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RESUMO

Foi realizado um experimento para estudar o efeito

da adubação nitrogenada sobre a variação estacional das

frações nitrogenadas (N-total; N-protéico, N-amônio; N-

nitrato e amino-N l ivre), atividade da Nitrato-redutase

(ANR); carboidratos solúveis e potássio em folha, bainha e

col mo de cana-de-açúcar; além de NO-
3 e NH+

4 no solo nas

profundidades:  0 -  0 ,2m; 0,2 -  0 ,4m e 0,4 -  0 ,6m.

O experimento foi conduzido em um solo típico da

planície aluvial da Paraíba do Sul, em Campos, RJ. Três

níveis de N (0, 120 e 240 kg N.ha-1) consti tuíram  os

tratamentos principais, e foram dispostos no campo em blocos

ao acaso. O nitrogênio foi aplicado, metade aos 93 DAP e o

restante aos 123 DAP. A cultura foi irrigada no período de

crescimento vegetativo. A variedade util izada foi a NA 56-

79.

As amostragens na planta e no solo foram realizadas

aos 160, 185, 220 256, 290, 320 e 352 DAP, constituindo



subtratamentos. Nestas épocas foram determinados: 1) No

solo - NO-
3 e  NH+

4; 2) Na planta (folha, bainha e colmo) -

N-nitrato, N-amônio, amino-N livre e carboidratos solúveis

extraídos em etanol  80%,  N-protéico no resíduo da extração

alcoólica e potássio no material seco; e 3) Atividade  de

Nitrato-redutase (ANR "atual" e "potencial") em folha, bainha

e colmo.

Os resultados obtidos indicam que a aplicação de N,

120 e 240 kg N. ha-1, proporcionou, em geral, um aumento nos

teores de NO-
3 e NH+

4 no solo; N-total, N-protéico; N-

nitrato, N-amônio, amino-N livre e potássio na planta e

redução nos teores, de carboidratos solúveis. Além de

aumentar a atividade da Nitrato-redutase em folha, bainha e

colmo.

Foram observados correlações significativas entre

ANR na folha e  nitrogênio no  solo,  e entre carboidratos

solúveis na planta e ANR (principalmente RNR na bainha).



ABSTRACT

A study was made, under field conditions, on the

effects of N-fert i l izer appl icat ion on the seasonal

accumulation of the several N-fractions (total-N, protein-N,

ammonium-N, nitrate-N, and free amino-N) and on the Nitrate

Reductase Activity (NRA), ptassium and free sugars levels in

sheaths, culms and leaves of sugar cane plants. There eherre

also determined the soil levels of NO-
3, and NH+

4 at 0-0.2,

0.2-0.4 and 0.4-0.6m depth.

The expeeriment was carried out on an alluvial soil,

on the f lood plains of the river Paraíba do Sul, Campos

county, in northern Rio de Janeiro.

Three levels of N were used (0, 120 and 240 kg

N/ha), in two split applications (93 and 123 days after

planting.

NO
-
3 and NH4

+ were determined in soil  samples.

Nitrate-N, ammonium-N, free Amino-N and free sugars were

determined in leaves, sheaths and culms after extraction with



 xxiii

80%  ethanol.

Protein-N was determined in the residues after

alcoholic extraction, and K on the dry t issues. NRA was

determined in leaves, sheaths and culms.

Application of 120 and 240 Kg of N resulted in

increases in soi l  NO-
3 and NH+

4, Total-N, protein-N,

nitrate-N, ammonium-N, free amino-N, free sugars and k

increased in plant tissues with the applications of soil-N,

while there was a decrease in the levels of free sugars.

NRA increased in all plant parts as N-levels, at both

levels, of fertilizer application.

Positive correlation were found between leaves NRA

and the soil-N levels. Positive correlations were also found

between free sugars and the NRA of plant tops, specially in

the plant sheath.



1. INTRODUÇÃO

A cultura da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é

bastante difundida  pelo  Brasil,  apresentando uma

produtividade média de 50 t./ha, considerada bastante baixa

(SILVA & CASAGRANDE, 1983).

A região norte-f luminense do Estado do Rio de

Janeiro, de acordo com INOJOSA (1984), é responsável por 86%

da cana-de-açúcar produzida pelo estado, apresentando uma

produtividade que varia entre 20 e 50 t. cana/ha.

Para aumentar a produção da cana-de-açúcar na

região, deve-se incorpora novas áreas ao sistema produtivo

ou aumentar a produtividade da cultura.  ROSSIELLO (1987)

mostra que o processo  de incorporação  de novas  áreas de

plantio é limitado pelas condições físico-químicas dos solos

(principalmente elevado teor  de areia  e alta  salinidade) nas

áreas litorâneas ou pelo relevo fortemente ondulado para o

interior. O aumento da produtividade, ainda de acordo com

INOJOSA (1984), é l imitado pelos seguintes, fatores:



1) def ic iência hídr ica,  2)  adubação, 3)  mecanização e

4) Pragas e doenças.

Com relação a deficiência hídrica, o IAA/PLANALSUCAR

tem desenvolvido o programa PROJIR (Projeto de Irrigação e

Drenagem da Cana-de-açúcar na Região Norte Fluminense), que

procura aumentar a área irrigada.

A busca de soluções para a baixa produtividade da

cana-de-açúcar na região, causada pela fal ta ou uso

inadequado da adubação, estimulou a elaboração do projeto de

pesquisa “Estudo da Nutrição em Cana-de-açúcar sob Condições

de Irrigação” (Departamento de Solos, UFRRJ/FINEP, 1982).

Dentro desse projeto incluem-se o presente trabalho e o

publicado por ROSSIELLO (1987).

SILVA & CASAGRANDE (1983), citando vários autores,

mostram que em termos quantitativos, K e N são os macronutri-

entes removidos em maior quantidade pela cultura da cana.

ROSSIELLO (1987), após extensa revisão de literatura

sobre adubação nitrogenada e produção de cana, mostra que os

dados disponíveis indicam resultados contraditórios quanto à

resposta da cultura da cana-de-açúcar a aplicacão de fertili-

zantes ni trogenados.

Diversos autores (SILVEIRA, 1980; TEIXEIRA, 1980;

VIEIRA, 1983) estudaram o metabolismo de nitrogênio, tanto em

condições de campo como em condições de laboratório

restringindo as análises dos resultados ao período inicial

de crescimento da planta.

Este trabalho tem como objetivo principal propiciar
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informações  que  melhorem  a eficiência  da  adubação

nitrogenada, através do estudo do metabolismo de nitrogênio e

carboidratos durante os períodos de crescimento exponencial,

até a fase de maturação da cultura da cana-de-açúçar.

Em particular, neste trabalho, são estutdados os

efeitos da adubação nitrogenada sobre as seguintes variáveis:

1. Variação estacional do conteúdo de N-solúvel em folhas,

bainhas e colmos

1.1. N-NO-
3, N-NH+

4,  N-αNH2.

1.2. Ativi dade  da Nitrato-redutase.

1.3. N-protéica.

2. Varição estacional do conteúdo de carboidratos

solúveis em folhas, bainhas e colmos.

3. Variação  estacional  da  concentração  de  potássio

em folhas e colmos.

4. Variação estacional das concentrações de N-NO-
3

e N-NH+
4 nos primeiros 0,6m do solo.



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. ASPECTOS GERAIS

A produtividade econômica da cana-de-açúcar,

representada principalmente pela sacarose (matéria-prima

utilizada para consumo na alimentação humana e também para a

produção de álcool et í l ico),   resultado do funcionamento

diferentes sistemas fisiológicos modulados pelas condições

ambientais.
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conovérsiacontrovérsia quanto a resposta ou não da cultura  a adubação

nitrogenada (ROSSIELLO, 1987).

ROSSIELLO (1987) fez uma extensa revisão em 105

experimentos, produzidos em 24 trabalhos por diversos

autores, utilizando como único critério de seleção a fonte de

N (uréia ou amônia) considerando-se apenas resultados

obtidos com cana-planta. Esses resultados foram  expressos

sob a forma de rendimentos relativos (R.R.) onde R.R. < 90%

apresentam respostas positivas e R.R. > 90% apresentam

respostas negativas à adubação nitrogenada.

Os resultados apresentados na tabela 1 mostram que

as respostas da cana-planta à adubação nitrogenada são

relativamente modestas: entre 0 e 160 kg N.ha-1, o aumento

abservado em toneladas de cana por hectare (TCH) é da ordem

de 25% em 105 experimentos revisados. De acordo com

ROSSIELLO (1987), isto decorre primariamente de um complexo

de fatores ligados à dinâmica do N no sistema Solo-planta-

atmosfera. Alguns desses fatores, revisados pelo autor,

foram:

a) Variabilidade experimental;

b) Teores de C e N no solo;

c) Fontes de N, época de aplicação e perdas por

lixiviação e desnitrificação;

d) Fixação biológica de nitrogênio;

e) Diferenças varietais na utilização do nitrogênio.



Dose de N                                           média                                           CV (%)
----------------------------------------            ------------------------------------------

(Kg.ha-1) n (2)               TCH              R . R .  (%)         TCH             R . R .  (%)

0                        76                  99,3                       87,7                       27,6                        13,9

20                         7                    95,1                      89,3

40                       17                    96,5                      88,0

60                        43                 110,1                     94,1

80                        38                 114,3                     96,0

100                        11                   94,7                     94,9

120                          8                  115,7                    95,7

140 (3)                   17                  118,4                    97,4

160                        21                  124,1                    98,8

180                        18                 122,2                     96,8

200                          6                 111,7                     95,2

27,0

30,8

30,0

22,1

18,3

26,7

21,4

22,3

24,1

37,7

12,2

12,1 

7 , 6

5,3

4,3

4,2

5 , 0

2,3

5,9

7 , 0

fonte: ROSSIELLO (1987).

(1) Autores citados em ROSSIELLO (1987)

(2)  Número de observações

(3) Rendimentos extrapolados a partir de resultados obtidos

com a aplicação de 135-150 kg N.ha-1



3.2. NITROGÊNIO NO SOLO

O nitrogênio no solo sob a cul tura de cana-de-

açúcar como qualquer ecossistema, está constantemente

sofrendo perdas e ganhos por processos naturais (RUCHEL &

VOSE, 1982), como mostra a figura 1.

O  nitrogênio pode ser encontrado no solo sob a forma

orgânica ou mineral. As formas mais comuns de nitrogênio

mineral são o nitrato (NO-
3) e o amônio (NH+

4) (FERNANDES &

ROSSIELLO, 1986). O nitrito (NO-
2) também pode ser acumulado

no solo sob certas condições (FERNANDES & ROSSIELLO, 1979;

AMARAL SOBRINHO et alli, 1983).

Sob condições normais (não limitantes de aeração e

temperatura CLEMENTS, 1980), a forma dominante de nitrogênio

no solo e NO-
3, já que a nitrificação do NH+

4 é extremamente

rápida na grande maioria de nossas condições de clima  e solo

(EIRA, 1977).

O nitrogênio, no sol o pode continuar na forma

amoniacal quando o ambiente se torna redutor (VELLOSO et

alli, 1982). Também ocorre inibição da nitrificação quando

os microorganismos  nitrificadores  tem  sua  ação  natural

inibida, devido a: pH baixo (pH < 5,0) ou pH elevado (pH

8,0) (HARMSEN & KOLEMBRANDER, 1965); temperatura muito baixa

(menor  que  5 ºC) ;  ou  mu i to  a l ta  (ma io r   que   45ºC) ,

(DOMMERGUES & MANGENOT, 1970); ou presença de substâncias

naturais (exsudatos de plantas) ou substâncias sintéticas

(inibidores de nitrificação) (SILVA et alli, 1985).



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

I
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CHILD & KURS (1978), estudando a fixação biológica

de nitrogênio em cana-de-açúcar, mostraram que ocorreu

exsudação de uma série de polissacarídeos das raízes para o

meio provendo uma fonte de energia para os microorganismos

fixadores de nitrogênio que vivem na rizosfera.

EIRA (1977), trabalhando com Digitaria decumbens,

como planta inteira ou só raízes (parte aérea cortada),

estudou as transformações do nitrogênio em solo sem adubação

nitrogenada e em solo adubado com sulfato de amônio ou

nitrato de sódio. Observou uma ausência marcante de

nitrato  na  rizosfera da gramínea, com concentrações de NH+
4

sempre maiores que NO-
3.

O sistema radicular da cana-de-açúcar está

distr ibuído da seguinte forma: 60% das raízes estão à

profundidade de 0 a 0,2 m; 23,4%, de 0,2 a 0,4 m; 8,8%, de

0,4 a 0,6m de profundidade, o que total iza, nos primeiros

0,6m de profundidade, 92,2% do sistema radicular (GASHO &

SHIH, 1983; HUMBERT, 1974).

O uso de uréia [CO(NH2) 2]  como fertilizante  eleva  o

pH do solo nas primeiras semanas, devido a hidrólise  e  a

liberação de uma base (a amônia  responsável  pela

alcalinização)  (1); em seguida, o íon amônio  formado pela

reação  da  amônia com prótons do solo é nitrif icado

microbiologicamente a nitrato, havendo a liberação de

prótons, o que concorrerá para o abaixamento do pH do solo

(2) (KIEHL  et alli, 1981b; GOULD et alli, 1986).
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(1) CO(NH2)2 + 2H2O -----> (NH4)2 CO3

(NH4)2 CO3 -----> CO2 + H2O + 2 NH3

(2)  NH4  +  2  O2  ------>  NO-
3  + H2O  + 2 H+ 

O nitrogênio no solo pode ser perdido por vários

processos: volat i l ização da amônia, desnitr i f icação e

lixiviação do nitrato.

De acordo com KIEHL (1987), a volati l ização da

amônia ocorre sempre que o equilíbrio entre a forma estável

amônio e a forma gasosa amônia, representada por:

NH+
4 + OH- == NH3 + H2O

( p H  <  7 , 0 )  ( p H  >  7 , 0 )

desloca-se para a direita. Em solos ácidos ou levemente

ácidos, a probabilidade de perda é pequena, por que a espécie

iônica NH+
4 prevalece sobre a forma volatil NH3. A adoção de

produtos que elevam o pH (sulfato de amônio uréia, etc),

ainda que localizadamente, estimula a volatilização porque

promove a conversão do NH+
4 do solo em NH3 (KIEHL, 1987;

RODRIGUES & KIEHL: 1986; GOULD et alli, 1986).

RODRIGUES & KIEHL (1986) verificaram que a maior

parte (65 a 91%) da amônia se perde, por volatilização, em

determinados períodos crít icos situados logo na primeira

semana após a aplicação da uréia, e que esses períodos tendem

a se atrasar à medida que a profundidade de aplicação

aumenta. Observaram, ainda, que a perda da amônia aumenta
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A desnitrificação e, de acordo com KIEHL (1987), um

processo microbiológico de redução de nitrato a compostos

gasosos, como: óxido nitroso (N2O) e dinitrogênio (N2). Essa

redução ocorre porque o nitrato, sob condições de baixo

potencial redox, pode substituir o oxigênio como receptor de

elétrons nos processos metabólicos de bactérias anaeróbicas

do solo (AMARAL SOBRINHO et alli, 1983 e 1987; LEAL et alli,

1983; GOULD et alli, 1986; KIEHL, 1987).

A perda de NO-
3 por lixiviação é facilitada devido a

sua elevada solubilidade e seu caráter aniônico, VELLOSO et

alli (1982) observaram um aumento na lixiviação do nitrato, a

proporção que se aumentou o volume  de água  percolada. Os

mesmos resultados haviam sido obtidos anteriormente por EIRA

et alli, 1968 e LEAL & ALVAHYDO, 1971.

SALCEDO et alli (1988), trabalhando com cana-planta

fertilizada com uréia marcada (15N), observaram uma perda de

nitrogênio, ao longo do ciclo da cultura (16 meses),  de 21 a

28 kg N.ha-1 com aplicação parcelada e única de 60 kg N.ha-1,

respectivamente. Desse nitrogênio lixiviado, menas de 1kg

N.ha-1 era proveniente do fert i l izante. A absorção e

imobilização parecem envolver a maior parte do N aplicado em

um curto período de tempo.

A maior parte da imobil ização do N na matéria

orgânica do solo pode ocorrer em menos de um mês após a sua



aplicação (TAKAHASHI, 196). .

Uma fonte importante de nitrogênio para a cultura da

cana-de-açúcar é a mineralização da matéria orgânica. A

dinâmica do nitrogênio no solo está diretamente ligada a do

carbono (SALCEDO et   alli, 1985).

