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ÜSO DE ISÓTOPOS EM ESTUDOS DE ADUBAÇÂO FOLIAR 

Taka&ki Hutowka) 
Antonio Enz£L Boatvtto2 

INTRODUÇÃO 

Desde as primeiras pesquisas feitas em fins do sécu 
to passado e In feio do presente, até o uso corrente da 
adubação foliar nas principais culturas do mundo Integ
ro, um lo.nço caminho já foi percorrido. Nos trabalhos 
mais recentes, graças a técnicas isotõpicas, tem sido 
possível medidas mais acuradas dos efeitos da aplicação 
de nutrientes via parte aérea dos vegetais. 

0 átomo ê composto de um núcleo carregado positiva
mente circundado por camadas de elétrons com cargas negai 
tivas. 0 núcleo contêm prõtons (positivo) e neutrons 
(sem carga), cuja soma representa o número de massa. 

0 número de protons, conhecido como número atômico, 
é que caracteriza um elemento químico. Porém, os nú
cleos dos átomos de um dado elemento podem nlo ter todos 
o mesmo número de neutrons. São os isótopos. Assim, t£ 
mando como exemplo o elemento hidrogênio, temos os isóto 
pos: hidrogênio comum com um prôton e um neutron e o trT 
tio com um prõton e dois neutrons. ~* 

1 Eng? Agr?, MS, Dr. 
2 Eng? Agr?, MS, Dr., livre-Docente. 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura - USP. 
13.^00 - ?iracicaba-SP, Cx. Postal 
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IS0TOPOS RADIOATIVOS (jtADIOISOTOPOS) 

Alguns isótopos tem núcleos instáveis, desintegran
do-se expontaneamente, cada elemento sempre com caracte
rística própria de desintegração (Quadro 1), para atin
gir a estabilidade. Estes isótopos slo chamados radioi
sotopes, pois, ao se desintegrarem emitem radiações 
ionizantes, que podem ser ct(alfa), B(beta) ou y (ga
ma) e liberação de energia. Graças a essas radiaçõesfa_ 
oilmente detectiveis por aparelhos especiais chamados 
contadores, pode-se identificar os elementos com grau de 
sensibilidade insuperáveis por qualquer outra técnica de 
analise conhecida. 

Técnicas utilizando diretamente os efeitos provoca
dos por radiação, principalmente gama, são aplicadas em 
pesquisas agrícolas na área de melhoramento genético, en 
tomologia, conservação de alimentos e física do solo. Pa_ 
ra estudos de fertilidade do solo e de nutrição de plan
tas, porém, não se aproveita desses efeitos e sim para 
a localização do elemento dentro da planta ou no solo o£ 
de foi aplicado ou translocado. Por isso, são chamados, 
traçadores. 

A desintegração radioativa é um processo exponen-
cial representado por uma equação de primeira ordem: 

N « N0 e
 X * 

onde, NQ é o número de átomos presentes a um dado tempo 
t, N o número de átomos remanescentes apôs esse perío 
do de tempo t, X é uma constante de proporcionalidade ê~ 
igual a A • 0,693/T na qual, T • meia vida do radioiscS 
topo. "~ 

ISÓTOPOS ESTÁVEIS 

Alguns elementos não tem meia vida suficientemente 
longa para experimentos normais de relação solo -planta. 
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Quadro I. Características dos radioisotopes de Importân
cia nos estudos de solos e nutrição de Plantas. 

RAOIOIS0TOPOS 

3 
13H 

3 2P 
3 3 P 

28M« 
35*9 

MEIA VIDA* 
TIPO DE RADIAÇÃO 
(ENERGIA MAXIMA 

EM Mev) 

26 
67 
58 
32 
54 
99! 

