodo de maio/82 a maio/83 efetuaram-se as coletas,

com intervalos de três meses:

19 coleta - 13 de maio/82 (dois meses após o plantio);

29 coleta - 16 de agosto/82;

39 coleta - 22 de novembro/82;

49 coleta - 22 de fevereiro/83;

59 coleta - 23 de maio/83.

As coletas foram efetuadas através do corte da parte

aérea, rente ao solo, tendo-se o cuidado de coletar também,

fragmentos de folhas, inflorescencias, e t c , que se encontra -

van sobre a superfície do solo.
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Apôs a última coleta todo o solo foi retirado do va-

so, passado em peneira com malha de 2mra. e o sistema radicular

cuidadosamente separado para, posteriormente, ser submetido ã

analise de nitrogênio total.

3.2.6 -Métodos de determinações
••>

3.2.6.1 - Amostragem e preparo das amostras

3.2.6.1.1 - Solo

Após a fase de preparo do solo, quando este foi rigo-

rosamente homogeneizado, três amostras compostas foram coleta-

das de cada vaso.

Na fase final do experimento, apôs ter sido separado o

sistema radicular, o solo foi submetido ã uma homogeneização »

retirando-se então, outras três amostras compostas de cada va-

so.

Posteriormente, as amostras foram moTdas (moinho de

disco) e passadas em tamis de 100 mesh.

3.2.6.1.2 - Planta

Todo o material coletado (parte aérea e sistema radi-

cular) foi seco em estufa a 65vC, por 72 horas, pesado e moT-

do. Após uma intensa homogeneização, retirou-se uma amostra com

posta de cada vaso.



3.2.6.2 - Determinação de N total

Uma série de testes preliminares foi desenvolvido ,

objetivando avaliar, a partir de amostras de solo e planta, a

eficiência de diferentes métodos na recuperação de N- NO" bem

como verificar a influência do peso da amostra e tamanho da

partícula no erro da análise de nitrogênio, buscando COM isso,

identificar e ajustar a metodologia a ser utilizada.

3.2.6.2.1 - Teste 1: Recuperação de N- NO" do solo
• i

A finalidade deste teste foi comparar, através de qua-

tro métodos, a eficiência de recuperação de N- NO^.

Foram usados os seguintes métodos (tratamentos): sem

pré-digestão (Bremner, 1965); ácido salicTiico (Bremner, 1965);

prê-digestão com Ferro (Goh, 1972) e pré-digestão com liga de

Devarda (Liao, 1981), com quatro repetições.

Nos tratamentos com N- NO" adicionaram-se ã amostra de

solo 1 ml de solução de KNO., contendo 0.25mg de N- N0~/ml, sen̂

do que nos tratamentos na ausência de N- NO" o volume foi cor-

rigido, adicionando-se 1 ml de água destilada.

Método 1 - Sem pré-digestão (Bremner» 1965)

1 - Reagentes

1.1 - Catalisador: 100 g K2S04; 10 g CuS04.5H20; 1 g Se

1.2 - H«S04 Concentrado

1.3 * Solução de ácido bõríco com indicador:dissolver 150 mg de

verde bromocresol e 60 mg de vermelho metil em 100 ml de
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etanól. Adicionar 200 g de ácido bõrico e completar o vo

lume para 10£, com água destilada.

1.4 - NaOH 400 g.£"1

t.5 - H2S040.01!I

2 - Procedimento

Colocou-se a amostra (1.0 g de Latossolo Vermelho Escu-

ro ou 2.0 g de Planossoio série Ecologia), no tubo de digestão,

adicionaram-se 1.1 g do cataiizador e 3 ml H-SO. concentrado, ã

queceu-se a 1509C, até cessar a formação de espumas. A temper^

tura foi aumentada a 3009C, ati haver o ciareamento da amostra,

que permaneceu por mais cinco horas nessa temperatura.

Após o esfriamento adicionaram-se 20 ml de água desti-

lada, transferiram-se para balão de destilação, acrescentando-se

18 ml de NaOH e destilando em 5 ml de ácido bõrico com indica -

dor. Coletou-se até 50 ml* e titulou-se com ácido sulfúrico

[Z 0.01N).

• Coletaram-se, inicialmente, 35 mi do destilado, substituindo-

se então, o balão de destilação com ã amostra, por outro com

20 ml de álcool. Efetuou-se a destilação do álcool, completan -

do-se desta forma, o volume do frasco com ácido bõrico para50m£

Com isso, procurou-se evitar possíveis contaminações das amos -

trás consecutivas, decorrentes de resíduos de nitrogênio no co£

junto destilador.



Método 2 - Ácido s a l i c í l i c o (Bremner, 1965)

1 - Reagentes

1.1 .- Reagentes 1, Ü, 4 e 5 descritos no método 1.

1.2 - Mistura de ácido salicílico - ácido sulfúrico: dissolver

25 g de ácido salicílico em 1 £ de H~SCL concentrado.

1.3 - Na2S203.5H20 (tiossulfato de sódio pentahidratado).

Triturar os cristais de T.S.P. e passar ém peneira de 60

mesh.

2 - Procedimento

A amostra foram adicionados 4 ml da mistura ácido sul̂

fúrico - ácido salicílico e efetuada uma agitação de forma que

ocorresse completa homegeneizaçao. Deixou-se, a seguir, em re-

pouso por 7 horas. Adicionou-se 0.5 g de Na^^tK.5H,0, através

de um funil. Fez-se o aquecimento ati que cessasse a formação

de espumas. Após o esfriamento adicionaram-se 1.1 g do catali-

sador, efetuando, em seguida, a digestão, destilação e titula-

ção conforme descrito no método 1.

Método 3 - Pré-digestão com Ferro (Goh, 1972)

1 - Reagentes

1.1 - Reagentes 1, 2, 3, 4 e 5 descritos no método 1.

1.2 - Fe metálico
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k - Procedimento

Adicionaram-se, S amostra, 4 ml "de água destilada, a-

guardou-se 20 minutos e acrescentou-se, então, 1 ml de ácido

sulfúrico concentrado, 0.5 g de Fe metálico (através de un fu-

nil de cano longo), misturando-se bem. Aqueceu-se por 1 hora a

909C, deixou-se esfriar, adicionaram-se 1.1 g üo catalisador,

3 ml de ácido sulfúrico concentrado e efetuou-se, a digestão £

bedecendo ã seqüência: 1509C. por 1 hora; 20Ó9C, por 30 minu-

tos; 2509C, por 30 minutos; 3009C. até clareamento da amostra,

deixando nesta temperatura por mais 3 horas. Efetuou-se a dés-

tílação e titulação como descrito no método 1.