SALCEDO et al l i  (1985), trabalhando em um solo

Podzólico Vermelho Amarelo latossólico textura arenosa, ao

longo do ciclo da cana-planta, encontraram um potencial de N-

mineral no solo de 219 e 179 kg N.ha-1  para  as  camadas  0  a

0,2 e  0 ,2  a  0 ,6m de profundidade,  respect ivamente,

tota l izando 398 kg N.ha-1 o que ser ia suf ic iente para

explicar a acumulação de um total de 255 kg N.ha-1 na parte

aérea da CV. CO. 997, cultivada durante 16 meses sem adição

de N, nesse mesmo solo (SAMPAIO et alli, 1984).

SAMPAIO et alli (1984), util izando uréia marcada

(15N) em experimento de campo, encontraram que, dos 60 kg

N.ha-1 aplicados no plantio, 23 kg N.ha-1 foram absorvidos

pelas plantas, correspondendo a 39% da utilização de N do

ferti l izante, mas representando menos de 10% do N total

retirado pela cultura. Quase todo o nitrogênio proveniente

do fertilizante, cerca de 86%, foi absorvido até os três

meses de idade. Esses resultados são similares aos obtidos

por CHAN & WENG (1983) que, trabalhando com uréia marcada

(15N) em experimento de pote, observaram uma recuperação

média de 11% de N do fertilizante, quando foi aplicado 250 kg

N.ha-1 no plantio, aumentando para 20% quando duas aplicações

foram feitas metade basal e metade em cobertura, 60 dias
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SALCEDO & SAMPAIO (1984) estudaram as respostas, a

adubação nitrogenada em solo Podzólico Vermelho Amarelo

latossól ico textura arenosa sob cana-de-açúcar, em dois

níveis de adubação 60 kg N.ha-1  no  plantio  e 20  kg N.ha-1  no

plantio + 40 kg N.ha-1 em cobertura 90 dias após. Em todas

as amostragens (coletas aos 3,  6,  11 e 16 meses após

plantio), o teor de amônio estava na faixa de 3 ppm. A maior

acumulação de nitrato (17 ppm) ocorreu na profundidade 0,4 a

0,6m, 3 meses após a aplicação de N em dose única; aos 11 e

16 meses, os níveis de NO-
3 foram sempre menores que 1 ppm.

Os baixos valores de N-NH+
4 encontrados demonstram alta

taxa de nitr i f icação, contrastando com parte dos resultados

obtidos por KIEHL et alli (1981a).

KIEHL et al l i  (1981a), trabalhando com cana-de-

açúcar adubada com 180 kg N.ha-1 em duas épocas, aos dois e

aos oito meses após plantio, observaram que NH+
4 representou

a maior parte (77 - 93%) do nitrogênio residual, mesmo seis

meses após a aplicação do adubo.

SILVEIRA (1985), trabalhando com cana-de-açúcar cv.

NA 56-79 ,  u t i l i zando t rês  t ra tamentos  N,  V  e  T

respectivamente alto nível de nitrogênio (450 kg N.ha-1),

somente vinhaça e testemunha, obteve concentrações de N-NO-
3

no solo, aos 180 DAP, de 17, 7 e 4 ppm para os tratamentos

N, V e T, respectivamente, enquanto que N-NH+
4 apresentou

concentrações abaixo de 1 ppm. Aos 120 DAP, logo após a

aplicação do nitrogênio que foi feita aos 100 DAP, obteve



concentrações de N-NO-
3 de 211, 16 e 18 ppm para os

tratamentos N, V e T, respectivamente, enquanto que para

N-NH+
4 as concentrações obtidas foram de 40 ppm para o

tratamento N e menor que 1 ppm para os tratamentos V e T.

Uma outra forma de entrada de nitrogênio no

ecossistema da cana-de-açúcar e, de acordo com RUSCHEL &

VOSE, (1982), a fixação biológica de nitrogênio (figura 1).

DÖBEREINER (1961) demonstrou que bactérias fixadoras

de N2, do gênero Beijerinckia, eram seletivamente estimuladas

na rizosfera de cana-de-açúcar. Avaliando a distribuição de

Beijer inckia no Brasi l ,  DÖBEREINER (1959) demonstrou a

presença desse organismo em 97% das amostras de solo sob

vegetação de cana-de-açúcar. Esse fato pode explicar em parte

as observações de que em muitas partes do mundo cana-de-

açúcar cresce em monocultura por mais de 100 anos, sem adição

de fertilizantes  (HUBBEL  &  GASKINS, 1984).

A fixação biológica de nitrogênio (FBN) em cana-de-

açúcar ocorre principalmente na rizosfera, embora também haja

organismos fixadores de nitrogênio em raízes, colmos e

fi losfera. Aproximadamente 17% do N total da planta são

originados da FRN (RUSCHEL & VOSE, 1982).

SAMPAIO  et alli (1988), trabalhando com toletes de

cana  enriquecidos  com 15N, com ou sem nitrogênio (8 mM de N),

uti l izando toletes com 1 nó ou 2 nós, observaram que a

contribuição da FRN em relação ao N-total, foi de 9,3% para

plantas desenvolvidas a partir de toletes com um nó e 15,2%

para aquelas desenvolvidas a partir de toletes de dois nós,
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após período de crescimento de 90 e 60 dias, respectivamente.

Mostraram, também, que a maior parte do nitrogênio fixado foi

para a raiz.

Somente dois trabalhos recentes (LIMA et all i, 1987;

URQUIAGA et al l i ,  1988) conseguiram quantif icar a f ixação

biológica de nitrogênio em um ciclo completo de cana-de-

açúcar.

LIMA et all i  (1987) f izeram um balanço de N em um

sistema solo-planta, ut i l izando quatro variedades de cana

cult ivadas em potes de 64 kg de solo, com o nitrogênio do

solo marcado com 15N. Ao f inal  de 12 meses de cult ivo,

observaram que 45% do N acumulado pela variedade CB 47-89

poderiam ser originados da fixação biológica; a variedade NA

56-79 apresentou o mais baixo balanço de N.

URQUIAGA et  a l l i  (1988) ,  t rabalhando com 10

variedades de cana-de-açúcar, crescendo em um tanque com

terra proveniente de um solo Podzólico Vermelho Amarelo pobre

em N (0,08% de N-total marcados com 15N), observaram que a

produção variou de 175 a 229 ton. de cana.ha-1, daí FBN ter

contribuído com 37 a 56% do N-total acumulado pelas plantas,

equivalente a 33 a 163 kg N.ha-1 ano-1, sendo que a grande

variação obedeceu a efeitos varietais. Os mais altos valores

de FBN ocorreram com as variedades KRAKATAU (S. spontaneum)

(55,6%),  SP 70-1143 (var. comercial) (55,2%), e o mais baixo

valor se obteve com a variedade CHUNEE (S. barberi) (37,2%);

a variedade NA 56-79 foi a mais produtiva das dez variedades

(229 t.cana ha
-1

), com  uma FBN  de 42,9%.
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2.3. ABSORÇÃO  E  ASSIMILAÇÃO  DE  NITROGÊNIO

As plantas, de um modo geral, absorvem nitrogênio

tanto como, NO-
3 quanto como NH+

4 (FERNANDES, 1978; FERNANDES

&  R O S S I E L L O ,  1 7 8 6 ) .

A absorção de ambos, NO-
3 e NH+

4  é mediada por

transportadores (RAO & KAINS, 1976a e 1976b). NO-
3, como os

ânions em geral, e absorvido de forma ativa, ou seja, contra

um gradientede potencial eletroquímico, enquanto NH+
4 e

absorv ido,  em geral ,  de forma passiva (a favor  de um

gradiente de potencial eletroquímico) (EPSTEIN, 1972;

FERNANDES, 1978; FEKNANDES & KOSSIELLO, 1986).

O pH do solo interfere na absorção de nitrogênio. A

absorção de NH+
4 aumenta com o aumento do pH, enquanto o

inverso ocorre com NO-
3 (RAO & RAINS, 1976a); porém a

absorção de NH+
4 por plantas é mais rápida do que a absorção

de NO-
3 sob diferentes condições ambientais (FERNANDES,

1978).

Em condições de campo, em solos que apresentam

temperatura normal e boas condições de aeração, NO-
3 é a

forma de nitrogênio predominante na solução do solo

(CLEMENTS, 1980). O nitrato absorvido pelas raízes pode ser

reduzido através da enzima Nitrato-redutase, armazenado em

vacúolo,  ou transportado  para a parte  aérea, onde  poderá  ser

armazenado ou assimilado em formas orgânicas (SCHRADER,

1984).

O fluxo de nitrato na planta da raiz até as folhas e



feito via xilema (SODEK, 1987) e regulado pela transpiração

(OLIVEIRA, 1985; SODEK, 1987). É provável que em cana-de-

açúcar a maior parte do nitrato seja transportada e acumulado

no colmo (SILVEIRA & CROCOMO, 1981; SILVEIRA, 1985).

FERNANDES et all i (1978), em Brachiaria sp, e

FERNANDES (1983), em arroz, observaram correlação

significativa entre N-nitrato no solo e N-nitrato a planta,

enquanto que em cana-de-açúcar SILVEIRA & CROCOMO (1981)

encontraram uma estreita correlação entre a concentração de

nitrato a solução nutritivo e nitrato no colmo.

TEIXEIHA (1978), trabalhando com cana-de-açúcar cv.

NA 56-79 e util izando como nível máximo de nitrogênio 120 kg

N.ha-1, obteve níveis de N-nitrato na folha +3 que diminuíam

ao longo do tempo, apresentando concentrações máximas, nas

primeiras coletas, de, 14,7 e 9,14 uMoles de N-NO-
3.g-1 peso

seco para os tratamentos com adubação máxima e testemunha,

respectivamente: a concentração mínima ao final do ciclo da

cultura foi  de 2,0 umoles N-NO-
3.g-1 peso seco para todos os

tratamentos. SILVEIRA (1985) obteve concentrações máximas

de ni t rato a fo lha de 0,4 uMoles N-NO-
3.g-1 peso seco

aos 90 DAP, caindo em seguida, e apresentando apenas traços

de N-nitrato a partir dos 180 DAP (dias após plantio).

SILVEIRA (1985) obteve resultados que apresentavam

concentrações máximas de N-nitrato na bainha de 2,2 uMoles de

N-NO-
3.g-1 peso seco aos 90 DAP e apenas traços a partir dos

290 DAP. Em colmo, SILVEIRA (1985) obteve concentrações aos

90 DAP de 10,4 e 4,9 uMoles de N-NO-
3.g-1 peso seco para os



tratamentos com e sem adubação nitrogenada, respectivamente,

apresentando queda ao longo do tempo e atingindo aos 360 DAP

os níveis mínimos (0,5 uMoles N-NO-
3 .g-1 peso seco).  Na fase

de maturação da cana-de-açúcar, a concentração de nitrato no

colmo é muito baixo (BULL & GLASZIOU, 1975) predominando as

formas de amidas e aminas.

Embora as p lantas em gera l  possam absorver

nitrogênio tanto na forma de NO-
3 como sob a forma de NH+

4, a

assimilação do N (incorporação do N sob a forma orgânica) só

ocorre quando o nitrogênio é reduzido a NH3 (FERNANDES, 1978;

FERNANDES & KOSSIELLO, 1986).

O primeiro passo metabólico envolvido na redução do

nitrato e a ação da enzima Nitrato-redutase (BEEVERS &

HAGEMAN, 1969;  HEWITT, 1975;  BEEVERS, 1976;  GUERRERO et

al l i ,  1981; CAMPBELL, 1988).  A enzima é induzível  por

substrato, mais especif icamente pelo f luxo de NO-
3 até o

citoplasma das células da mesófilo, que é o local de redução

(BEEVERS & HAGEMAN, 1969). O processo de redução consome

bastante poder redutor na forma de NADH, sendo que a oxidação

do Gliceraldeido 3-fosfato (resultante da metabolização de

açúcares, produzidos pela fotossíntese, na Glicólise) seria a

fonte de NADH para a redução do nitrato (BEEVERS  & HAGEMAN,

1969 ;  MENGEL &  K IRKBY,  1978 ;  GUERKERO e t  a l l i ,  1981 ;

CAMPBELL, 1988).

Há,  por tanto,  uma estre i ta corre lação entre a

redução do nitrato e a redução fotossintét ica do CO2 que

ocorreria nas células da bainha (BLACK et alli, 1978).
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Nitrato-redutase é afetada por fatores ambientais,

tais como luz, temperatura, água, presença de NH+
4, nível de

NO-
3 e outros, como poder redutor, etc; e precisa, para sua

funcionalidade, da presença de Mo na redutase terminal do

complexo (LOSADA, 1976; GUERRERO et alli, 1981). Na

realidade, Nitrato-redutase é uma enzima de oxiredução com

múltiplos centros, pois possui centros de redox formados por

dinucleotido de flavina e adenina (FAD), citocromo b557,

molibdênio e um cofator-Mo (CROCOMO, 1987).

SCHRADER & THOMAS (1981) observaram que, para a ação

da luz, na indução da enzima, são sugeridos os seguintes

efeitos: (1) aumento na entrada de nitrato nas folhas; (2)

manutenção no nível de pol i r ibossomas; (3) at ivação via

sistema de fitocromo, o qual afeta o movimento de nitrato

através de membranas a partir do "pool” de armazenamento para

o “pool" de indução; e (4) inativação de um inibidor da

Nitrato-redutase, o qual é formado na ausência de luz.

Entretanto, KHAN et alli (1984), trabalhando com

tecidos de “callus” de cana-de-açúcar crescidos no escuro e

na luz observaram que a atividade de Nitrato-redutase (ANR)

”in vivo” foi três vezes maior no 5 tecidos crescidos no

escuro que nos crescidos na luz e, que a NADH, reagindo no

sistema. aumentou a ANR “in vivo" nos tecidos, tanto no

escuro como na luz, sendo que a afinidade do NADH (Km

aparente) foi menor para tecidos crescidos no escuro que para

os crescidos na luz.

VILLALOROS & CARVAJAL (1978), trabalhando com cana-
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de-açúcar, observaram que a ANR varia com o peso da amostra,

tempo de incubação e quantidade de NO-
3 no meio de incubação

(ANR induzida ou “potencial”), e propuseram um método para

determinar a ANR em condições de campo, utilizando discos de

folhas retirados com um saca-rolhas adaptado, incubação a

temperatura ambiente e utilização de uma carta colorimétrica

em substituição ao colorímetro.

MARETZKI & DELA CRUZ (1967), e posteriormente

SILVEIRA & CROCOMO (1981), observaram em cana-de-açúcar que a

atividade da Nitrato-redutase nas folhas “in vivo” é várias

vezes maior que nas raízes, sendo que nestas a ANR é

desprezível. Em relação a folha, bainha e colmo, diversos

autores observaram em cana-de-açúcar (VILLALOBOS & CARVAJAL,

1977; SILVEIRA & CROCOMO, 1981; SILVEIRA, 1985) uma maior

atividade na folha que no bainha e, nessa ultima, maior que

n o  c o l m o .

VILLALOBOS & CARVAJAL (1977), trabalhando com cana-

de-açúcar, obtiveram uma correlação significativa da RNR com

o grau de fertilização nitrogenada da cultura. ROSÁRIO &

SOOKSATHAN (1977) também encontraram, em cana-de-açúcar,

maior atividade da Nitrato-redutase nos tratamentos com

maiores doses de fertilizantes nitrogenados. FERNANDES &

ALMEIDA (1982), trabalhando com cana-de-açúcar em dois solos,

mostraram um efeito, positivo da aplicação de N-NO-
3 sobre a

atividade da Nitrato-redutase, acumulação de matéria seca e

N - t o t a l .

VILLALOBOS & CARVAJAL (1977) observaram que a



infiltração de KNO3 no citoplasma das células do mesófilo,

produziu um grande aumento na ANR “induzida” (ANR potencial),

produto da síntese “de novo” da enzima. A baixa ANR atual

(sem nitrato no meio de incubação), na cana-de-açúcar, está

associada a baixa concentração de nitrato no citoplasma das

células do mesófilo da folha, como foi observado também por

SILVEIRA (1980) e SILVEIRA & CROCOMO (1981), o que faz com

que ANR na folha apresente baixas correlações com nitrato na

folha (SILVEIRA, 1985).  Essa baixa correlação pode ser

explicada pela existência de dois “pools” de nitrato na folha

(FERRRARI  et alli, 1973 e SHANER & HOYER, 1976a e 1976b):

(1) um “pool” de armazenamento nos vacúolos e (2) um

“pool” muito menor e rapidamente metabolizado no citoplasma.

SILVEIRA (1980 e 1985) e ROSÁRIO & SOOKSATHAN (1977)

demonstraram que a atividade máxima da Nitrato-redutase se dá

na fase inicial de crescimento da planta até 120 a 150 DAP,

quando acontece a máxima absorção de nitrogênio pela cultura

da cana-de-açúcar.

TEIXEIRA (1978), trabalhando com cana-de-açúcar cv.