Cl 
Ca 
Fe 
Mn 
Mn 
Mn 

% 

26AI 

2ANa 

66 R b 

56 N Í 

65 N i 

5730 anos 3" 
12,33 anos 0~ 
9,97 min 0+ 
14,28 dias 6" 
25,30 dias 8" 
1,28x109anos 0" 
12,40 horas 0* 

163 dias 6* 
21.0 horas 0~ 
87.1 dias 0" 
3,0lxI05anosB" 
61.7 horas 0" 
44,6 dias 0" 
5,63 dias 0-

312,3 dias y 
62.02 horas 0" 
244 dias 0" 
271 dias Y 
70.8 dias 0+ 
7,3x1O5anos0+ 
2,601 anos 0t 
15,02 horas 0* 
18,65 dias 0" 
6,10 dias Y 

100 anos 0~ 

0,156) 
0,0186) 
0,190) 
1,710) 
0,248) 
1,3!) Y 
3,52) Y 
0,257) 
0,459)Y 
0,167) . 
0,709)3* 
0,39) Y 
0,467)Y 
0 ,574)Y 
0,838) 
1,214)Y 
0,329)Y 
0,137) 
0,475)Y 
1J7) y 
0,545)Y 
1,389),Y 
1,772)Y 
0,1583;, 
0,659) 

(1,461) 
(1,524) 

(1,342) 

(0,12) 
(0,185) 
(0,81) 
(1,46) 

(0,1405) 
(1,115) 

(0,8108) 
(1,809) 
(1,274) 
(2,754) 
(1,077) 
0£ l8) 

FONTE: Chart of Nuclides, 12th cd> General Eletric Co, 
USA, 1977. T 

* Tempo que leva qualquer quantidade inicial de radíorw 
clídío a reduzir para a metade pelo decaimento radio-* 
ativo. 
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t o que acontece con o nitrogênio, cujo radioisotope de 
nela vida mais longa ê o ^N, com apenas 9.97 minutos. 
Neste caso é utIllzado_o Isôtopo estivei '$Ht valendo-se 
da constância da relação ísotópica dos átomos de ^H, e 
l S na natureza, que e de 0,365% para 99,6351. Para tan
to, através dos processos físicos ou físicos-químicos aj_ 
tera-se a concentração do isôtopo menos abundante, õ" 
]*H em relação a sua concentração natural (0,3653) para 
mais, tendo então como produto um material enriquecido em 
'^N. Neste processo resulta também o produto com a con
centração em '^N menor do que a natural e diz-se que o 
material é empobrecido em ''N. Embora ambos, o enrique^ 
cimento e o empobrecimento, possam servir como traçado' 
res, o primeiro é comumente utilizado, pois possibilita 
obter informações com muito maior sensibilidade e exati
dão. A adição de um traçador a um sistema irá resultar 
na mudança da concentração natural de l^N, proporcional 
a quantidade incorporada de nitrogênio no sistema, o que 
permite a sua quantificação. 

No Quadro 1, constam os radioisotopes e no Quadro 
2, os isótopos estáveis de importância nos estudos de so 
Io e nutrição de plantas. Pode-se observar que alguns £ 
lamentos de interesse biológico não possuem radioisoto
pes adequados para serem utilizados como traçadores co
mo, por exemplo, o boro cujo radioisotope de meia vida 
longa é o *B, com apenas 770 mi li segundos. Da mesma fo£ 
ma, não têm radiolsótopos adequados os seguintes elemenr* 
tos Importantes: Mg, Cu, Mo e o Co. No caso do potás
sio, cujos radiolsótopos ^2K e ^°K apresentam os proble
mas de meia vida, em certos estudos é utilizado o Rb, 
por esse elemento apresentar características químicas p£ 
recldas com as do potássio. ~ 

T0PICOS 0E ADUBAÇAO FOLIAR ESTUDADOS COM 
IS0TOPOS RADIOATIVOS E ESTÁVEIS 

1. Eficiência do adubo aplicado via foliar 

Quando se diz eficiência quer dizer quanto do nu
triente que é depositado sobre folha é absorvido. 
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Quadro 2, Abundância natural relativa dos »sótopos está
veis importantes nos estudos de solos e nutri
ção de plantas. 

IS0T0P0S ABUNDÂNCIA NATURAL {%) 

iftH ° ' 0 1 5 

1 80 0,204 
1 3C 1,110 
^ S 4,210 

FONTE: Chart of Nuclides, 12th Ed#> General Eletrtc Co, 
U.S.A., 1977. 

Para ilustrar este aspecto são apresentados resulta 
dos de SILVA et alii (1983). " 

Um dos objetivos desta pesquisa era estudar a absor_ 
ção de uréia via foliar em função do tempo. A justified 
tiva para este ensaio era que haviam, na época de en
saio, algumas usinas de açúcar aplicando uréia por avião 
em cana-de-açúcar e desejava-se seber a eficiência desta 
operação. 