Método 4 - Pré-digestão com liga de Devarda (Liao, 1981)

1 - Reagentes

1.1 - Reagentes 2, 3, 4 e 5 descritos no método 1.

1.2 - Catalisador: 100 g K2S04, 1 g Se

1.3 - Liga de Devarda (Cu; Al, Zn = 10;9; 1)

2 - Procedimento

No tubo de digestão foi colocado a amostra, 0.2 g da

liga de Devarda, 5 ml de água destilada e 1 mi de ácido sulfú-

rico concentrado. Aqueceu-se por 30 minutos a 1009C. Foi deixa_

do esfriar e adicionaram-se 2 ml de ácido sulfúrico concentra-

do, efetuando-se, a seguir, a digestão de acordo com a seqüên-

cia: 1009C por 30 minutos, 1259C. por 30 minutos, 1509C por 60
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•inutos, 20Ò9C. por 40 minutos, 2509C. por 30 minutos e 3G09C.

até o ciareamento da amostra. Deixou-se nesta temperatura por

mais 3 horas. Efetuou-se a destilação e titulação como descri-

to no método 1.

3.2.6.2.2 - Teste 2: Recuperação de N- N0~ de ma-

.-, teria! vegetal

Neste teste comparou-se a eficiência de recuperação de

N-NOl, de material vegetal, dos métodos: pre-digestão com Fer-

ro (Goh, 1972) e prê-digestão com liga de Devarda (Liao, 1981).

Nos tratamentos com N- N0^ adicionaram-se 2 ml de so-

lução de KNO- contendo 0.5 mg N/ml, sendo que nos tratamentos

na ausência de N~ NO" o volume foi corrigido, acrescentando-se

2 ml de água destilada.

Os reagentes assim como os procedimentos adotados nos

dois métodos foram os mesmos descritos no teste 1, excetuando-

se o peso da amostra (200 mg) e tempo de digestão após ciarea-

mento da amostra (1 hora).

3.2.6.2.3 - Teste 3: Influência do peso da amostra

de solo no erro da análise de nitrogê

nio.

Devido â grande variabi1 idade observada nos resulta -

dos das analises de nitrogênio, efetuadas com amostras de solo,

foi realizado um teste, objetivando constatar a influência do

peso da amostra no erro da análise de N.
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Li ao (1981) recomenda o uso de amostras contendo cejr

ca de 0.5 a 2 mg de N, Bremner (1965) fixa esse conteúdo em

torno de 1 mg. Com base nessas recomendações e na diferença

significativa no teor de N entre os dois solos, utilizaram-se

pesos diferentes para cada solo: Latossoio Vermelho Escuro

500 e 1000 mg e Planossolo serie Ecologia 500, 1000 e 2000 mg.

0 método aplicado foi o pré-digestão com liga de De-

va rd a (Liao, 1981), conforme descrito no tes.te 1.

3.2.6.2.4 - Teste 4 - Influência do tamanho da partícula

do solo no erro da análise de nitrogênio

Visando minimizar a variabi1 idade dos resultados das

analises de N efetuadas com amostras de solo, foi testada tara

bem, a influência do tamanho da partícula do solo no erro da

análise de N.

Tem-se realizado trabalhos, utilizando-se diferentes

tamanhos de partículas, Goh (1972) utilizou partículas com

100 mesh.

Devido ãs dificuldades encontradas para obter partí-

culas menores que 100 mesh, utilizaram-se amostras de Latosso

Io Vermelho Escuro e Planossolo série Ecologia com dois tama-

nhos de partículas: 60 e 100 mesh.

0 método usado foi o pré-digestão com liga de Devar-

da (Liao, 1981), conforme descrito no teste 1.
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3.2.6.3 - Deterninaçao da concentração isotõpica de
15N (I de atemos)

Ao material resultante da análise de nitrogênio to-

tal, adicionou-se excesso de ácido (H^SO^ « 0.01N) e efetu -

ou-se a evaporação em estufa, a 909C.» por oito horas.

0 resíduo obtido foi colocado em frascos de vidros,

lacrados, remetidos para o CENA (Centro de Energia Nuclear na

Agricultura - SP.), onde determinou-se a concentração isotõ-
15pica de N (X de átomos) em espectometro de massa Atlas-Va-

rian modelo CH-4.



4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 - Testes preliminares para identificar e ajustar a metodo-

logia a ser utilizada.

Analisando-se o efeito de diferentes métodos na recjj

peração de nitrato de amostras de solo e planta (Tabelas 1 e

2) verificou-se que os métodos, nos quais foram efetuados pré-

tratamentos obteve-se maiores níveis de recupere ;á~o de N-NO".

A observação de Liao (1981) foi confirmada pois ,

tanto com solo,como com material de planta, a melhor eficiên •

cia foi obtida com o método que usou pré-digestão com liga de

Devarda (solo 95.88% e planta 97.9%).

0 nitrato sempre representou problemas na determina-

ção de N-total, devido aos pré-tratamentos exigidos para garaji

tir uma redução quantitativa para NHt, o qual é recuperado na

subsequente digestão Kjeldahl (Goh, 1972; Liao, 1981).
15 - +

Normalmente N e adicionado ao solo na forma de NH^

ou NO". Como, nos trópicos, a nitrificação é um processo usual

mente rápido, NOZ constitui a principal forma de N disponível pa_
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ra as plantas. Sendo assim, grande proporção do N assimilado

pelas plantas ê na forma de nitrato. Por isso» em estudos de

balanço de nitrogênio» usando N, torna-se grande a preocu-

pação com a recuperação do nitrato» já que o enriquecimento

do NOj pode ser muito diferente do enriquecimento da média

do nitrogênio na planta. Se a metodologia não incluir o NO"

eficientemente» haverá uma significante subestimativa do N

total em excesso.

0 tamanho da partícula do solo teve grande interf£

rencia na precisão da análise de N (Tabela 3). Observa-se neŝ

sa tabela, um erro padrão maior no Pianossolo em relação ao

Latossolo, tendo sido obtidos em ambos os casos, erros meno-

res que IX com amostras de 100 mesh.

0 peso da amostra também foi outro fator de inter-

ferência na precisão da análise (Tabela 3). Observa-se que

houve uma nítida diminuição na percentagem do erro, com o àu

mento do peso da amostra nos dois solos. Isto por que o au -

mento do peso favoreceu uma melhor amostragem, o que refle -

tiu diretamente no erro da análise.
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tabela 1 - Comparação e avaliação de métodos para incluir ni-

trato na determinação de nitrogênio em solo. Mé-

dias de 5 repetições.