NA 56-79, observou níveis de N-NH+
4 que decresciam  com a

idade da planta. Na primeira coleta obteve valores de 147,6

e 87,6 uMoles de N-NH+
4 .g-1 peso  seco para os tratamentos

com 120 e 0 Kg N.ha-1, respectivamente (esses níveis são

considerados tóxicos, para a planta (FERNANDES, 1978)) e,

19,5 uMoles N.g-1 peso seco na penúltima coleta para os dois

tratamentos, ocorrendo um aumento na últ ima coleta. Este

aumento, na úl t ima coleta,  deve ser devido ao estresse
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hídrico existente na época da maturação da cana, que causa um

aumento nas concentrações de N-solúvel (ROSSIELLO, 1987;

OLIVEIRA, 1985).

SILVEIRA (1985) detectou apenas frações de NH3 livre

em folha,  bainha e colmo de cana-de-açúcar, nos três

tratamentos observados.

FERNANDES (1976) observou que a absorção em excesso

de N-amônio e neutralizada, via sua incorporação em ligações

amino e amida, dependendo de energia metabólica para esta

n e u t r a l i z a ç ã o .

O processo de assimilação de nitrato (conversão de

nitrato a amino-N) até as formas orgânicas, principalmente

Glutamina, Glutamato e Aspartato, inclui tanto processos

redut ivos como não redut ivos,  e  envolve os s is temas

enzimáticos: Nitrato-redutase, Nitrito-redutase, Glutamina

sintetase (GS), Glutamato sintase (GOGAT) e Glutamato

desidrogenase (GDH).

O amônio absorvido diretamente pelas plantas, ou

aquele resutante da redução do nitrato, é incorporado em

amino-ácidos através de uma série de reações enzimáticas.

Atualmente considera-se que há duas vias metabólicas através

das quais o nitrogênio amoniacal é assimilado nas células dos

organismos vivos (SCHRADER & THOMAS, 1981; MIFLIN & LEA,

1976): (1) via Glutamato desidrogenase; (2) via Glutamina

Sintetase e Glutamato síntase (via GS/GOGAT).

(1) via GDH - A enzima Glutamato desidrogenase (GDH) catalisa
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a reação reversível  de aminação redut iva do a l fa-

cetoglutarato:

alfa-cetoglutarato + NH3 + NAD(P)H + H+----><----

Glutamato + NAD(P) + H2O

Por muitos anos GDH foi considerada a principal via de

assimilação de nitrogênio, sendo, entretanto acompanhada da

ação da enzima Glutamina sintetase (GS), que catal isa

formação de glutamina a part ir  de glutamato e amônia, na

presença de ATP:

glutamato + NH3 + ATP ----> glutamina + ADP + Pi

(2) via GS/GOGAT - Num esquema proposto por MIFLIN & LEA

(1976), o amônio é assimilado pelas plantas superiores

através da operação combinada da Glutamina sintetase (GS) e

Glutamato sintase (GOGAT). O glutamato atua como primeiro

receptor do nitrogênio amoniacal para produizir glutamina, e o

N-amídico da g lutamina pode ser  t ransfer ido ao a l fa-

cetoglutarato para formar duas moléculas de glutamato.

N H +
4  + glutamato + ATP 

GS

 ------> glutamina + ADP + Pi

GOGAT
g l u t a m i n a  +  a l f a - c e t o g l u t a r a t a  +  2  H +  - - - - - >  2  g l u t a m a t o

Além dessas duas vias, existe uma terceira chamada

via asparagina sintetase (GIVAN, 1979). Essa enzima

normalmente transfere o nitrogênio amídico da glutamina para

o aspartato, formando asparagi na (a). Entretanto, a

asparagina sintetase pode catalisar também a reação entre o
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amônio e o aspartata para formar asparagina (b); porém, o Km

para NH+
4 é muito maior que o Km para glutamina. Em níveis

elevados de amônio essa via é bastante utilizada. A seguir,

são resumidas estas reações:

(a) aspartato + glutamina + ATP ----> asparagina + glutamato + AMP + PPi

(b) aspartato + NH3 + ATP -----> asparagina + AMP + PPi

Glutamina é o constituinte nitrogenado em maior

quantidade na seiva do xilema de muitas culturas, incluindo

milho, cevada e girassol (HOCKING et alli, 1984); asparagina

também é importante em algumas espécies e ambos possuem uma

relação C:N baixa; assim transportam N rapidamente a partir

da raiz, com um gasto mínimo de carbono. Essas amidas também

contribuem de forma significante sob suas formas deaminadas,

glutamato e aspartato (HOCKING et alli, 1984).

SILVEIRA (1985)  observou que a  re lação

glutamato/aspartato, nos três tratamentos estudados, é maior

no colmo em relação à bainha, enquanto que a  concentração de

asparagina na bainha é maior no tratamento com 450 kg N.ha-1,

sugerindo que asparagina pode desempenhar papel importante na

assimi lação e transporte de ni t rogênio em condições de

excesso de nitrogênio e, glutamato/glutamina no armazenamento

de nitrogênio no colmo de plantas jovens. Esses resultados

estão de acordo com os obtidos por OCHOA & CROCOMO (1982) os

quais detectaram elevadas concentrações de aspartato em

plantas jovens cultivadas em meio amoniacal; enquanto BULL &



GLASZIOU (1975) relatam que glutamina e asparagina são as

formas de nitrogênio encontradas em maior concentração no

xi lema de co lmos e ra íz ,  respect ivamente,  de a lgumas

variedades de cana-de-açúcar.

SILVEIRA (1985) observou em relação a concentração

de amino-N livre, em folhas de cana-de-açúcar cv. NA 56-79, um

aumento entre os 90 e 120 DAP, caindo até os 240 DAP e,

voltando a subir entre 240 e 360 DAF, sendo observado que aos

360 DAP ocorre um aumento de cerca de 4 vezes em relação a

concentração existente aos 300 DAP.

OLIVEIRA (1985), trabalhando com cana-de-açúcar cv.

NA 56-79, mostrou um aumento na concentração de amino-N livre

em folha, bainha e colmo após um período de estresse hídrico.

O mesmo resultado foi obtido por ROSSIELLO (1978) em milho.

A acumulação de amino-N l ivre pode ser também uma

forma de armazenamento de nitrogênio reduzido e carbono

durante o estresse hídrico (HSIAO, 1973).

SILVEIRA (1980 e 1985) observou, em cana-de-açúcar

cv. NA 56-79, que N-solúvel (N-NH+
4, N-NO-

3 e amino-N livre)

apresenta concentrações mais elevadas no colmo (desde as

primeiras coletas), que funciona como reservatório, sendo

redistribuído para outras partes, via xilema, enquanto que a

bainha funciona como sítio de passagem do colmo para a folha.

SILVEIRA (1985) observou que as concentrações de

proteínas solúveis apresentavam quedas ao longo do tempo, com

valores de: na folha, entre 5,23 e 7,25% para a testemunha e

entre 5,25 e 7,04% para o tratamento adubado; e na bainha,
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entre 1,92 e 2,25% para a testemunha e entre 1,92 e 2,25%

para o tratamento adubado. Essa queda nos níveis de proteínas

ao longo do tempo é causada pela diluição da concentração de

N devido ao crescimento da planta.

ARAD & RICHMOND (1976) sugerem que a ação de

proteases em fo lhas de cevada pode aumentar

significativamente, mesmo com baixos valores de deficiência

hídr ica.

BEEVERS (1976) afirma que as proteínas, em geral,

apresentam uma reciclagem (“turnover”) bastante intensa,

principalmente aquelas não estruturais. Observando também

que do total  de N existente,  em condições f is io lógicas

normais, cerca de 90% estão na forma de proteínas.

SILVEIRA (1985) observou que N-proté ico é o

componete principal do N-total) na folha de cana-de-açúcar.

FERNANDES (1976) concluiu que a análise do N-

protéico ou do N-total não é um bom indicador do N-“status”

da planta, especialmente quando os luxos de energia do

ambiente não são conhecidos.

De acordo, com vários autores (ORLANDO FILHO & HAAG,

1976; TEIXEIRA, 1978; ORLANDO FILHO et alli, 1980; MARZOLA,

1984; SILVEIRA, 1985 e ROSSIELLO, 1987), os níveis de N-total

na folha de cana-planta variam entre 1,1 a 2,5%. Na bainha,

SILVEIRA (1985) obteve concentrações na faixa de 0,41 a 0,72%

de N, enquanto que, no colmo, a concentração de N-total está

na faixa de 0,24 a 1,78% de N (ORLANDO FILHO et all i, 1980;

SILVEIRA, 1985 e ROSSIELLO, 1987).
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2 .4 .  RELAÇÃO ENTRE N ITROGÊNIO E  CARBOIDRATOS

Vários pesquisadores têm demonstrado a estreita

relação existente entre o metabolismo dos carboidratos e o

metabolismo de nitrogênio nas plantas em geral (FERNANDES,

1978; GIVAN, 1979), e em cana-de-açúcar (ALEXANDER, 1965 e

1972; HARTT, 1970; HULL & GLASZIOU, 1975; HUMBEHT, 1974;

SILVEIRA, 1980 e 1985; OLIVEIRA, 1985).

Em cana-de-açúcar ensaios com 14C têm demonstrado

que plantas deficientes em nitrogênio acumulam açúcares nas

folhas, evidenciando redução na migração (HARTT, 1970).

Apesar de a deficiência de N diminuir a taxa de f ixação de

CO2, aconcentração de sacarose nas folhas é aumentada.

Portanto, a diminuição na migração não se deve a falta de

sacarose, mas, a outro fator; possivelmente o efeito é

indireto, através de alterações no crescimento da planta como

um todo (HARTT, 1970). Outros autores também observaram

acúmulo de sacarose em fo lhas de cana def ic iente em

nitrogênio (ALEXANDER, 1965; SILVEIRA, 1980), sendo observada

também a redução nos níveis de carboidratos solúveis em cana-

de-açúcar adubada com nitrogênio (ALEXANDER, 1965; HUMBERT,

1974; SILVEIRA, 1980 e 1985; SILVEIHA & CROCOMO, 1981).

Durante a assimilação do N inorgânico, existe uma

demanda por esqueletos de carbono ou por produtos derivados

do metabolismo de carboidratos (HARTT, 1970; SILVEIRA, 1980),

que permitam uma rápida assimilação do N-reduzido (MARETZKI &

DELA CRUZ, 1967; FERNANDES et alli, 1978; GUERRERO et alli,
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1981; CAMPBELL, 1988). Assim, a redução de NO-
3 a NO-

2

requer uma fonte de NADH, que pode ser  fornecida pela

oxidação do Gl icera lde ido 3- fosfato.  O poder  redutor

necessário para a passagem de NO-
2 a NH+

4 é fornecido pela

ferredoxina que é reduzida durante a fotofosforilação não

cíclica ou pelo NAD(P)H, na presença da redutase da

ferredoxina (BEEVERS & HAGEMAN, 1969; MENGEL & KIRKBY, 1978;

GERRERO et all i, 1981; CAMPBELL, 1988). O NH+
4 absorvido

diretamente pelas plantas, ou gerado por outros processos

(fixação de N2, hidrólise da uréia, etc,), é incorporado em

alguns intermediár ios da gl icol ise ou do Ciclo de Krebs,

compostos que provém do metabolismo de carboidratos.
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ROSÁRIO & SOOKSATHAN (1977) observaram em cana-de-

açúcar, que o acúmulo de açúcares nas folhas parece estar

associado a baixa atividade de Nitrato-redutase, existindo

uma correlação negativa entre atividade da nitrato-redutase

com a concentração de açúcares em planta.

SILVEIRA (1980) concluiu que variedades de cana-de-

a ç ú c a r  c o m  a s  c a p a c i d a d e  d e  r e d u ç ã o  d e  n i t r a t o  ( A N R

elevada) apresentavam menores quantidades de sacarose no

colmo.

SILVEIRA (1985), em cana-de-açúcar cv. NA 56-79,

observou que o tratamento N (450 kg N.ha-1) apresenta, no

colmo, aos 120 DAP concentrações de açúcares redutores; (AR)

várias vezes menores que a do tratamento T (testemunha):

0,76% contra 6,46%. O mesmo é observado para os açúcares

solúveis totais (AST), com o tratamento N apresentando 2,30%
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contra 7,66%. A diferença entre os dois tratamentos diminui

aos 180 DAP, sendo, porém, ainda significativa ao nível de 5%

de probabilidade. Aos 240, 300 e 360 DAP, as  concentrações

de AR e AST são praticamente iguais nos tratamentos N e T.

SILVEIRA (1985) observou também que a % de AR aumenta

linearmente entre 90 e 180 DAP e decresce dos 180 aos 240 DAP

para o tratamento T, permanecendo constante neste período

para o tratamento N e aumentando dos 240 aos 360 DAP nos

tratamentos N  e  T .

Em cana-de-açúcar nota-se uma diminuição gradativa

dos açúcares redutores, na parte aérea, ao longo do ciclo;

esse fato independe da forma nitrogenada e é devido à

necessidade da planta em metabolizar a glucose durante seus

primeiros meses de crescimento e desenvolvimento (ALEXANDER,

1977). GLASZIOU (1961) observou que a maturação do tecido de

armazenamento é acompanhada por um incremento significativo

no conteúdo de sacarose e um concomitante decréscimo nos

teores de glucose e frutose.

SUZUKI et all i (1984) observaram que o aumento da

concentração de açúcares redutores, com o decorrer da idade

da cana-de-açúcar, está relacionado com a redução na

atividade das invertases ácidas e alcalinas do caldo.

Sob condições extremas de estresse hídrico ocorre um

aumento na respiração e redução na fotossíntese, com

conseqüente redução nas concentrações de carboidratos

solúveis (IRVINE, 1980), isto apesar de ser comprovado que em

cana-de-açúcar (OLIVEIRA, 1985) e  em  milho (ROSSIELLO, 1980;
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2.5. RELAÇÃO ENTRE NITROGÊNIO E POTÁSSIO

Além de participar ativamente da fotossíntese, o K

atua diretamente em vários passos metabólicos da síntese de

proteína, além de ser co-fator de aproximadamente 60 enzimas

(EVANS & WILDES 1971).

Muitas enzimas, principalmente ligadas ao

metabolismo de açúcares em cana-de-açúcar, requerem K+ e

outros cátions monovalentes como co-fator (ALEXANDER, 1965).

O K, junto com o N, estimula não somente o

crescimento, mas também o nível de hidratação de colmos e

folhas (ROSSIELLO 1987).  A correlação entre o teor de

potássio nas bainhas e o seu teor de umidade é usada com

finalidade diagnóstica para efeitos de irrigação em várias

regiões produtoras do mundo (HUMBERT, 1974; CLEMENTS, 1980)
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normais, seja nas deficientes em potássio.

ROSSIELLO (1987) observou, em cana-de-açúcar cv. NA

56-79, um declínio na concentração de potássio na folha, ao

longo do tempo, com os níveis variando entre 2,98% (aos 90

DAP) e 0,86% (aos 210 DAP), sugerindo não haver um efeito

acentuado do nível de aplicação de N sobre a redução dos

percentuais de K na biomassa, o que permite concluir que a

mesma foi decorrente apenas das variações da produção de

matéria seca entre tratamentos, induzida pela aplicação de N.

ROSSIELLO (1987)  observou,  também,  que no co lmo,  a

concentração de potássio, foi máxima aos 90 DAP, com valores

de: 5,63, 4,78 e 4,36%, para os tratamentos N2,  N1 e N0,

respectivamente; enquanto a menor concentração, ocorreu no

final  do ciclo  da cultura (aos 390 DAP), com valores de:

0,40,  0,34 e 0 ,33% para os t ra tamentos N2,  N1 e N0,

respec t i vamente .

As concentrações médias  de K  na planta  (folha e

colmo) estão na faixa de 0,6 a 2,0%, de acordo com vários

autores (CLEMENTS, 1980; ORLANDO FILHO, 1980; SILVA &

CASAGRANDE, 1980; SILVEIRA, 1980 e 1785; VIEIRA, 1983 e

ROSSIELLO, 1987).

ROSSIELLO (1987), comparando as taxas de acúmulo

absoluto de K e N, observou que a cultura, nas fases iniciais

de crescimento, acumulou mais rápida o K do que N. Assim,

aos 150 DAP, a relação entre ambas as taxas vale: 1,89, 1,39

e 1,17 para os tratamentos N0, N1 e N2, respectivamente.

Aos 180 DAP,  essa mesma relação é de: 1,47, 1,22  e 0,98,
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3 . 1 .  ASPECTOS GERAIS

3 . 1 . 1 .  L o c a l  d o  e x p e r i m e n t o

O experimento foi conduzido em condições de campo,

na fazenda Rom Jesus, pertencente à Usina São João, município

de Campos, região norte f luminense do Estado do Rio de

Janeiro, com localização de 21º45’ (Latitude Sul) e 41º21’

(Longitude Oeste) e altitude de 11 metros.

