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RESUMO 

 
O aporte de nitrogênio (N) via fixação biológica do N2 atmosférico (FBN) é a principal forma de entrada do 

nitrogênio num sistema natural. No entanto, o objetivo deste trabalho foi estimar a eficiência das populações de 

bactérias que formam nódulos em leguminosas (BNL) em áreas sob diferentes tempos de regeneração da 

caatinga utilizando uma leguminosa arbórea nativa da área de estudo. Foi realizado, durante 120 dias, um 

experimento em casa de vegetação na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em blocos ao acaso, com 

vasos contendo amostras compostas de solo coletadas aleatoriamente em parcelas de 60 x 30m, anteriormente 

demarcadas, em áreas com diferentes tempos de abandono após utilização como pastagem (4 anos, 19 anos, e 

mais de 60 anos sem corte e/ou pastoreio). Cultivando uma leguminosa nativa dessas áreas, Mimosa 

tenuiflora.Vasos extras foram cultivados com Bauhinidacheilantae Sena spectabilis como espécies controle para 

estimativa da FBN pelo método da abundância natural do N
15

. Aos 120 dias após o plantio procedeu-se a coleta 

da parte aérea das plantas e determinou-se a biomassa e os teores de N(%) e 
15

N (‰). Foram estimadas as 

proporções (%Ndda) e as quantidades de N fixado. A FBN contribuiu para nutrição nitrogenada da Mimosa 

tenuiflora. Para essa espécie, as plantas cultivadas no solo com4 anos de regeneração apresentaram maior 

acúmulo de N total e fixado. 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, compreendendo parte dos estados do 

CE, RN, PB, PE, SE, AL, BA e norte de MG. Apresenta grande variedade de paisagens, 

relativa riqueza biológica e endemismo [1]. Os ecossistemas do bioma Caatinga encontram-se 

bastante alterados, com a substituição de espécies vegetais nativas por cultivos e pastagens. O 

desmatamento e as queimadas são ainda práticas comuns no preparo da terra para a 

agropecuária que, além de destruir a cobertura vegetal, prejudica a manutenção de populações 

da fauna silvestre, a qualidade da água, e o equilíbrio do clima e do solo [2]. O nitrogênio (N) 

é um elemento essencial ao crescimento e desenvolvimento das plantas e o aporte via fixação 

biológica do N2 atmosférico (FBN) é a principal forma de entrada do elemento em um 

sistema natural [3]. Portanto, a FBN é de suma importância para o restabelecimento da 

vegetação nativa nas áreas em pousio após exploração agropecuária.  
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Em fragmentos de caatinga madura, a proporção de leguminosas fixadoras é baixa [4] e, por 

isto, as quantidades de N fixadas simbioticamente também são baixas, em torno de 10 kg ha
-1

 

[5]. Entretanto, em áreas em processo de regeneração da vegetação nativa, predominam 

espécies fixadoras, durante grande parte do processo de sucessão [6;7]. A FBN é um processo 

de suma importância para o restabelecimento da vegetação nativa. São poucas as informações 

sobre as populações de rizóbios ao longo do processo de regeneração da caatinga.  

 

 

A fonte primária de N para a biosfera é o gás N2 atmosférico. Para que o elemento seja 

utilizado pelas plantas, ele precisa ser reduzido ou oxidado pela ação de micro-organismos 

(fixação simbiótica e não simbiótica), por descargas elétricas na atmosfera (fixação elétrica - 

chuvas), ou fixadas quimicamente (processos industriais). O sistema simbiótico rizóbio-

leguminosa destaca-se, pois além de representar processo de grande importância, é 

responsável pela incorporação de quantidades consideráveis do N atmosférico, tanto em 

sistemas naturais como agrícolas [8;9].  

