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BREVE INTRODUÇÃO DO ELEMENTO

� Atmosfera 78% de Nitrogênio;

Haber 

� Obtenção do N da atmosfera requer quebra das ligações 
triplas covalentes.

FBN

� Produção de Amônia (NH3
+) 

Haber 
-

Bosch

Alta Temperatura (400oC)e
pressão (200 atm) + ferro



Principais Processos do ciclo Biogeoquímico 
do N.

Processo Taxa  (1012 g ano-1)

Fixação Industrial 80

Fixação atmosférica 19

Fixação Biológica 170Fixação Biológica 170

Aquisição pelos Vegetais 1200

Mineralização N/C

Volatilização 100

Desnitrificação 210

Lixiviação do Nitrato 36

Fonte:Taiz & Zeiger 2004.



Características do Nitrogênio:

� Grande estabilidade ambiental;

�Não oxida em condições ambientais;

�Requerida em grandes quantidades pelas plantas;

�N limita o crescimento das plantas;



Características do Nitrogênio:

�Faz parte das proteínas ácidos nucléicos, membrana

celular, clorofila aminoácidos, enzimas e hormônios

vegetais;

�Déficit resulta na clorose em folhas velhas, limita o

crescimento aéreo e aumenta o crescimento radicular;

� No interior das plantas encontra-se combinado ao C, H,

O e S



Nutrientes Teores e Interpretação
� Nas plantas varia de 10 a 50 g. Kg-1 de matéria seca:

Cultura Nutriente Extração Média Exportação Média %

---------Kg t-1 de grãos---------

Feijão

N 71,0 35,1 49,4

P 7,5 4,1 54,7

K 60,5 15 24,8

Soja

N 79,4 59,2 74

P 7,3 5,5 75Soja P 7,3 5,5 75

K 32,1 18,8 59

Milho

N 24,9 15,8 63

P 4,3 3,8 89

K 18,2 4,8 26

Trigo

N 28,0 20,1 72

P 3,9 3,2 82

K 19,9 3,5 18

Fonte: Pauletti, 2004



Ciclo do N.

Fonte: Taiz & Zeiguer, 2004.



Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN)

� Conversão do N atmosférico em amônio;
� ocorrem em microrganismos de vida livre;
� Troca de N por outros nutrientes fornecidos pelas
plantas;
� Modelo clássico simbiose entre leguminosas e Rizóbios;

Fonte: Pauletti, 2010.



Fixação Simbiótica de Nitrogênio

Tipo Planta Hospedeira Procarioto Fixador de N

Leguminosas Legumes Rhizobium, Bradyrhizobium, 
Azorhizobium, Sinorhizobium, 
Photorhizobium

Plantas actinorrizas Amieiro, casuarina,
datisca

Frankia

Fixadores de Nitrogênio de vida Livre

Tipo Procarioto fixador de NitrogênioTipo Procarioto fixador de Nitrogênio

Cyanobactéria Nostoc

Áeróbicas Azotobacter, Azospirillum, Beijerinckia, Derxia,
Bacillus, Klebsella

Anaeróbicas

Não Fotossintéticas Clostridium, Methanococcus

Fotossintéticas Rhodospirillum, Chomatium

Fonte: Epstein & Bloom, 2006



Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN)

� Processo similar ao industrial já que produz amônia a
partir de N e H.

N2 + 8e- + 8H+ + 16 ATP = 2NH3 + H2 + 16 ADP + 16Pi;

�Processo ocorre sob condições anaeróbica;

� Bactéria de vida livre fixadoras de N são aeróbicas
facultativas ou anaeróbicas;



Fixação Simbiótica de Nitrogênio 

� Bactérias habitam órgãos especializados das plantas
hospedeiras;

� Superam o citoplasma e formam nódulos;

� Nódulo ativo é rosa devido a proteína heme
(heghemoglobina);

� Associação ocorre sob deficiência de N no solo.



Fixação Simbiótica de Nitrogênio 

� Estágios:

� Migração de Bactérias para as raízes;
� Raízes liberam flavonóides e betainas;

� Infecção do hospedeiro ligando as paredes celulares dos� Infecção do hospedeiro ligando as paredes celulares dos
pelos radiculares;

� Curvatura dos pelos radiculares;

� Degradação da parede Cel. da raiz;
�Acesso da Cel. bacteriana em espaço externo da MP
vegetal.