Método Solo Solo + NO: (1) Recuperação
J N -NO3

mg N

1.

2.

3.

Sem pré-diges

tão*2*

Ácido

salicilico(Z)

Pré-diaestão

0.

0.

0.

3262c

3262c

3u62c

0.

0.

0.

•

5321b

5504ab

561 lab

82.

89.

93.

38B

69AB

97A

com Fe13)

4. Pré-digestão 0.3437c

com liga de
(A)

Devardav '

0.5834a 95.88A

1 - 0.25 mg NO" na forma de KNO-

2 - Bremner, 1965

3 * Goh, 1972

4 - Liao, 1981

As médias de mg N e % de recuperação com a mesma letra não di-

ferem estatisticamente, segundo o teste de Duncan ao nível de

P < 0.05.
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Tabela 2 - Comparação e avaliação de métodos para incluir ni-

trato na determinação de nitrogênio em material ve

getal. Médias de 5 repetições.

1.

2.

Método

Pfe-diaestão
com Fe* '

Pré-digestão
com 1iga de

Devarda U Í

Planta

mg N

0.850c

0.810c

Planta +

1.618b

1.788a

N O : * 1 *
ô

•

Recuperação
N

76,

97,

- N 0 =
% *

.8b

,9a

1 - 1 mg NO" na forma de

2 - Goh, 1972

3 - Liao, 1981

As médias de mg N e % de recuperação com a mesma letra não dife

rem estatisticamente, segundo o teste de Duncan ao nível de

P < 0.05.
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Tabela 3 - Influência do peso da amostra e do tamanho da par-

tTcuia na precisão da análise*de nitrogênio (per -

centagem do erro padrão da média) de amostras de

Pianossoio e Latossoio. Médias de 3 repetições.

Solo

PI anossolo serie
Ecologia

Peso da amostra
(mg)

500

1000

2000

Tamanho da

partícula
(mesh)

100

100

60

0.

0.

0.

0231

0243

0^51

N

X

•

+

+

0.

0.

0.

Erro

da

0017

0028

0030

padrão

média
%

3.367

2.127

4.217

100 0.0264 1 0.0025 0.559

Latossoio Vermelho
Escuro

500

1000

100 0.132 í 0.0026 1.55

60 0.141 í 0.0019 1.259

100 0.145 í 0.0015 0.754
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4.2 - Produção de matéria seca

0 molibdênio não interferiu significativamente na

produção de matéria seca, em ambos os solos (Tabela 4). Porém,

com B. decumbent observou-se uma tendência» em ambos os solos,

de produções superiores na presença de molibdênio. Efeito posj[

tivo de adubação com molibdênio em B. decumbent foi observado,

em experimento de campo, por Behl ing-Miranda e Seiffert (1983),

que registraram um aumento de 19% da produção mensal de mate -

ria seca. Observa-se, ainda, que o efeito do molibdênio foi ma_

ior nas raízes, promovendo, no Planossolo, aumento de 30.61% e

no Latossolo, de 43.352.

A análise estatística dos dados evidencia ainda que,

tanto na parte aérea como nas raízes, houve diferença signifi-

cativa entre as espécies, sendo que os maiores valores foram

obtidos com 8. humidicola. Verifica-se também, que esta espê -

cie apresentou o maior desenvolvimento do sistema radicular. No

Planossolo, o peso das raízes representou 42.72% do peso total

e no Latossolo atingiu 46.74%. Este acentuado desenvolvimento

das raízes, justifica a caracterização de 5. humidicola pres-

tar-se bem ao controle de erosão (Alcântara e Bufarah, 1979).

Os resultados de peso seco por coleta (Figuras 2 e 3)

mostram a existência de certa similaridade entre as produções

de B. dtcumbtnò, B. humidicola e B. Ka.dica.no. Com estas três

espécies, as maiores produções foram verificadas nos meses de

agosto (29 coleta) e fevereiro (4? coleta). Enquanto que B.



Tabela 4 - Efeito do mol1bdên1o no peso seco de S*.a.chía>Ua spp, crescidas em dois solos

num período de 14 meses (5 coletas). Médias de 5 repetições (g;vaso ).

Espécie Mo
Planossolo Série Ecologia

Parte aérea Raízes Total

Latossolo Vermelho Escuro

Parte aérea RaTzes Total

B.

8. ham-idlcoto.

B.

B . HUZÁ.Z4.ZV16 4.6

48.08c

50.71bc

57.41a

54.57ab

49.93bc

49.83bc

51.28abc

50.38bc

15.16b 63.24c

19.80b 70.51bc

46.32cd 16.54b 62.86b

48.01bcd 23.71b 71.72b

44.93a

40.70a

24.15b

23.54b

25.10b

19.97b

102.34a

95. «:7a

74.08bc

73.37bc

76.38b

70.35bc

54v49a

52.14b

47.95cd

46.94cd

41.72d

44.82cd

**

ns

42.11a

45.75a

20.91b

20.37b

24.43b

27.72b

• *

ns

96.60a

97.89a

68.86b

67.31b

66.15b

72.54b

**

ns
Espécie

Mo ns
**

ns

**

ns

As médias nas colunas com a mesma letra não diferem estatisticamente, segundo o teste de
Duncan; * diferença significativa ao nível de P < 0.05; ** diferença significativa ao n^
vei de P < 0.01; ns = não significativo.

u»
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B. humidicolo

B. rodicans

B. ruziziensis
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COLETA

Fig. 2 - Variação do peso seco da parte aérea de B. decumbent

B, humidicola, B. ladicani e 6. luzízízntíi, cresci-

das em Pianossolo série Ecologia, em 5 coletas.

Teste de Tukeydms ao nTvel de.P< 0.05.
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Fig. 3 - Variação do peso seco de parte aérea de B. decumben*,

8. humidiaola, 8. nadicanò e 8. Kuzizie.nAÍ&, cresci-

das em Latossolo Vermelho Escuro, em 5 coletas.

Teste de Tukey dms ao nível de P< 0.05.
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tiuzizie.nòiò apresentou os maiores valores de produção de maté-

ria seca nos meses de novembro e fevereiro.