3.1.2. Caracterização do solo

O solo da área experimental foi  c lassif icado por

RAMOS & CUNHA (1985) como Cambissolo eutrófico A moderado

textura franco argilosa relevo plana (Natric Eutrochrepts).

Foram feitas determinações químicas deste solo no

laboratório de Fertil idade do Departamento de Solos da

UFRRJ, segundo a metodologia preconizada pelo Serviço

Nacional de Levantamento e Conservação do Solo (1979),  os

valores obtidos são mostrados na tabela 2.
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açúcar. Durante o ciclo da cultura, a precipitação se

concentra nos meses de setembro a dezembro (correspondendo a

mais de 70% da precipi tação anual) ,  sendo os meses de

fevereiro a maio caracter izados pelos elevados déf ic i ts

hídricos causados pela baixa precipitação e altas taxas de

evapotranspiração potencial. Este problema foi contornado

pelo uso da i r r igação.  Em re lação a rad iação g lobal ,

estimada a partir do bri lho solar e medições diretas obtidas

na EEFMV durante o período 1975-85, pode-se concluir que não

foi l imitante, dentro do período experimental, ao crescimento

da cultura, não sendo seus dados aqui apresentados. A figura

3 mostra as condições climáticas em forma gráfica, o que

facilita a discussão do metabolismo da planta (item 4).

3.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.2.1. Preparo das parcelas

O preparo do solo consistiu de uma subsolagem a uma

profundidade média de 0,5m, uma aração a 0,3m de profundidade

e uma gradagem cruzada para destorroamento. A área

experimental foi  sistematizada para f ins de irr igação por

s u l c o s .

As parcelas foram dispostas na direção leste-oeste,

separadas por ruas de 3,0m de largura e compostas de 8 linhas

de 15,0m com espaçamento de 1,5m entre si.

Das 8 linhas de cada parcela, as duas externas foram

consideradas bordaduras externas, a segunda e a sétima
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linhas foram destinadas às coletas mensais, a terceira e a

sexta foram consideradas bordaduras internas e as duas

centrais (quarta e quinta) foram usadas para a produção

finais. Nas extremidades das linhas foi considerada uma

bardadura de 1,0m.

3.2.2. Adubação básica, plantio e tratos culturais

Antes do plantio, foi realizada uma aplicação, em

todos os tratamentos, de P, K e Zn, da seguinte forma:

P (150 Kg   P 2O5. ha-1; como superfosfato simples), 

K (180 Kg K2O. ha-1; como cloreto de potássio) e

Zn (4,6 kg Zn.ha-1; como sulfato de zinco).

Os níveis desses nutrientes foram definidos a partir

de MARZOLA (1984) e LOPES (1983). O plantio de toletes da

variedade NA 56-79, previamente tratados (ROSSIELLO 1987),

realizado em 20/08/83, foi feito no  fundo de sulcos (0,3m de

profundidade) numa densidade de 12 gemas por metro linear.

Campinas para contro le de invasores foram real izadas

m a n u a l m e n t e .

Durante a fase de crescimento vegetativo da cultura,

foram feitas cinco irrigações, elevando o teor de umidade do

solo à capacidade de campo. As irrigações foram feitas nos

meses de setembro de 1983 e fevereiro, março, abril e maio de

1984.

3.2.3. Tratamentos e delineamento experimental

Foram considerados três tratamentos, correspondentes

a  três níveis de aplicação de N (na forma de uréia - teor
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aproximado de 45% de nitrogênio).

a. Testemunha (tratamento NO) - O kg N.ha-1 (recebeu apenas

a adubação basal, indicada no item 3.2.2.).

b.   Nível intermediário de N (tratamento N1) - 120 kg N.ha-1

c.   Nível elevado de N (tratamento N2) - 240 kg N.ha-1

As aplicações de nitrogênio foram parceladas, tendo

sido planejada metade aos 60 DAP e o restante aos 90 DAP,

porém devido ao excesso de chuvas no mês de outubro de 1983,

as aplicações de nitrogênio foram feitas assim: metade aos 93

DAP e o restante aos 123 DAP.

Os tratamentos foram distribuídos em forma de blocos

ao acaso, com quatro repetições; para análise de variância

ut i l izou-se o del ineamento do t ipo fator ial  em blocos ao

acaso,  onde cada época de co le ta  const i tu iu -se  em

subtratamentos, resultando em fatorial do t ipo 3x7, com três

t ra tamentos pr inc ipa is ,  se te  sub- t ra tamentos e  quat ro

r e p e t i ç õ e s .

N-NH+
4 e N-NO-

3 no solo, possuem um subtratamento a

menos (6 épocas de Coleta).

3.2.4. Amostragem de plantas

A amostragem foi feita mensalmente, a partir de 160

DAP, sendo portanto a primeira amostragem 37 dias após a

aplicação da últ ima parte do N. Houve um total de 7 coletas

mensais: 160, 185, 220, 256, 290, 320, 352 DAP.

Em cada data seguiu-se o seguinte procedimento de
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r o t i n a :

2 plantas inteiras foram colhidas ao acaso, sempre

durante o período de 7 as 10 horas da manhã. Em seguida, o

material  foi  separado em folha +3 (folha f isiologicamente

madura na posição +3, de acordo com o sistema de numeração de

Kiujper, descrito por ORLANDO FILHO & ZAMBELLO Jr., 1983),

bainha da folha +3 e colmo da folha +3. As folhas foram

cortadas e separados os 20 cm centrais, as bainhas foram

separadas e cortadas com 10 cm de comprimento a partir da

lígulas, e os colmos foram cortados nos entrenós; logo após

foram acondicionados em sacos plást icos e guardados em

geladeira de isopor e levados rapidamente para laboratório.

No laboratório, o material  colhido foi  lavado com

água deiozonizada e secado em toalhas de papel.

3.2.4.1. Procedimento experimental para folha +3

Foram retirados, com o auxílio de um furador de

rolha modificado com área de 0,70 cm2 (9,44 mm de diâmetro),

74 d iscos da lâmina fo l iar  (51,8 cm2 de área e

aproximadamente 1g de peso fresco) e colocados em frascos de

vidro contendo 20 ml de etanol a 80%, conservando-se em

geladei ra (4ºC)  até o momento da ext ração a lcoól ica

(FERNANDES, 1976). Uma subamostra de 20 discos (14,0 cm2 de

área) foi coletada para determinação da relação peso seco/

área da folha +3, item 3.2.4.4.

Para efeito de simplif icação, folha +3 será chamada

d e  f o l h a .
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3.2.4.2. procedimento experimental para bainha da folha +3

Utilizou-se o mesmo procedimento usado para folha +3

(item 3.2.4.1), coletando-se 16 discos da bainha (11,2 cm2

de área e aproximadamente 1g de peso fresco) para extração

alcoólica  e 10 discos (7,0 cm2 de área) para determinação da

relação peso seco/área da bainha da folha +3, item 3.2.4.4.

Para efei to de simpl i f icação, bainha da folha +3

será chamada de bainha.

( i tem 3.2.4.1.) ,  coletando-se um disco com 1,5 cm de

comprimento (1,05 cm3 de volume e  aproximadamente 1g de peso

fresco) para extração alcoól ica e um disco com 3,0 cm de

comprimento (2,1 cm3 de volume) para determinação da relação

peso seco/volume do colmo da folha +3, item 3.2.4.4.

3.2.4.4. Relação peso seco/área ou volume

Após sua coleta, as subamostras, com área ou volume

conhecidos, foram levadas para secar em estufa de circulação

forçada de ar a 70ºC pelo prazo mínimo de sete dias e

posteriormente pesadas. Foram determinadas as relações:

peso seco/área da folha +3; peso seco/área da bainha da

folha +3; e peso seco/volume do colmo da folha +3.

A  tabela 4, mostra os dados referentes a essas

relações nos três tratamentos, com suas respectivas médias,

desvio padrão e coeficiente de correlação. Subseqüentemente,

a partir destas relações, foram estimados os pesos secos das



Tabela 4. Relação peso seco/ área ou volume dos discos, nos
três tratamentos em folha, bainha e colmo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tratamentos  média  desvio  padrão  CV%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

N0          78,89          3,62        4,6 
folha                 N1          79,81          3,9        14,9
(g. m-2)             N2          79,90          4,19        5,2
--------------------

N0         240,11         21,10        8,8
bainha               N1         232.53         21,84        9,4
(g. m-2)             N2         233,12         20,03        8,6
---------------------------

N0          77,86          6,83        8,8
colmo                N1          76,15          6,49        8,5

 (mg.cm-3)            N2          76,81          8,20       10,7



3.2.5. Determinações analíticas

3.2.5.1. No material vegetal

3.2.5.1.1. Atividade da Nitrato-redutase (ANR)

a. folha - foram ret irados 15 discos (10,5 cm2 de

área), do mesmo material util izado para extração alcoólica

(item 3.2.4.1), para determinação da atividade da Nitrato-

redutase (ANR) pela método descrito por JAWORSKI (1971),

ligeiramente modificado. O meio de incubação consistiu de 5

ml de uma solução de tampão de fosfato 0,1M, pH 7,5 e N-

propanol  (2%) KNO3 0,02M foi util izado quando a ANR foi

medida com NO3 no meio de incubação atividade potencial;

quando não, “atividade atual” o meio de incubação não

continha KNO3 0,02M. Após incubação por uma hora à

temperatura ambiente (VILLALOBOS & CARVAJAL, 1978), o nitrito

produzido foi determinado colorimetricamente. A uma alíquota

de 0,4 ml obtida do tubo de incubação, foram adicionados 0,3

ml de uma solução de sulfanilamida 1% em HCl 3 M, e 0,3 ml de

uma solução de N-naftil-etileno-di-amino 0,02%. A densidade

ótica foi  l ida a 540 nm em um colorímetro e através de

comparação visual com carta de cores adaptada a partir de

VILLALOBOS & CARVAJAL (1978), utilizando-se curva padrão de

NaNO2, nas seguintes concentrações: 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4;0;

5,0; 7,5; 10,0; 15,0; 25,0; 35,0 e 50,0 uMoles de NO2
-.

A atividade da Nitrato-redutase foi determinada nas

amostras com NO3 no meio de incubação (ANR potencial) e sem

NO3 no meio de incubação (ANR atual) .  O resul tado foi



49.

expresso em uMoles NO
-
2.g-1 peso fresco.h-1.

b. Bainha -  foram retirados 5 discos (3,5 cm2 de

área) do mesmo mater ia l  usado no i tem 3.2.4.2. ,  para

determinação da atividade da Nitrato-redutase, seguindo-se o

mesmo procedimento uti l izado para ANR da folha (i tem

3 . 2 . 5 . 1 . 1 . a ) .

c. Colmo - foi retirado um disco de 1,5 cm de

comprimento (1,05 cm3 de volume) do mesmo material usado no

item 3.2.4.3., para determinação da atividade da Nitrato-

redutase, seguindo-se o mesmo procedimento utilizado para ANR

da folha (item 3.2.5.1.1.a.).

3.2.5.1.2. Extração em etanol 80%

O material separado para extração em etanol 80%

(folha +3, bainha da folha +3 e colmo da folha +3) foi

preparado de acordo com FERNANDES (1976), após separação dos

pigmentos e lipídios por partição em clorofórmio e água; o

material solúvel em água foi ajustado para 50,0 ml com etanol

80% e guardado a 2ºC. O resíduo, após extração alcoólica,

foi secado em estufa de circulação forçada de ar 60ºC, por

48 horas.

No extrato de folha +3 (folha), bainha da folha +3

(bainha) e colmo da folha +3 (colmo), determinaram-se:

a. amino-N l ivre (N-NH 2 solúvel) - uti l izou-se o

método da ninidrina de YEMM & COCKING (1955).

b. N-amônio (N-NH+
4) - util izou-se o método de

arraste de vapor sob MgO de HREMNER & KEENEY (1965).
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c. N-nitrato (N-NO3
-) - Utilizou-se o método de

arraste de vapor após redução com liga de Devarda de BREMNER

& KEENEY (1965).

d. N-solúvel - soma de N-NH+
4, N-NO-

3 e N-NH2

solúvel.

e. N-total - soma de N-solúvel e N-protéico.

f. carboidratos solúveis - Utilizou-se o métodos da

antrona de YEMM & WILLIS (1954).

No resíduo, após extração alcoólica de folha, bainha

e colmo, determinou-se:

f. N-protéico - 50,0 mg de material previamente

seco foram levados para digestão sulfúrica (RODELLA, 1983) e

depois determinou-se o teor de nitrogênio por técnica de

microkjeldahl, usando-se H 2SO4 0,0195N como titulante.

3.2.5.1.3. Determinação de K em folha e colmo (colmo+bainha)

No material seco para determinação da relação peso

seco/peso fresco (item 3.2.4.4.), K+ foi determinado após

digestão nítrico-perclórica (RODELLA, 1983)) por fotometria

de chama.

3.2.5.2 . No  solo

Foram determinados os teores de N-NH+
4 e N-NO-

3

presentes no solo. A amostragem foi feita mensalmente, com

um total de 6 coletas: 185, 220, 256, 290, 320 e 352 DAP, a

mesma época da amostragem de plantas, sendo a primeira coleta

de solo correspondente à segunda coleta de planta.

Amostras representativas das camadas 0 - 0,2; 0,2 - 0,4



e 0,4 - 0,6 m foram coletadas sempre no fundo do Sulco

e colocadas em sacos plásticos, adicionando-sse logo após uma

gota de tolueno e fechando o saco em seguida. No laborató-

rio, N-NH+
4 e N-NO-

3 foram medidos pelo método de BREMNER &

KEENEY (1965), após  extração com KCl 2N. O N-NH4
+ e N-NO3

-

na profundidade 0 - 0,6m são representados pelo somatório de

suas concentrações nas profundidades 0 - 0,2m, 0,2 - 0,4m e

0,4 -  0 ,6m. O N-mineral  tota l  o solo e a soma das

concentrações de N-NH+
4 e N-NO-

3 na profundidade 0 - 0,6m.

Todas as determinações analíticas foram feitas em

d u p l i c a t a .

As relações peso seco/ peso fresco e peso seco/ n.

de discos (área ou volume) foram utilizadas para expressar

todas as determinações analít icas em base de peso seco

(exceção feita para ANR, que foi expressa com base em peso

fresco, item 3.2.5.1.1.). Amino-N livre, N-amônio e N-

nitrato foram expressos em uMoles.g-1 peso seco;

carboidratos solúveis foram expressos em mg.g-1 peso seco; N-

protéico e K+ foram expressos em % peso seco e N-amônio e N-

nitrato no solo foram expressos em ug N.g-1 solo seco (ppm).

3.2.6. Colheita final e análises tecnológicas

A colheita final foi realizada aos 405 DAP (13,5

meses após o plantio), cortando-se os colmos dos dois sulcos

centrais de cada parcela, conforme indicado no item 3.2.1..
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3.3.   ANÁLISES ESTATÍSTlCAS

Foram feitas análises de variância para todos os

dados básicos; o nível de significância foi determinado pelo

teste “F”. As diferenças entre as médias (DMS) foram

determinadas pelo teste de Tukey, ao nível de PC 0,05. Para

comparação dos resultados entre variáveis, foi  fei ta uma

análise de correlação l inear entre todos os parâmetros.

Os resultados apenas para a comparação de alguns parâmetros,

apresentados apenas para a comparação de alguns parâmetros,

sendo a análise de significância obtida pelo teste t ao nível

de pi 0 , 0 5  e pi 0 , 0 1 .



4 .  RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. VARIAÇÃO ESTACIONAL DE N-NO-
3 E N-NH+

4 NO SOLO

A variação das concentrações de N-NO-
3 e N-NH+

4 no

solo às profundidades 0 - 0,2; 0,2 - 0,4; 0,4 - 0,6 e 0 -

0,6m ao longo do tempo, para os tratamentos N0, N1 e N2, e

mostrada nas figuras 4 (a, b, c e d) e 5 (a, b, c e d).

A figura 4a mostra a variação dos teores de N-

NO-
3 na profundidade 0 - 0,2m. Nota-se, de um modo geral, um

aumento das concentrações no período compreendido entre 185

DAP e 256 DAP, quando atingem os níveis máximos com valores

de 28,78, 14,92 e 8,89 ppm, para os tratamentos N2, N1 e N0,

respectivamente. As concentrações caem até os 320 DAP,

atingindo seus níveis mínimos com 2,12 e 0,19 ppm para os

tratamentos N0 e N1, respectivamente. O tratamento N2

atingiu o mínimo de 2,89 ppm aos 290 DAP. Aos 352 DAP, todos

os t ratamentos vol tam a apresentar aumentos nas suas

concentrações. O tratamento N0 não apresenta diferenças
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signif icativas entre épocas pelo teste de Tukey, ao nível de

p<0,05. Os t ratamentos N1 e N2 apresentam di ferenças

signif icativas entre épocas, como é mostrado na f igura 4a.