 

 

Embora presente em grande número de espécies, a capacidade de fixação biológica do 

nitrogênio (FBN) não é comum a todas as leguminosas, variando entre sub-famílias, gêneros 

e até mesmo entre espécies de um mesmo gênero [10]. Vários trabalhos têm relatado a 

influência do genótipo da planta na eficiência da FBN, além de outros fatores químicos, 

físicos e biológicos que também interferem na FBN. Com isso, as plantas diferem entre si 

quanto à quantidade de N fixado. Dependendo da promiscuidade do hospedeiro, da eficiência 

do simbionte, e outros fatores abióticos [11]. Geralmente populações de rizóbios capazes de 

nodular leguminosas são abundantes em solos de regiões de onde as espécies são nativas 

[12]. 

 

 

As taxas de fixação biológica de nitrogênio podem ser acessadas através da utilização de 

técnicas que permitem estimar a contribuição da FBN. Dentre estas estão à técnica da 

diferença do N total do sistema solo-planta baseia-se em cultivar uma planta referência (não 

fixadora) e a planta teste (fixadora) em meios pobres em nitrogênio. Assim, estando o meio 

pobre ou livre de nitrogênio, as únicas fontes de nitrogênio existentes seriam a própria 

semente, o disponível no meio e o ar. Como premissa básica, esta técnica assume que tanto a 

planta teste como a testemunha acumula a mesma quantidade de nitrogênio derivado do meio 

de cultivo (solo, substrato, etc). Assim, estando às plantas crescendo em condições e períodos 

idênticos, analisa-se o N-total acumulado pelas duas plantas, fixadora e testemunha, 

separadamente e, subtraindo-se o N- total acumulado pela planta teste, do N-total acumulado 

pela planta testemunha, obtém-se por diferença a contribuição da FBN para a planta teste. O 

percentual de contribuição desta fonte às plantas é determinado calculando-se esta proporção 

[13]. 

 

Práticas mais modernas vêm sendo utilizadas para medir a contribuição da FBN através do 

uso de isótopos. Na natureza existem dois isótopos estáveis do nitrogênio, o de massa 14 e o 

de massa 15. No ar, a proporção média em que são encontrados é de 99,6337 e 0,3663% de 

átomos de 
14

N e 
15

N, respectivamente [14], sendo essa proporção denominada abundância 

natural de 
15

N. A técnica de diluição isotópica de 
15

N consiste na utilização de compostos 
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nitrogenados em que parte do teor de N esteja na forma de 
15

N adicionado na forma de 

fertilizante ao solo para ser absorvido pelas plantas. Se o enriquecimento de 
15

N, do N que a 

planta absorver do solo é conhecido, a quantidade de N não marcado, derivado do ar via 

FBN, será proporcional à diluição do enriquecimento de 
15

N do N marcado extraído do solo. 

Para isso é necessário cultivar a planta fixadora e a planta controle, que deve apresentar 

características bem parecidas, e não ser fixadora seja cultivada no mesmo solo marcado sob 

condições idênticas de manejo. Daí o enriquecimento de 
15

N da planta-controle é considerado 

como enriquecimento de 
15

N do N que a planta fixadora absorveu do solo. Uma vez que a 

planta absorve o isótopo 
15

N juntamente com o 
14

N, pode-se discriminar essa absorção 

utilizando um espectrômetro de massa [15]. 

 

O objetivo deste trabalho foi estimar a eficiência das populações de bactérias que formam 

nódulos em leguminosas (BNL) em áreas sob diferentes tempos de regeneração da caatinga 

utilizando uma leguminosa arbórea nativa da área de estudo. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram coletadas amostras de solos em quatro áreas localizadas na Fazenda Tamanduá, 

município de Santa Terezinha (06°59’S e 37°20’W), no Sertão da Paraíba. Essas áreas foram 

utilizadas como pastagem e, posteriormente, foram abandonadas. Em todas elas foi 

permitida a regeneração da vegetação sem interferências humanas, por diferentes tempos (4, 

19, e >60 anos). O clima da região é semiárido quente e seco, com precipitação média anual 

de 600 mm. O tipo de solo na área de estudo é o NeossoloLitólico, cujas características estão 

apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Características do NeossoloLitólico em áreas de caatinga com diferentes 

tempos de regeneração no Nordeste do Brasil. 