4.3 - Nitroginio acumulado

Oa mesma forma que para peso seco (Tabela 4) o molib_

dêgio não interferiu significativamente, na quantidade de ni-

troginio acumulado pelas quatro espécies, sendo que no Latoss£

Io todas as espécies apresentaram maiores valores de nitrogê -

nio total na presença de molibdênio e no Planossolo, somente &

decumbent demonstrou essa tendência.(Tabela 5).

As gramTneas crescidas no Latossolo incorporaram, em

média, 23% mais nitrogênio que as crescidas no Planossolo. Con

siderando que o Latossolo tinha um conteúdo de nitrogênio

(0.14% N) quase 5 vezes maior que o Planossolo (0.028% N ) , es-

ta diferença é pequena. Durante os 14 meses (5 coletas) as gra

míneas crescidas no Planossolo incorporaram o equivalente a

aproximadamente 12.1% do nitrogênio total do solo. No Latosso-

lo, elas incorporaram somente 4,5% do total do nitrogênio do

solo.

Em ambos os solos, 8. kumidicola acumulou mais nitro-

gênio que as outras espécies e B. dzcumb&nò acumulou menos (par

te aérea + raiz). A diferença de nitrogênio acumulado por B.

humidicola em relação ãs demais, torna-se mais evidente quando

se compara a quantidade de nitrogênio acumulado pelas raízes.

Diferenças estatísticas (P < 0.01) foram observadas

entre os valores de nitrogênio incorporado por coletas (Figuras



Tabela S - Efeito do ntolibdinio no nitrogênio total de B*aeM.aJU.a spp, crescidas em dois

s o l o s d u r a n t e 14 aeses (5 c o l e t a s ) . Médias de 5 r e p e t i ç õ e s , (ng N . v a s o " 1 ) .

Espécie Mo Planossolo Série Ecologia

Parte aérea Raízes Total

Latossolo Vermelho Escuro

Parte aérea Raízes Total

8. dzcumbzn*

8. hu.midi.cola

8. ladicanò

B.

269.5

279.1

284.8

284.4

268.1

257.2

270.6

275.0

ns

ns

40 .3b

44 .5b

106.7a

94.3a

81.3ab

72.2ab

66.7ab

56.6ab

+ *

ns

309.8

323.6

391.5

378.7

349.4

329.4

337.3

331.6

ns

ns

328.2

320 .9

332.5

318.5

333.1

346.5

326.6

324.4

ns

ns

49.5b

64.6b

99.4a

131.5a

82.6ab

87.0ab

77.3ab

79.1ab

* *

ns

377.7b

385.5ab

431.9ab

450.0a

415.7ab

433.Oab

403.Oab

403.5ab

*

ns

Espécie

Mo

As médias nas colunas com a mesma letra não diferem estatisticamente, segundo o teste de
Duncan; * diferença significativa ao nível de P < 0.05; ** diferença significativa ao njF
vel de P < 0.01; ns « não significativo.
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O

s too dms

O—O B. decumbens
A—-A B. humidicolo
o — a B. rodicons
X—X B. ruziziensis

COLETA

Fig. 4 - Variação do N total da parte aérea, de B. dzcumbzm,

8. humidicola, B. nadican* e B. Kuzizitnoii, cresci-

das em Pianossolo série Ecologia, em 5 coletas.

Teste de Tukey dms ao nível de P< 0.05.
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59

Fig. 5 - Variação do N total da parte aérea, de 6. dtcumbznò,

B. humidícola, B. Aadicanò e B. fiuziziznòiò,

das em Latossolo Vermelho Escuro, em 5 coletas.

Teste de Tukey dms ao nível de P< 0.05.
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4 e 5). No Planossolo» os maiores valores fora» obtidos na 39 co-

leta (B. Ktiziziznòiò) e 49 coleta 8. decuwoenA, 8. hu.mi.di.cola e

B. ladicanh), no Latossolo todas as espécies apresentara» os

•ais altos valores na 1? coleta.

4.4 - Balanço de Nitrogênio

.-»

0 balanço de nitrogênio foi obtido pela diferença en-

tre o N final do sistema (N final do solo + N total nas plantas)

e o N inicial do sistema (N inicial no solo + N adicionado ao

sistema) (Tabela 6).

Nenhum dos balanços nos vasos plantados foi significa_

tivamente diferente de zero ao nível de 5%. Neste ponto acredi-

ta-se que a variabilidade foi especialmente importante, jã que

mesmo com uma variação em torno de 10% no N total do solo há

variação na ordem de 300 mg N/vaso o que representa ma is que 1001 no ba-

lanço. Além disso, somam-se no balanço os erros de análise de

solo e de planta.Por essas razões e devido ao acréscimo ter sido

pequeno em comparação com a grande quantidade de N no solo, o ba-

lanço no Latossolo não tem credibilidade. No Planossolo, todas

as espécies apresentaram balanço positivo, sendo que os valores

mais elevados foram encontrados para a B. humidicola e 8. rfecum

btnò.

Em ambos os solos, os vasos não plantados perderam

consideráveis quantidades de nitrogênio durante os 14 meses. Pejr

das semelhantes têm sido observadas em diversos experimentos

(Willis & Green, 1948; Broadbent & Tusneen, 1971; App e.t at.



Solo Espécies
N final
no solo

N total nas
plantas^'

N inicial N adicionado N final
no solo ao sistema*')

N inicial Balanço
de N

Planossolo

série
Ecologia

Latoss oi o

Vermelho

Escuro

B. dtcumbznò

B' humidiccta

6. xouLicanÁ

Sem planta

cv %

B. decumbent

B. hunuxiicoZa

B. AcuUcan*

B. *UZ4ZiU*<*

Sem planta

cv *

2 832

2 869

2 806

2 817

2 788

4 78

ns

8 931

9 092

9 057

9 132

8 946

4 12

ns

324

379

329

331

11,2

ns

385

450

433

403

-

12.5

ns

2 840

2 896

2 942

I 967

2 907

5.33

ns

9 275

9 528

9 316

9 279

9 269

3 77

ns

192

170

147

165

200

-

122

100

77

95

130*

-

-

3 156a

3 247a

3 135a

3 149a

2 788b

4 36

-

9 316A

9 542A

9 490A

9 535A

8 945B

3 76

-

3 032

3 066

3 089

3 133

3 107

8 39

ns

9 397

9 b28

9 393

9 375

9 399

6 48

ns

+ 124a

+ 181a

+ 46a

+ 16a

- 319b

-

- 81A

- 86A

+ 97A

+ 161A

- 454B

-

-

(1)

(2),

N acumulado nas 5 coletas

N adicionado ao sistema = N do ferti1izante - N retirado pelas plantas desbastadas (descon-

tado o N inicial das mudas)

As médias nas colunas com a mesma letra (minúscula para Planossolo e maiúscula para Latossolo)
n ?n A i fsv>am nr + a + í e + {r>amAn+a c e n i i n r l n i\ + ae + A A a Pt nn f a n an n T u o l Ao O < íl O ̂  . n t s flflO SlQflÍTÍCât1 VO



62.