Já entre tratamentos dentro de época, ocorrem diferenças

significativas entre os tratamentos N2 e N0,1; com o

tratamento N2 apresentando concentrações de N-nitrato maiores

que os outros tratamentos em todas as épocas de coletas, com

exceção aos 290 DAP.

A figura 4b mostra a variação de N-NO-
3 na profun-

didade 0,2 - 0,4m. Nota-se que nos tratamentos N0 e N2, os

níveis máximos (14,27 e 37,91 ppm, respectivamente) ocorrem

aos 185 DAP, reduzindo-se  bruscamente aos 220 DAP. Aos 256

DAP, as concentrações voltam a subir para o tratamento N2 e

mantém-se estável até os 320 DAP, enquanto que para o

tratamento N2 continuam caindo até os 320 DAP, quando atingem

o mínimo de 4,43 ppm. Aos 352 DAP, o tratamento N2 atinge a

concentração mínima de 6,00 ppm, enquanto ocorre um aumento

para o tratamento N0. Já o tratamento N1 sofre uma redução

de 185 DAP para 220 DAP, quando atinge a concentração mínima

de 3,87 ppm e volte a subir, atingindo o nível máximo de

14,59 ppm aos 256 DAP. Pelo teste do Tukey, ao nível de p<

0,05, existem diferenças significativas entre épocas dentro

de tratamento e entre tratamentos dentro de época estas

diferenças ocorrem aos 185 DAP entre os tratamentas N2, N0 e

N1; aos 256 DAP, entre os tratamentas N2,1 e N0; aos 290

DAP, entre os tratamentos N2 e NO e aos 320 DAP, entre os

tratamentos N2 e N1,0.  O t ratamento N2 apresenta
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concentrações maiores que os tratamentos N0 e N1 em todas as

épocas, excetuando aos 352 DAP (figura 4b).

A figura 4c mostra a variação da concentração de

N-NO-
3 na profundidade 0,4 - 0,6m. A figura mostra, de modo

geral, um aumento nas concentrações de N-nitrato entre a

coleta feita aos 185 DAP (quando o tratamento N2 apresenta a

concentração mínima de 3,81 ppm) e  256 DAP quando os

tratamentos N2 e N1 atingem suas concentrações máximas, com

valores de 11,02 e 9,07 ppm, respectivamente, exceção feita

ao tratamento N0, que atinge a concentração máxima de 8,27

ppm aos 220 DAP; as concentracões de N-nitrato decrescem até

os 320 DAP, quando os tratamentos N0 e N1 atingem os níveis

mínimos de 2,57 e 4,28 ppm, respectivamente. A comparação

das médias pelo teste de Tukey, ao nível de 0,05, mostra

que entre épocas dentro de tratamento, ocorrem diferenças

significativas no tratamento N0 aos 220 DAP, no tratamento N1

aos 256 DAP e no tratamento N2 aos 185 e 256 DAP, em relação

as demais épocas. Já entre tratamentos dentro de época, só

ocorrem diferenças significativas aos 256 e 352 DAP entre os

tratamentos N2 e N0 e aos 290 DAP entre os tratamentos N2,1 e

N0. O tratamento N2 apresenta concentrações maiores que os

tratamentos N1 e N0, a partir dos 256 DAP (figura 4c).

A f igura 4d mostra a variação da concentração de

N-NO-
3 no solo a profundidade 0 -  0,6m (que corresponde ao

somatório das concentrações de N-nitrato nas profundidades 0

- 0,2m, 0,2 - 0,4m e 0,4 - 0,6m). No tratamento N0, a

concentração de N-NO-
3 é máxima aos 185 DAP (21,94 ppm),
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reduzindo-se até atingir a concentração mínima (9,12 ppm) aos

320 DAP; a concentração volta a aumentar aos 352 DAP. O

tratamento N1 se comporta inicialmente com padrão diferente;

ocorre uma elevação na concentração de N-NO-
3 entre 185 e 256

DAP quando atinge o nível máximo de N-nitrato com 35,97 ppm,

apresentando padrão similar ao tratamento N0 nas outras

épocas de coleta (concentração mínima de 10,90 ppm aos 320

DAP).  Já  o tratamento N2 apresenta, inicialmente, aos 185

DAP, concentração de 66,39 ppm (máxima), caindo em sequida

com oscilações até os 290 DAP (concentração mínima de 22,21

ppm),  aumentvando nas últimas coletas. Ao fazer a comparação

das médias, vê-se que ocorrem diferenças significativas entre

épocas dentro dos três tratamentos, com as diferenças sendo

menores no tratamento N0 e maiores no tratamento N2. Já

entre t ratamentos dentro de época, ocorrem di ferenças

signif icativas aos 185, 220 e 320 DAP entre os tratamentos

N2 e N1,0; aos 256 DAP, entre os tratamentos N2, N1 e N0 e

aos 290 DAP, entre os tratamentos N2 e N0, enquanto que os

352 DAP, não ocorrem diferenças significativas. O tratamento

N2 (adubação máxima) apresenta, em todas as épocas

concentrações maiores que os tratamentos NO e N1 (figura 4d).

As concentrações de N-NH+
4 na profundidade 0 - 0,2m

(f igura 5a), inicialmente, são máximas aos 185 DAP com

17,41, 20,01 e 31,18 ppm, para os tratamentos N0, N1 e N2,

respectivamente. Depois, as concentrações caem até atingir os

níveis mais baixos aos 320 DAP, com 0, 1,71 e 5,23 ppm para

os tratamentos N0, N1 e N2, respectivamente. Aos 352 DAP, as



concen t rações  vo l tam a  sub i r .  Oco r rem d i fe renças

signif icativas entre quase todas as épocas dentro dos três

t ra tamentos.  Ent re  t ra tamentos dent ro  de época,  as

diferenças signif icat ivas ocorrem aos 185 DAP, entre os

tratamentos N2 e N1,0 aos 220, 256 e 352 DAP, entre os

tratamentos N1,2 e N0 e aos 320 DAP, entre os tratamentos N2

e N0, não exist indo diferenças signif icativas aos 290 DAP.

Os tratamentos adubados (tratamentos N2 e N1) apresentam

concentrações maiores que o t ratamento sem adubação

tratamento N0) em todas as épocas (figura 5a).

Os resultados apresentados para o teor de N-NH+
4,

na profundidade 0,2 - 0,4m, são mostrados na f igura 5b. As

concentrações máximas de N-amônio para os trtamentos N0,

N1 e N2 ocorrem aos 185 DAP, com valores de 39,59, 17,91 e

36,87 ppm, respectivamente. Aos 220 DAP, os valores caem e

atingem o nível mínimo de 4,32 e 7,83 ppm para os tratamentos

N0 e N2, respectivamente, voltando a subir aos 256 DAP. Aos

290 DAP, as concentrações caem, sendo que o tratamento N1

apresenta maior queda. Aos 320 DAP, as concentrações de N-

amônio voltam a subir e continuam aumentando até os 352 DAP,

exceção feita ao tratamento N1, que atinge sua concentração

mínima (6,29 ppm), voltando a subir na últ ima coleta. Pelo

teste de Tukey, ao nível de p< 0,05, ocorrem diferenças

significativas entre, algumas épocas de amostragem, dentro dos

tratamentos N0, N1 e N2. Entre tratamentos dentro de época,

as diferenças signif icativas ocorrem aos 185 DAP entre os

tratamentos N0,2 e N1; aos 256 DAP entre os tratamentos N1,2



60.

e N0 e aos 320  DAP entre os tratamentos N2 e N1, como

mostra a figura 5b.

A variação da concentração de N-NH+
4 na profundidade

0,4 - 0,6 m, ao longo do tempo, é mostrado na f igura 5c. A

variação compreendida entre os 185 e 220 DAP apresenta o

mesmo padrão para os tratamentos N0 e N1, que possuem

inicialmente concentrações máximas (12,68 e 14,19 ppm

respectivamente), caindo logo em seguida, enquanto que o

tratamento N2 aumenta, atingindo o máximo (17,38 ppm) aos 220

DAP.  Aos 256 DAP, os tratamentos N0 e N1 apresentam

aumentos, e o tratamento N2, redução. Aos 290 DAP, os três

tratamentos sofrem quedas bruscas e atingem, aos 320 DAP,

as concentrações mínimas de 2,82, 2,17 e 4,26 ppm para os

t ra tamentos  N0,  N1 e  N2,  respect ivamente .  Os t rês

tratamentos voltam a ter aumentos nas suas concentrações, aos

352 DAP. Pelo teste de Tukey, ao nível de pc 0,05, ocorrem

diferenças signif icativas, principalmente entre épocas, de

concentrações máximas e mínimas dentro dos três tratamentos.

Entre tratamentos dentro de época de amostragem, estas

ocorrem aos 185 DAP entre os tratamentos N1,0 e N2; aos 220

DAP, entre os tratamentos N2, N1 e N0; aos 256 DAP, entre os

tratamentos N2 e N0 e aos 290 DAP, entre os tratamentos N2 e

N1, não havendo diferenças significativas aos 320 e 352 DAP.

Os tratamentos adubados (tratamentos N2 e N1) apresentam

concentrações maiores que o t ratamento sem adubação

(tratamento N0), em todas as épocas de amostragem (figura

5c).
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A figura 5d mostra a variação da concentração de

N-NH+
4  no solo, a profundidade 0 - 0,6m (que corresponde ao

somatório das concentrações de N-amônio, nas profundidades

0 - 0 , 2 m ,  0 , 2 - 0 , 4 m  e  0 , 4 - 0 , 6 m ) .  N o t a - s e  q u e  a s

concentrações apresentam valores máximos aos 185 DAP com

74,53, 69,68 e 52,11 ppm para os tratamentos N2, N0 e N1,

respectivamente, reduzindo-se ao longo do tempo e atingindo

concentrações mínimas aos 320 DAP, com valores de 20,85,

12,98 e 10,17 ppm para os t ra tamentos N2,  N0 e N1,

respectivamente. Aos 352 DAP, as concentrações voltam a

subir para os três tratamentos. Comparando-se as médias

através do teste de Tukey, ao nível de p-.  0,05, observou-se

que houve diferenças signif icat ivas entre quase todas as

épocas dentro dos três tratamentos. Já entre tratamentos

dentro de época, estas diferenças aconteceram aos 185 DAP,

entre os tratamentos N2,0 e N1; aos 220 DAP e 256 DAP, entre

os tratamentos N2,1 e N0 e aos 290 e 320 DAP, entre os

tratamentos N2 e N0,1; enquanto aos 352 DAP, não ocorrem

diferenças signi f icat ivas.  Os tratamentos adubados

(tratamentos N2 e N1) apresentam concentrações maiores que o

tratamento sem adubação (tratamento N0), em todas as épocas

de amostragem (figura 5d).

É importante destacar, quanto aos resultados

apresentados, que os níveis de N-NH+
4 no solo apresentam-se,

na maioria das vezes, superiores ou pouco inferiores aos

níveis de N-NO-
3, principalmente  se  for  considerado o

somatório das profundidades  0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-6,6m,





y;P 0,05, vê-se que existem diferenças significativas dentro

dos três tratamentos, principalmente entre as épocas de

concentrações máximas e mínimas. Já entre tratamentos dentro

de época, estas diferenças ocorrem aos 185 DAP entre os

tratamentos N2, N0 e N1; aos e 220 256 DAP, entre os

tratamentos N2, N1 e N0; aos 290 e 320 DAP, entre os

tratamentos N2 e N1,0; enquanto aos 352 DAP não ocorrem

diferenças significativas. O tratamento N2 (tratamento com

adubação máxima) apresenta, em todas as épocas, concentrações

maiores que os tratamentos N1 e N0 (tratamentos com adubação

intermediária e sem adubação).

Esses dados vêm confirmar, em parte, os resultados

obtidos por KIEHL et all i (1981a) que, trabalhando com cana-

de-açúcar,  mostraram que N-NH+
4 representou a maior parte (77

e 93%) do ni t rogênio residual mesmo seis meses após a

apl icação do adubo. Porém os resul tados apresentados

contrastam com os resultados obtidos por SALCEDO & SAMPAIO

(1984) e SILVEIRA (1985).  SALCEDO & SAMPAIO (1984)

mostraram que os valores de N-NO-
3 e N-NH+

4 no solo sob cana-

de-açúcar eram muito baixos aos 11 e 16 meses, sendo que as

concentrações de N-NH+
4 eram desprezíveis. SILVEIRA (1985),

trabalhando com cana-de-açúcar cv. NA 56-79 em condições de

campo, utilizando três tratamentos N (alto nível de

nitrogênio 450 Kg de N/ha), V (somente vinhaça) e T

(testemunha), obteve resultados, mostrando que a concentração

de N-NO-
3 no solo aos 180 DAP, eram de 17,7 e 4 ppm para os

tratamentos N, V e T respectivamente, enquanto para N-NH+
4,
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todos os tratamentos (figuras 4 e 5 e tabela 4), apresentam

uma  queda nas suas concentrações, a partir dos 185 até 320

DAP, com posterior aumento aos 352 DAP (exceção feita ao

tratamento N2, que cai até os 290 DAP, aumentando depois).

Este comportamento pode ser devido ao uso de irrigação nos

meses de fevereiro, março, abril e maio, que, com a baixa

evapotranspiração potencial, faz com que os íons NO-
3 e NH+

4
sejam lixiviados para profundidades superiores ao perfil de

controle (0,6m) (EIRA et alli, 1968; LEAL &  ALVAHYDO, 1971;

VELLOSO et alli, 1982). A evapotranspiração potencial

aumenta no mês de agosto (tabela 3),  o  que pode ter

contribuído para a ascensão capilar dos íons NO-
3 e NH+

4, com

conseqüente aumento nas respectivas concentrações aos 352

D A P .
SALCEDO et alli (1988), trabalhando com cana-planta

adubada com uréia marcada (15N), mostraram que as perdas de N

do fertilizante por lixiviação, ao final do ciclo da cultura,

eram muito pequenas, já que a absorção e a imobilização

pareceram envolver a maior parte do N aplicado em um curto

período de tempo. TAKAHSHI (1967) mostrou que a maior parte

da imobilização do N na matéria orgânica pode ocorrer em

menos de um mês após sua aplicação, reduzindo assim as perdas

por lixiviação.

É importante salientar que os resultados

apresentados por N-NO-
3 e N-NH+

4, no solo representam

momentos e condições especí f icas,  não podendo ser

extrapolados com segurança para outras situações, as quais
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exigiram um acompanhamento mais periódico dos movimentos

desses íons no solo.
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4.2. VARIAÇÃO ESTACIONAL DE N-NITRATO NA PLANTA

A variação estacional da concentração de N-NO-
3 na

cana-de-açúcar (folha, bainha e colmo) e mostrada na figura

6  (a ,  b  e  c ) .

A concentração de N-nitrato na folha varia ao longo

do tempo, apresentando padrão similar nos três tratamentos,

como mostra a figura 6a. As concentrações aumentam entre 160

e 185 DAP. quando atingem os níveis máximos: 23,46; 14,93 e

12,22 uMoles de N-NO-
3.g-1 peso seco para os tratamentos N2,

N0 e N1, respectivamente. Aos 220 DAP ocorre uma queda,

aumentando levemente em seguida até os 290 DAP. Na coleta

seguinte (320 DAP), as concentrações de nitrato atingem os

níveis mínimos para os tratamentos N1 e NO (respectivamente,

4,85; e 4,15 uMoles de N-NO-
3 .g-1 peso seco), estabilizando  até

a últ ima coleta, enquanto que o tratamento N2 atinge a sua

menor concentração  (5,52 uMoles de N-NO-
3.g-1 peso seco) aos

352 DAP. Pelo teste de Tukey, ao nível de p<  0,05, existem

diferenças significativas, principalmente entre as épocas 185

DAP versus 320 e 352 DAP dentro dos três tratamentos (figura

8a). Comparando-se as médias entre tratamentos dentro de

época, nota-se que ocorrem diferenças significativas apenas

aos 185 e 220 DAP, entre os tratamentos N2 (adubação máxima)

e N0,1 (sem adubação e adubação intermediária), o mesmo

acontecendo em relação as médias gerais.

TEIXEIRA (1978), trabalhando com a mesma variedade

de cana-de-açúcar  e ut i l izando como nível  máximo de
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nitrogênio o equivalente ao tratamento N1, obteve

concentrações de N-nitrato na folha que diminuíam ao longo do

tempo, apresentando valores infer iores aos obt idos no

presente trabalho, o mesmo acontecendo com SILVEIRA (1985),

que obteve apenas traços de N-nitrato a partir dos 180 DAP.

