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REAÇÃO DE GENOTIPOS DE ARROZ (O�yza �ativa L.) DE 

SEQUEIRO AO ALUMTNIO EM SOLUÇÃO NUTRITIVA 

Autora: VANIA MODA-CIRINO 

RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo 

de identificar a reação de genótipos brasileiros de arroz 

de sequeiro (O�yza �ativa L.) ã toxidez de Alem solução nu

tritiva. 

O experimento foi conduzido em casa de vegeta 

çao do Setor de Radiogenética do Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura' (CENA), Universidade de são Paulo, em Piraci

caba, no perlodo de 1981 a 1982. 

Foram avaliados 91 genótipos brasileiros 

de arroz de sequeiro, submetidos a 5 concentrações diferen

tes de Al (O, 15, 30, 45 e 60 ppm) r sendo que cada concentra 

çao foi considerada um experimento isolado. 

utilizados para classificar os genótipos 

Os caracteres 

em relação à to-

lerância ao Al foram; coJnprimento máximo de raiz, altura de 

plântula, peso da matéria seca das raízes e parte aerea. Das 
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características avaliadas, o comprimento máximo de raiz mos

trou�se o mais eficiente para avaliar a tolerância à toxidez 

de Alem arroz de sequeiro. 

Baseado no coeficiente de regressao linear 

(b.) do estudo da análise de estabilidade fenotípica de acor 
l 

do com a metodologia de EBERHART e RUSSEL (1966), os diver-

sos genótipos 

dia e baixa. 

foram classificados em tolerância alta, mã-

Verificou�se que 14 genótipos, correspon-

dendo a 15,4% do total avaliado, comportaram-se como de bai-

xa tolerância, 62 genótipos , 68,1%, como de tolerância m� 

dia e finalmente os 15 restantes, 16,5% do total, como alta

mente tolerantes. 

tre os 91 

Ocorreu acentuada variabilidade genética en

genótipos avaliados, para suas respostas aos n.f 

veis crescentes de Al, tendo-se destacado como mais toleran

tes IPSL-2070, Guaíra, IAC�1246, Pérola x Pratão e Paraíba, 

e como as mais sensíveis AUS�75, AUS�8, AUS�61, Patnai-6 e 

Rechoro. 
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REACTION OF GENOTYPES OF UPLAND RICE 

(04yza lativa L.) TO ALUMINUM IN NUTRIENT SOLUTION

SUMMARY 

Author: VANIA MODA-CIRINO 

Adviser: Prof. Dr. AKIHIKO ANDO 

The present work was carried out in 

order to identify the reactio:-i of Brazilian genotypes of 

upland rice (O�yza 6ativa L.) to aluminum toxiçity in 

nutrient solution. 

The experiment was conducted in green house

of the Section of Radiation Genetics of Center of Nuclear

Energy for Agriculture (CENA), University of São Paulo, Pira 

cicaba, during the period from 198·1 to 1982. 

Ninety one Brazilian genotypes of upland rice 

were evaluated in 5 different Al concentrations (O, 15, 30, 

45 and 60 ppm), where every concentration was considered as 

an isolated experiment, The traits used for the 

classification of differential tolerance to alurninurn toxicity 

were: rnaximum root length, seedling height, and dry weight 

of root and aerial part. Of these traits, maxirnum root 



length was the rnost efficient to evaluate differential 

tolerance to aluminum toxicity. 

.xvLL 

Based on the linear regression coefficient 

(b.) calculated from the analysis of phenotypic stability by 
l 

the method of EBERHART & RUSSELL(1966), the tolerance to 

aluminum toxicity of these genotypes were classified as high, 

mediurn and low. 

It was observed that 14 genotypes, 

corresponding to 15.4% of total evaluated, were classified 

as low tolerance, 62 genotypes that correspond to 68.1% of 

total, as medium tolerance and finally the rest of 15, 16.5% 

of total, as high tolerance. 

Large genetic variability was observed among 

ninety one genotypes analysed, for their reaction to 

increasing level of Al. The most tolerant were IPSL-2070, 

Guaira, IAC-1246, Perola x Pratão, and Paraíba, the most 

sensitive were AUS-75, AUS-8, AUS-61, Patnai-6 and Rechoro. 



i, INTRODUÇÃO 

Os solos ácidos sao frequentes nas áreas tro

picais do mundo, sendo que, em muitos deles, a presença de 

teores relativamente elevados :ie alumínio (Al) ·permutável e 

uma constante. 

2 
No Brasil, 1;8 milhões de km ou cerca de 20% 

do território nacional é ocupado por uma espécie de vegeta

ção denominada cerrado, e muitos destes solos sob vegetação 

de cerrado são extremamente ácidos e com altos teores de Al 

livre. 

A regiao de cerrados no Brasil, inserida to

talmente nos trópicos, tem sido um dos componentes mais im

portantes na expansão da fronteira agrícola brasileira, tor

nando-se um potencial agrícola incontestável. Entretanto a 

incidência de Al permutável, em níveis tóxicos, constitui um 



dos principais fatores que limitam o aumento 

agrícola nesta região. 

da 

. 2. 

produção 

Em plantas K o excesso de Al inibe a formação 

normal das raízes, interfere nas reaç6es enzimãticas, regula 

a deposição de polissacarídeos nas paredes celulares, e in

terfere na absorção, transporte e uso de vários nutrientes, 

principalmente Ca, P e Mg (FOY, 1976). 

A redução do sistema radicular, de plantas nao

tolerantes, restringe a absorção de ãgua e nutrientes, afe

tando consideravelmente o rendimento, principalmente em so� 

los secos e inférteis. 

A aplicação de corretivos para insolubilizar 

o Al, � limitada por fatores de ordem técnica e econ6mica, 

especialmente quando se considera a toxidez deste elemento 

nos horizontes mais profundos. Por outro lado, tem sido fei 

tas várias referências sobre a existência de diferenças mar-

cantes entre espécies e mesmo entre genótipos de uma mesma 

esp�cie, com relação a toxidez de Al e outros elementos tóxi 

cos no solo. Sob estas condições, a seleção de genótipos t� 

lerantes à toxidez de .Al constitui uma estratégia altamente 

eficaz e válida para o aumento da produtividade. 

O arroz é uma das espécies que tem sido empr� 

gada como uma das mE1 lhores alternativas na exploração dos 
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cerrados, porém a sua produtividade pode ser aumentada, uti

lizando-se genótipos mais adaptados a essas condições. En

tretanto as pesquisas sobre o comportamento de germoplasmas 

brasileiros de arroz de sequeiro à toxidez de Al é ainda bas 

tante escassa. 

O presente trabalho teve por objetivos: 1) 

Avaliar o comportamento de 91 germoplasmas brasileiros de 

arroz de sequeiro à toxidez de Al em solução nutritiva, con

tendo diferentes níveis de Al; 2) Analisar as correlações fe 

not!picas, genotípicas e de ambientes entre os caracteres al 

tura de plantas, comprimento máximo de raiz e peso seco da 

parte aérea e das raízes. 



2, REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Alumínio no solo 

O Al é o terceiro elrnEnto químico em abundân

cia na litosfera, vindo após o oxigênio e o silício. Ele 

nunca ocorre na forma metálica, mas é um constituinte de to

dos os solos, aparecendo como fragmentos de rochas aluminosi 

licatadas e na soluç�o do solo. 

Há unanimidade na literatura no que tange o 

fato de ser o Al um dos principais elementos que, acumulan

do-se exageradamente nos solos ácidos, causam danos às plan

tas (MALAVOLTA et alii, 1977). 

A solubilidade do Al e a severidade de sua to 

-

xidez para as plantas sao afetadas por muitos fatores do so-

lo, corno por exemplo, pH, tipo d::i mineral de argila predomi-

nante, concentração de outros c�ticns, concentração de sais 
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e teor de matéria orgânica (FOY, 1974). O grau de toxidez 

em plantas pode ser usualmente manifestado em um dado genót1:, 

po -" pela variação de um ou mais destes fatores (EVANS e KAM

PRATH, 1970; BRENES e PEARSON, 1973; REID, 1976). 

o pH é o fator mais importante para o contro

le do Al solúvel e trocável dos solos. Geralmente a toxidez

nao ocorre em solos de pH acima de 5,5 (MAC-CAR e KAMPRATH, 

1965), mas é bastante severa abaixo de 5,0, onde a solubili

dade do Al aumenta consideravelmente (Magistad, 1925, citado 

por FOY, 1974). 

Nas condições ácidas, o Al é tóxico como ca-

tion mas nas condições alcalinas de depósitos a·e cinzas, co

mo ocorre na Inglaterra, a toxidez de alumínio (ânion) tam

bém tem sido registrada (JONES, 1961). 

Adubações pesadas, principalmente as que con

tem fertilizantes de resíduo ácido, agravam o problema de 

toxidez de Al, provocando o deslocamento deste para a solu

ção do solo (RAGLAND e COLEMAN, 1962). Por outro lado _, os 

compostos húmicos podem complexar o Al e diminuir considera 

velmente sua ação tóxica (MALAVOLTA et alii, 1977). 

No Brasil, 1,8 milhões de 2 
km é ocupado por 

uma vegetação de savana chamada cerrado. A maioria dos so

los sob vegetação de cerrado é tóxica para as plantas por 
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conterem quantidades excessivas de Al livre, JACOMINE {1969)

concluiu que o Al pode chegar a 3,5 meq/100 g de solo no cer 

rado e que muitos solos do cerrado tem mais de 100 ppm. BEAR 

(1957) relata que 10 a 20 ppm de Al no solo jã é prejudicial 

a muitas espécies vegetais. 

GOODLAND (1971) verificou que, em 110 

tras de solos de cerrado do triângulo mineiro, 

do teor de Al foi de 75 ppm. 

a

amos

média 

O Al presente no solo diminui a disponibilid� 

de dos nutrientes essênciais ao desenvolvimento das plantas, 

como fÕsforo, cãlcio, magnésio, potãssio e possivelmente ou

tros. Os íons de Al se combinam com os dos nutrientes causan 

do sua precipitação ou uma diminuição na sua solubilidade. 

Esse efeito do Al, imobilizando os nutrientes, e tão marcan

te que frequentemente os sintomas de deficiência nutricional 

são realmente síndrome de toxidade de Al (FOY, 1974). 

Para reduzir a concentração de Al ativo no so 

lo, POLLE et alii (1978a) sugeriram dois processos: o uso de 

fosfatagem ou calagem, tendo como princípios comuns, a prec! 

pitação do Al, e o aumento da disponibilidade de fósforo pa

ra as plantas. 

O uso de corretivos com o objetivo de dimi-

nuir o teor de Al a níveis não prejudiciais ao desenvolvimeg 

to das plantas, tem sido empregado com certas restrições, fa 
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ce a problemas econômicos e técnicos que oneram os custos de 

produção. Assim, mesmo em solos tratados com calcário, o 

excesso de Al livre no sub-solo pode restringir as raízes as 

camadas superficiais, tornando as plantas mais sensíveis a 

seca (FOY et alii, 1965a). 

Sob estas condições,uma maneira de resolver o 

problema do estabelecimento de certas culturas em solos áci

dos, constitui-se na seleção de plantas que sejam mais tole

rantes ao Al, conseguindo ter um bom crescimento radicular e 

consequentemente uma boa produtividade. 

2.2. Efeitos biol5gicos do alumTnio em plantas 

2.2. l. Efeitos benéficos 

Os efeitos do Al no crescimento das plantas 

são vários. Embora o Al seja considerado um elemento não es 

sencial, durante os Últimos anos tem sido feitas várias refe 

rências sobre os seus efeitos nas plantas, quando usado em 

baixas concentrações. Devemos lembrar, porém, que o efeito 

benéfico de pequenas concentrações de Al não indica que o 

mesmo a um elemento essencial para o desenvolvimento das 

antas. 

Stoklasa (1911), citado por FOY (1974), veri-
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ficou que pequenas quantidades d0 Al são benéficas ãs plan

tas, e acreditou que este seria um agente catalítico na fo

tossíntese e que concentrações mais altas coaqulam as proteí-

nas das plantas e causam perdas de Ca e K 

afetadas. 

das células 

LIBIEG Pt alii (1942), trabalhando com plan

tas de citros em s olução nutritiva, observaram que as plan-

tas que não receberam Al tiveram um menor desenvolvimento, 

apresentan90 suas raízes com uma coloração marrom-avermelha

da e que suas folhas perderam o brilho, adquirindo uma colo-
._, 

raçao bronzeada. As que receteram 0,5 a 5 ppm de Al apreseg 

tavam um bom desenvolvimento do sistema radicular e partes 

aereas. 