Fixação Simbiótica de Nitrogênio 

� Formação da linha de Infecção:

� Diferenciação e divisão das Cel. radiculares;
� Linha de infecção alonga-se em direção ao primórdio do
nódulo;
�Fusão;�Fusão;
� Divisão bacteriana;
� Diferenciação em Bacteróides envolto pela membrana
peribacteriana;



Fixação Simbiótica de Nitrogênio 

� Nódulos 
desenvolve 
características 
vasculares que 
permitem troca de N 
por nutrientes;por nutrientes;
� Forma-se camadas 
de Cel. para excluir o 
oxigênio do interior 
do nódulo 

Fonte: Epstein & Bloom, 2006.



Fixação Simbiótica de Nitrogênio 

� Fixado o N fixado é liberado na forma de amônio na
qual é convertido em amidas ou ureídeos (forma
orgânica).

Exportado para a parte aérea por via xilema.Exportado para a parte aérea por via xilema.

� Amidas (aminoácidos: asparagina ou glutamina).
�Ureídeos (alantoínas, ácido alantóico e citrulina)



Absorção de N pelas Plantas

� N disponível no Solo esta na forma de NH4
+, NO3

- ,
aminoácidos, peptídeos e formas complexas insolúveis.

Extrema competição com os Microrganismos pelos Íons 

� Absorção nas folhas e raízes depende do contato:

Solos aerados com pH, temperatura favoráveis a nitrificação

No Solo N é em alguns casos absorvido na forma NO-
3

Extrema competição com os Microrganismos pelos Íons 



A absorção radicular de NH4
+ depende de sua entrada única, 

mediada por  transportador sem o movimento imediato de 
outro íon. 

Elevadas concentrações de produtos amoniacais geram prótons 
no citoplasma diminuindo o seu pH  e estimulando a ATPase
da membrana  plasmática  a bombear prótons para fora da 

ABSORÇÃO N- NH4
+

da membrana  plasmática  a bombear prótons para fora da 
célula. 

A acidez externa aumentada  estimula o afluxo de ânions, o que 
equilibra o NH4

+ no interior da célula.  



A absorção de NO3- da solução do solo depende de mecanismos de 
transporte: de Alta afinidade e de Baixa afinidade. 

Sua entrada através da membrana ocorre contra um gradiente de 
potencial elétrico e de potencial químico, requerendo gasto de 

ABSORÇÃO N- NO3
-

potencial elétrico e de potencial químico, requerendo gasto de 
energia metabólica.

Este processo envolve o co-transporte de prótons.



Bomba de prótons no 
plasmalema , Hidrolisa 
ATP e Bombeia H+ para 
fora da Célula

Absorção do nitrato e amônio pela MP



TRANSPORTADORES

� Proteínas Transportadores NH4
+, NO3

-:

� Transportadores específicos de maior ou menor
afinidade estimulada pela presença ou ausência destes no
meio: (HATS E LATS são proteínas que atravessam a MP).

ALTA AFINIDADE BAIXA AFINIDADEALTA AFINIDADE 

Opera sobre altas [ ] externas 
de N 

Atua sobre baixas [ ] 
externas de N



ABSORÇÃO DE AMÔNIO

� Absorção feita em sistema Bifásico (LATS ou HATS):
� HATS: opera em baixas [ ] de NH4

+ passiveis de indução.
� LATS: opera em altas [ ] de NH4

+ constitutivos.
� Proteína transportadora do tipo uniporte;
� Velocidade de absorção vai depender da [ ] ;
�A luz influência positivamente na taxa de absorção;�A luz influência positivamente na taxa de absorção;
� Influenciada negativamente pelo déficit de oxigênio e
inibidores metabólicos .

Curiosidades:
� Na cultura de arroz 20 minutos após absorção 20 % do NH4

+ permanece no
vacúolo, 41% no citoplasma 19% foi assimilado e 20% saiu das raízes para o meio
externo por efluxo.



TRANSPORTE DE AMÔNIO

� Genes específicos codificados para o transporte de amônio,
ammonium transporter (AMT);

� Cada planta forma seu sistema de transporte de acordo com a 
pressão ao qual foi submetida.

AMT1 
HATS

AMT1.1
AMT1.2
AMT1.3

AMT

HATS
≤ 1 mmol L-1

AMT2 
LATS
> 1 mmol L-1

AMT1.3
AMT1.4
AMT1.5

AMT2.1



TRANSPORTE DE AMÔNIO

� Adequam-se a inúmeros condições de [ ] de amônio no meio
externo aumento da eficiência da planta.