1980; Ventura & Watanabe, 1983). Todos estes trabalhos porém ,

foram realizados em solos inundados. Poucos trabalhos têm sido

feitos para avaliar as perdas de nitrogênio em vasos, sob con-

dições aerõbicas, através de balanço de nitrogênio.

As perdas de nitrogênio registradas, podem ter oco£

rido através da lixiviação, desnitrificaçao ou volátilização ,

sendo considerada importante a lixiviação pois, no inicio do

experimento, os vasos foram colocados em mesas, fora da casa-de-

vegetação, onde hã possibilidade de que, elevadas perdas tenham

ocorrido por lavagem do solo.

Russei (1973), destaca que quando um solo sofre sec£

gem ou aquecimento e a seguir é re-umidecido, ocorrem aumentos

na decomposição do humus do solo, liberação de amÔnea e produ-

ção de nitrato (mineralização). Como na fase de preparo do so-

lo efetuou-se destorroamento, penei rebento (etapas que contri-

buem para a quebra das partículas), secagem e a seguir, re-urn^

decimento, acredita-se que o N-NOj produzido deve ter contri -

buTdo significativamente para a elevação das perdas por lixi -

viação pois, ao contrário dos ions amoniacais que são absorvi-

dos pelas partículas do solo por atração eletrostatica, o ni-

trato não sofre retenção e consequentemente, torna-se altamen-

te suscetível a perda por lixiviação (Harmsen & van Schreven ,

1955; Epstein, 1975).

A elevada perda de nitrogênio nos vasos não planta -

dos, deve-se provavelmente ã ausência de plantas, jã que não

somente o NOl mas também, grande quantidade de ãgua, passível

de lixiviação, sofre absorção pelas plantas, reduzindo deste
modo, sensivelmente as perdas.



63.

Alem disso o N Inorgânico uma vez absorvido e conver

tido em compostos orgânicos, permanece, nesta forma, o que re -

duz a extensão das perdas. A ação das plantas na redução das

perdas pode ser claramente observada comparando-se o balanço de

N nos vasos plantados e não plantados.

Inúmeras referências sobre a contribuição das plan -

tas para o decréscimo da taxa de perda de N, foram feitas em

trabalhos com arros irrigado (Broadbent & Tusneen, 1971; App

zt ai. 1980; Ventura & Uatanabe, 1983).

Rolston (1981), observa que tradicionalmente tem sido

atribuído ã desnitrificaçao as perdas encontradas em estudos de

balanço de nitrogênio conduzidos por muitos anos. Este processo

tem sido considerado como responsável pela perda de fertilizan-

te nitrogenado, resultando num decréscimo da sua eficiência (Know

les, 1982).

Normalmente aceita-se que a desnitrificaçao ocorre era

condições anaeróbicas. Nestas condições o nitrato pode servir co

mo aceptor de elétrons na oxidação de compostos orgânicos (e al-

gumas vezes inorgânicos) (Delwiche, 1981). Potencial para ocor -

rência de desnitrificaçao existe em muitos habitats (Knowles ,

1982), bastando que zonas anaerõbicas sejam criadas, em conse -

quência do consumo do oxigênio, devido a respiração de microrga-

nismos especialmente em solos umidus onde a taxa de difusão de

0 2 ê baixa.
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Posteriormente, podem ter ocorrido também, perdas ga-

sosas como volátilizaçao de amônea. Parece porém, pouco prova -

vel que este tipo de perda tenha ocorrido, jã que o pH do solo

mesmo corrigido foi 6.5 e perdas significativas têm sido regis-

tradas somente com pH acima de 7.5 (Du Plesis & Kroontje, 1964 ;

Ventura & Yoshida, 1977).

4.5 - Avaliação das fontes de erros

A possibilidade de se fazer, neste experimento, um

balanço de N com algum significado, depende da precisão da met£

dologia, jã que o N total retirado do solo representa apenas 12%

e 4.5% do N total no solo para o Planossolo e Latossolo, respe£

tivamente. Deste modo, rigoroso critério de precisão foi adota-

do nas análises de nitrogênio, visando minimizar esta fonte de

erros. Amostragem correspondentes ã fase inicial e final foram

analisadas simultaneamente (no mesmo bloco de digestão), além

disso, todos os resultados foram corrigidos com base em um fa -

tor de correção (App zt ai.1980).

Foram estabelecidos os limites de '.% e 1.5% como erro

padrão máximo tolerável para amostras repetidas de planta e so-

lo, respectivamente, sendo repetidas todas as análises com er -

ros maiores.

Oeste modo, reduzido o erro da análise de nitrogênio,

as variâncias entre vasos e de amostra dentro do vaso, foram

influenciadas principalmente pelos erros provenientes das amos-

tras de solo.

Como foram utilizadas elevadas quantidades de solo en_

controu-se grande dificuldade para efetuar a homogeneização
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de todo o solo do experimento, Para resolver o problema, resol-

veu-se homogeneizar o solo por bloco, o que deve ter contribuí-

do para a elevação da varüncia entre os blocos.

Com a finalidade de identificar as fontes de erros

que influenciaram no estudo de balanço de nitrogênio, compara -

ram-se os coeficientes de variação (Tabela 7 ) , das percentagens

de nitrogênio no solo. Foram comparados os valores entre vasos

do mesmo tratamento, entre amostras do mesmo vaso e entre sub-

amostras dentro de cada amostra.

Analisando-se os dados da Tabela 7, verifica-se que

em ambos os solos, as fontes de variação tiveram comportamento

semelhantes, sendo que a maior variação ocorreu entre vasos. As

variações de amostras dentre de vaso e sub-amostras dentro de

amostras foram menores, sendo esta última significantemente in-

ferior às demais. Isto indica que a variação ê fortemente infljj

enciado pelo volume do solo analisado.

0 coeficiente de variação da sub-amostra foi menor, de

vido ao fato de ser resultante unicamente dos inevitáveis erros

cometidos na análise de nitrogênio, ao passo que nas determina-

ções da variação de amostras dentro de vaso e entre vasos, hou-

ve influência também do erro das amostragens e homogeneização.