Paterson (1965), cltado por FOY (1974), verif! 

cou que concentrações de Al de 0,25 a 0,5 ppm estimularam o

crescimento de plantas jovens de milho crescidas em solução 

nutritiva de Hoagland, contendo 5 ppm de P e pH ajustado a 

4 ,, L BERTRAND e WOLF (1968) concluíram que o Al é realmente 

requerido pelo milho e especificaram a dose Õtima de 0,25 a 

0,30 ppm para a cultura em solução. 

GOODLAND (1971) cit2 que muitas espécies de 

sorgo tiveram suas produções de sementes aumentadas com a 

aplicaç�o de 1 ppm de Al. 
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A coloração das flores de algumas espécies 

relacionada c0m o teor de Al nos tecidos florais. Em Hyd!La� 

gea mac.!Lophyf'.a, flores azuis contêm sempre mais Al do que as 

flores cor-de-rosa. A adição de compostos de Al solúveis a 

solos em que se cultiva esta planta, ocasiona uma mudança na 

coloração das flores 1 de cor-de-rosa para azul (ASEM et 

alii, 1963). 

Em experimentos realizados com arroz, KONZAK 

et aliz'. (1976) observaram que muitas variedades de arroz mo� 

traram um marcante estímulo do crescimento radicular em solu 

ção nutritiva contendo 1,25 mM de Al. Efeitos tóxicos ocor

reram em concentrações acima de 2,5 mM de Al. Resultados se 

melhantes foram encontrados por HOWELER e CADAVID (1976), on 

de o crescimento máximo de arroz ocorreu em solução contendo 

3 ppm de Al. Por outro lado, FAG�RIA e ZIMMERMANN (1979) ob 

servaram que algumas cultivares de arroz produziram maior 

quantidade de matéria seca da parte aérea e das raízes, em 

soluç6es contendo 10 pprn de Al. 

V�rios outros pesquisadores relataram os éfei 

tos benéficos da pequena quantidade de Al em meio de cresci

mento; HACKET (1962), MAC-LEOD e JACKSON (1965) e ANDREW et 

al-z'.i (1973) em leguminosas e THl\WORWONG e DIEST (1974) em ar 

roz irrigado. 

O mecanismo peJo qual pequenas quantidades de 
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Al beneficiam o crescimento das plantas não ê claro. Uma 

possível explicação seria o aumento da solubilidade e dispo

nibilidade do ferro no meio de crescimento, resultante da 

hidr6lise do Al e pH mais baixo (FOY, 1974). 

2.2.2. Efeitos prejudiciais 

O Al é o principal agente da acidez dos so

los, e muitos pesquisadores consideram que a concentração de 

l ppm já é
N 

tóxica para a maioria das plantas cultivadas 

(MUNNS, 1965; GOODLAND, 1971; FOY, 1974). 

O mecanismo pelo qual o Al caus� efeitos noci 

vos no desenvolvimento da planta ainda é pouco conhecido, e 

até agora somente um pequeno número de espécies economicame� 

te valiosas foram estudadas sobre esses efeitos. 

2.2.2.1. Sintomas gerais da toxidez de Al 

Em muitos cereais, os sintomas da toxidez de 

Al manifestam-se primeiramente nas raízes. As raízes afeta

das pelo Al são curtas, grossas, de aparência espatulada, 

com as extremidades tornando-se marrom. O sistema radicular 

como um todo tem seu crescimento reduzido e apresenta-se de 

cor �narelada (FLEMING e FOY, 1968: CLARKSON, 1969; REID et
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al,d, 1971, FOY, 1974; REID _, 1976 e MALAVOLTA. et alii .,

1977). O limitado crescimento das raízes em plantas não to

lerantes à toxidez de Al, restringe a absorção de água e nu

trientes 1 o que afeta consideravelmente a produtividade em 

solos secos e inférteis. 

Os sintomas na parte aerea manifestam-se em 

estádio mais avançado do desenvolvimento e assemelham-se a 

deficiência de fósforo (P) - (atrofiamento, folhas anormais 

e pequenas� e coloração pfirpura nos colmos, folhas e nervu-

ras) ou deficiência de cálcio (Ca) (enrolamento das 

jovens e colapso do ápice da planta ou dos colmos) 

19 7 4) 

folhas 

(FOY, 

2.2.2.2. Efeitos morfol6gicos e citol6gicos 

da toxidez de alum1nio 

Vários mecanismos foram sugeridos para expli

car os efeitos deletérios do Al no desenvolvimento das plan

tas. 

O Al interfere nas funções biológicas do sis

tema radicular, inibindo o seu crescimento e provocando sua

morte (PRATT, 1966). Para justificar a paralização no cres

cimento radicular I KLIMASHEVSKII e DEDOV ( 1975) afirmaram que 

o Al é absorvido pelas paredes celulares, formando pontos 
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junto a macromoléculas, provocando um decréscimo na elastici 

dade e plasticidade da parede celular e a consequente 

dual ou total parada na elongac�o. 

gra-

KESSER et ali?'. (1975, 1977) _, trabalhando com 

beterraba açucareira, demonstraram a ocorrência de graves 

anomalias morfológicas nas zonas de crescimento radicular em 

variedades sensíveis. Observaram que células corticais cul

tivadas em 8 a 12 ppm de Al eram grandes, anormais e dividi 

das irregularmente § e apresentavam desintegração na região 

da coifa e do córtex, tornando a região apical indistinguí

vel. Houve precipitação de Al
3

Po
4 

nas regiões lesadas, prig 

cipalmente no ápice, ocorrendo também a parali�ação da divi

são celular. 

O Al em altas concentrações pode causar seve

ras anormalidades citológicas. LEVAN (1945) observou que o 

Al e alguns sais causaram anomalias citológicas na divisão 

celular de raízes de cebola, incluindo a formação de cromos-

somas scosos e ponte na anáfase. Já CLARKSON (1965) veri-

ficou que o Al, em concentração de 5,4 e 54 ppm adicionados 

na forma de A1
2

(so4)
3

, inibiu completamente o alongamento de

raízes em cebola, 6 a 8 horas após o tratamento. A inibição 

do alongamento das raízes estava intimamente correlacionada 

com o desaparecimento das figuras mitóticas típicas. Entre 

tanto outros ians trivalentes como o gãlio produziram efei-
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tos semelhantes. RIOS e PEARSON (1964) também observaram 

que as concentrações de Al acima de D A S ppm impediram o cres 

cimento de raízes de plântulas de algodoeiro, e estas não se 

recuperaram quando colocadas em soluções livres de Al. O 

aparecimento de células binucleadas na região meristemática 

da ponta das raízes indicaram que a divisão celular foi ini

bida; fato semelhante foi relatado por HUCK (1972) que, após 

tratamento de raízes de algodoeiro numa solução com 1 ppm de 

Al, pH 4,3, por 12 horas, observou um colapso de células no 

periciclo � alta frequência de células binucleadas. 

WUTKE (1972) admite que o efeito deletério do 

Al seja devido à inibição da divisão celular do,5 tecidos me

ristemáticos da raiz por ligação deste elemento com ácidos 

nucléicos. A associação do Al com ácidos nucléicos tem sido 

bem evidenciada nos trabalhos de SAMPSON et alii (1965),CLARK 

SON (1969) 1 MATSUMOTO et alii (1976) e NAIDOO et alii (1978}.

O Al não inibe a síntese de DNA, porém o áci

do nucleico adquire uma configuração espacial diferente da 

normal, acarretando uma perda de sua capacidade de molde du

rante a duplicação do DNA, o que provoca a paralização da di 

visao celular (CLARKSON, 1969). 



. 14 . 

2.2.2.3. Efeitos fisiologicos e bioquímicos do alu

mínio 

O Al pode afetar os processos fisiológicos e 

bioquímicos das plantas. Muitos pesquisadores tem demonstra 

do que o Al aumenta a viscosidade do protoplasma nas células 

das raízes e provoca um decréscimo na permeabilidade para 

sais e água (FOY, 1974). CLARKSON e SANDERSON (1969) sugeri 

ram que esses efeitos são devidos à ligação do Al com molécu 

las de proteínas adjacentes. 

RORISON (1958) atribui a inibição do desenvol 

vimento de pelos radiculares à reação entre o Al e substân

cias pécticas das paredes de células jovens, causando perda 

da plasticidade e inibição na elongação. 

o Al interfere no funcionamento dos metabóli

tos fosforilados, inibe a enzima hexoquinase e interfere na 

produção de DNA (CLARKSON, 1969). RORISON (1965) verificou

que a esterificação de fosfato inorgânico nos nucleotídeos 

foi diminuída pelo Al nas raízes. A fosforilação dos açúca

res também foi diminuída, mas nao tanto como nos nucleotí

deos. 

A toxidade causada pelo Al em arroz tem sido 

associada com a interferência na síntese de amido, proteína 

e redução na translocação de açúcares (OTA, 1968). 

Vários trabalhos tem demonstrado a precipita-
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çao do Al como fosfato insolúvel de Al nas superfícies das 

raízes, na parede celular e nos espaços intracelulares li

vres ou no interior das células, provavelmente nas mitocõn

drias, interferindo na fosforilação de açúcares e na respir� 

ção (CLARKSON, 1966; RASMUSSEN, 1968; MAC-CORMICK e BORDEN, 

1972 e 1974i NAIDOO et alii, 1978). 

Além dos efeitos já citados, o excesso de Al 

causa efeitos indiretos, afetando a absorção, translocação e 

utilização de vários nutrientes, principalmente Ca, P e Mg. 

Redução na absorção de Ca e comumente observa 

da em plantas afetadas pelo Al. JOHNSON e JACKSON (1964)

verificaram que o Al reduziu tanto a absorção como o acúmulo 

de Ca em plantas de trigo. Peterson (1965), citado por FOY 

(1974) mostrou que o Al reduziu a absorção de Ca em milho, 
f 

mas o seu transporte para a parte aérea das plantas nao foi 

inibido. LANCE e PEARSON (1969) observaram que 0,3 ppm de 

Al em solução nutritiva reduziu a absorção de Ca pelas rai-

zes de plântulas de algodão. Esta inibição foi evitada pelo 

aumento da concentração de Ca na solução nutritiva para 60 

ppm. Ao que parece,a interferência do Al na absorção de Ca 

e Mg é um caso de inibição competitiva, pois pode ser anula

da pela elevação na concentração dos dois cátions bivalentes 

no meio (MALAVOLTA et alii, 1977). 

De WARD e SUTTON (1960) associaram a toxidez 
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de Al em pimenta-do-reino (P-<..pe,'1. nzg!tum) com redução na ab-

sorção de Ca e Mg. Sintomas de deficiência desses elemen-

tos, como por exemplo morte das raízes, murchamento das fo

lhas e aumento na absorção de K e Al foram observados. Os 

mesmos autores sugeriram que a taxa de K : Ca mais Mg na PªE

te aérea das plantas pode ser utilizada como Índice da injú

ria de Al. Pimenta-do-reino foi pouco afetada com um Índice 

de 1,29, mas foi severamente a fetada com um Índice de 3,89. 

Plantas de pessegueiro, cultivadas inicialmen 

te em areia e transferidas para solução nutritiva a -#' • 

niveis 

de 222, 666 e 2000 µM de Al na forma de KAl (SO 
4

) 
2 

com pH 4 ,O, 

tiveram suas concentrações de nutrientes nas folhas diminuí

das a medida que a concentração de Al aumentava, exceto a de 

K cuja concentração se elevava nas folhas de plantas trata

das com 666 µM de Al (EDWARDS ri: ali'!'., 1976). 

A toxidez de Al em arroz também tem sido ca

racterizada pela baixa concentração de Ca, Mg, K e Si, e al

tas concentrações de N e P na parte aérea das plantas (OTA, 

1968). Plantas injuriadas foram positivamente correlaciona-

das com o teor de Al nas raízes. WALLACE e R011.1NE Y (1977), 

por sua vez, mostraram, em arroz, que o tratamento com AI di

minuiuo teor de Fe, Cu e Mn na p arte aérea das plantas e de

cresceu Fe, Cu e Zn nas raízes. 
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de plantas 
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variedades 

As plantas comportam-se diferentemente em pr� 

sença de determinadas concentrações de Al. Este comportameg 

to diferencial ocorre entre espécies e também entre varieda

des dentro de uma mesma espécie. 