A variação estacional da concentração de N-nitrato

na bainha apresenta padrão semelhante a var iação da

concentração de N-nitrato na folha, como mostra a figura 6b.

Inicialmente ocorre um aumento entre 160 e 185 DAP quando o

nível de N-nitrato atinge valores máximos (28,64 e 24,25

uMoles de N-NO-
3.g-1 peso seco para os tratamento N2 e N1

respectivamente), caindo em seguida (220 DAP) e voltando a

subir  até os 290 DAP, quando o tratamento NO atinge sua

concentração máxima (21,67  uMoles de N-NO-
3 . g-1 peso seco).

Aos 320 DAP, as concentrações de nitrato tornam a cair e os

três tratamentos atingem os níveis mínimos com valores de

7,15; 5,57 e 5,51 uMoles de N-NO-
3.g-1 peso seco para os

tratamentos N2, N1 e N0, respectivamente. Estatisticamente,

ocorrem diferenças significativas entre algumas épocas dentro

dos t rês t ra tamentos ( f igura 6b) ,  enquanto que entre

tratamentos dentro de época, essas ocorrem apenas entre os

tratamentos N2, N1 e N0 aos 160 e 185 DAP.

SILVEIRA (1985) obteve resultados que apresentavam

concentrações máximas de N-nitrato na bainha de 2,2 uMoles de

N-NO-
3.g-1 matéria seca e, a part ir  dos 290 DAP, apenas

traços, o que é muito inferior aos resultados apresentados

nesse trabalho.



70.

A variação estacional da concentração de N-nitrato

no colmo (f igura 6c) mostra que os tratamentos N2 e N1

apresentam padrão similar a variação de N-nitrato na folha e

na bainha, porém com amplitudes maiores, com os valores

máximos ocorrendo aos 185 DAP (respectivamente: 65,20 e 54,23

umoles  de N-NO-
3.g-1 peso seco) e os mínimos aos,  320 DAP

(respectivamente:  6,60 e  6,41 umoles de N-NO-
3. g-1 peso

seco). O tratamento N0 comporta-se com padrão diferente

apenas nas duas primeiras coletas, com valor máximo aos 160

DAP e mínimo aos 320 DAP (respectivamente: 72,03 e 5,34

umoles de N-NO-
3.g-1 peso seco).  Aos 352 DAP, as

aumento, em relação a coleta anterior, significativo para os

tratamentos N2 e N1 e não siginificativo para o tratamento

N0. Comparando-se as médias, pelo mesmo teste, dentro dos

três tratamentos vê-se que as diferenças são significativas

entre quase todas as épocas, enquanto que entre tratamentos

dentro de época ocorrem diferenças significativas aos 160

DAP entre os tratamentos N0, N2 e N1; aos 185 DAP entre os

tratamentos N2, N1 e N0 e aos 256 DAP entre os tratamentos N2

e N0. Comparando-se as médias gerais, ocorrem diferenças

signif icativas entre o tratamento N2 (adubação máxima) e

tratamentos N1,0 (adubação intermediária e sem adubação).

SILVEIRA (1985) obteve o mesmo padrão de variação

para N-nitrato  no  colmo, com aumento aos 180 DAP e queda em

seguida, porém com concentrações inferiores às apresentadas

nesse trabalho, como também ocorreu com N-nitrato na folha e
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Comparando-se as concentrações de N-nitrato na

planta, nota-se que o colmo apresenta concentrações de duas a

três vezes superiores a bainha, enquanto estas apresentam

valores pouco super iores aos encontrados nas fo lhas,

most rando que n i t rogên io  na forma so lúve l  acumula

preferencialmente no colmo, que  funciona como reservatório,

(SILVEIRA ,  1980 e 1985).

Nota-se em todos os orgãos da planta e em todos  os

tratamentos, exceção feita ao tratamento NO no colmo (figura

6), um aumento na concentração de N-nitrato na planta, entre

160 e  185 DAP, com a concentração voltando a cair aos 220

DAP. Este aumento, aos 185 DAP, deve ser devido as condições

de estress e hídrico existente naquele momento (f igura 7 e

tabela 3) .  onde se vê que a prec ip i tação fo i  ba ixa,  a

evapotranspiração bastante elevada e a temperatura alta.

Nestas condições há um aumento na respiração e como

resultado ocorre uma absorção elevada de íons, devido a

energia disponível a part i r  da respiração (FERNANDES &

ROSSIELLO, 1986). Como o fluxo de nitrato e regulado pela

transpiração (OLIVEIRA, 1985),  ocorre um aumento na

concentração de nitrato na planta.

A tabela 6 mostra os coef ic ientes de correlação

l inear (r)  entre as concentrações de N-ni trato na folha,

bainha e colmo de cana-de-açúcar versus N-mineral,  N-amônio e

N-nitrato no solo de 0 a 0,6m de profundidade. É interessante

notar que de modo geral N-nitrato no solo não correlacionou
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4.3. VARIAÇÃO ESTACIONAL DE N-AMÔNIO NA PLANTA



DMS

DMS

DIAS APÓS

F  M A  H  J J A

(c) colmo

DMS



exceção aos 352 DAP.

TEIXEIRA (1978), trabalhando com a mesma variedade

de cana-de-açúcar, obteve concentrações de N-amônio na folha

em média quatro vezes superiores às obtidas nesse trabalho.

Já SILVEIRA (1985) detectou apenas traças de N-amônio na

p l a n t a .

As concentrações de N-amônio na planta apresentam o

mesmo nível que N-nitrato (item 4.2.), considerando que N-

amônio apresenta absorção sempre maior que N-nitrato, numa

ampla variedade de condições ambientais (FERNANDES, 1978),

isto significa que, possivelmente, a absorção em excesso de

N-amônio é neutralizada via incorporação em ligações amino e

amido,  dependendo de energ ia  metaból ica  para esta

neutralização (FERNANDES, 1976); logo,  é difíci l ,   em

condições de campo, a ocorrência de amônio livre na planta em

quantidades que sejam tóxicas.

A concentração de N-amônio na bainha (figura 7b)

possui padrão de variação estacional similar ao apresentado

em folha, ocorrendo um aumento entre 160 e 185 DAP quando os

tratamentos N2 e N1 atingem suas concentrações máximas com

valores de 31,17 e 27,45 uMoles de N-NH+
4.g-1 peso seco. Aos

320 DAP para o t ra tamento N1 e aos 352 DAP para o

tratamento N2 suas concentrações mínimas atingem valores de

5,57 e 9,08 uMoles de N-NH+
4.g-1 peso seco, respectivamente.

Já o tratamento N0 apresenta sua concentração mínima aos 160

DAP (4 ,09  umo les  de  N-NH+
4.g-1 peso seco), aumentando

posteriormente e atingindo os níveis máximos aos 220 DAP
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4.4. VARIAÇÃO ESTACIONAL DE CARBOIDRATOS SOLÚVEIS



J F Y * u J J ,..~~

(a) folha

DMS

)J F u L Y J J *

(c)  colmo

i i
Jj
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T R A T A M E N T O       NO 
------------------NITROGÊNIO NO SOLO------------------ 

N-mineral         N-amônio           N-nitrato

0,62198 0,57747   0,59727

0, 12389 0,04606  0,38274

0 , 36593   0,33501 0,37021

T R A T A M E N T O  N2
- - - - - - - - - - - - - - NITROGÊNIO  NO  SOLO- -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -   

 
N-mineral                 N-amônio                    N-nitrato   

açúcar folha                                 0,28729                   0,32293                     0,23730 

açúcar  bainha                                0,17921                     0,23033                        0,11461

açúcar  colmo                                   0,48644                       0,50411                        0,45100  
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4.5. VARIAÇÃO ESTACIONAL DA ATIVIDADE DA NITRATO-REDUTASE

A assimilação do nitrogênio em plantas, apesar de

ser um processo bioquímico complexo, como envolvimento dos

sistemas enzimáticos Nitrato-redutase, Nitrito-redutase,

Glutamina sintetase, Glutamato sintase, Glutamato

desidrogenase, neste trabalho é estimada através da Atividade

da Nitrato-redutase e variações nas concentrações de N-NO-
3,

N-NH+
4, amino-N livre, N-protéico e N-total, assim como na

correlação desses parâmetros com ANR em  folha, bainha e

co lmo .

A variação estacional da atividade da Nitrato-

redutase (ANR), para os tratamentos N0, N1 e N2, em folha,

bainha e colmo de cana-de-açúcar é mostrada na figura 9 (a, b

e   c).

Na variação da Atividade da Nitrato-redutase em

folha ("ANR potencial"), ao longo do tempo (figura 9a), os

tratamentos N0, N1 e N2 atingem suas atividades máximas

respectivas de 1,20, 0,72 e 1,45  uMoles de NO-
2.g-1 peso

fresco.h-1 aos 160 DAP, reduzindo suas atividades até      a

sexta coleta (aos 320 DAP), quando atingem as atividades

mínimas de 0,27 e 0,38 uMoles de NO-
2.g-1 peso fresco.h-1,

para os  tratamentos N0 e N2, respectivamente. Exceção feita

ao tratamento N1, que apresenta a atividade mínima de 0,24

uMoles de NO-
2.g-1 peso fresco.h-1 aos 352 DAP, os

tratamentos N0 e N2 voltam a ter aumentos nesta coleta. Pelo

teste de Tukey ao nível de p-. 0,05, ocorrem diferenças





A atividade da Nitrato-redutase em folha sem nitrato

no meio de incubação (“ANR atual”) se apresenta próxima do

valor zero ou zero ao longo do tempo, não sendo aqui

apresentada.

A variação da atividade da Nitrato-redutase na

bainha “ANR potencial” é mostrada na figura 9b, onde se vê,

de modo geral, uma queda na ANR nos três tratamentos, a

partir dos 160 DAP. Nesta coleta, os tratamentos N0 e N2

estão com os níveis máximos de ANR  (0,42   e 0,50 uMoles de

NO-
2.g-1 peso fresco.h-1, respectivamente), até atingirem a

atividade mínima (zero) aos 290 DAP para o tratamento N0 e

aos 352 DAP para o tratamento N2. O tratamento N1 tem sua

atividade reduzida no período compreendido entre 160 e 185

DAP, aumentando bruscamente aos 220 DAP, quando atinge a

atividade máxima de 0,84 uMoles de NO-
2.g-1 peso fresco.h-1,

apresentando posteriormente queda na ANR, até atingir a

atividade mínima igual a zero aos 320 DAP. Comparando-se as

erença signif icativas dentro

principalmente entre as épocas

Já entre os tratamentos dentro

cativas só ocorrem aos 160 DAP



90.

entre os tratamentos N2,0 e N1 e aos 220 DAP entre os

tratamentos N1 e N2,0.

A ANR na bainha sem nitrato no meio de incubação

(“ANR atual“) é próxima de zero ou zero nos três tratamentos

ao l o n g o  d o  t e m p o .

O comportamento da atividade da Nitrato-redutase em

colmo “ANR potencial”  é  mostrado na f igura 9c. A ANR é

máxima aos 160 DAP apresentando valores de 1,60, 0,98 e 0,80

uMoles de NO-
2.g-1 peso fresco.h-1, para os tratamentos N2,

NO e N1, respectivamente. Aos 185 DAP, os três tratamentos

apresentam reduções bruscas na ANR, com o tratamento N0

atingindo a at ividade “zero”, com osci laçôes ao longo do

tempo. Os tratamentos N2 e N1 reduzem continuamente suas

atividades, até at ingirem a at iv idade “zero” aos 320 DAP

para o tratamento N2 e aos 352 DAP para o tratamento N1. A

comparação das médias pelo teste de Tukey, (figura 9c),

mostra que ocorrem diferenças significativas entre quase

todas as épocas dentro dos tratamentos N0, N1 e N2. Já entre

tratamentos dentro de época, essas diferenças só acontecem

aos 160 e 185 DAP entre os tratamentos N2, N1 e N0 e aos 352

DAP entre os tratamentos N2,0 e N1.

A atividade da Nitrato-redutase em colmo sem nitrato

no meio de incubação (“ANR atual“) ocorre apenas aos 160 DAP,

apresentando valores de 0,63 e 0,48 uMoles de NO-
2.g-1 peso

fresco.h-1 para os tratamentos N2 e N1,0 respectivamente,

não havendo atividade nas outras épocas de coleta.

A ANR no colmo apresenta padrão de var iação



estacional similar ao encontrado em ANR na folha,

apresentando correlação l inear posit iva com valores de

0,63946 para o tratamento N0, 0,85286 para o tratamento N1 e

0,67668 para o tratamento N2.

É importante destacar, que a determinação da

atividade da Nitrato-redutase induzida (“ANR potencial”),

através do uso de padrões (carta de cores) (VILLALOBOS &

CARVAJAL, 1978), apresentou, neste trabalho, resultados

satisfatórios, o que facilita a determinação da ANR em

condições de campo.

Os resultados apresentados para ANR em folha ao

longo do ciclo da cultura confirmam os resultados

apresentados por SILVEIRA (1985), que demonstrou que a

atividade máxima da Nitrato-redutase se dá na fase inicial de

crescimento da planta até 120 a 150 DAP, quando acontece a

máxima absorção de nitrogênio pela cultura da cana-de-açúcar.

Esta redução da atividade da Nitrato-redutase, a partir dos

120 DAP, sugere um forte controle genético fisiológico na

indução da redução do nitrato (SILVEIRA, 1985).

A queda observada na ANR em folha, bainha e colmo,

aos 185 DAP, além do componente genético, pode ter sido

devida ás condições de estresse exintentes neste momento na

cultura VIQUEIRA et alli (1983) e OLIVEIRA (1985), em

cana-de-açúcar, e ROSSIELLO (1978), em milho, observaram uma

redução na atividade da  Nitrato-redutase na folha com a queda

no potencial hídrico. O efeito depressivo dos baixos

potenciais hídricos pode estar associado ao decréscimo na
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taxa de síntese da enzima (MORILLA et alli,  1973 e VIQUEIRA

et alli, 1983) e/ou com o aumento na sua taxa de degradação

(BARDZIK et  a l l i ,  1971 e VIQUEIRA et  a l l i ,  1983).

Entretanto, BENDIX et alli (1982) e FERNANDES et alli (1985)

observaram que aatividade da enzima Nitrato-redutase é

regulada pelo fluxo de nitrato na planta.

O aumento da ANR em folha aos 352 DAP, portanto

quase ao final do ciclo da cultura, para os tratamentos N0 e

N2, pode estar relacionando ao aumento também apresentados N0 e

N-nitrato no solo nas profundidadea 0-0,2 e 0-0,6m

(figuras 4a e 4d ) e N-nitrato na bainha e no colmo (figuras

6b e 6c), na mesma época.

Comparando-se   os níveis de ANR nos orgãos estudados

de cana-de-açúcar (folha, bainha e colmo), nota-se que a

redução de nitrato na lâmina foliar é bem maior que no colmo

e na bainha, confirmando informações de vários autores

(VILLALOBOS & CARVAJAL, 1977; SILVEIRA &  CROCOMO, 1981 e

SILVEIRA, 1985). Enquanto FERNANDES & FREIRE (1976),

trabalhando com Brachiaria sp, observaram que o nível de

atividade da Nitrato-redutase a bainha foi inferior ao das

folhas nos níveis mais baixos de N-nitrato aplicado, mas se

igualou ao das folhas nos níveis mais altos de N-nitrato

aplicado; este efeito foi atribuído á indução devido á maior

absorção de N-nitrato a este nível.
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4.6. VARIAÇÃO ESTACIONAL DE AMINO-N LIVRE NA PLANTA

A variação estacional da concentração de amino-N

l ivre em folha, bainha e colmo de cana-de-açúcar é

apresentada na figura 10 (a, b e c).

A curva da variação da concentração de amino-N livre

na folha ao longo do tempo (figura 10 a) mostra, para os três

tratamentos, um aumento entre 160 e 220 DAP, uma queda aos

256 DAP e novo aumento aos 290 DAP, sendo que o tratamento N1

apresenta sua concentração máxima aos 185 DAP, o tratamento

N2 aos 220 DAP e o tratamento N0 aos 290 DAP com valores

respectivos de: 38,91; 44,24 e 39,68 umoles de N-NH2.g-1 peso

seco. Entre as épocas 290 e 320 DAP ocorre uma queda

acentuada na concentração de amino-N livre na folha, com os

tratamentos atingindo seus níveis mínimos com concentrações

de 10,36; 9,45 e 7,80 umoles de N-NH2.g-1 peso seco para os

tratamentos N2, N0 e N1, respectivamente. Aos 352 DAP ocorre

um pequeno aumento nas concentrações de amino-N livre em

relação à coleta anterior, sendo este aumento significativo

pelo teste de Tukey,  ao nível  de p( 0,05, apenas para o

tratamento N1. Comparando-se as médias por esse teste, vê-se

que entre tratamentos dentro de época ocorrem diferenças

signif icativas apenas entre os tratamentos N0 e N2 aos 160

DAP, e entre os t ratamentos N2 e N0 aos 220 DAP. Os

tratamentos adubados (tratamentos N2 e N1) apresentam

concentrações maiores de amino-N l ivre em folha que o

tratamento N0 em quase todas as épocas, com exceção aos 160
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DAP (figura 10a).