Observa-se que no Planossolo o coeficiente de varia -

ção, tanto de vaso como de amostra dentro de vaso, na fase fi-

nal, foi mais baixo. Essa diminuição pode ser atribuída ã mani-

pulação do solo para a retirada das raízes, a qual deve ter con

tribuido para uma maior homogeneização do solo.
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Tabela 7 - Coef ic iente de variação da percentagem de n i t r o g ê -

nio no s o l o , entre vasos do mesmo t ra tamento , en-

t r e amostras do mesmo vaso e ent re sub-amostras

dentro das amostras. Médias de 5 tratamentos ( X ) .

Fonte de Planossolo serie Ecologia Latossoic Vermelho Escuro

variação amostragem amostragem
I n i c i a l Final I n i c i a l Final

Vaso 26.08 10.06 17.02 12.52

Amostra dentro 12.89 6.56 5.23 8.46

do vaso

Sub-amostra 1.71 3.32 1.32 3.^8

dentro da

amostra
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No Latossolo, porém, verifica-se que o coeficiente de

variação de amostras dentro de vaso foi maior no final, mesmo

com a manipulação do solo para a retirada das raízes. E inte -

ressante destacar a dificuldade encontrada para homogeneizar e£

te solo na fase final do experimento, pois, sendo o seu teor de

argila elevado, logicamente a homogeneização realizada com o

solo úmido (fase final), não deve ter sido tão eficiente quan-

to a realizada com o solo seco (fase inicial).

Como para o cálculo de nitrogênio,ut-i 1 izaranwse vale»

res de N total no solo, na fase inicial e final do mesmo vaso,

além dos valores do N total nas plantas, o erro do balanço é a

soma de todos os erros individuais, dificultando mais ainda a

análise, deve-se portanto, procurar evitar em futuros traba

lhos, variação entre esses valores, pois estes poderão elevar

significativamente a variãncia. Visando então, minimizar essas

variações, recomenda-se aumentar o número de vasos e intensify

car ao máximo a homogeneização.

15
4.6 - Porcentagem de átomos de N em excesso

Os dados de oorcentagem de átomos de N em excesso

na parte aérea, demonstram que houve, em media, uma queda de

aproximadamente 1.6 para 0.15% no Pianossoio e 1.3 para 0.17 %

átomos de N em excesso no Latossolo (Tabela 8 ) , durante os

14 meses de crescimento das plantas. Este fato originou, tm am

bos os solos, uma diferença altamente significativa (P < 0.01)

entre os valores obtidos nas 5 coletas. Esta diferença demons-

tra, claramente que o N disponível no solo não teve uma marcação

constante com o tempo, e portanto para compará-las as 4 gramí-

neas deveriam ter um padrão de absorção durante o ciclo da plan



Crescidas an dois solos durante 14 meses. Tratamento com moUbdinio. Midi as

dt 5 repetições.

Solo

Planossolo

sirie

Ecologia

Latossolo

Vermelho

Escuro

Data de
col eta

13.05.82

16.08.82

22.11.82

22.02.83

23.05.83

Média0 }

13.05.82

16.08.82

22.11.82

22.02.83

23.05.83

Média*1 >

B. decumbent

1.689

1.540

0.694

0.248

0.142

0.851

0.967

1.347

0.847

0.328

0.145

0.727ab

Espécies

B. humidicola

1.597

1.548

0.763

0.224

0.169

0.889

0.886

1.406

0.958

0.333

0.245

0.766a

B. nadicanò

1.656

1.508

0.601

0.173

0.138

0.797

1.086

1.304

0.537

0.158

0 152

0.648b

8. -taz-tz-ten-s-cò

1.602

1.496

0.872

0.249

0.169

0.881ns

0.885

1.316

0.904

0.238

0.1.46

0.698ab

As médias nas linhas horizontais com a mesma letra não diferem estatisticamente, se-
gundo o teste de Ouncan ao nível de P < 0.05; ns =» não significativo.
(1) Média ponderada

00
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ta muito similar. Como as curvas de absorção (Figura 5) varia -

ram entre as 4 espécies, diferenças entre os valores de N po-

dem ser atribuidas a diferenças no padrão <le absorção, no caso

do Latossolo.

Analisando-se a Tabela 8, verifica-se que o decrésci-

mo nos valores de % de átomos de N em excesso, no Planossolo,

foi constante a partir da primeira coleta. No Latossolo, obser-

va-se que após a primeira coleta ocorreu um aumento na percenta

15gem de atemos de N em excesso na parte aereá, verificando -se

a seguir sucessivos decréscimos. Considerando que na primeira

coleta a produção de matéria seca (Figura 3) no Latossolo foi

em média 63% superior a no Planossolo, e o nitrogênio acumulado

foi também superior em 61%, e sendo a recuperação do fertilizar»

te (Tabelas 10 e 11) praticamente idêntica em ambos os solos,

acredita-se que o baixo valor da % de átomos de N em excesso

na primeira coleta, pode ter sido ocasionado pela maior disponj^
14bilidade de N no Latossolo.

Os dados de % de átomos de N em excesso em raízes,

(Tabela 9) demonstram que, em ambos os solos, 8. humídícola a-

presentou os mais baixos valores, sendo que no Planossolo, a d2

ferença em relação ãs outras espécies, foi estatisticamente sig_

nificante, sugerindo dessa forma, algum acréscimo da fixação

biológica de nitrogênio para as raízes. Enquanto esta espécie Ò

presentou o maior rendimento de nitrogênio (parte aérea + raiz)

(Tabela 4 ) , o nitrogênio marcado (média) da parte aérea (Tabe -

Ia 8) não foi menor que das outras espécies . Estes dados
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15
Tabela 9 - Percentagem de átomos de N em excesso em raízes

de Ziachíalia spp. crescidas em dois solos durante 14

meses. Tratamento com moHbdinio. Médias de 5 re-

petições.

B.

B.

B.

B.

Espécies

dzcumbe.no

humidicola

Jtadicanò

xazlzizn&iò

SOLO

Planossolo
série Ecologia

0.554a

0.430b

0.550a

0.622a

*
Latossolo Vermelho

Escuro

0.488

0.472

0.486

0.518
ns

As médias nas colunas com a mesma letra não diferem esta-

tisticamente, segundo o teste de Duncan ao nível de P<0.05
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parecem indicar que o nitrogênio fixado não foi translocado pa

ra a parte aérea.