Respostas diferenciais entre espécies e entre 

variedades de uma mesma espécie, ao Al e ou baixo pH, foram 

obtidas em várias situações. 

MC-·LEAN e GILBERT (1927) classificaram 12 es

p6cies de acordo com sua toler�ncia ao Al em soluç�o nutriti 

va nas seguintes tr�s categorias. 

Sensíveis - crescimento dirninuido com 2 ppm -

cevada, beterraba, alface e grama timõtio: 

Intermediãrias - crescimento diminuído com 7 

ppm -· repolho, aveia ,, rabanete, centeio e sorgo; 

Tolerantes - crescimento diminuído com 14 ppm -

milho, nabo e topo vermelho (Ag�o�tiJ afba). 

O tomateiro & planta muito sensível ao Al e 

tem sido sugerido como indicador da disponibilidade de Al 

nos solos (REES e SIDRAI<, 1961; MERCADO e VELASCO, 1961). Em 
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tomateiro,, o nível de 6 ppm de Al em solução nutritiva, tem 

sido suficiente para identificar as cultivares 

(FOY et alii, 1973). 

tolerantes 

Espécies e variedades de trigo diferem ampla

mente em sua tolerância a toxidez de Al (PAIVA, 1942 e 1976; 

BECKMAN ,. 1945 e 1976; NEEMAN, 1960; FOY e BROWN, 1964; FOY 

et alii, 1965a; FLEMING e FOY, 1968; MESDAG e SLOOTMAKER, 

1969; SOUZA e GOMES, 19 70; GALLO e f; 1972; SILVA, 1974; 

FOY et ali:{, 1974; MARTINI et aZ.ii, 1977; MUZILLE et alii, 

1978; LEITE, 1978). 

Em cevada, a variabilidade para a tolerância 

à toxidez de Al também foi determinada por numerosos pesqui

zadores (FOY et alii, 1965a; Mc-LEAN e CHIASSON, 1966; Mac

-LEOD e JACKSON, 1967; REID et ali,'., 1969; SLOOTMAKER e ARZA

DUN, 1969; STOLEN e ANDERSEN, 19 7 8). 

Muitos experimentos tem sido conduzidos para 

determinar a variabilidade genética da tolerância ao Al em 

milho. A influ�ncia do Al no crescimento das raízes parece 

ser mais complexa do que em outras espécies estudadas 

et atii, 1971; CLARK e BROWN, 1974; RHUE P GROGAN, 

(LUTZ 

1976; 

BAHIA FQ ct atii, 1978; RHUE, 1979; GARCIA et 

NASPOLINI et alii, 1980; EMBRAPA, 1980). 

aUi, 1979; 

Em solos ácidos, I<AMPRATH (1970) verificou que 



.19. 

o milho cresceu bem até 44% de saturação de Al, mas a soja

não suportou índices superiores a 20%. EVANS e KAMPRATH 

(1970) relataram que o milho respondeu a calagem quando o so 

continha mais ãe 0;4 meq l�l;lut., s e  a soja acima de 0,2 

meq/100 g, correspondendo a uma concentração de Al de 3,6 a 

1,8 ppm na solução do solo. 

Cultivares ou linhagens de soja tem sido ex

tensivamente avaliadas quanto a sua tolerância à toxidez de 

Al. ARMIGER et alii (1968) avaliaram 48 cultivares em solos 

ácidos e observaram uma significativa variabilidade entre 

elas. MUZILLI et alii (1978), procurando identificar graus 

de tolerância à acidez do solo através da produção de graos, 

obtidos em diferentes níveis de calagem, e tendÓ por base a 

porcentagem de saturação em Al, puderam classificar cultiva

res de soja em mui.tos sensíveis {limite de saturação de Al = 

10%) at� tolerantes (limite de saturação de Al = 21 e 25%). 

FURLAl'H et alii (1979), avaliando a tolerân

cia das cultivares de soja Santa Rosa 1 Davis e Biloxi ao Al 

em solução nutritiva a concentração de O, 3, 5 e 8 ppm, ob

servaram que a cultivar Biloxi foi a mais tolerante, Santa 

Rosa intermediária e Davis a menos tolerante. MELO et alii

(1980) 1 testando o comportamento de 50 genótipos de soja a 3 

níveis de saturação de Al (3,5; 12,5 e 63%), verificaram que 

os genótipos TK-5, Majos e Biloxi apresentaram maior toler�n 
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eia à alta saturação de Al, enquanto que PI 157-413 e PI 

180-445 foram as mais sensíveis.

Relativamente poucos trabalhos tem sido publ_! 

cados sobre diferenças varietais à tolerância ao Al em sor

go. NOGltEJ:RP. ( 19 7 9) , trabalhando com 3 O híbridos de sorgo 

granífero submetidos a concentrações de O, 3, 6, 12 e 24 ppm 

de Al em colução nutritiva, estabeleceu quatro grupos de to

lerância, considerando como nível crítico 12 ppm de Al. 

HERNANI (1980) e OLIVEIRA (1980) observaram 

que genótipos de feijão diferem marcadamente em sua tolerân

cia a altos níveis de Al em solução nutritiva. SPAIN {1976) 

relata que genótipos com feijões pretos geralmente sao mais 

tolerantes a acidez dos solos que os genótipos com feijões 

coloridos. O mesmo autor ainda. relata que outros grupos de 

plantas, incluindo tabaco, sésamo e algumas frutíferas como 

citros, manga e cajú, mostraram�se muito promissoras em so

los idos. 

YAMADA (1980) detectou variabilidade genética 

para tolerância à toxidez de A1 ern cultivares de batata (So

lanu.m tube1to.6u.m). Em seus experimentos, classificou as cul

tivares Univita, Ilona, CXHY 114, Anosta e Achat corno menos 

influenciáveis a altas concentraç6es de Al, enquanto as cul-

tivares Bintje, Bintje Sueca e Nicola mostraram-se as 

sensíveis. 

mais 
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Muitas esp�cies de forrageiras tropicais sao 

adaptadas a solos ácidos. Contudo, algumas espécies tropi-

cais mais produtivas são muito sensíveis a condições de aci 

dez, nescessitando portanto de mais pesquisas entre ecotipos 

dessas espécies para obtenção de cultivares mais adaptadas. 

MALUF (1984) verificou a existência de variabilidade genéti

ca intra- e inter-populacional para tolerância ao Al em 20 

populações da leguminosa forrageira Leucaeria -f.e.u co c.e.phala, 

cultivadas em solução nutritiva e submetidas a 5 diferentes 

concentrações de Al (O, 3, 9 e 12 pprn). 

Para o caso específico do arroz, resultados 

experimentais tem demonstrado gue as variedades diferem acen 

tuadamente em sua tolerância a altos níveis de Al, com as 

plantas comportando-se de maneira semelhante em solos ácidos 

ou solução nutritiva. 

tamento 

HOWELER e CADAVID (1976) avaliaram o compor-

850 cultivares de arroz à toxidez de Al em solu-

ç�o nutritiva, onde procuraram estudar o efeito de várias 

concentrações de Al no crescim0�nto das rai zes, e também a ní 

vel de campo, em solos ácidos com aplicação de níveis cres

centes de calcário, para obtenção de vários graus de satura

ção de Al. Para eliminar diferenças varietais no crescimen

to radicular, um valor de comprimento radicular relativo foi 

calculado, dividindo-se a m�dia do comprimento radicular a 

30 ppm de Al pela média do comprimento radicular a 3 ppm de 
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A1 (o baixo nI.vel de Al em solução estimula o crescimento 

das ra:í.zes em arroz), Seus resultados mostraram que as cul-

tivares de arroz diferem acentuadamente em suscetibilidade 

a altos níveis de Al tanto em solos ácidos como em solução 

nutritiva. Seus experimentos de campo mostraram que muitas 

cultivares semi-an�s, recentemente desenvolvidas em progra

mas de melhoramento, não foram tão tolerantes ao Al como as 

porte alto cultivadas tradicionalmente em áreas de solos 

ácidos. As cultivares de porte alto exigiram pequenas apli-

caç�es de calcário, enquanto as semi-anãs exigiram grandes 

quantidades. Os mesmos autores detectaram boa correlação en 

tre o comprimento relativo das raízes das plantas cultivadas 

em 30 e 3 pprn de Al, e o rendimento de grãos, obtidos a 

veis baixos de calcário no campo. 

Spain et alii (1975), citado por SPAIN (1976), 

compararam o comportamento à toxidez de Al de duas varieda-

des tradicionais de porte alto, 'Monolaya' e 'Blue Bonet 

50 1
, com duas das novas variedades semi-an�s, derivadas do 

"International Rice Research Institute" (IRRI), Cica 4 e 

IR 8. Foi observado que as variedades de porte alto nao mos 

traram respostas a calagem, ao passo que Cica 4 e IR 8 nao 

produziram grãos na ausência de cal agem, mas responderam ace.!::_ 

tuadamente quando foram aplicados aos solos 4 t/ha de calcá-

rio. Foi clara a correlaçio entre altura de plantas e tole-
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r�ncia a solos ãcidos. 

Uma das implicações óbvias destes resultados 

é a nescessidade de se incorporar o caráter tolerância à to

xidez de Al em variedades semi-anãs que são altamente produ

tivas, as quais devem ser usadas na produção de arroz de se

queiro nas regiões úmidas e sub-Úmidas dos trópicos. 

Respostas diferenciais ao efeito do Al foram 

obtidas por KONZAK et: atz'.i (1976) ., baseadas no comprimento 

de raízes �e 110 variedades de arroz testadas, utilizando-se 

a técnica da solução nutritiva, contendo um tratamento sem 

.i'.\.l e outro com 3, 75 mM de Al. As cultivares Brazos, Ci 7179 

e 9593/NV 66 mostraram-se mais tolerantes quando comparadas 

com CICA 4, IR 8 e CA 110. 

FAGtRIA e ZIMMERMANN (1979) avaliaram 30 cul-

tivares de arroz de sequeiro à toxidez de Al, observando o 

efeito deste elemento na produção de mat�ria seca da parte 

a�rea e das raizes, no comprimento m�ximo das raizes e na 

altura plantas. Os tratamentos de Al foram de O, 10, 20, 

40 e 60 ppm na forma de A1Cl
3 

com pH 4 ., 0 ± 0,2. Baseando-se 

raizes, na equação de regressao dos dados de comprimento de 

as cultivares foram agrupadas em tr&s categorias, adotando-

-se o seguinte critério: a) cultivares com equação de regre�

·-

sao linear negativas foram classificadas no grupo de baixa 

toler�ncia; b) cultivares com equaç�o de regress�o quadrãti-
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ca ou de quarto grau foram classificadas no grupo de alta to 

r�ncia; e e) cultivares com equaçio de regressao cúbica 

tanto positiva como negativa foram classificadas no grupo de 

toler�ncia m�dia. 

FAG"t:RIA (1982), avaliando o comportamento de 

quatro cultivares de arroz i rrigado (EEA 304 ,r Suvale 1, IRGA 

408 e CICA 4) para tolerância ao Al em solução nutritiva com 

concentração de O, 10, 20, 40 e 60 ppm de Al, observou uma 

tolerânci4 diferencial ao Al entre as mesmas. A cultivar 

EEA 304 foi a mais tolerante ao Al, enquanto que as outras

apresentaram a seguinte ordem decr.escente de suscetibilidade: 

Suvale 1 < IRGA 408 < CICA 4. 

SILVA (1982) observou acentuada variabilidade 

entre cinquenta cultivares de arroz quanto a suas respostas 

a diferentes níveis de saturação de Al em solos sob vageta

ção de cerrado. As cultivares Khao-Keo, Kanan, IR 30, N9 79, 

Guyana, Pusur e CICA 4 destacaram-se como as mais toleran-

tes. Num segundo experimento, o mesmo autor avaliou o com

portamento de cinco cultivares, selecionadas a partir de seu 

comportamento no experimento anterior. Nesta avaliação, as 

cultivares tradicionais de porte alto, tais como Pratão Pre-

coce e IAC-1246, apresentaram um melhor desempenho em detri-

mento cultivares Salumpikit, CICA 4 e IR 30. Nestes re-

sultados evidenciaram mais uma vez a correlação positiva 
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existente entre altura de plantas e tolerância a níveis t6xi

cos de Al. 