�AMT uniporte transporte passivo de NH4
+;

� Presença de genes nas raízes mas também podem estar expresso na
parte aérea.

Reassimilação do NH+
4 produzido na 

parte aérea



ABSORÇÃO DE NITRATO

� Absorção  através da MP ativa (contra um gradiente de pressão)

� Sistema bifásico 
�LATS: Funciona sob elevadas [ ] de NO3

-
.

� HATS: Funciona sob baixas [ ] de NO3
- no meio externo � HATS: Funciona sob baixas [ ] de NO3 no meio externo 

� Absorção ótima em pH baixos;

� absorção mais lenta; 

� Absorção resulta no aumento de pH no meio externo 



TRANSPORTE DE NITRATO

� Transportadores:

� HATS: Constitutivo e Indutivo. 
� LATS: Constitutivo;

NRT 2 
HATS

NRT2
cHATS

Nitrate transporter
(NRT)

HATS
≤ 1 mmol L-1

NRT 1
LATS
> 1 mmol L-1

NRT1.1
NRT1.2

NRT2
iHATS



REDUÇÃO DO NITRATO

� Maior fonte de N para as plantas:

� Somente será assimilado se for convertido em NH4
+

� assimilação do N compreende 
Nitrato amônio

redução redução 

amônio aminoácidos

incorporação 
�depende 

�atividade das enzimas
�disponibilidade de energia.



REDUÇÃO DO NITRATO

Redução de 2 elétrons
Ferredoxina: 

Cataliza a oxidação de 
6 elétrons 

Transferência



REDUÇÃO DO NITRATO

� necessita ser reduzido pelas células para ser assimilado.

�Compreende 3 etapas:

Citosol plastídio/cloroplasto Cloroplastos  

nitrato nitrito amônio glutamina

reduzido            convertido            sintetizado

Citosol
Redutase do 
nitrato (RN)

plastídio/cloroplasto 
redutase do nitrito 
(NiR)

Cloroplastos  
ou Plastídios
GS e GOGAT



� Nitrato Redutase:

� Enzimas NRS;
� Atividade no citoplasma
da raiz sendo mais alta na
folha;
�Perda de 02 elétrons

REDUÇÃO DO NITRATO

�Perda de 02 elétrons
fornecidos pelo NADPH ou
NADH

� Nitrito Redutase:
� Localizado nos
cloroplastos na parte
aérea e nos plamídeos das
raízes.



� Assimilação do N
ocorre na forma de NH4

+

amônio 

•não precisa ser reduzido 
para  incorporação 
em aminoácidos. 

ASSIMILAÇÃO DO AMÔNIO

em aminoácidos. 

• absorvido pelas plantas 
é prontamente assimilado 
na célula.



LOCAIS DE ASSIMILAÇÃO

• a redução do nitrato e 
assimilação do amônio 
dependem de energia química 
do metabolismo de 
fotoassimilados fornecidos pelas 
folhas.

• As raízes possuem tecidos não 
verdes:
Importam carboidratos gerados 
nas folhas;



Toxidez de Amônio

� Nutrição por NH4
+ via sistema radicular pode afetar

metabolismo vegetal:

�Sintoma:

� Folha enrolada;� Folha enrolada;

�Interferência no balanço de água;

�Sintomas de deficiência de K pela redução da
exsudação;

� Clorose, necrose e até a morte das plantas;



Remobilização do Nitrogênio

• Transferência de nutrientes 
das folhas aos órgãos 
reprodutivos;
• Degradação das proteínas 
cloroplasticas e aa. são 
transportados;
• Em C3 mais de 75% do N • Em C3 mais de 75% do N 
esta localizado nos 
cloroplastos;

• enzimas envolvidas na assimilação de N e C são degradadas e
exportadas via floema (NR, GS, GOGAT e GDH);
• Atividades envolvidas no metabolismo diminuem.



Enchimento de Grãos

� Relação Fonte - Dreno

�Duas fontes de N:
� Solo
� Remobilização do tecido
vegetal.
� Absorção raiz não é suficiente

Fonte: Dal´ Masso, 2010.

� Absorção raiz não é suficiente
para suprir demanda de
enchimento de grãos.
� Acelera o processo de
senescência nas folhas e com
menor intensidade no caule.



Enchimento de Grãos

�No milho, folhas e caules
fornecem 45% do N
remobilizado.

� Suplementação com N
implica em menor utilizaçãoimplica em menor utilização
de suas reservas para o
enchimento de grãos.