A evidência da contribuição da fixação biológica de

nitrogênio para 8. hum-idicola demonstrada por Boddey ft Victõ -

ria (1985), fortalece a hipótese acima.

Uma outra hipótese, seria de que as diferenças no e£

riquecimento com N e N total não sejam devidas a fixação bio

lógica de nitrogênio associada com 8. kumidicola. Neste caso ,

esta espécie possui»ia uma fonte extra de nitrogênio com baixo

enriquecimento com N. Como o fertilizante marcado foi adici<)

nado na superfície, logicamente criou-se um gradiente de con -
- 1 5 - '

centraçao de N dentro do vaso, deste modo o nitrogênio mine-

ral das camadas inferiores possuía menor concentração de N.

Assim, B. humid*to la, a qual apresentou um desenvolvimento ra-

dicular significantemente superior ãs demais (Tabela 4 ) , teve

condições de explorar com mais eficiência as camadas mais pro-

fundas e logicamente, remover maior quantidade de nitrogênio

não marcado, o que talvez tenha causado uma diluição isotõpica.

A maior capacidade de B. humídlcota de extrair N do

solo foi confirmada pela maior recuperação do fértilizante,que

foi inclusive, significativãmente diferente das demais espécies

e vem de encontro com esta hipótese.
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4.7 - Recuperação de N derivado do fertilizante

Em ambos os solos, B. lacUcap* apresentou os menores

índices de recuperação de fertilizante (Tabelas 10 e 11). Sen-

do que no Pianossolo (Tabela 10) a análise estatística ( parte

aérea) indicou diferença significativa (P < 0.05) entre essa

espécie e as demais.

Observa-se, na Tabela 10, a existência de uma rela -

ção entre os valores de recuperação do fertilizante e a quant^

dade de N total na parte aérea de B. nadicanò (Tabela 5). Na

maioria das coletas (Figura 4) esta espécie acumulou :anos N

que 8. de.cumbe.no, 8. humídicoía, somente atingindo valores equî

valentes ãs dentais, nas últimas coletas quando o nível de N

marcado no solo, jã havia decrescido (Tabela 8).

No Latossolo (Tabela 11) esse tipo de relação não o-

correu pois, 5. nadlca.no foi a espécie que apresentou o maior

valor de N total na parte aérea (Tabela 5). Verificando-se po-

rém, na Figura 5, nota-se que 30% do N total da parte aérea d£

ve-se ã produção obtida na 49 coleta e nesta os valores de N

eram muito baixos.

E interessante destacar que, se as gramineas remove-

ram quantidades diferentes de N do solo em épocas distintas, l£

gicamente os valores de N assimilado (recuperado) por essas

plantas serão também diferentes, pois como pode ser observado

na Tabela 8, o nível de N no solo não foi constante com o

tempo.



T*b«1t 10 - Recuperação ao N-fertUliente por 8*acM.a/Ua spp» crescidas em Pianossoio

durante 14 meses (5 coletas). Tratamento com moiibdinio. Mídias de 5 re-

petições, (mg N.vaso' ).

Data da
coleta

Parte aérea

13.05.82

16.08.82

22.11.82

22.02.83

23.05.83

Média

Sub-total

Raízes

TOTAL

8. dz.cumbv.n4

27.064

24.457

10.467

5.990

1.453

13.886

69.431

7.204

76.635

(13.60) U )

(12.29)

( 5.26)

( 3.01)

( 0.73)

( 6.98)a

(34.89)

( 3.62)

(38.51)

8. hixmi.dA.cota

26.566

28.437

12.457

4.657

1.871

14.798

73.988

11.860

85.848

(13.35)

(14.29)

( 6.26)

( 2.34)

( 0.94)

( 7.44)a

(37,18)

( 5.96)

(43.14)

8. xadicanò

25.870

20.756

8.199

3.681

1.492

11.999

59.998

11.622

71.620

(13.00)

(10.43)

( 4.12)

( 1.85)

( 0.75)

(6.03)b

(30.15)

( -5.84)

(35.99)

6. luziz

31.661

13.850

18.706

5.035

1.672

14.185

70.924

10.308

81.232

(15.

( 6.

( 9.

( 2.

( o.

( 7.

(35.

( 5.

(40.

91)

96)

40)

53)

84)

13)a

64)

18)ns

82)ns

Os números entre parênteses representam a porcentagem de recuperação do fertilizante mar

cado.

As médias nas linhas horizontais seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente, S

gundo o teste de Duncan ao nível de P < 0.05.

ns - não significativo



Tabela 11 - Recuperação do N-fert11 izante por BKAchiajUa $pp,crescidas em Latoçsolo Ver-
melho Escuro durante 14 meses (5 coletas). Tratamento com moHbdinio. Mídias de

"5 repetições (ng N.vaso" ).

Data da
Coleta

Parte aérea

13.05.82

16.08.82

22.11.82

22.02.83

23.05.83

Média

Sub total

Raizes

TOTAL

6. decumbent

25.333 (12 .73) ( 1 )

29.054 (14.60)

10.826 ( 5.44)

7.721 ( 3.88)

U433 ( 0.72)

18.873 ( 7.47)

74.367 (37.37)

9.214 ( 4.63)b

83.581 (42.00)

B. hunUxticota

20.517

27.044

16.159

7.661

2.686

14.813

74.067

18.169

92.236

(10.31)

(13.59)

( 8.12)

( 3.85)

( 1.35)

( 7.44)

(37.22)

( 9.13)a

(46.35)

B. fiacUcan&

33.651 (16.91)

22.945 (11.53)

6.786 ( 3.41)

4.676 ( 2.35)

1.612 ( 0.81)

13.934 ( 7.00T

69.670 (35.01)

12.378 ( 6.22)b

82.048 (41.23)

27.661

18.865

18.029

5.035

1.194

14.157

70.784

11.00

82.784

(13.9)

( 9.48)

( 9.06)

( 2.53)

( 0.60)

( 7.11)ns

(35.57)

( 6.03)b

C41.60)ns

^ 'Os números entre parênteses representam a porcentagem de recuperação do fer t i l i zante marcado.
As médias nas linhas horizontais seguidas da mesma letras não diferem estatisticamente segundo o teste

de Ouncãn ao nível de P < 0.05.
ns = níc significativo
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Os dados das Tabelas 10 e 11 mostraram que as espé -

cies que apresentaram maior peso de raiz (Tabela 4 ) , recupera-

ram com maior intensidade o ferti1izanteJ Isto sugere a exis -

tência de uma correlação entre esses dois parâmetros (r = 0.43*).