A variação estacional da concentração de amino-N

livre na folha, nesse trabalho, é semelhante ao observado por

SILVEIRA (1985), que mostrou uma queda entre 120 e 300 DAP e

um aumento ao final do ciclo de estudo. Porém, em termos

quantitativos, nossos resultados são duas vezes maiores que

os obtidos por SILVEIRA (1985). Contudo na última coleta aos

360 DAP, este autor obteve concentrações de amino-N livre 6 a

7 vezes superiores aos nossos resultados aos 352 DAP.

Provavelmente no experimento desenvolvido por SILVEIRA (1985),

aos 360 DAP o estágio de maturação da cultura deveria estar

mais avançado que no nosso experimento, portanto o estresse

hídrico nestas condições seria maior. Como o estresse

hídrico, causado pela maturação da cultura, induz o aumento

na atividade de enzimas proteolíticas (VIEIRA DA SILVA, 1976;

NAYEK et alli, 1982), é de se esperar um aumento na

concentração de amino-N livre ao final do ciclo da planta.

Este aumento na última coleta também foi observado em maior

intensidade para amino-N livre em colmo.

A variação estacional da concentração de amino-N

livre na bainha (figura 10b) mostra, de um modo geral, um

aumento entre as coletas realizadas aos 160 DAP e 220 DAP,

quando os tratamentos N1 e N2 atingem suas concentrações

máximas (29,73 e 29,10 µMoles de N-NH2.g-1 peso seco,

respectivamente), enquanto o tratamento N0 tem sua

concentração máxima aos 185 DAP (27,22 uMoles de N-NH2.

g-1 peso seco). Após os 220 DAP, as concentrações voltam a
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cair  atingindo seus níveis mínimos aos 320 DAP para os

tratamentos N0 e N1 e aos 352 DAP para o tratamento N2, com

valores respectivos de: 6,05; 5,31 e 6,26 uMoles de N-NH2.

g-1 peso seco. Ocorrem diferenças significativas dentro dos

três tratamentos, pr incipalmente entre as épocas de

concentrações máximas e mínimas. Já entre tratamentos dentro

de época, as diferenças significativas ocorrem aos 160 DAP

entre os tratamentos N2,0 e N1; aos 185 DAP entre os

tratamentos N2 e N1 e aos 220 DAP entre os tratamentos N1,2 e

N0. Os tratamentos adubados (N2 e N1) apresentam

concentrações de amino-N livre na bainha maiores que o

tratamento N0, em quase todas as épocas, exceção feita aos

290 DAP (figura 10b).

Os resultados de amino-N livre na bainha confirmam

os resultados obtidos por SILVEIRA (1985), que observou

níveis de amino-N livre equivalentes a esses.

A variação da concentração de amino-N livre em colmo

ao longo do tempo, como mostra a figura 10c, apresenta aos

160 DAP níveis máximos para os tratamentos N2 e N0, com

concentrações de 99,65 e 64,61 uMoles de N-NH2.g-1 peso seco

respectivamente, caindo aos 185 DAP e voltando a subir aos

220 DAP, quando o tratamento N1 atinge sua concentração

máxima: 82,70 uMoles de N-NH2.g-1 peso seco. Após os 220 DAP,

as concentrações de amino-N livre no colmo caem e atingem

seus níveis mínimos aos 320 DAP, com concentrações de 15,74;

13,40 e 12,99 uMoles de N-NH2.g-1 peso seco para os

tratamentos N2, N1 e N0, respectivamente. Este aumento final
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é esta t is t icamente s ign i f icat ivo em re lação a co le ta

anter ior  para os t ratamentos N2 e N1. Dentro dos t rês

tratamentos ocorrem diferenças significativas entre várias

épocas. Já en tre tratamentos dentro de época, essas

diferenças ocorrem aos 160 e 352 DAP entre os tratamentos N2

e N1,0; aos 185 e 220 DAP entre os tratamentos N1,2 e N0 e

aos 290 DAP entre os tratamentos N0,1 e N2, enquanto que aos

256 e 320 DAP não existem diferenças significativas entre os

tratamentos. Os tratamentos adubados (tratamentos N2 e N1)

apresentam concentrações maiores de amino-N livre no colmo

que o tratamento N0 em quase todas as épocas, com exceção aos

290 DAP (figura 10c).

O padrão de variação estacional da concentração de

amino-N l ivre em colmo é semelhante ao apresentado por

SILVEIRA (1985), porém os nossos resultados apresentam

concentrações três ou mais vezes superiores aos obtidos por

este  autor ,  com exceção da ú l t ima co le ta ,  onde são

e q u i v a l e n t e s .

Fracionando-se amino-N livre na planta, observa-se

que o  co lmo apresenta  concent rações super iores  às

apresentadas na folha ou bainha. Este comportamento foi

observado nos itens 4.2.  com N-nitrato, 4.3. com N-amônio e

4.8. com N-solúvel e em SILVEIRA (1980 e 1985), indicando que

ocorre acúmulo de N-solúvel no colmo, que funciona como

reserva tó r io .

Os resultados apresentados pela tabela 11 mostram

que não existem correlações significativas pelo teste t ao
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nível  de p 2 0,05, entre amino-N l ivre em folha, bainha e

colmo versus nitrogênio no solo (N-mineral,  N-amônio e N-

nitrato)  de 0 a 0,6m de profundidade, porém é importante

observar que ocorrem correlações acima de 0,55 em todos os

tratamentos entre amino-N livre na bainha e colmo versus N-

amônio ou N-mineral no solo.

Os resultados apresentados pela tabela 11 mostram a

estreita relação existente entre amino-N livre e amônio na

folha, bainha e colmo de cana-de-açúcar. Estes resultados

podem indicar que parte do N-solúvel armazenado na planta

(principalmente colmo) foi obtido através de síntese e não

como resultado da degradação de proteínas.
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4.7. VARIAÇÃO ESTACIONAL DE N-PROTÉICO NA PLANTA
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T R A T A M E N T O  N2
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NITROGÊNIO NO SOLO
N-mineral                 N-amônio                       N-nitrato  

N-protéico folha                            -0,38981                      -0,45472                       -0,30268

N-protéico bainha                          0, 89633**                   0, 92137**                    0, 83964* 

N-protéico colmo                           0, 87326**                    0,92497**                    0,78463*
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4.8.  VARIAÇÃO ESTACIONAL DE N-TOTAL NA PLANTA

Os resultados de N-total  em cana-de-açúcar,

mostrados na tabela 13, correspondem ao somatório das

concentrações das frações nitrogenadas solúveis, extraídas

através de Etanol 80% (item 3.2.5.1.2.) N-nitrato, N-amônio,

amino-N l ivre mais a concentração de N-protéico em folha,

bainha e colmo nos tratamentos N0, N1 e N2.

A concentração de N-total  na folha, ao longo do

tempo, para os tratamentos N0, N1 e N2, sofre um aumento

entre as  coletas feitas aos 160 e 220 DAP, quando atingem

suas concentrações máximas, com valores de 18,37; 18,20 e

19,23 mg N.g-1 peso seco, respectivamente,  e voltam a cair

até os 352 DAP. A análise de variância mostrou que ocorrem

diferenças significativas. Comparando-se as médias entre

tratamentos dentro de época pelo teste de Tukey, ao nível de

p< 0,05 (como mostra a tabela 13), vê-se que as diferenças

acontecem nos 160 DAP entre os tratamentos N0 e N1,2, aos 256

DAP, entre os tratamentos N2 e N0 e aos 320 DAP, entre os

tratamentos N2,1 e N0. Já entre médias gerais, ocorrem

diferenças signi f icat ivas entre os tratamentos adubados

(N2,1) e não adubados (N0). ROSSIELLO (1987), trabalhando

na mesma área experimental ,  obteve aos 210 DAP picos

instantâneos máximos de 26,13 e 28,21 g.m-2 dia-1 nas taxas

de crescimento da cultura (TCC) para os tratamentos N0 e N1,2

respectivamente, ocorrendo um rápido declínio após esse

período. Esses picos (TCC) correspondem aos teores máximos
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de N-total  na fo lha,  com o decl ín io da TCC acontecendo

paralelamente à redução da concentração de N-total foliar. A

concentração de N-total na folha, de acordo com SILVEIRA

(1985), vem caindo até aproximadamente 210 DAP, devido ao

intenso crescimento da biomassa foliar, aumentando após esse

período por um efeito de concentração ligado à maturação da

cultura. No nosso caso, nas duas primeiras medições o N-

total está já na fase de diluição, ocorrendo porém um aumento

brusco da concentração aos 220 DAP, que pode ser devido a

estresse hídrico na cultura, com a concentração voltando a

cair até os 352 DAP.

As concentrações de N-total na folha, no período

estudado, estão de acordo  com os resultados obtidos por

outros autores (TEIXEIRA, 1978; ORLANDO FILHO et alli, 1980;

MARZOLA, 1984; SILVEIRA, 1985 e ROSSIELLO, 1987).

A variação da concentração de N-total na bainha, ao

longo do tempo, para os tratamentos N0, N1 e N2 (tabela 13),

sofre um aumento entre as coletas feitas aos 160 e 185 DAP,

quando atingem suas concentrações máximas, com valores

respectivos de 7,79, 7,07 e 7,25 mg N.g-1 peso seco. Aos 220

DAP estas voltam a cair, mantendo-se baixas até os 320 e 352

DAP, quando atingem suas concentrações mínimas, com valores

de 2,83; 2,92 e 3,47 mg N.g-1 peso seco, para os tratamentos

N0, N1 e N2, respectivamente. Comparando-se as médias, como

mostra a tabela 13,  vê-se que ocorrem di ferenças

significativas dentro dos tratamentos entre épocas, sendo que

no tratamento N0, a diferença ocorre apenas entre a coleta
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feita aos 185 DAP e as demais. Já entre tratamentos dentro

de épocas, as diferenças significativas são apenas entre os

tratamento N2 e N1,0 aos 185 DAP, e entre os tratamentos N2 e

N0 aos 256 DAP. O tratamento N2 apresenta, na maioria das

épocas estudadas, concentrações mais elevadas de N-total na

bainha em relação aos outros tratamentos.

A  tabe la  13 ,  mos t ra  também a  var iação  da

concentração de N-total no colmo ao longo do tempo, para os

tratamentos N0, N1 e N2. As concentrações de N-total são

máximas nas primeiras coletas (160 e 185 DAP), com valores de

27,37; 9,84 e 9,23 mg N.g-1 peso seco para os tratamentos N2,

N1 e N0, respectivamente, caindo em seguida até a coleta

feita aos 320 DAP, quando atingem os valores mínimos (2,51;

2,82 e 2,96 mg N.g-1 peso seco para os tratamentos N0, N1 e

N2, respect ivamente, vol tando a subir  aos 352 DAP.

Comparando-se as médias (tabela 13), vê-se que ocorrem

diferenças significativas dentro dos tratamentos entre

praticamente todas as épocas. Entre tratamento dentro de

época essas diferenças ocorrem apenas aos 160 DAP entre os

tratamento N2 e N0,1 e aos 185 e 220 DAP, entre os

tratamentos N2,1 e N0. O tratamento N2 (adubação máxima)

apresenta (exceção feita aos 220 e 290 DAP), maiores níveis

de N-total no colmo que os tratamentos N0 e N1.

As concentrações de N-total na bainha e no colmo

sofrem um aumento nos períodos 160 e 185 DAP, provavelmente

devido a estresse hídrico, voltando a cair até os 320 DAP,
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por efeito de diluição, devido ao crescimento dos colmos. No

período final volta a ocorrer um aumento na concentração de

N-total por efeito de concentração associado ao estresse

hídrico imposto à cultura por ocasião da maturação

(ROSSIELLO, 1987). Os valores de concentração de N-total no

colmo encontram-se dentro da faixa descrita por outros

autores (ORLANDO FILHO et elli, 1980; SILVEIRA, 1985 e

ROSSIELLO, 1987) .  A var iação de N- tota l  na bainha é

semelhante à encontrada por SILVEIRA (1985).

TEIXEIRA (1978 e 1980), trabalhando respectivamente

com cana-planta e cana-soca, concluiu que havia uma redução

nos teores de nitrogênio total, com o desenvolvimento da

cultura.  A mesma conclusão chegaram JONES e HUMBEHT (1960) e

ALEXANDER (1973), que observaram redução dos teores de N-

total em todas as partes da planta (bainha, lâmina foliar e

colmo).

ROSSIELLO (1987) concluiu que a aplicação de um

excesso de nitrogênio (tratamento N2) produziu uma acumulação

real de N-total na biomassa (não decorrente de um mero efeito

de concentração), não tendo, porém, como contrapartida uma

produção significativamente superior de colmos industriais

(produção final de cana).

Estudando-se o fracionamento de N-total na planta,

nota-se que a concentração de N-total na planta é maior nas

folhas, seguindo-se o colmo e a bainha. Pode-se concluir,

então, que a folha funciona como reservatório de N-total, e

de sua fração principal, o N-protéico, confirmando as
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observações de SILVEIRA (1985), que encontrou N-protéico como

componente principal de N-total na folha de cana-de-açúcar.

A tabela 13, mostra também a concentração de N-

solúvel (somatório das concentrações de N-nitrato, N-amônio e

amino-N livre, que já foram discutidos anteriormente)

uti l izada na relação N-solúvel/N-total. A variação da

relação N-solúvel/N-total na planta (folha, bainha e colmo),

ao longo do tempo, mostra-se um semelhante  à variação da

concentração de N-total, com um aumento  entre  as  primeiras

coletas e redução nas épocas finais. O comportamento do N-

solúvel entre 160 e 185 DAP (aumento na concentração) é

conseqüência do estresse hídrico imposto à cultura nesta

época, como será discutido posteriormente.

A relação N-solúvel /N-total, ao contrário das

concentrações de N-total, é maior no colmo (faixa de 0,13 a

0,35), seguindo-se a bainha (faixa de 0,08 a 0,20) e por

últ imo na folha (faixa de 0,02 a 0,08); esses dados mostram

que nitrogênio na forma solúvel se concentra no colmo (desde

as primeiras coletas), que funciona como um reservatório,

sendo redistribuído para outras partes via xilema, enquanto a

bainha funciona como sítio de passagem de N-solúvel da folha

para o colmo (SILVEIRA, 1985).

A tabela 14 mostra os coeficientes de correlação

linear (r) entre as concentrações de N-total na folha, bainha

e colmo versus N-mineral, N-amônio e N-nitrato no solo de 0

a 0,6m de profundidade para os tratamentos N0, N1 e N2. Os

dados mostram que,  para o t ratamento N0,  ex is te uma
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4.9. CORRELAÇÕES ENTRE ANR E OUTROS PARÂMETROS

As tabelas 15, 16 e 17 mostram os coeficientes de

correlação l inear (r) entre a at ividade da Nitrato-redutase

folha, bainha e colmo versus N-total, N-nitrato, N-amônio,

amino-N livre, N-protéico e açúcar solúvel em folha, bainha e

colmo de cana-de-açúcar, para os tratamentos N0, N1 e N2

respectivamente. Os resultados apresentados mostram que:

a) corre lação com N-ni t rato na planta ocorrem

correlações significativas ao nível de 0 ,05 ,   entre ANR na

folha e N-nitrato na folha no tratamento N1 (tabela 16) e com

N-nitrato no colmo no tratamento N2 (tabela 17). Por ser o

nitrato substrato para a atividade de Nitrato-redutase

(BEEVERS & HAGEMAN, 1969; GUERRERO et alli, 1981 e CAMPBELL,

1988)  esperava-se uma maior  cor re lação ent re  esses

parâmetros. Esta baixa correlação pode ser explicada pela

existência de dois “pools" de nitrato na folha (FERRARI et

al l i ,  1973 e SHANER & BOYER, 1976):  (1)  um “pool”  de

armazenamento nos vacúolos e (2) um “pool" muito menor e

rapidamente metabolizado no citoplasma. De acordo com esse

modelo, ANR seria regulada pelo fluxo de nitrato proveniente

da corrente transpiratória chegando até o “pool” metabólico.

A integração do “pool” de armazenamento com o “pool”

metaból ico seria possível somente com a mobi l ização do

nitrato armazenado nos vacúolos, ou seja, a presença de

subs t ra to  (n i t ra to )  nas  fo lhas  (nos  vacúo los )  não

necessariamente atuaria na indução da enzima. OLIVEIRA
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Tabela 15: Coeficiente de correlação linear (r) entre as

atividades  da Nitrato-redutase (ANR) na folha, bainha e colmo

de cana-de-açúcar versus as concentrações de N-nitrato, N-

amônio,  amino-N l iv re,  N-proté ico,  N- tota l  e  açúcar

(carboidratos solúveis) em folha, bainha e colmo, em sete

épocas de coleta com média de quatro repetições por coleta,

para o tratamento N0.