NELSON (1983), avaliando o comportamento de 

20 variedades de arroz de sequeiro para tolerância a 0,5 e 

3 3 
80 µg/cm de Mn e a 3 e 30 µg/cm de Al em solução nutriti-

va, encontrou grandes diferenças entre as variedades para to 

ler�ncia ao Al e  Mn. A correlação entre tolerância ao Al e 

Mn, detectada usando comprimento relativo das raízes para Al 

e peso relativo da parte aérea para Mn, não foi significati-

va. 

vários outros pesquisadores também tem ava 

liado o comportamento de plantas e toxidez de A1 (CATE e 

SUKHAI, 1964; ADA�S e PEARSON, 1970; LEE, 1971a; LEE, 1971b; 

FREIRE, 1976), mostrando a existência de variabilidade gené-

tica para o caráter tolerância. Essas diferenças em tole-

rincia ao Al entre variedades de uma mesma espécie sugerem a 

possibilidade de se aumentar a tolerância em variedades co-

merciais, através do melhoramento de plantas. Deve-se lem-

brar porém, que a tolerância ao Al não significa indiferença 

no crescimento. Possivelmente estas plantas cresceriam me

lhor em solos com menos Al, mas elas possuem uma vantagem so 

bre o grupo sensível 1 em solos com alta saturação de Al. 
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2.4. Mecanismos de toler�ncia 

O mecanismo exato de toler�ncia ao Al, atra-

vês do qual certas plantas toleram altos níveis de Al em seu 

meio de crescimento, ainda n�o est� bem esclarecido. 

A tolerãncia diferencial das esp�cies e var�e 

dades � toxidez de Al estã associada ãs propriedades morfol5 

gicas, fisiol6gicas, bioquímicas e enfim gen�ticas das 

prias plantas. 

pro-

FLEMING e FOY (1968), comparando duas varieda 

des de trigo, cultivadas em solução nutritiva, verificaram 

que a tolerância ao Al estava associada com a,capacidade das 

raízes continuar a elongaçio e resistir a danos morfol5gicos 

em suas extremidades e com a maior capacidade de enraizamen

to lateral na presença deste elemento. Observaram ainda que 

variedades tolerantes diferiam das suscetíveis pela morfolo

gia radicular. 

Outra característica das esp�cies ou varieda

des, que estã associada com maior ou menor tolerância ao 

Al, re rem-se a capacidade das plantas em alterar o pH, ao 

redor de suas raízes. Muitas plantas tolerantes ao Al ten

dem a aumentar o pH de sua solução nutritiva, diminuindo a 

solubilidade do Al, enquanto que plantas não tolerantes ten-

dern a decrescer, ou não tendem a aumentar o pB da solução 
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(FOY et alii 1 1965b; FOY et aliz'., 1978; FOY e FLEMING, 1978).

Em trigo, a mudança de pH em regiões próximas às suas raízes 

foi estritamente correlacionada com tolerância ao Al (FOY et 

alii, 1965b, FOY et a1ii, 1978). Mudanças de pH em regi6es 

próximas às raízes foram observadas em cultivares tolerantes 

de triticale e trigo, cultivadas em solos com pH inferior a 

4,5. A presença do Al foi necessãria para induzir a mudança 

de pH pelas raízes (FOY e FLEMING, 1978). Um estreito rela

cionamento entre alteração do pH da solução nutritiva e tole 

rância ao Ãl foi verificado em genótipos de sorgo crescidos 

em altas concentrações de Al, Genótipos tolerantes não redu 

ziram o pH, como muitos dos não tolerantes o fizeram (FURLA

NI e CLARK, 1981). 

Certas linhagens de trigo, cevada, arroz, cen 

teia e milho, tolerantes ao Al, s�o capazes de elevar o pH 

ao redor do sistema radicular" e assim reduzir a §OlUbilida

de do Al e consequentemente sua toxidez. Por outro lado as 

plantas sensíveis destas esp&cies diminuem ou mantem o pH da 

solução, permanecendo assim expostos a altas concentrações 

de Al (FOY, 1974; CLARK e BROWN, 1974; HOWELER e CADAVID, 

19 76) • 

Resultados de pesquisas conduzidas por diver= 

sos autores sugerem que a baixa CTC (capacidade de troca ca

ti6nica) das raízes � associada com toler�ncia ao Al. De 
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acordo com a teoria de Donnan, a baixa CTC das raízes favore 

ce a absorção de cátions mono-e bivalentes (VOSE e RANDALL, 

1962). Corno consequ�ncia disso, plantas tolerantes ao Al p� 

deri�n ter uma CTC menor que as plantas sensíveis, o que fa

vorece a absorçào de câtions monovalentes em detrimento aos 

polivalentes, corno� o caso do Al, minimizando assim os efei 

tos indesejâveis deste elemento quando presente em excesso. 

Raízes de cultivares mais sensíveis de azev�m 

possuem maior CTC e absorvem mais Al que cultivares toleran-

tes (VOSE e RANDALL, 1962). FO Y e f; a h'. ,'. ( 19 6 7 e ) mostraram 

que variedades de trigo, cevada e azevem tolerantes ã toxi

dez de Al, apresentaram menor c•rc e acumularam menos Al nas 

zes que as variedades sensíveis. FLEMING e FOY (1968) v� 

rificaram que a variedade de trigo Monon, sensível ao Al, 

apresentava uma maior CTC nas raízes que a tolerante Atlas. 

MUGWIRA e ELGAWHARY (1979) obtiveram resultados semelhantes, 

pois cultivares de trigo sensíveis apresentaram maior CTC 

que as tolerantes. Resultado similar foi obtido em ervilha 

por ELIMASEEVISII e BEREZOUSKII (1973). 

Plantas com maior CTC absorvem mais Al, por

tanto elas tendem a acumular mais Al, que as plantas com me

nor CTC, e em geral esta acumulaç�o � maior nas raízes que 

na parte aerea. 

Alguns pesquisadores tem associado a toler�n-
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eia com a concentraç�o de Al na parte aerea das plantas. 

GALLO ct al'!'.1'. (1972), cultivando 60 variedades de trigo em 

latossolo orto vermelho escuro (pH 4, 7 e 1, 20 meq Al
+

JlOO g), 

observaram que variedades tolerantes ao "crestamento" (toxi

dez atribuída ao Al) mostraram., na parte aérea, 235 ppm de 

Al em média, as intermediárias possuiam 374 pprn e as sensí

veis com menor desenvolvimento tinham 463 ppm, sendo signifJ::. 

cativas as diferenças. 

Baseado em revisoF',: con nui tZls E"spécies de 

plantas, MAGNAVACA (1982) relata que a tolerância de plantas 

associada a concentrações de Al na parte aérea, deve ser di

vidida em tr�s grupos principais: No primeiro grupo, as con

centrações de Al na parte aérea de plantas tolerantes e sen-

síveis seriam iguais 1 mas as raízes de plantas tolerantes 

contem menos Al. No segundo grupo, plantas tolerantes pos

suem um nivel baixo de Al na parte aérea mas excessivo aumen 

to nas raízes. No terceiro grupo, plantas tolerantes devem 

ter alta concentraçâo de Al na parte aerea (plantas estrato

ras) do que plantas não tolerantes. Exemplos dentro de cada 

grupo são descritos por FOY ct (1978).

Em muitas espécies de plantas, tolerância ao 

AI tem sido associada com absorç�o e translocaç�o de P na 

presença de Al. FOY e BROWN (1964), estudando tolerância di 

ferencial ao Al em várias espécies de plantas em solução nu

tritiva e em solos ácidos, concluirarn que a tolerância ao Al 
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está associada com a habilidade das plantas absorver e utili 

zar P na presença de altos niveis de Al, no meio de cresci

mento, sem contudo mostrar sintomas de deficiência. A capa

cidade das plantas absorver e utilizar Ca na presença de al

tas concentrações de Al, sem sintomas de deficiência, também 

tem sido usada como uma indicação de tolerância ao Al. 

Diferenças na tolerância à toxidez de Al tam 

bém tem sido atribuída à interferência deste elemento na ati 

vidade enzimática, principalmente de ATPase e fosfatase. FUR 

LANI e CLA�K {1981) observaram decréscimo na atividade de 

fosfatase em raizes de sorgo tratadas com Al. Os gen6tipos 

não tolerantes tiveram maior decréscimo que os gen6tipos to

lerantes. Os mesmos autores observaram uma correlação posi

tiva entre atividade de fosfatase nas raizes e tamanho de 

raízes. 

Outros mecanismos de tolerância ao Al também 

tem sido sugeridos. JONES (1961} admitiu que o Al pode for

mar quelatos com ácidos orgânicos, evitando a precipitação 

fosfatos de Al. A ação de agentes quelantes no decr�sci

mo dos efeitos tóxicos do Al em cultivares de cevada não to

lerantes foi reportada por FOY e BROWN (1964). A adição de 

EDDHA (etileno diamino di-o-hidroxifenil acetato) aumentou a 

solubilidade e absorção de P pelas plantas. Resultados si

milares foram obtidos em milho por BARTLETT e RIEGO (1972}. 

KLIMASHEVISKII e CHERNYSHEVA (1980) determina 

ram o teor de ácido orgânico em raízes de algumas variedades 
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de milho tolerantes e sensíveis ao Al. A variedade sensível 

Dnepropetrovskaya decresceu 68% do teor de ácido cítrico e 

51% do ácido rnálico quando o Al estava presente na soluç�o. 

o decréscimo observado na variedade tolerante Moskoviskaya 3

foi de 19% e 20%, respectivamente, para ácidos cítrico e ma

lice. Ocorrendo portanto um grande aumento no teor de ãci

dos orgânicos nas variedades tolerantes. 

2.5. Mecanismos de herança 

Os mecanismos de herança da toler�ncia ã toxi 

dez de Al tem sido estudado por um nfimero limitado de pesqu! 

sadores em diversas culturas, e seus resultados muitas vezes 

tem sido conflitantes. 

Um bom entendimento do controle genético da 

tolerância ao Al é necessário para estabelecer a estratégia 

de melhoramento ou melhorar a eficiência dos métodos de me

lhoramento empregados, visando a solução da baixa produtivi

dade em solos ácidos. 

KERRIDGE e KRONSTAD (1968) foram os primeiros

a atarem o número de genes que controla.it1 o caráter de to

lerância a toxidez de Al. Cruzando a variedade de trigo Dru 

amp I moderadamente tolerante, e Brevor sensível, e avalian 

do as geraç6es oriundas deste cruzamento, concluíram que a 

tolerância era controlada por um gene, sendo o primeiro gen! 
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tor portador de alelos dominantes para a tolerância . Devido 

a reação intermediária do segundo genitor utilizado,os auto

res admitiram a possibilidade de outros genes principais e 

alguns genes modificadores estarem envolvidos. 

Resultados de cruzamento, entre cultivares de 

trigo brasileiras tolerantes e sensíveis, indicaram que a to 

lerância parece ser dominante, mas na geração F2 alguns ti

pos intermediários foram encontrados (BECKMAN, 1976}. 

A herança monogênica também tem sido observa

da por outros pesquisadores. LAFEVER e CAMPBELL (1978), ba

seados no cruzamento de trigo sensível e tolerante, conclui

ram que a sensibilidade ao Al foi condicionada por um único 

gene recessivo: contudo seleção de plantas moderadamente to-

lerantes ou tolerantes, baseada na média da família F
3

, nao 

foi muito eficiente, indicando que um sistema mais complexo 

do que um Único gene deve estar envolvido na herança do cará 

ter. Os mesmos autores observaram que os efeitos de dominân 

eia foi mui to superior aos efeitos adi ti vos, sendo os efei-

tos epistáticos de menor importância. 

Estudos com outras populações de trigo indica 

ram que a tolerância em trigo não e simplesmente herdada
# e 

que dois ou mais genes podem estar envolvidos. 