Esse tipo de correlação foi também observado em cultivares de

Paòpalum notatum por Boddey & Victoria (1985).

Com os dados de recuperação do N fertilizante pelas

plantas e o resíduo do fertilizante no solo apôs as 5 coletas,

obteve-se a recuperação total do N fertilizante (Tabela 12)» A

analise estatística indicou diferença significativa entre os

valores de N recuperado por B. n.u.zizi&nòí&, B. humidicota, B. dt -

(mmbzni em relação a 8. fiadicanò.

Verificando-se os dados de N fertilizante no solo

nota-se que B. xuzizie.nòiò e B. dz.cu.mbo.ni> foram responsáveis

pelas menores perdas de nitrogênio, o que pode ser atribuído ao

fato destas espécies, provavelmente terem produzido maior quain

tidade de exsudato pelas raízes o que deve ter estimulado a

imobi1ização do N e consequentemente, reduzido as perdas,

No tratamento sem plantas uma maior proporção de fer

tilizante foi perdido (91.55%), o que justifica o balanço nega

tivo encontrado para esse tratamento e demonstra a importância

das plantas na retenção do N no solo, quer absorvendo o N ino£

gânico transformando-o e convertendo-o em compostos orgânicos,

quer, liberando substâncias orgânicas (exsudato) para o solo e

estimulando com isso a imobi1ização do N. Por motivos técnicos

não foram feitas as análises de N no Latossoio.



Tabela U - Recuperação total do N-fertilizante e balanço corrigido do N total nos vasos
com Planossolo apôs 5 coletas. Tratamento com moUbdinio* Médias de 5 repeti
ções (mg N.vaso" ).

6.

8.

6.

8,

Sem

Espécie

dzcumbznò

kumidicola

fiadicanò

JiUZlzlZMU

planta

cv %

N-fert i l izante
no solo*'*

28.875

26.825

26.964

34.188

16.815

1Í

(14.51)(1J
(13.48)b

(13.55)b

(17.18)a

( 8.45)c

J.14

N - f e r t i l i z a n t e
recuperado pela

planta

76,

85,

71,

81.

,635 (38.

,849 (43.

,620 U5.

,232 (40.

-

ns

10.30

51)

14)

99}

82)

Recuperação
to ta l do

N-fertilizante

105.51

112.67

98.58

115.42

16.81!

•

(53.02)ab

(56,62)a

(49.54~)b

(58.00)a

5 (8.45)c

9.93

Balanço corr igido
de N to ta l (3 )

+ 218

-i- 268.

+ 147.

• 100.

- 135.

•

49

33

42.

58

82

^''Resíduo de N-fertilizante no solo apôs as 5 coletas

Os números entre parênteses representam a percentagem de recuperação do fertilizante
marcado

' 'Balanço corrigido de N total = balanço de N total (Tabela 6) + perdas do N-fertilizante

As médias nas colunas seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente, segundo o
teste de Ouncan ao nível de P < 0.05.

ns = não significativo
VI
O*
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O ganho liquido de nitrogênio inclui tanto o nitrogê '•

nio proveniente da fixação biológica quanto o nitrogênio mine -

ral proveniente da atmosfera com as chuvas (esta fonte ê usual-

mente pequena - Koyana & App, 1979)» bem como qualquer perda

de N ocorrida no sistema. Como neste estudo utilizou-se fertili

zante nitrogenado marcado ( N) não sô foi possível obter info£

macões sobre o aproveitamento e recuperação do fertilizante co-

mo também puderam ser estimadas as perdas de N-fertilizante.

Com a quantificação das perdas do ti-fértilizante ( N

fertilizante aplicado - N-fertilizante recuperado) e sua adição

aos valores de balanço de N total (Tabela 6) obteve-se o balan-

ço corrigido de N total.

Observa-se que em todos os tratamentos com planta hou

ve acréscimo de N ao sistema, o que sugere a ocorrência de fix£

ção biológica de nitrogênio nas 4 espécies. Esta indicação ê

fortalecida pela verificação da contribuição do F6N para 6. ku-

midlcola e B. de.cambe.no realizada recentemente em lisimetros sob

condições de campo (Boddey & Victoria, 1985). Estes autores ve-

rificaram que B. humidicola acumulou no último ano do experiment

to, 98 kg N.ha , sendo que 29 kg N foi estimado como derivado

da F6N, 6. dzcumbenò acumulou 115 kg N.ha' sendo atribuídos ã

F6N 45 kg N.

£ interessante destacar o balanço positivo obtido com

B. nadicani, superior ao de B. fiazízíznòli. Pois, estudos compa

rativos entre estas espécies, utilizando-se a técnica de redu -

ção de acetileno (Pereira zt at. 1981; Boddey & Victõria,1985 )
e diluição isotópica (Boddey & Victoria, 1985) têm demonstrado
maior potencial para FBN para B. luzízí&nòíò.



5 - CONCLUSÕES

1 - A maior eficiência do método de análise de N to-

tal pelo método Kjeldahl modificado por Liao (1981) foi confir-

mada pela comparação com os métodos tradicionalmente usados.

2 - 0 peso da amostra, assim como, o tamanho da par-

tícula, são fatores limitantes da precisão dos resultados da

anilise de N.

3 - A amostragem do solo revelou ser a maior fonte

de variação dos resultados do balanço de nitrogênio.

4 - 0 molibdênio não interferiu significativamentena

produção de matéria seca e N acumulado, em nenhuma das quatro

espécies. Porém, nos dois solos, observou-se uma tendência da

6. de.cumbe.no em produzir mais matéria seca e acumular mais N na

presença desse elemento.

5 - Não foi comprovada estatisticamente a ocorrência

de fixação biológica de nitrogênio em nenhuma das espécies de
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P\achÂ.a\ia, pois balanço significativamente positivo ou negati-

vo não foi registrado. Porém, com a quantificação das perdas

do N-ferti1izante foi possível obter elevados valores positivos

Os valores então observados sugeriram a ocorrência de fixação

biológica de nitrogênio associada com as quatro espécies.

6 - B. humidicota foi a espécie que apresentou maior '

desenvolvimento radicular e maior acúmulo de N, nos dois solos.

7 - Perdas muito elevadas do fertilizante (91.55%) ,

ocorreram em vasos não plantados.

8 - A recuperação do fertilizante tende a relacio
* ^

nar-se positivamente (r = 0.43 ) com o peso seco de raízes.

9 - 6 . fiadica.no foi a espécie que apresentou menor

potencial de recuperação do fertilizante.
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