• FOLHAS AMARELAS

• ÂNGULO AGUDO ENTRE CAULE E FOLHA

• DORMÊNCIA DE GEMAS LATERAIS

• REDUÇÃO NO PERFILHAMENTO

Deficiência do Nitrogênio nas culturas

• REDUÇÃO NO PERFILHAMENTO

• SENESCÊNCIA PRECOCE

• FOLHAS MENORES

• BAIXO CRESCIMENTO



Deficiência do Nitrogênio em Milho

Fonte: Pauletti, 2010.



Deficiência do Nitrogênio em Milho

Fonte: Pauletti, 2010.



Deficiência do Nitrogênio em Sorgo

Amarelecimento da
ponta para a base em
forma de "V";
secamento
começando na ponta
das folhas mais

Fonte: IPNI, 2010.

das folhas mais
velhas e progredindo
ao longo da nervura
principal; necrose em
seguida e
dilaceramento,
colmos finos



Deficiência do Nitrogênio em Arroz

Fonte: IPNI, 2010.



Deficiência do Nitrogênio em Soja

cor verde-pálido
com um leve
amarelado e
tornam-se amarelas.
Este sintoma
aparece primeiro

Fonte: IPNI, 2010.

aparece primeiro
nas folhas inferiores
O crescimento da
planta é lento, com
plantas menores e
de baixa produção.



Deficiência do Nitrogênio em Eucaliptos

Apresentam 
coloração verde clara, 
que vão ficando 
amarelecidas e com 
pequenos pontos 
avermelhados ao 
longo do limbo. 

Fonte: IPNI, 2010.

longo do limbo. 
Posteriormente, os 
pontos cobrem todo o 
limbo, ocorrendo um 
avermelhamento 
generalizado.



Deficiência do Nitrogênio em Citros 

Folhas novas 
verde-pálidas, 
tornando-se 
amarelo-
esverdeadas 
quando crescem; 

Fonte: IPNI, 2010.

quando crescem; 
vegetação rala; 
ausência ou 
poucos frutos de 
cor pálida



Deficiência do Nitrogênio em Feijoeiro  

Clorose nos 
folíolos das 
folhas mais 
velhas, que caem 
prematuramente
. As nervuras 
tornam-se mais 

Fonte: IPNI, 2010.

tornam-se mais 
destacadas do 
fundo. 



Deficiência do Nitrogênio em Canavial  

Efeitos generalizados 
sobre toda a planta; 
definhamento das 
folhas mais velhas. 
Colmos ficam mais 
curtos e mais finos; 
atraso no 
desenvolvimento 

Fonte: IPNI, 2010.

desenvolvimento 
vegetativo. Pontas e 
margens das folhas 
mais velhas tornam-se 
necróticas 
prematuramente.



Deficiência do Nitrogênio em Cafezal  

As folhas mais velhas 
são as primeiras a 
amarelecer. A 
vegetação é rala. Os 
galhos podem secar. 
Diminui a floração.

Fonte: IPNI, 2010.



Fertilizante Garantia Mínima  (% de N) Observações

Uréia 44

Sulfato de amônio 20 22 a 24% de S

Nitrato de amônio 32

Nitrato de cálcio 14 18 a 19% de cálcio

Nitrato de Potássio 13 44% de K2O

Características dos Fertilizantes Nitrogenados 

Nitrato de amônio e cálcio 22 2 – 8%  Ca; 1 – 5% de Mg

Nitrato duplo de sódio e
potássio 

15 14% K2O

Cama de frango  (7-8 lotes) 3,2 Base na massa seca

Esterco sólido de suínos 2,1
Base na massa seca

Esterco sólido de bovinos 1,5
Base na massa seca

Fonte: Comissão de Fertilidade do Solo – RS/SC, 2004.



Compatibilidade dos Fertilizantes Nitrogenados 

Fertilizante Calcário MAP DAP Super
Simples

Super 
Triplo

Sulfato 
Potássio

Uréia I C C CL CL C

Sulfato de amônio I C C C C C

Nitrato de amônio I C C C C C

Fosfatos naturais I C C C C C

Fonte: Comissão de Fertilidade do Solo – RS/SC, 2004.

Fosfatos naturais I C C C C C

Nitrato de Potássio CL C C C C C

Nitrato de sódio C C C C C C

Adubos orgânicos I C C C C C

I: Incompatível
CL: Compatibilidade Limitada
C: Compatível



OBRIGADO!