N-NITRATO FOLHA
N-NITRATO BAINHA
N - N I T R A T O  C O L M O

N-AMÔN IO FOLHA
N-AMÔNIO BAINHA
N-AMÔNIO COLMO

AMINO-N FOLHA
AMINO-N BAINHA
AMINO-N COLMO

N-PROTÉICO FOLHA
N-PROTÉICO BAINHA
N - P R O T É I C O  C O L M O

N - T O T A L  F O L H A
N - T O T A L  B A I N H A
N-TOTAL COLMO

ANR BAINHA                      ANR COLMO

0.22670            -0.70639
- 0.04419 -0.56670

0.55986           -0 .41622

0.43378           -0 .60007
0.84596*          -0 .01006
0.91415**           0 .04567

0.46045
0.34841
0 . 2 7 6 1 3

0.47087
-0.55174
-0.05375

0.  96710**         -0 .05484
0. 85820*           0 .18877
0.95769**         0 .07696

* Valores significativos pelo teste t à p(  0,05
** Valores significativos pelo teste t à p.2  0,01
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Tabela 16: Coeficiente de correlação linear (r) entre as

atividades da Nitrato-redutase (ANR) na folha, bainha e colmo

de cana-de-açúcar versus as concentrações de N-nitrato, N-

amônio,  amino-N l iv re ,  N-proté ico,  N- to ta l  e  açúcar

(carboidratos solúveis) em folha, bainha e colmo, em sete

épocas de coleta com média de quatro repetições por coleta,

para o tratamento N1.

N- NITRATO FOLHA
N-NITRATO BAINHA
N-NITRATO COLMO

0.06122               0.519974
-0.01176              0.33288
0.28242            0 .32676

N-AMÔNIO FOLHA
N-AMÔNIO BA I NHA
N-AMÔNIO COLMO

0.13529
0.40701
0.55236

-0.56225
0.65931
0.60800

AMINO-N FOLHA        0.75386*        0.54292       0 .67634
A M I N O - N  BAINHA           0 .84861*              0.72699          0.82875*
AMINO-N COLMO         0.72724         0.81728*       0.70136

N-PROTÉICO FOLHA
N-PROTÉI CO BAINHA
N-PROTÉICO COLMO

0.61435            0 .44236
0. 06386                0 .42010
0.12751         0.35870

N-TOTAL FOLHA                                   0. 35739                         0. 69069                      0.58742
N-TOTAL BA INHA  0. 71006                   0.14345             0.48866
N-TOTAL COLMO   0.74800                0.29716               0.45821

0.88797**          0.82037*
0.86297*             0.73190
0.92739**             0. 85741* 

ANR COLMO

*  Valores significativos pelo teste t à p’  0 ,05
**  Valores significativos pelo teste t à p( 0,01
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Tabela 17: Coeficiente de correlação l inear (r) entre as

atividades da Nitrato-redutase (ANR) na folha, bainha e colmo

de cana-de-açúcar versus as concentrações de N-nitrato, N-

amônio, amino-N livre, N-protéico, N-total e açúcar

(carboidratos solúveis) em folha, bainha e colmo, em sete

épocas de coleta com média de quatro repetições por coleta,

para o tratamento N2 .

N-NIT RATO    FOLHA
N-NITRATO BAINHA
N - N I  TRATO COLMO

N-AMÔN IO   FOLHA
N-AMÔNIO BAINHA
N-AMÔN IO COLMO

A M I N O - N  F O L H A
AMINO-N BAINHA
AMINO-N COLMO

N-PROTÉICO F0LHA
N-PROTÉICO BAINHA
N-PROTÉ ICO  COLMO

N-TOTAL FOLHA
N-TOTAL BAINHA
N-TOTAL COLMO

0.54264           0.36159
0.25414           0.33366
0.41451           0.61775

0.87968**       0.08175
0.92444**        0.17887
0.61445           0.67374

0.49265          -0.32886
0.45717           0.36808
0.34820           0.769601

0.88878** 0.10907
0.70984  0.11077
0.79866*           -0.11428
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(1985), trabalhando  com  a rnesma variedacie               de cana-de-açkar,

observou que a ANR está diretamente relacionada com a taxa de

transpiração, sugerindo que o fluxo de nitrato até as folhas,

via xilema, deva desempenhar papel importante na indução e

manutenção da ANR.

SILVEIRA (1985) obteve maiores relações entre ANR na

folha e as concentrações de nitrato na bainha e no colmo do

que com nitrato na folha e no solo. SILVEIRA & CROCOMO

(1981) encontraram em cana-de-açúcar uma estreita correlação

entre a concentração de nitrato na solução nutritiva e no

colmo e atividade de Nitrato-redutase na folha. SILVEIRA

(1980) sugere que por seu baixo nível na folha em comparação

ao colmo, o nitrato acumulado no colmo pode participar,

através do fluxo até as folhas, como indutor da síntese da

enzima Nitrato-redutase. Desse modo, o colmo, como um local

de acúmulo, atuar ia como local de reserva do N-ni trato

proveniente da absorção pelas raízes, e o amino-N l ivre

produzido nas folhas, através da ação da Nitrato-redutase.

b) correlação com N-amônio na planta - o tratamento

N0 (tabe1a 15) apresenta correlação significativa entre ANR

na bainha e N-amônio na bainha ao nível de p4 0,05 e com N-

amônio no colmo  ao nível de FI( 0,01, o tratamento N1 (tabela

16) apresenta correlação significativa ao nível de pi 0 , 0 5

entre ANR na folha e N-amônio na folha, bainha e colmo. Já o

tratamento N2 (tabela 17) apresenta correlações

significativas entre N-amônio na folha e no colmo e ANR na
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presentes resultados em folha e bainha também mostraram

apesar das correlações significativas (tratamentos N1 e N2,

que quando ANR na folha e bainha apresentavam aumentos os

níveis de amino-N livre caíram; o inverno também ocorria.

SILVEIRA (1985) observou aos 120 DAP nos três

tratamentos, uma boa correlação entre amino-N livre na bainha

e ANR, não observando correlação com folhas e colmos.

d) correlação com N-protético - Os tratamentos N0

(tabela 15) e N1 (tabela 16) não apresentam correlações

significativas entre ANR na planta e N-protéico. Já no

tratamentos N2 (tabela 17) ocorrem correlações significativas

ao nível, d e  pi 0,05 entre ANR na folha e N-protéico na bainha

e entre ANR no colmo e N-protéico no colmo, e ao nível de

0,01 entre ANR na folha e N-protéico no colmo. Estes

resultados são semelhantes aos apresentados pela correlação

entre N-total e ANR na planta. FERNANDES et alli (1978)

observaram uma correlação elevada (r = 0,97) entre a ANR e

teor de N-protéico de folhas + bainhas em todos os

tratamentos.

e)  cor re lação com N- to ta l  -  O t ra tamento N0

(tabela 15) apresenta uma correlação negativa e significativa

pelo teste t ,  ao nível  de 0,05, entre N-total na bainha e

ANR no colmo, sem que haja uma explicação. O tratamento N2

(tabela 17) apresenta correlações significativas entre N-

total na bainha e no colmo e ANR na folha, e entre N-total no

colmo e ANR no colmo; estes resultados podem ser explicados
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por ser o N-total acumulado na bainha e no colmo a soma dos

produtos nitrogenados da atividade da Nirato-redutase na

folha. No tratamento N1 (tabela 16) não ocorrem correlações

signi f icat ivas.

f) correlação com açúcar (carboidratos solúveis -

Chamam atenção em todos os tratamentos (tabelas 15, 16 e 17)

as correlações existentes, entre ANR na bainha versus açúcar

na folha e no colmo e, entre ANR na bainha versus açúcar na

bainha. Estes resultados são interessantes, pois são obtidos

em condições experimentais não controladas.

O processo de redução de nitrato pela enzima

Nitrato-redutase está relacionado com o metabolismo de

açúcares (HARTT, 1970; SILVEIRA, 1980) e dependente de

energia e da disponibilidade de esqueletos de carbono, que

permitam uma rápida assimilação do N-reduzido (MARETZKI &

DELA CRUZ, 1967; FERNANDES  et alli, 1978; GUERRERO et alli,

1981; DEISING & RUDOLPH, 1987; CAMPBELL, 1988). ROSÁRIO &

SOOKSATHAN (1977) observaram em cana-de-açúcar, que o

acúmulo de açúcares nas folhas parece estar associado à baixa

atividade de Nitrato-redutase, existindo uma correlação

negat iva entre at iv idade da Nitrato-redutase com a

concentração de açúcares em planta. Como a redução de

nitrato pela planta é um processo que consome esqueletos de

carbono provenientes de açúcares, conclui-se que variedades

com alto potencial de redução de N-nitrato possam vir a

acumular menos açúcares e mais amino-N livre.
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4.10. VARIAÇÃO ESTACIONAL DE POTÁSSIO NA PLANTA

A variação da concentração de potássio na folha e no

colmo (bainha + colmo) de cana-de-açúcar, nos tratamentos N0,

N1 e N2 é apresentada na figura 12 (a e b, respectivamente).

O potássio (k+) não é uma variável experimental

nesse trabalho, sendo a sua variação ut i l izada como

informação. Porém o K, junto com o N, estimula não somente o

crescimento, mas também o nível de hidratação de colmos e

folhas (ROSSIELLO 1987).

A figura 12a mostra que a concentração de potássio

na folha apresenta, de modo geral, uma queda entre a primeira

coleta, aos 160 DAP, onde o tratamento N0 apresenta sua

concentração máxima (15,5 mg de K+.g-1 peso seco) e a quarta

e quinta amostragem (256 e 290 DAP) nas quais os tratamentos

N0, N1 e N2 apresentam as concentrações mais baixas, com

valores respectivos de: 10,3, 11, 5 e 10,1  mg de K+.g-1 peso

seco; em seguida, as concentrações voltam a subir e atingem o

máximo aos 320 DAP, com valores de 17,3 e 17,9 mg de K+.g-1

peso seco, para os tratamentos N1 e N2, respectivamente.

Existem diferenças significativas entre quase todas as épocas

nos três tratamentos, com menor variação no tratamento N2;

enquanto que entre tratamentos dentro de época as diferenças

significativos ocorrem aos 220 e 352 DAP entre os tratamentos

N1 e N0 e aos 320 DAP entre os tratamentos N2,1 e N0. Os

tratamentos adubados (N1 e N2),  apresentam concentração de K

na folha sempre superiores ao tratamento N0 (figura 12a).
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ROSSIELLO (1987) observou que o padrão de variação

da concentração de K na folha era similar ao apresentado pela

b iomassa fo l iar .  Até  os,  240 DAP ocorre  uma d i lu ição

progressiva e, após essa data, um l igeiro aumento,

indicativo de que mesmo em pequena magnitude, as plantas

acumularam K, nesse período, a taxas maiores do que as

correspondentes à matéria seca.

A variação ao longo do tempo da concentração de

potássio no colmo (bainha + colmo), mostrada na figura 12b,

indica uma tendência geral de queda, com as concentrações

sendo máximas aos 160 DAP, apresentando valores de 22,3,

20,7 e 17,9 mg de K.g-1 peso seco, para os tratamentos N2, N1

e N0, respectivamente. Aos 290 DAP ocorre um aumento para os

três tratamentos, não sendo significativo pelo teste de Tukey

em relação à coleta anterior. Posteriormente as concentrações

caem e atingem os níveis mínimos, aos 320 DAP para o

tratamento N1 e aos 7,52 DAP para os tratamentos N2 e N0,

apresentando valores de 8,6; 4,2 e 3,8 mg de K+.g-1 peso

seco, respectivamente. Comparando-se as médias, vê-se que

ocorrem diferenças significativas entre quase todas as

épocas dentro dos três tratamentos, enquanto que entre

tratamentos dentro de época as diferenças siginificativas

ocorrem aos 160 DAP entre os tratamentos N2,1 e N0; aos 185

e 352 DAP entre os tratamento N1 e N0,2 e  aos 220 e 256 DAP

entre os tratamentos N1 e N0. Os tratamentos adubados (N1 e

N2) sempre apresentam no colmo concentrações de K superiores

aos do tratamento sem adubação (N0), como mostra a figura
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12b.

As concentrações de K na planta (folha e colmo)

estão dentro da faixa relatada por outros autores (CLEMENTS,

1980;  ORLANDO FILHO,  1980;  S ILVA & CASAGRANDE,  1980;

SILVEIRA, 1980 e 1985; VIEIRA, 1983 e ROSSIELLO, 1987).

A  tabe la  18  ap resen ta  os  coe f i c ien tes  de

correlação linear (r) existentes entre potássio na folha e no

colmo (bainha + colmo) versus nitrogênio no solo de 0 a 0,6m

de profundidade (N-mineral, N-amônio e N-nitrato) e N-total

na planta (folha, bainha e colmo). Os resultados mostram que

não existem correlações lineares, significativas pelo teste t

ao n íve l  de pc 0,05, entre potássio na folha e no colmo

versus nitrogênio no solo, porém ocorre uma certa afinidade

(r > 0,5) entre potássio no colmo versus N-mineral e N-amônio

no solo nos três tratamentos. Já em relação ao N-total na

planta a tabela 18 mostra que ocorrem correlações negativas

e significativas, pelo teste t ao nível de pc 0,05, entre

potássio na folha versus N-total na folha para os tratamentos

N0 e N1, enquanto que o tratamento N2 apresenta uma

correlação negativa com r>0,05, porém não significativa. A

concentração de potássio no colmo correlaciona positivamente

com N-tota l  na bainha,  ao níve l  de pi 0,05,  para os

tratamentos NO e N2 e ao nível de pi 0,01, para o tratamento

N1. Neste últ imo tratamento também ocorre correlação

significativa ao nível de p( 0,05, entre potássio no colmo e

N-total no colmo.
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4.11. PRODUTIVIDADE FINAL E QUALIDADE DO CALDO

A tabela 19 mostra os dados relativos à produção de

biomassa fresca colhida aos 405 DAP, o rendimento relativo

(R.R. %) e a relação peso seco/peso fresco (PS/PF).

Tratamento
Biomassa de colmos (peso fresco)

Ton.  cana/ha R.R.  (%) PS/PF

N0                                            107,87 b (1)                             79,7                            0,315

N2                                      135,34 a                          100,0                       0,291

N1                                     124,99                               92,4                        0,303

Fonte: ROSSIELLO (1987)

(1) Médias seguidas de letras iguais, não diferem
significativamente, pelo teste de Tukey, ao nível de

ii,P       005
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Pol             Brix                AR               AT                   pureza                fibra
Tratamento

% do caldo                                                      %                 % cana

N0                 18 ,0a (1 )       20, 6b            0,42a            18,8a                 87,5a                  13,5a

N1               18,5a             21,3a          0,48a          19,6a               87,1a                13,2a

N2                18,7a              21,1a           0,45a           19,01a              88,4a                  12,7a

Fonte: ROSSIELLO (1987)

(1) Médias seguidas de letras iguais, não diferem
significativamente, pelo teste de Tukey, ao nível de
p < 0 , 0 5 .
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parte do N-solúvel armazenado na planta foi obtido na direção

de síntese  e  não como resultado da degradação de proteínas.

6) A aplicação de N reduziu os teores de carboidra-

tos solúveis em folha, bainha e colmo e proporcionou aumentos

nas concentrações de potássio na folha e colmo.

7) A determinação da atividade da Nitrato-redutase

(ANR “potencial”) através do uso de padrões (carta de cores)

apresentou, resultados sat isfatórios, o que faci l i ta a

determinação da ANR em condições de campo.

8) A ANR “potencial” foi maior nos tratamentos

adubados com N. As correlações obtidas mostram significância

entre ANR em folha e nitrogênio no solo, principalmente no

tratamento N2; já entre ni t rato na planta e ANR, as

correlações observadas (com algumas exceções), não são

significativas.

9) Observou-se, correlações signif icativas entre

carboidratos solúveis na planta e ANR (principalmente ANR na

b a i n h a ) .

10) N-solúvel acumula preferencialmente no colmo.

11) A aplicação de N (240 kg N.ha-1) proporcionou

maiores níveis de N-total e N-protéico em folha, bainha e

colmo, em quase todas as épocas de amostragem.

12) Os resultados das correlações podem sugerir que:

é possível estimar a variação estacional de N-total no colmo,

através da variação de nitrogêniono solo no mesmo período é

que N-proté ico na fo lha não apresenta corre lação

significativa com nitrogênio no solo.
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