Preparou-se então a solução de uréia de tal' modo 
que a mesma tinha 3,27 de átomos %]$H e ai concentração 
era próxima de 10$ de N. 

Quantidades adequadas de solução foram aplicadas s£ 
bre as folhas de cana-de-açúcar plantadas em vasos ê~ 
após decorridos 6-24-48-72-96 e 120 horas,'colheram - se 
as mesmas, separando-se a parte aérea e raízes. As fo
lhas foram lavadas com porções.de água, para eliminar a-
quela quantidade de nitrogênio que ainda permanecia so
bre as folhas sem entretanto ter penetrado na mesma. Os 
materiais foram secos em seguida em estufa a 65?C e pesa 
dos. Procederam-se em seguida as determinações do teo7 
de N, átomos % de ]'N em espectrómetro de massa e assim 
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determinou-se a quantidade de nitrogênio na planta prove 
niente do fertilizante. Sabendo-se a quantidade de ni
trogênio aplicado (QNA) e a quantidade deste que foi re
cuperado na planta (NPS), foi possível determinar a efi
ciência da utilização de nitrogênio (EUF). 

EUF {%) « NPF x 100/QMA 

A Figura 1 mostra parte dos resultados obtidos na 
pesquisa mencionada. Nota-se que inicialmente há uma ajb m 
sorçio rápida da uréia, sendo que mais de 50& do nitro
gênio foi absorvido num prazo de 6 horas. 

Em experimentos posteriores determinou-se que 50% 
do nitrogênio aplicado via foliar é absorvido no espaço 
de 1 hora apôs sua aplicação. 

Também os isótopos radioativos são úteis nos estu
dos de eficiência de absorção dos nutrientes por via fo
liar. 0 exemplo que segue foi tirado de B0ARETTO et 
alif (1986). 0 objetivo, entre outros, do trabalho era 
estudar a eficiência de absorção de fósforo e enxofre pe 
Ias folhas do feijoeiro. Para tanto aplicaram solução 
contendo 32p (H^POJ,) e 35$ (sulfato de potássio) com atj_ 
vidades específicas em torno de 10 uCi/ml e concentração 
de 1,45 mg P/ml e 1,1 mg S/mi, sendo o pH igual a 2,1. 
A solução foi aplicada no terceiro trifólio a contar do. 
colo, na época do florescimento. Coletaram-se as folhas 
onde foi aplicado a solução separada dos demais e lavou
ras. As amostragens foram feitas 1-5-10-15-30-60-120 mi
nutos apôs a aplicação da solução sobre as folhas num 
primeiro experimento e no segundo amostras foram coleta
das 1-2-4-8-16-2M|8-72-96-120-lM e 168 horas após a 
aplicação de solução contendo fósforo e enxofre sobre as 
folhas. Os resultados estão no Quadro 3. 

Verifica-se que a utilização do fósforo e enxofre 
são bastante semelhantes e que após 1 dia da aplicação 
mais de 50% dos nutrientes aplicados já haviam sido ab
sorvidos pela folhas. 
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Quadro 3. Fósforo e enxofre absorvido pelas folhas do fei 
joeiro (BOARETTO et al.t 1986). 

Tempo de 
contacto 

1? experimento 
l 
5 
10 
15 
30 
60 
120 

2? experimento 

1 
2 
4 
8 
16 
24 
48 
72 
96 
120 
144 
168 

vg Ppf(D 

(min) 
-

2 
5 
12 
19 
1! 
37 

(h) 

50 
68 
93 
104 
192 
206 
200 
184 
180 
187 
146 
147 

EÜP(2) 
% 

0,1 
0,3 
0,8 
2,3 
5.9 
4.3 
10,1 

10,4 
15,7 
23,7 
28,2 
53,1 
52,5 
54,3 
45,6 
54,0 
50,1 
43,5 
42,1 

yg Spf(2) EUS (4) 

-

2 
5 
12 
18 
11 
39 

53 
57 
64 
72 
149 
175 
173 
177 
161 
167 
137 
141 , 

i 

0,1 
0,5 
1.4 
3,0 
7,4 
5,7 
13,5 

14,3 
17.4 
21,4 
25,5 
54,6 
58,6 
61,9 
57.5. 
63,1 
58,4 
53,3 
53,1 

(1) Pg Ppf • mícrogramas de fósforo proveniente do ferti 
lizante. 