Tempos 

(anos) 
pH P K

+
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 C N Areia Silte Argila 

  
mg kg

-1
 
------------- cmolc kg

-1
 ------

------ 

------------------ g kg
-1

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

4  5.86b 2.72a 0.25b 0.12a 4.31a 1.37a 8.37c 0.70c 638a 93a 269a 

19  5.94b 1.55a 0.29ab 0.11a 5.02a 1.66a 8.61c 0.78c 645a 117a 239a 

> 60  6.41a 2.62a 0.29ab 0.11a 5.22a 1.36a 11.62b 1.06b 648a 123a 229a 

Médias seguidas pelas mesmas letras, nas colunas, não são significativamente deferentes ao 

nível de 0,05 de probabilidade pelo teste de Tuckey. 

 

Foi realizado um experimento em casa de vegetação em vasos com capacidade para 2kg 

contendo amostras de solo coletadas nas diferentes áreas e misturadas com areia (1:1), nos 

quais foi cultivada a jurema preta (Mimosa tenuiflora (Willd) Poiret), leguminosa nodulante 

com capacidade de fixar altas proporções de N atmosférico [5]. Utilizou-se um delineamento 

em blocos ao acaso, com três repetições. Vasos extras contendo as diferentes amostras de 
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solo foram cultivados com duas espécies de leguminosas arbóreas não nodulantes o mororó 

(Bauhinidacheilanta(Bong.) Steud.) e a canafístula (Senna sp.), para servirem de plantas 

referência para estimativa da FBN na Mimosa tenuiflora, utilizando a metodologia da 

abundância natural do 
15

N. A colheita foi realizada aos 120 dias e foram determinados a 

biomassa seca e os teores de N total (%) e 
15

N (‰), por espectrometria de massa ,no 

Laboratório de Ecologia Isotópica do CENA/USP. A abundância natural foi expressa em 

unidades de “delta”, que é o desvio por mil (‰) da abundância de 
15

N da amostra em relação 

ao padrão, no caso o N2 atmosférico:  

 

δ = (Ramostra/Rpadrão – 1)×1000.                                       (1) 

 

Onde Ramostra e Rpadrão são as razões 
15

N:
14

N da amostra e do padrão (N2 atmosférico), 

respectivamente.  

 

Para estimar o percentual de nitrogênio derivado do ar (%Ndda) na Mimosa tenuiflora 

cultivada nas amostras de solo coletadas nas diferentes áreas, foi utilizando o método da 

abundância natural do 
15

N [16]:  

 

%Ndda = [(δ
15

N(referência) - δ
15

N (fixadora)) / δ
15

N (referência) – B] x 100    (2) 

 

Onde 
15

N(referência) é o valor médio dos 
15

N das plantas de referência (Sena spectabilis e 

Bauhiniacheilanta) em cada tratamento,
15

N(fixadora) é o valor médio de 
15

N da espécie alvo 

(Mimosa tenuiflora) para cada parcela e B é o valor de 
15

N para plantas fixadoras cultivadas 
na ausência de N. Foi utilizado o valor B = -1,5‰, determinado para o sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia) [17]. 

 

A quantidade de N total acumulada na parte aérea das plantas foi obtida através do produto 

dos teores de N (%) pela produção de biomassa de cada planta. O N fixado foi obtido pelo 

produto da quantidade de N pelo %Ndda. Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e as médias de cada tratamento foram comparadas pelo Teste Tukey, a 5% de 

probabilidade.  

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Dentre as espécies estudadas, apenas Sena spectabilis diferiu estatisticamente das demais, 

quanto à concentração de N na biomassa de parte aérea, quando cultivada em solo da área 

com mais de 60 anos de regeneração, (Tabela 2).  
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Tabela 2: Concentração de nitrogênio (%) na biomassa área de plantas nodulantes e 

não nodulantes cultivadas em NeossoloLitólico sob diferentes tempos de regeneração da 

vegetação natural no semiárido da Paraíba. 