(1980) 4 cruzando genótipos tolerantes (BH-1146, 

NODARI 

Catiporã, 

Lagoa Vermelha, Maringá e Nobre) com sensíveis (Anza, Siete 
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Cierros, e Toquifém) e avaliando o comportamento ao Al das 

populaç6es segregantes a

sensibilidade ao Al foi condicionada por dois genes recessi 

vos. As estimativas dos efeitos de aditividade e da herdabi 

lidade foram expressivas, indicando que a seleção de genóti

pos tolerantes podem ser simples e rápida. 

Em cevada, um Único gene também está envolvi

do na expressão do caráter. REID (1971) chegou a esta con-

clusão quando cruzou variedades tolerantes (Dayton, smooth 

Awn 86 e Colonial) com uma variedade sensível (Kearney). Re 

sultados semelhantes foram obtidos por STOLEM e ANDERSON 

(1978) que evidenciaram que a tolerância em cevada e contro 

lada por um gene dominante. A tolerância neste caso pode 

ser transferida para variedades sensíveis através de retro-

cruzamentos. 

Houve preocupaçao por parte de alguns pesqui-

sadores na localização dos genes que controlam o caráter to-

lerância à toxidez de Al. PRES'l1ES et ali-i (1975) localiza-

ram no cromossomo 5D da variedade de trigo Atlas 66 um gene 

que controla a resposta ao Al. Entretanto, POLLE et alii 

(1978a) localizaram um gene no cromossoma 4D na cultivar Chi 

nese Spring. Também SLOOTMAKER (1974) atribuiu ao genoma D 

a tolerância a toxidez de Al, salientando que as espécies de 

trigo hexaplóides foram as mais tolerantes do genero Triti-



.34. 

cum. Este autor observou que a tole�ância em triticale 

proveniente do genoma do centeio. 

RHUE et alii (1978), STOCKMEYER et alii (1978)

e RHUE (1979) estudaram o mecanismo genético da tolerância 

ao Al em linhagens de milho americanas, e concluíram que a

tolerância é controlada por wn Único locus com uma série de 

alelos múltiplos. 

GARCIA e SILVA (1979) e SILVA (1979), usando 

linhagens bTasileiras para análise genética de tolerância, 

concluíram que a tolerância em milho é controlada por um Úni

co gene dominante, com possíveis alterações por modificado

res. GALVÃO e SILVA (1978) estimaram os componentes da va

riância genética para tolerância ao Al em população de mi

lho 1 e concluíram que a variância de dominância foi o compo-

nente mais importante da variabilidade genética. MAGNAVACA 

{1982), avaliando a tolerância ao Al em gerações (F2, RC1F1,

RC1F
2

) derivadas de cruzamentos entre linhagens de milho to

lerantes e não tolerantes, observou que os efeitos genéticos 

aditivos explicaram melhor a variação genética que os efei-

tos de dominância, embora este tenha sido estatisticamente 

significativo. Os efeitos de epistasia foram pequenos quan

do comparados com outros efeitos genéticos. A distribuição 

de frequência das plantas F2 foi contínua, unimodal e típica

para herança quantitativa com uma tendência geral para sensi 



. 35. 

bilidade ser dominante sobre tolerância. 

A resposta de populações de soja a três ci

clos de seleção para tolerância à toxidez de Al indicou que 

o caráter deve ser de natureza quantitativa, ficando óbvio 

que a tolerância não é devida a efeitos de um Único gene 

(HANSON e KAMPRATH, 1979). Em sorgo, FURLANI e CLARK (1981) 

relatam que o controle genético para tolerância ao Al parece 

ser de natureza complexa. 

Em arroz, uma Única pesquisa no sentido de es 

clarecer o mecanismo de controle genético da tolerância a 

toxidez de Al foi desenvolvida por CUTRIM (1979). Estudando 

a tolerância ao Al em 4 variedades brasileiras de arroz de 

sequeiro; duas tolerantes (Pratão e IAC-25) e duas sensíveis 

(Pérola e Bico Ganga), o autor observou que a tolerância com 

portou-se como um caráter quantitativo. A soma de quadrados 

de genótipos foi decomposta em capacidade geral e específica 

de combinação, e foi observado que o efeito da capacidade e� 

pecífica é mais importante que o efeito da capacidade geral 

de combinação, evidenciando assim maior variabilidade genét� 

ca não aditiva. 

Não há evidências nos resultados obtidos por 

diversos pesquisadores que a tolerância ao Al é nescessaria

mente associada com baixa produtividade na aus�ncia de Al. 

SILVA (1973) obteve elevadas produções com variedades de tri 
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sem toxidez de Al. 

2.6. Métodos de avaliação 

.36. 

solos 

Alguns métodos tem sido utilizados para ava

liar a reaçao de plantas à toxidez de Al. 

Entre numerosos trabalhos que foram conduzi

dos, duas�·alternativas básicas, isto é, a cultura em solos 

ácidos (tanto em casa de vegetação corno em parcelas no cam

po) e em solução nutritiva, têm sido muito utilizadas como 

métodos de "screening" para determinar tolerância ao Al. 

Em solos ácidos, vários níveis de calcário são 

aplicados para estabelecer diferentes valores de pH, obten

do-se assim diferentes níveis de saturação de Al. No entan

to, esta metodologia possui várias limitações como método de 

avaliação. Por exemplo, é muito difícil manter um mesmo ní-

vel de toxidez de Al no solo, devido a mudanças � .qu1m1cas 

contínuas que ocorrem no sistema do solo, e consequentemente 

as concentrações de Al não podem ser repetidas de experimen

to para experimento ou de local para local. Além da toxici

dade de Al,também pode existir em solos ácidos toxicidade de 

Mn e Fe, tornando-se às vezes difícil de separar os efeitos 

destes elementos com toxicidade de Al. 
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Outro fator que limita o uso do solo no pro

cesso de avaliação é a dificuldade de se observar o cresci

mento das raízes, que é o parâmetro mais importante para 

diagnosticar a toxicidade de Al, (KERRIDGE et alii, 1971 e 

MOORE, 1976). 

Diversos pesquisadores utilizaram solo para 

avaliar a tolerância diferencial de plantas à toxidez de Al 

(FOY et alii, 1965a; FOY et alii, 1967a; FOY et alii, 1967b; 

ARi'\1IGER, 1968; SLOTMAKER e ARZADLM, 1969; SARTAIN e KAMPRATH, 

1977; MUZILII et aLi'i, 1978; MELLO et alii, 1980; SILVA, 

1982). Entretanto, devido as limitações que este método tem 

apresentado, os trabalhos iniciais de melhoramento tem sido 

realizados mais a nível de condições controladas. 

A avaliação em solução nutritiva é mais preci 

sa, pois as variáveis são mais facilmente controladas e per

mite o estudo de um grande número de genótipos ao mesmo tem

po, possibilitando a observação de um dos primeiros efeitos 

de toxidez de Al, que é a inibição do crescimento radicular. 

KERRIDGE et alh'. (197l)enfatizaram o uso da 

solução nutritiva como uma técnica rápida e reproduzível em 

"screening" de plantas para toler�ncia ao Al. Além disso, 

segundo esses autores, este método é Útil em estudos genéti

cos, pois possibilita distinguir claramente os diferentes 

graus de tolerância. 
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As principais desvantage ns deste método são o 

gasto excessivo de água destilada e o cuidado para manter o 

pH da solução baixo (menor que 4,5), pois acima deste nível 

o Al pode precipitar-se e deixar de ser tóxico às plantas.

A avaliação da reação das plantas à toxidez 

de Al em solução nutritiva tem sido extensivamente utilizada 

por vários pesquisadores: FOY e BROWN, 1964; FOY et alii, 

1969; HERRIDGE et alii, 1971; REID et ali?'., 1971; HOWELER e 

CADAVID, 1976; MUGWIRA et alii, 1978; LEITE, 1978; NOGUEIRA, 

1979; FAG�RIA e ZIMMERMANN, 1979; CUTRIM, 1979; HERNANI, 

1980; OLIVERIA, 1980; YAMADA, 1980; FURLANI e CLARK, 1981; 

MAGNAVACA, 1982; MALUF, 19 84). 

A utilização de solução nutritiva tem mostra

do bons resultados, além de ser rápida e de fácil execução. 

A resposta de variedades de cevada ao Al em 

solução nutritiva e em solo ácidos, tanto em casa de vegeta

ção como em parcelas de campo, tem mostrado uma boa concor

dância (Mac-LEOD e JACKSON, 1967; REID et alii, 1971). 

Diversos trabalhos com solução nutritiva con

firmaram as respostas obtidas em solos ácidos ., em condições 

de campo, como foi obervado por FOY et alii (1969), HOWELER 

e CADAVID (1976) ., REID (1976), e HANSON e KAMPRATH (1979). 



.39. 

Há grande variabilidade de tipos de solução, 

de técnicas e de equipamentos utilizados. 

Um procedimento mais comum é a utilização de 

recipientes de polietileno com bandejas perfuradas em sua 

superfície, contendo orifícios onde as plantas ficam suspen

sas. 

Um outro procedimento adotado é a utilização 

de areia de rio. Neste técnica, as sementes são plantadas 

em recipientes contendo areia lavada de rio, previamente se

ca e irrigada periodicamente com solução nutritiva, contendo 

determinadas concentrações de Al. Esta técnica é mais econo 

mica devido a menor quantidade de solução empregada. GAR

CIA et alii (1979) empregaram esta técnica para avaliar a to 

lerância ao Al em diversos genótipos de milho. De acordo 

com os autores, linhagens que foram selecionadas em solução 

nutritiva comportaram-se de maneira idêntica em cultura com 

areia. 

Existem outras técnicas mais versáteis e tam

bém seguras, para avaliar tolerância ao Al em diversas espé

cies plantas. Tais técnicas têm sido desenvolvidas, con

siderando a facilidade do controle do pH, simplicidade para 

manuseio e rapidez para avaliação. 

Uma delas é o método da solução nutritiva em 
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papel absorvente. Essa técnica foi utilizada por KONZAK et

alii (1976) para avaliar a tolerância em trigo; cevada, ar

roz, sorgo e soja. O método baseia-se no crescimento da 

planta em solução nutritiva em papel absorvente. As semen

tes, neste caso .f são colocadas nos bordos superiores de uma 

dupla camada de papel absorvente saturado com a solução nu

tritiva. Urna segunda camada de papel é posta sobre as semen 

tes, e o papel é enrolado formando um tipo de "boneco de pa

pel" que é então colocado verticalmente num suporte de poli� 

tileno. EKistem dois tipos de suportes que sao utilizados 

para o desenvolvimento das plantas e são chamados de "lucite 

holders" e "rag doll" (KONZAK et a Ui 1 1976; POLLE, 1978a). 

Recentemente, os pesquisadores vem empregando 

a técnica de cultura de tecid�s para obter variedades tole

rantes a altos níveis de Al. Grupos de células de diversos 

órgãos das plantas são cultivadas asséticamente em meio lí

quido ou sólido, contendo relativamente alto nível de auxina 

e uma concentração padronizada de ions e vitaminas. A comp2 

sição do meio é ajustada para permitir a proliferação das 

células até tornar-se uma massa de células não diferencia-

das $ denominada calos. Todas as células são genéticamente 

idênticas pois originaram-se de uma mesma planta. Entretan 

to mutação espontânea ocorre em tecidos em cultura, ou a ta

xa de mutação pode ser aumentada através dos processos de 

indução existentes. Genótipos tolerantes poderão ser sele-
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cionados através da exposição de calos a um aumento gradual 

-

da concentração de Al. Os calos mutantes tolerantes sao se-

lecionados 1 pois sua divisão celular não é afetada. 

Esta metodologia deve ser adotada quando se 

trata de uma espécie altamente sensível à toxidez de Al, e a 

tolerância genética dentro dela é baixa ou inexistente. Es-

te método foi empregado com muito sucesso por MEREDITH 

(1978a). Esse autor demonstrou que diferenças na tolerância 

ao Al em tomate foram expressas em calos cultivados em 200 e 

400 µM de Al. MEREDITH (1978b) também selecionou variantes 

de células de tomate tolerantes ao Al, por submeter os calos 

a 200 µM de Al durante vários meses. A origem ?ªs variantes 

foi atribuída a mutação gênica. 

As principais características avaliadas na se 

leção de plantas tolerantes ao Al são as de raíz (comprimen

to, nfimero e peso seco), e da parte aérea (altura e peso se

co). Muitas vezes, as análises do teor de minerais, princi

palmente de P nos diferentes Õrgãos das plantas, são utiliza 

das corno parâmetros na identificação de tolerância ao Al. 