(2) EUP - eficiência de utilização do fósforo1 

(3) yg Spf • mícrogramas de fósforo proveniente do ferti
lizante. 

(4) EUS • eficiência de utilização do enxofre. 
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Figura 1. Eficiência de utilização do N aplicado via fo
liar em cana-de-açúcar. (SILVA et alii, 1983)-

2. Translocação dos Nutrientes 

Apôs a absorção de um determinado nutriente aplica
do sobre as folhas o mesmo pode permanecer imóvel na fo
lha ou se translocar para outras partes da planta. 0 
exemplo é tirado de BOARETTO * MURAOKA (1987). 

Neste experimento utilizou-se a fórmula 22-11-0 
(N-P2O5-K2O) contendo 20t de melaço de cana e desejava -
se saber se o fósforo era absorvido e trans locado. A so
lução tinha densidade 1,3 g/cm3 e aplicou-se sobre as f£ 
lhas +1, +2, +3 (Sistema Kiujper) de cana-de-açúcar,plan* 
tada em vasos, o correspondente a 50 l/ha, ou seja 5,T 
kg/ha de p£^5* ^sta solução foi marcada com 5 Ci/ml de 
*2P. Após 3-6-12-24 horas e 2-3-10-20-30 dias colheram-
-se as canas separando-se as folhas que receberam o adu
bo, colmos, as folhas restantes, as raízes e os perfi
lho*, quando haviam. As folhas que haviam recebido o 
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3*P, foram lavados con 3 porções da água, para raaovar o 
fósforo que permanecia sobre as folhas. As amostras fo
ram secas em estufas» pesados e mofdos. Procederam - se 
as análises químicas de P total e as contagens por minu
to. Os resultados encontram-se na Figura 2. 

nmxMTE 
FOLHAS St» 

TEMPO( 

Trm 
^^9 ^^^^mm ^^F^J^Ê ^n^nimpB^pjm^mw 

Figura 2. Porcentagem de aproveitamento e translocação do 
fósforo aplicado. (BOARETTO & MURAOKA, 1987). 

Verifica-se pela Figura 2 que após 2 dias mais de 
50* do fósforo aplicado havia sido absorvido. A transl£ 
cação iniciou-se imediatamente e no final de 30 dias a~ 
tingia a metade da quantidade absorvida. Demonstrou-se 
ainda que aos 30 dias 19,3*, 8,5*, 2,4* e 1,2* do fósfo
ro aplicado encontrava-se, respectivamente, nas folhas? 
que receberam o fósforo, nas demais folhas, no colmo, nas 
raízes e perfflhos. 
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UM outro exemplo Urado de MAROTO et «Iff (1983) 
•ostra o não translocação do cálcio aplicado sobre as fo 
lhas de feijoetro, apesar de haver una absorção de mat's 
de 70t da quantidade de cálcio aplicada. (Figura 3). 

5. fontes de Nutrientes 

0 exemplo foi tirado de BQARETTO et «III (198%) que 
estudaram os efeitos de fontes de fósforo e a influência 
da uréia e/ou sacarose sobre a absorção de fósforo pelas 
folhas do feijòelro. As soluções, contendo as fontes de 
fósforo com ou sen uréia e sacarose, continha 0,14$t P 
e atividade específica de 10 uCi/ml e foram aplicados no 
3? tr if olio. Os mesmos tratamentos foram repetidos de 
manhã e a tarde. A coleta do experimento foi feito 2k 
horas após a aplicação de solução (^2P), separando * se 
os trifólios que receberam os adubos marcados (os quais 
foram lavados) do restante da planta. Procederam-se a 
secagem, pesagem e moagem da matéria seca. Através das 
analises químicas determinaram-se os teores de P total 
e em cintilador líquido as contagens. 

0 Quadro k mostra que a absorção de fósforo das 
duas fontes de fósforo são semelhantes quando aplicados 
pela manhã, mas o MAP é mais eficiente a tarde. 