 

Espécies Tempos de regeneração (anos) 

 4 41 >60 

Mimosa tenuiflora 1,80 aA 1,93 aA 1,75 bA 

Sena spectabilis 2,41 aAB 1,82 aB 2,95 aA 

Bauhinia cheilanta 1,79 aA 1,83 aA 1,71 bA 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre 

si ao nível de 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 

 

 

Os valores de δ
15

N médios nas folhas de Sena spectabilise Bauhiniacheilanta foram elevados 

nas três áreas (8,31‰ para área com 4 anos, 8,06‰ para área com 19 anos e 6,37‰ para área 

com mais de 60 anos de regeneração) (tabela 3). Os valores de δ
15

N da Mimosa tenuiflora e 

das referências diferiram por mais de duas unidades de δ
15

N‰, permitindo segurança nas 

estimativas da fixação biológica de nitrogênio [18]. Portando procedeu-se o cálculos de 

Ndda( nitrogênio derivado da atmosfera) e Nfix (nitrogênio fixado) para Mimosa tenuiflora. 

Tabela 3: Abundância natural de 
15

N (‰) em folhas de plantas ondulantes e não 

nodulantes cultivadas em NeossoloLitólico sob diferentes períodos de regeneração da 

vegetação natural no semiárido da Paraíba. 

               Tempos de regeneração (anos) 

Espécies 4        19 >60 

Referência 

arbórea 

8,31 ± 0,60 

(6) 

8,06 ± 1,30 (6) 6,37 ± 1,87 (4) 

Sena spectabilis 8,45 ± (3) 8,94 ± (3) 8,94 

Bauhiniacheilanta 8,17 ± (3) 7,18 ± (3) 5,51 ± (3) 

Nodulante    

Mimosa tenuiflora 1,44 ± 1,15 

(3)** 

0,02 ± 0,10 (3)** 0,26 ± 0,62 (3)** 

1
 números entre parêntesis referem-se ao número de análises, pois foi feita uma amostra 

composta, devido a pouca biomassa e ao custo das análises. 

** estatisticamente diferente da média das espécies referência. 
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A fixação biológica de nitrogênio contribuiu com a nutrição nitrogenada de Mimosa 

tenuifloranas três áreas estudadas, sendo encontradas altas proporções do nitrogênio nas 

plantas, chegando a 86% (tabela 4). Encontraram proporções de até 85% em estudos com 

forrageiras em solos do semiárido paraibano [19]. Em estudo com feijão caupi, encontraram 

valores de %Ndda em torno de 70% [20]. Trabalharam com solos de áreas de caatinga em 

diferentes tempos de regeneração, e perceberam o melhor desempenho e capacidade de 

fixação de nitrogênio em Mimosa tenuiflora, com proporções de nitrogênio derivado da 

atmosfera em torno de 62% [21]. Avaliando o nitrogênio acumulado na biomassa das plantas 

cultivadas, o maior valor foi encontrado na área com 4 anos de regeneração, cerca de 70 

mg.planta
-1

(Tabela 4). Apesar do reconhecimento da importância da FBN para 

restabelecimento da vegetação nativa, as estimativas da quantidade denitrogênio fixado via 

simbiose em áreas de caatinga são quase inexistentes.  

Tabela 4: Concentrações de N, Nitrogênio derivado da atmosfera (Ndda) e nitrogênio 

fixado (Nfix) por Mimosa tenuifloracultivada em NeossoloLitólicosob diferentes 

períodos de regeneração da vegetação natural no semiárido da Paraíba. 

Tempos de 

regeneração (anos) 

N (%) Ndda (%)* Nfix (mg.planta
-1

)* 

4 1,80 a 72,0 a 70,1 a 

19 1,93 a 86,5 a 50,4 a 

>60 1,75 a 80,3 a 45,6 a 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo 

Teste de Tukey. 

*Ndda e Nfix usando o valor B=-1,5‰ 
 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A fixação biológica de nitrogênio contribuiu com a nutrição nitrogenada de Mimosa 

tenuifloranas três áreas estudadas. Mas a área com menor tempo de regeneração (4 anos) 

apresentou maior valor de nitrogênio acumulado na biomassa das plantas cultivadas, 

alcançando o valor de 70mgplanta
-1

. 
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