Entretanto, diversos pesquisadores tem observado que as ca

racterísticas do sistema radicular são mais correlacionadas 

com a toxidez de Al (KERRIDGE et a?'!'.'!'., 1971; REID et aZii,

1971; ANDREW et alii, 1973; LEITE, 1978; HOWELER e CADAVID, 

1976; MUGWIRA et al-z'.1'., 1978; HERNANI, 1979; CUTRIM, 1979; 
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GARCIA et alii, 1979; MAGNAVACA, 1982). 

O comprimento relativo das raízes, que é obt2:_ 

do pela divisão do comprimento da raiz em solução nutritiva 

com Al pelo comprimento da raíz em solução nutritiva sem Al, 

tem sido utilizado quando o crescimento radicular na 

eia de Al varia substancialmente de uma variedade para 

ausen-

ou-

tra. Este parâmetro teve boa correspondência com resultados 

obtidos no campo (LAFEVER et al,1'.-1:, 1977; HOWELER e CADAVID, 

1976). 

POLLE et alii (1978a) e POLLE et alii (1978b) 

utilizaram um outro parâmetro para avaliar a tolerância ao 

Al em trigo. Este baseia-se na habilidade de coloração pela 

hematoxilina, das extremidades das raízes de plântulas jo

vens expostas a urna solução nutritiva contendo Al, por pou

cas horas. O padrão de coloração é calibrado com variedades 

sabidamente tolerantes ao Al. O padrão de coloração desen-

volvido pelas raízes de trigo correlacionou-se muito bem com 

o nível de tolerância ao Al, estimado pelo comprimento da 

raíz e julgamento no campo. 
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3, MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Genõt,pos 

Foram utilizados 91 genótipos , brasileiros 

de arroz de sequeiro (Ohyza �a��va L.) oriundos do Centro Na 

cional de Pesquisa de Arroz e Feijão (CNPAF) da Empresa Era-

sileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e do Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC), que serão mencionadas a se-

guir: 

1 - Bico Ganga 8 - Pratão Precoce 15 - IAC-1246

2 - Guaíra 9 - Pratão 16 - IAC-1131

3 - Dourado Precoce 10 - Matão 17 - IAC-120

4 - 4 Meses 11 - Fernandez 18 - IAC-47

5 - Guedes 12 - Iguape Redondo 19 - IAC-5032

6 - Catalão 13 - IAC-5544 20 - IPSL-462

7 - Amarelão 14 - IAC-25 21 - IPSL-970



22 IPSL-2060 

23 - IPSL-270 

24 - IPSL-165 

25 - Kinka BC 

26 - Linha 24-59 

27 H 10/V7 

28 KT-29 

29 - AUS-75 

30 - AUS-8 

31 - AUS-61 

32 - DV-88 

33 - HBJ-Boro II 

34 - IPSL-1869 

35 - IPSL-162 

36 - IPSL-1070 

37 - IPSL-469

38 IPSL-2270 

47 - Procópio 

48 - Santa América 

49 - Guapinha 

50 - Brejeiro 

51 - Caqui 

52 - Corte 

53 - Agulha Branco 

54 - Ourinho 

55 - Bico Preto 

56 - Palha Murcha 

57 - Canela de Aço 

58 - Agulh�o 

59 - Batatais 

60 - Zebú 

61 - Cartuna 

62 - E-425 

63 - PI-160-638 
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72 - IAC Médio 

73 - Prata 

74 - Mangaba 

75 - Enche Tulha 

76 - Lageado

77 - Pérola x Pratão

78 - Mimoso 

79 - Híbrido C-12 

80 - Tres Potes

81 - Pingo de Ouro

82 - Cateto Seda

83 - Bico Roxo

84 - cÚtião Branco

85 - Rechoro

86 .,.. Mogi

87 - Serra Azul

88 - Bacaba-2

39 Iguapão 64 - Preto Cultivado 89 - Branquinho 

40 -

41 

Iguape 

IAC-416 

65 - Agulha Esav 

66 - IPSL-1770 

42 Montanha Liso 67 - Patna.i-6 

43 .. Nuglin-24 68 - B-9-34-8

44 - IPSL-2070 69 - IPSL-163

45 - P-69-205 70 - IAC-66-5154

46 - Bacaba-1 71 - IPSL-362

90 - Jaguari 

91 - Paraíba 
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3. 2. Equipamentos

Utilizar@n-se 10 tanques de plástico com cap� 

cidade de 32 litros, tendo nos bordos superiores as dimen

sões de 55 x 35,5 cm e profundidade de 16,5 cm. As laterais 

foram pintadas externamente de preto para evitar o desenvol

vimento de algas na soluç�o nutritiva. 

Para manter as plantas suspensas na solução 

nutritiva, utilizaram-se bandejas de isopor de 2,5 cm de es

pessura, removíveis e encaixáveis na superfície dos tanques, 

contendo 135 orifícios igualmente espaçados com 1,5 cm de 

diâmetro. Na face inferior de cada bandeja, foi costurada 

uma tela de "nylon" de malhas largas, para proporcionar um 

iciente suporte para as sementes. 

Cada tanque recebeu aeração através de um tubo 

de plástico, sustentado no fundo do tanque por um suporte de 

louça. Este sistema estava conectado a um compressor de ar. 

Um relógio de tempo ligava e desligava o compressor a cada 

30 minutos. Este sistema proporcionou uma aeração suficien 

te, para um bom desenvolvimento das plantas e também uma cir

culação adequada da solução nutritiva, que resultou em pH e 

uma temperatura uniforme para todos os tangues. 
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3.3. Solução nutritiva 

A solução nutritiva utilizada foi a n9 2 de

HOAGLAND e ARNON (1950), modificada em relação a concentra

çao de fosfato de amônio monobásico (NH4H2Po4) reduzida a 

0,5 M, para evitar precipitação de Al. A solução nutritiva

foi preparada com a seguinte composição (MALAVOLTA, 1975):

composição: 

ml/litro de soluç�o nutritiva 

NH
4

H
2

Po
4 

KNO
3 

1 M 

Ca(NO
3

)
2 

0,5 M 

1 M ... ,li . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ..  . 

MgSO 4°7H
2

o l M •••.•..••••••••••• _ ••

Solução de micronutrientes ...... . 

Fe-EDTA 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

A solução de micronutrientes teve a seguinte 

g/Zitro d'água 

H 
3

BO 
3 

•••••• •• • • •• •. •••••••• •••• ••

MnCl 2• 4H20 •••.•.......••.••••.•..

Znso4• 7H2
0 ••..••.••..••••••••••••

CuSO 4
• 5H

2
0 •••••••••••••••••••••••

H2MoO 4
. H

2
O ..................... , .

2 I 86 

1,81 

0,22 

0,08 

O .,02 

Estes sais foram dissolvidos separadamente e 
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em seguida misturados com volume completado para l litro, com 

água destilada. 

A solução de Fe-EDTA foi preparada dissolven

do-se em 700 ml de água destilada 26,1 g de EDTA ácido, 268 

ml de NaOH lN e 24,9 g de Feso4.7H20; arejou-se por uma noi

te no escuro (embrulhar em papel alumínio) e completou o vo

lume a 1 litro. 

A solução nutritiva foi preparada com agua 

destilada:' Foram utilizadas cinco concentrações de Al (O, 

15, 30, 45 e 60 ppm) adicionado na solução na forma de clore 

to de aluminio hexahidratado �AlC1
2

.6H
2

0). 

O pH da solução nutritiva foi ajustado ini

cialmente para 4,0 com solução lN de H2so 4 ou NaOH. O fósfo

ro e o pH das soluções foram mantidos baixos para minimizar 

a precipitação do Al, que deixaria de ser tóxico. 

O nível da solução nutritiva foi mantido cons 

tante no decorrer do experimento com a adição de água desti

làda quando necessário. 

3.4. Procedimento experimental 

Os experimentos foram conduzidos em casa-de

-vegetação do Setor de Radiogenética do Centro de Energua Nu 
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clear na Agricultura (CENA) 1 Universidade de são Paulo, em 

Piracicaba ;- durante o período de 19 81 a .1982. 

O delineamento experimental utilizado foi se

melhante ao inteiramente casualizado, sendo que cada concen

tração de Al (O; 15, 30, 45 e 60 ppm) foi considerada um ex-

perimento isolado, contendo 91 tratamentos e três 

ções, utilizando-se 10 plantas por parcela. 

repeti-

As sementes sofreram uma assepsia superfi-

cial, atrav'és de uma solução de hipoclori to de sódio a 10%, 

e a seguir foram semeadas diretamente nos orifícios indivi

duais das bandejas. Após a germinação, efetuou-se um des

baste deixando apenas 10 plantas por parcela. Ápós 21 dias 

de crescimento nas soluções nutritivas, as plantas foram co

letadas e realizadas as seguintes mensurações: 

a. Altura de plantas em cm (medida tomada do

colo da planta ã extremidade da folha mais alta). 

b. Comprimento máximo de raíz em cm (medida 

tomada do colo da planta à extremidade da raíz mais compri

da). 

e. Peso da mat�ria seca das raízes em g (as 

raízes foram lavadas com água destilada e colocadas em saco 
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o de papel perfurado em estufa a 70 C até obter peso constan-

te). 

d. Peso da matéria seca da parte aérea em g

(medida tomada ap6s secagem do material em estufa a 10
°

c até

obter peso constante) . 

3.5. Procedimento estatísticos 

Os procedimentos estatísticos foram os mesmos

para todos os caracteres avaliados. Inicialmente foi feita

�ma análise de variância individual para cada concentração

de Al. Em seguida, obtiveram-se as análises conjuntas das 5

concentrações. O modelo matemático considerado foi: 

onde: 

y ijk == m + V. 
l 

+ e .  + (v x c) .. + e .. k
J lJ lJ 

Y. 'k = média observada da variedade i na concentração jlJ 

e na repetição k; 

m = média geral do caráter; 

v. = efeito genético da variedade i;
l 

e = efeito da concentração j; 
j 
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(v x c) .. = efeito da interação da variedade i com a lJ 

concentração j; 

= efeito residual associado as parcelas. 

Considerando o efeito de variedades como fixo 

e o de concentrações aleatório, observa-se na Tabela 1 o es

quema geral para a análise de variância conjunta, ao nível 

de médias de parcelas. Nesta tabela, as esperanças matemát� 

cas dos quadrados médios foram obtidos pelo método de BENNETI' 

e FRANKLIN (1963). 

TABELA 1. Esquema da análise conjunta da variância conside

rando .... se v va.r iedades, ensaia.das em r repetições e 

� concentrações de Al, e respectivas esperanças dos 

quadrados rrédios. 

Fontes de Variação GL E(QM) QM F 

Variedades ( v  J V-1 0
2 2 rcv º1 

+ r0 ➔ Q1 :Q3 e vc V 

Concentrações (c J C-1 0
2 2 

Q2 º2 :Q4 + rvo
e e 

(V-1) (C--1) 
2 2 

V X C 0 + ro Q3 Q3:Q4 e vc 

Resíduo médio c(r-1) 2 

Q4 V 

Sendo: 

v = numero de variedades 



c = numero de concentrações; 

r = numero de repetições; 

o;= variância do erro experimental; 
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= V = componente quadrático das diferenças entre vag riedades; 

o�= variância entre concentrações;

o!c = variância correspondente a interação variedades
por concentrações. 

A partir da análise de variância conjunta pa

ra cada c;siráter estimaram-se os componentes da variância da

seguinte maneira: 

V 
V rc 

Estimou-se os coeficiente de variação genéti-

ca (CVg), coeficientes de variação de ambiente (CVe) e o 1.n-

dice B, para as características avaliadas, através das se

guinte equaçoes: 

__ g_ X 100 

CV =e 

X 

o e

CV
B = __ _9_ 

CV

X 100 
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sendo: 

CV coeficiente de 
-

genética ( % ) ; = variaçao 
g 

CV coeficiente de de ambiente ( % } ; = variaçao 

✓v -- desvio padrão genotípico entre as variedades; 
g 

o = desvio padrão ambiental; 

X = média geral do caráter. 