Quadro 4. Absorção de fósforo pelas folhas do feijoeiro 
(B0ARETT0 et aliI, 1984); 

rnirrre nc » - * HORÁRIO DE APLICAÇÃO 
FONTES DE P ^ ^ ^ ^ 

hyoj, 
MAP 

38 A 0 ) 53 A 
59 B 58 A 

na vertical, letras iguais não diferem estatistica
mente entre sf. 
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k. Época de Aplicação do Adubo Foliar 

Ê possível, através do uso de Isõtopos, determinar 
a época em que a adubacio foliar é mais eficiente. 0 
exemplo tirado de MURAOKA et aiII (1984) tinha, entre ou_ 
tros objetivos, verificar qual a melhor época de aplica" 
çio do nitrogênio via foliar, no feijoeiro. A uréia apH, 
cada na concentração de 2%, na dosagem de 200 l/ha, con~ 
tinha 2,0% de átomos de 15N. AS pulverizações foliares 
foram feitas 15-22-36 e 45 dias após a semeadura. No f^ 
nal do experimento analízaram-se os teores totais de ni~ 
trogênto e a razão isotópica, possibilitando calcular a 
eficiência de utilização de nitrogênio aplicado nas dife 
rentes épocas (Quadro 5) • "~ 

Verifica-se pelos resultados que a eficiência de 
utilização do nitrogênio (EUN) aplicado via foliar, au
mentou com a Idade da planta e houve um efeito da aduba-
ção nitrogenada aplicada no solo, sobre a EUN somente no 
Início (1? aplicação) desaparecendo nas seguintes. 

CONCLUSÃO 

A utilização de Isótopos é muito eficiente em mui
tos estudos de absorção foliar. Vale salientar que o 
uso destes em pesquisas biológicas são instrumentos de 
trabalho e não o objetivo em si. A pergunta que se deve 
fazer sempre é: qual é o fenômeno biológico que se quer 
estudar e como o uso dos Isótopos pode ajudar para me
lhor entendê-lo? 

Neste sentido de instrumento de_trabalho, os Isóto
pos prestam um serviço Inestimável não só a adubação,mas 
a toda a ciência. 
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Quadro 5. Eficiência de utilização do nitrogênio de cada aplicação foliar (MURAOKA et 
ai., 1984). 

Tratamento do solo-plantlo 

Aplicação foliar dias (1) ^ (2) (3) 0N<3) 
apôs a semeadura /ü 5A ^ü bA 0N ÜN 

s/inoc. c/inoc. 

15 28 aA 27 a A 31 a AB 38 a B 
22 38 b 43 b 39 a 44 ab 
29 41 b 49 b 48 b 48 b 
36 62 c 59 c 59 c 60 c 
45 66 c 65 c 60 c 62 c 

1 - 2 0 kg/ha de N (sulfato de amônio) aplicado no sulco de plantio* 
2 - 40 kg/ha de N (sulfato de amônio) aplicado no sulco de plantio. 
3 - sem aplicação'de nitrogênio no plantio, sem e com inoculação das sementes. 
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UTILIZAÇÃO DE QUELATDS EM ADUBAÇÃO FOLIAR 

INTRODUÇÃO 

Um objetivo ou melhor, uma preocupação constante no 
desenvolvimento da agricultura tem sido a obtenção de 
sistemas de produção que permitam atingir cada vez mais. 
altas produtividades. 

No tocante a nutrição das culturas nos podemos apH, 
car bons balances de fertilizantes com o objetivo dê" 
atingir boas produtividades, ótimas produtividades, máxj^ 
mas produtividades econômicas ou ainda produtividadeT 
mais previzíveis e é neste sentido que vemos como gran
de parte dos agricultores e dos técnicos brasileiros em
penham os seus esforços. Mesmo assim, porem nunca fal£ 
mos em máximas produtividades. 

Por que? 

A variação que pode provocar a nutrição na produti
vidade de uma cultura ê sem dúvida enorme, sem conside
rar outros fatores de produção. Esta variação, está con 
dicionada pela ação e relação entre os muitos fatoreT 
que afetam a nutrição, tais como: textura'do solo, sa
turação em bases, pH, disponibilidade de ãgua, erosão, 

! 

1 Eng? Agr?, MS. 
Arbore Agrícola e Com. Itda. 
13.030 - Camplnas-SP. Tel. (0192): 32-5288 
Rua das Pedras, 123. 
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