
QUANTIFICACAO DE ALGUMAS ENZIMAS DE ASSIMILACAO DE CARBONO E NITROG~NIO EM MILHOS
CULTIVADOS SOB DOIS NivEIS DE NITROGENIO.

Os efeitos de dois niveis de fertilizacao com nitrato (1,6 e 16 roM) no crescimen-
to da parte aerea, e nas quantidades de proteina soluvel e de algumas enzimas de
assimilacao de carbona e nitrogenio, foram estudados em sete cultivares de milho,
21 dias apes a germinacao. A rubisco, a PEPC e a PPDK foram quantificadas por imu
nodifusao radial, e a GSI, GSII e Fd-gogat por densitometria etica, depois que
suas bandas foram separadas por SDS-PAGE / Western Blotting. ° nitrato influenci-
ou todos os parametros quantificados, mas a intensidade de resposta variou entre
as cultivares. A materia seca correlacionou significativamente com 0 conteudo
de rubisco e PEPC, e menos intensamente com·PPDK. No nivel mais alto de nitrato,
a maioria das cultivares tinha uma menor percentagem de rubisco e uma maior per-
centagem de PPDK em relacao a proteina soluvel, que no nivel de 1,6 roM de N03-, e
as cultivares que acu~ularam menores quantidades de materia seca acumularam maio
res quantidades de proteina soluvel. As cultivares BR 201-F e GCB-T51 geralmente
tinham baixos niveis enzimaticos em presenca de 1,6 roM de N03-' mas foram bastan-
te responsivas a adicao de nitrato, enquanto a cultivar SE-1 foi a menDs respon-

mais baixo N03-' mas responderam pobremente a adicao de nitrato. Com excecao da
linhagem SE-2 sob 1,6 roM de nitrato, todas as outras cultivares tinham maiores
quantidades de GSII que GSI, e a maior quantidade de GSI nesta linhagem em prese~
ca de 1,6 roM de N03- pode ser uma senescencia quando cultivado em baixo niveis de
nitrato. Coletivamente estes resultados suportam 0 conceito de que a rota C4 de
fixacao de C02 e menos importante quando 0 milho e cultivado sob baixa disponibi-
lidade de N03-, tornando-se mais relevante quando a disponibilidade de nitrato
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