Determinou-se também para cada caráter avalia 

do, o coeficiente de herdabilidade no sentido amplo. 

foram calcuiados baseados na seguinte fórmula: 

2sendo: º
f 

2 
:::: V + o g e

= 

2+ o vc

Eles 

Visando estabelecer as correlações c_:;enotípicas, 

fenotípicas e ambientais entre os caracteres, realizou-se as 

análises de covariância. O esquema utilizado para a análise 

da covariância entre os caracteres estudados, foi o proposto 

por STEEL e TORRIE (1960), apresentado na Tabela 2. 
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TABELA 2. Esquema da análise de covariância entre os pares 

de caracteres avaliados em v variedades ensaiadas 

em r repetições e� concentrações de Al, e respeE 

tivas esperanças cios produtos médios. 

Fonte de Variação GL E{PM) 

Variedades (V) (v-1) cov + rc cov e V

Concentrações (e) (c-1) cov + r cov + rv cove VC 

V X e (v-1).(c-1) cov + r cov 
e vc 

Resíduo médio v. e (r-1) cov e

sendo: 

v -- número de variedades; 

e = número de concentrações; 

r "'' número de repetições; 

cov - covariância genética entre variedades ao 
V 

de médias de parcelas. 

cov = covariância entre concentrações; 
e 

.e 

PM 

PM
1 

PM
2 

PM
3 

PM
4 

nível 

cov = covariância devido à interação variedades por vc 

concentração; 

cov = covariância do erro experimental. 

As corre lações genot ipicas, f enotípi cas e am

bientais entre os caracteres, foram estimadas de acordo com 
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o procedimento relatado por KEMPTHORNE (1957),

(1964) e VENCOVSKY (1969), onde: 

FALCONER 

COVF (xy)
a) rF =

xy ºF . ºF y

sendo: 

rF = coeficiente de correlação fenotípica entre dois ca
xy 

racteres x e y; 

covF(x,y) = covariância fenotípica entre dois caracteres

X e y cov = cov � cov + cov F e g vc 

o ,0F = desvio padrão fenotípico do caráter x e y respe�
y 

tivamente. 

+ o 
vc

X 

+ o e X
+ (J vc y 

+ ºe 
y

sendo: 

cov (x,y)e 

rE =' coeficiente de correlação entre caracteres x e 
xy 

y, devido a efeitos ambientais; 

cov e (x ,y) -- cavar iância ambiental entre dois caracteres x

e y; 
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0
8

, 0
8 

= desvio padrão ambiental do caráter x e y, 
X y 

respectivamente. 

covG(x,y) 
= -------

✓v .  1vgx
gy

sendo: 

rG = coeficiente de correlação genotipica entre carac
xy 

teres x e y; 

covG(x,y) = covariância g enotipica entre os caracteres x 

e y; 

✓v - desv.io padrão genotlpico do caráter x e y gy 
respectivamente. 

A covariãncia genotípica foi calculada de a

cordo com a seguinte fórmula: 

covG(x,y) =
rc 

Foi testada a significância dos coeficientes 

de correlação fenotipica, pelo teste "t" com n�2 graus de l.:!:_ 

berdade a níveis de 5 e 1% de probabilidade (PIMENTEL GOMES, 

1978). 



t = 2 
1 - r 
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✓n - 2

O procedimento estatístico, adotado para ava-

liar o comportamento dos genótipos à toxidez de Al, obede 

por ceu ao modelo de estabilidade fenotipica proposto 

EBERHART e RUSSELL (1966), utilizando-se os dados do compri

mento máximo das raízes. 

Considerou-se cada concentração de Al como um 

ambiente diferente, sendo as análises efetuadas a partir das 

médias das variedades em cada concentração. Em consequência 

disso, os quadrados médios do resíduo de cada experimento f� 

ram divididos pelo número de repetições, antes de serem in-

cluidos na análise de estabilidade. o modelo de 

adotado foi: 

regressao 

onde: Y .. = média observada da variedade i no ambiente j; 
1.J 

u. = média da variedade i em todos os ambientes;
1.

s
1 

= coeficiente de regressão que mede a resposta da 

variedade i à variação de concentração; 

I
j 

= índice ambiental obtido pela diferença entre a 

média de todas as variedades na concentração j e 

a média geral de todas as variedades em todas as 

concentrações; 

iS •• = desvio da regressão da variedade i no ambiente j; 
1.J 



[. � = erro residual associado a média. 
lJ 
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A análise de variância foi desenvolvida a PªE

tir do modelo proposto por EBERHART e RUSSELL (1966) e da ma 

neira apresentada por BONATO (1978), SANTOS (1980) e SOARES 

FILHO (1984). Esta análise permite decompor a soma de qua

drados de concentrações dentro de variedades [concentrações 

+ (concentrações x variedades)] nos efeitos lineares e des

vios da linearidade. Esses e feitos foram novamente decornpo�

tos para cada variedade, permitindo um estudo detalhado do

comportamento das mesmas. O modêlo da análise de estabilida

de é fornecido na Tabela 3.

Os coeficientes de regressao linear (b1),seus 

respectivos erros s(b.) e os coeficientes de determinação R2 

l 

foram estimados pelas seguintes expressoes: 

e 
Y .. ( 1 /v y

. j j =1 lJ 

b. -

l e .<.,. 

I ( 1 /v y -

- 1 /vc y 

1 /vc y 
) 2

c
í 

_j=1 
c
I 

y . .  (Y . 
lJ •J 

(Y -

j:,;;: 1 . j j = 1 .j 

s (b. ) = 
l 

regressao de Aesvios da 

v l ( 1 / v Y . - 1 / vc Y ) 2 

. 1 . J J = 

(V. ) • 
l "'

/ QM desvios da regressao de (Vi) 

. c 2 V I (Y . -· y ) . 1 . J 
]= 

-

) 2 
. . 
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2 
R = 

SQ efeito linear de V. 
l 

.59. 

SQ efeito linear de V. + SQ desvios de regressao de V. 
l 1 

sendo: 

Y .. = média da variedade i no ambiente j; 
lJ 

-

y . = médias de todas as variedades no ambiente j; 
• J

Y = média de todas as variedades em todos os ambien-

tes; 

v = nµ,mero de variedades; 

e =  numero de concentrações de Al; 

V = variedade i. 
l 

2 
O coeficiente de determinação R presta-se p� 

ra avaliar quanto da variação total de cada genótipo é devi-

do a efeitos lineares. Os R obtidos foram testados com ba-

se no teste "t'', visando verificar se os mesmos diferem esta 

tísticamente de zero. Para tanto, foi utilizada a seguinte 

formulação, apresentada por PIMENTEL GOMES (1978). 

t = 

que corresponde ao teste "t" com n-2 graus de liberdade. 

-

Os coeficientes de regressao linear (b.) cons
l 
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tituem fiteis indicadores da adaptabilidade de cultivares a 

anbientes particulares t além de permitirem predizer suas res

postas aos diversos estímulos de um gradiente ambiental. 

Baseados no coeficiente de regressao linear 

(b. ) da análise de estabilidade e no comportamento fenotípi-
l. 

co médio (comprimento máximo de raíz) de cada cultivar, os 

diversos genótipos foram agrupados em três categorias, ado

tando-se o seguinte critério: 

1. Tolerância baixa - Cultivares com coeficiente de regres

s�o linear estatisticamente maior que um (b > 1). Estas

-

cultivares sao adaptadas a bons arnb.ientes, eIJI ambientes

desfavoráveis, isto e, com altas concentrações de Al sua

produção é baixa, a medida que as condições de 

melhoram sua produção aumenta notoriamente.

ambiente

2. Toler&ncia m5dia - Cultivares com coeficientes de regres-

são linear estatísticamente igual a um (b = 1). Estas

cultivares possuem adaptabilidade média a altas concentra

ções de Al.

3. ToZerância alta - Cultivares com coeficientes de regres

são linear estatísticamente diferente de um e muito próx!_

mo a zero (b � O). Estas cultivares não sofrem altera-



.61. 

ções muito significativas nas diversas concentrações de 

Al, e se sua média fenotipica for estatisticamente supe

rior a média geral, tem-se uma variedade específica para 

ambientes com toxidez de Al. 
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4, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Comportamento m�dio dos caracteres 

Os efeitos das diferentes concentrações de Al 

no desenvolvimento das raízes, dos 91 genótipos brasilei-

ros de arroz de sequeiro, são a presentados na Tabela 4. O 

efeito prejudicial do Al é claramente evidenciado em 

genótipos tais como Pratão Precoce, AUS-·75 e AUS-8 entre 

outros, pela severa redução no comprimento das raízes. Ob

serva-se que o comprimento máximo diminuiu,nestes casos, com 

o aumento das concentrações de Al.

O principal efeito da toxidez de Al foi a ini 

bição do sistema radicular das plantas, o qual pode ser vi-

sualizado logo nos primeiros dias de experimentação. As raí 

zes afetadas não se desenvolveram normalmente tornando-se 

qrossas e sem as finas ramificacões, e suas 
- � 

extremidades 



apresentaram o típico aspecto de corais. Não foi 

do efeito t6xico do Al na germinação das sementes. 
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observa-

A análise da Tabela 4 ainda mostra que houve 

pouca variabilidade entre os genótipos, para o carater corrpr_! 

mento máximo de raiz na ausência de Al, sendo que os efeitos 

para variedades na análise individual não foram significati

vos, indicando que este caráter pode ser utilizado para avaliar a tQ 

lerância dos genótipos nas diferentes concentrações de Al. 

Os tratamentos com Al reduziram de modo geral 

o peso da matãria seca das raízes, como pode ser observado 

na Tabela 5. Contudo algumas plantas desenvolvidas na pre

sença de Al, apresentaram peso superior do que aquelas desen 

volvidas na ausência deste. Uma prová vel explicação para e� 

te fato, seria o engrossamento das raízes na presença de Al, 

o que proporcionou um aumento de peso em relação as 

normais, desenvolvidas na ausência de Al. 

raízes 

De acordo com os esclarecimentos feitos anterior 

mente, pode-se verificar que este caráter comumente utiliza

do para avaliar tolerância diferencial ã toxidez de Al, nao 

manifesta fielmente o efeito da toxidez de Al, o que leva muitas 

vezes o melhorista a julgamentos errôneos da tolerância. 

O desenvolvimento da parte aerea foi menos a

fetado pelo Al, em cornparaçco com o desenvolvimento do sistema 
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radicular, como pode ser observado na Tabela 6. Resultados 

semelhantes foram observados em trigo por FOY et alii (1974} 

e LEITE (1978) que justificaram o fato de ser o Al comumente 

mais prejudicial ao desenvolvimento do sistema radicular do 

que à parte aérea e que a disponibilidade de água e nutrien

tes 1 principalmente Ca e P, s�o menos limitantes em solução 

nutritiva do que em solos. Assim, um sistema radicular redu 

zido ou pouco funcional pode manter um bom desenvolvimento 

da parte aérea. 
- - -

Portanto a altura de plantas nao e um para-

metro muit6 eficiente para avaliar toler�ncia diferencial ao 

Al em solução nutritiva. 

Os sintomas visuais, caracteristLcos da toxi

dez de Al, ou seja o amarelecimento das plantas foram obser

vados em algumas variedades, quando submetidas a concentra

ções de 60 ppm de Al. 

De modo geral., houve urna redução no peso da 

matéria seca da parte aérea, na presença de Al, conforme se 

verifica na Tabela 7. Analisando esta tabela,observa-se que 

o peso seco da parte a�rea sofreu uma redução significativa

sob 60 ppm de Al, em comparação com os níveis menos elevados 

de elemento. 

Em todas as características avaliadas, foram 

observados os efeitos prejudiciais do Al, mas respostas pos.!_ 
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tivas de algumas cultivares na presença de Al em relação a 

testemunha foram observadas. 

Algumas variedades produziram maior quantida-

de de matéria seca na presença de Al em relação a testemunha 

(O ppm). O estímulo do crescimento na presença de Al é difí 

cil de se explicar. FOY (1974) relata que este estímulo e 

devido ao aumento da solubilidade e disponibilidade de Fe no 

meio de crescimento, resultante da hidr6lise de Al e pH mais 

baixo. Outros pesquisadores também relataram os efeitos be

néficos da-pequena quantidade de Al no meio de crescimento 

(HACKET, 1962; THAWORWONG e DIEST, 1974; HOWELER e CADAVID, 

1976; KONZAK et alii, 1976; FAG�RIA e ZIMMERMANN, 1979; NO

GUEIRA, 19 79). 

4.2. Anãlise da variância 

Um resumo da análise conjunta de variância, 

para os quatro caracteres estudados, encontra-se na Tabela 

8. Observa-se que para todos os caracteres avaliados, houve

alta significância para o efeito de variedades ao nível de 

1% de probabilidade, o que indica a existência de considerá

vel variabilidade genética entre as mesmas para a tolerância 

à toxidez de Al. Observa-se também que houve diferenças si� 

nificativas entre níveis de Al e para a interação variedades 

x concentrações, indicando que há resposta diferencial das 
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variedades a níveis crescentes de Al. 

4.3. Variabilidade genética 

As estimativas dos coeficientes de variação 

genética e dos coeficientes de variação de ambiente estão 

apresentados na Tabela 9. Observa-se que o maior coeficien

te de variação genética ocorreu para o peso da matéria seca 

da parte aerea e o menor para a altura de plantas. De um mo 

do geral pede-se considerar que existe variação genética en-

tre os genótipos para todas as características 

das. 

considera-

Um parâmetro bastante interessante para ser 

observado nesta mesma tabela é o coeficiente B, o qual nos 

fornece uma indicação da variabilidade genética de um cara-

ter sem a influ�ncia da média geral do mesmo. Os maiores ín 

dices se referem aos caracteres que apresentaram proporcio

nalmente maior variação genética e menor variação ambiental. 

As estimativas da herdabilidade no sentido arn 

plo, estão apresentadas na Tabela 10. Observa-se que a

maior estimativa foi o caráter comprimento máximo de raiz 

(0,1758) e a menor para o peso da mat�ria seca das raízes 

(0,0323). De maneira geral, houve uma concordáncia 

feita entre estas estimativas e os coeficientes 

per

B es-
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timados anteriormente. 

Estes resultados mais uma vez indicam que a 

grande variabilidade existente entre os gcn6tipos 

do aos efeitos genéticos e não ambientais. 

é devi-

4.4. Correlações fenotTpicas, genotípicas e de ambiente 

Os coeficientes de correlações genotí.picas, 

fenotipicas e de ambientes foram obtidos a partir dos produ-

tos médios das análises de covariância entre os caracteres 

avaliados. Os produtos médios obtidos sao apresentados na 

'I'abela 11 . 

As estimativas das correlações genotipicas 

(r), fenotipicas (rf) e de ambientes (r) estão apresenta-
g e 

das na Tabela 12. Analisando esta tabela,observa-se que to-

dos os coeficientes de correlação genotipica foram positivos 

e diferentes de zero, indicando que estes caracteres correla 

cionam-se geneticamente. 

Os valores das correlações fenotípicas encon

tradas, apesar de baixos,foram altamente significativos. Es 

ta situação e urna consequência do grande número de pares de 

observações usadas na computação destas estimativas, causan

do elevação do número de graus de liberdade e conseguenteme� 



te diminuindo o valor mínimo significativo. O maior 
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valor 

econtrado 0,3480 foi para 0 comprimento máximo de raíz e al-

tura de planta. Este resultado encontrado é devido 

ao fato dos dados serem tomados em plantas com 21 dias de 

idade, justamente no período em que ocorre maior desenvolvi

mento das raízes, o que proporciona um rápido crescimento 

inicial da planta, ocasionando portanto uma alta correlação 

entre estes dois caracteres avaliados. Estas correlações são 

apenas fenotípicas e podem estar mascaradas pelos efeitos am 

bientais. 

Os coeficientes de correlação de ambiente fo

ram todos positivos e diferentes de zero, evidenciando a in

fluência do ambiente na correlação destes caracteres. 

Para o caso onde existe correlação fenotípica 

alta e correlação de ambiente também alta, não se pode afir

mar que estes dois caracteres se correlacionam geneticamente, 

corno acontece com o comprimento máximo da raíz e altura de 

planta. 

Procurando identificar a característica que 

melhor se correlaciona com a toxidez de Al, foi estimada a 

correlação fenotípica média (�f) entre as mesmas duas a 

duas. Como podemos observar na Tabela 13, a maior estimati-

va de rf foi obtido para o comprimento máximo de raiz 
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(0,7761), sugerindo que esta característica pode ser utiliza 

da com certa precisão para avaliar a tolerância à toxidez de 

Al, uma vez que em média ela apresenta boa correlação com as 

outras. Em função deste fato, a reação dos genótipos a toxi 

dez de Al será avaliada com base nesta característica. 

4 . 5 . D e t e rm i n a ç ã o d a me l h o r e o n e e n t r a ç ã o p a r a II s e r e e n i n g 11 

Para determinar a concentração de Al que me

lhor descriminou os genótipos em estudo, determinou-se os 

coeficientes de variação genét�ca (CV), os coeficientes deg 

variação ambiental (CV) e o Índice B. Estes garâmetros fo 
e 

ram estimados em função das concentrações de Al estudadas,p� 

ra o caráter comprimento máximo de raiz, que foi considerado 

o caráter que melhor avalia a tolerância ao Al em arroz. Os

resultados podem ser observados na Tabela 14 que ainda apre-

senta a média experimental geral. Observa-se que a média e� 

perimental apresenta uma tendência a decrescer a medida que 

as concentrações de Al aumentam. A concentração de 45 ppm 

de Al e a que apresenta o maior coeficiente de variação gené 

tica 1 o menor coeficiente de variação ambiental e o maior íg 

dice B. Disto se deduz que esta concentração é a que me-

lhor descriminou os genótipos em estudo, podendo portanto 

ser usada como n.Ível padrão para avaliar a tolerância de ge

nótipos de arroz de sequeiro à toxidez de Al. 
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4.6. Caracterização dos 

ções ã toxidez de Al 

genõtipos ou0nto as suas rea-

Os resultados da análise conjunta de variân

cia, para o caráter comprimento máximo de raíz (Tabela 8), 

evidenciaram a existência de diferenças altamente significa

tivas para a interação variedades x concentrações, indicando 

haver um comportamento diferencial dos 

rentes níveis de Al. 

genótipos aos dife-

Tendo em vista estes resultados, foi efetuado 

o estudo da estabilidade fenotipica que permite predizer com

mais detalhes o comportamento de cada variedade. 

A análise da estabilidade apresentada na Tabe 

la 15, revelou que a maior parte da variação devida a concen 

tração dentro de variedades é explicada pela regressão li-

near. A variância dos efeitos lineares foi 600,92 vezes 

maior que a dos desvios de regressão reunidos. Esta grande 

parte da variação explicada pela regressão linear, correspo� 

deu a um coeficiente de determinação (R
2
) da ordem de 68,31% 

calculado com base na soma de quadrados. Trabalhos conduzi

dos com soja (BONATO, 1978), feijão (HERNANI, 1980; SANTOS, 

1980); trigo (LEITE, 1978) e citros (SOARES, 1984) consti-

tuem igualmente exemplos de que a variação de 

a flutuações ambientais, pode ser explicada 

de linearidade. 

variedades 

através 
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A interação variedades x concentrações (li-

near) revelou a existência de diferenças genéticas entre os 

91 genótipos avaliados quanto a seus comportamentos line� 

res, frente as concentrações de Al estudadas, o que signifi

ca,em outras palavras, que seus coeficientes de regressão l! 

near (b.) não foram semelhantes. 
1 

Desta maneira os coeficien 

tes de regressão linear (b. ) constituew- se nos parametros 
l 

mais 

úteis para diferenciar a adaptação destas variedades à toxi

dez de Al. 

As variedades estudadas também apresentaram 

diferenças genéticas significativas para suas respostas nao 

lineares , frente aos níveis de Al, indicando h�ver diferen

ças entre as mesmas quanto a predição de seus comportamentos 

e..m determinadas concentrações. 

Pelo fato das variedades diferirem quanto aos 

seus comportamentos linear e não linear, os efeitos devidos 

a concentração (linear), interação de variedades x concentra 

ções (linear) e também a variância dos desvios de regressao, 

foram decompostos nos efeitos linear e não linear para cada

variedade (segunda parte da Tabela 15). Essa 

permite avaliar a resposta de cada variedade às 

decomposição 

diferentes 

concentrações de Al, em termos de regressão linear 

desvios. 

e seus 

Pode-se observar que nem todas as variedades 



apresentaram respostas significativas para o efeito linear. 

Essas respostas foram avaliadas, usando-se o quociente (tes

te F) entre as variâncias do efeito linear e não linear de 

cada variedade. O menor quociente (0,0286) foi apresentado 

pela variedade Guaíra e o maior (225,9096) pela variedade 

Batatais. Estes quocientes concordaram com os coeficientes 

de determinação (R
2

) obtido para cada variedade, os quais v�

riaram de 0,94% a 98,7% (Tabela 16). Esses limites corres-

pondero respectivamente as mesmas variedades mencionadas ante 

riormente para a resposta ao efeito linear. 

-

Na Tabela 15, observa-se ainda a nao signifi-

cância para os desvios de regressão linear para,79 varieda

des (87%). As cultivares Guedes, Catalão, Guapinha e Baca

ba-2, apresentaram desvios intermediários, sendo significat� 

vos apenas ao nível de 5% de probabilidade. As demais varie 

dades Amarelão, Pratão Precoce, AUS-61, HBJ-Boro II, Procó

pio, Bico Preto, Patnai-6 e Rechoro, exibiram desvios da re

gressão significativos ao nível de 1% de probabilidade. 

Os coeficientes de regressão linear (b.) apre 
l 

-

sentados na Tabela 16, variaram de -0,16 na variedade IPSL-

2070 até 2,67 na variedade Patnai-6 1 o que mostra uma tole

rância diferencial das variedades à toxidez de Al. 

EBERHART e RUSSELL (1966) consideram uma cul

tivar estável quando apresenta o coeficiente de regressão li 
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near igual a unidade (b = 1) e variância dos desvios de re

gressão nula (s2 a = O), associados a uma média fenotípica al 

ta. De acordo com este conceito, uma variedade estável 

aquela que apresenta respostas crescentes à medida que as 

condições de ambiente melhoram $ além de apresentarem compor

tamentos previsível. 

Quando o coeficiente de regressao linear de 

uma variedade é superior a unidade (b > 1), indica uma eleva 

da sensibilidade a mudanças de ambientes. Isto significa 

que esta variedade responde positivamente a melhoria das con 

dições ambientais, indicando maior especificidade na adapta

çao a ambientes de alta produtividade, mas o sey desenvolvi

mento pode tornar-se bastante prejudicado em ambientes desfa 

voráveis, como aqueles com alta toxidez de Al. Por outro la 

do quando o coeficiente de regressão linear é inferior� uni 

dade (b < 1) 1 indica baixa sensibilidade à troca de ambien

tes e maior especificidade na adaptação a ambientes de baixa 

produtividade, e esta variedade não responde satisfatoriameg 

te as melhorias das condições ambientais 1 calagern por exem-

plo, mas também não sofre prejuízos sérios em ambientes des

favoráveis. 

Dentro destas colocações, é fácil perceber que 

o coeficiente de regressão linear é útil para indicar a que

tipos de ambientes se adapta uma determinada cultivar. 
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A variância dos desvios da reta de regressao 

2 � A 

(s d) e o parametro que avalia a estabilidade de resposta as 

várias condições ambientais. Os elevados desvios da lineari 

dade revelam que o comportamento de uma cultivar sofre gran-

des oscilações em torno da resposta esperada nos diversos 

ambientes. O ideal seria uma variedade com um comportamento 

previsível, possuindo uma pequena variância dos desvios; is

to é urna variedade que em condições ambientais semelhantes , 

tenha também um desenvolvimento similar. 

No presente estudo, o que se deseja são aquelas 

variedades que tenham boa adaptação aos ambientes desfavorá-

veis, isto é, ambientes com toxidez de Al. Isto significa 

que a cultivar deve possuir um coeficiente de regressão li

near menor que a unidade (b < 1), desvios de regressão tão 

pequenos quantos possíveis (s
2

a = O) e médias do comprimen

to máximo de raíz altas, o que implica em um bom desenvolvi

mento do sistema radicular, que consequentemente correspond� 

ra a um alto potencial produtivo. 

Adotando este critério para avaliar a tolerân 

eia diferencial dos 91 genótipos brasileiros de arroz de 

sequeiro ã toxidez de Al, observa-se na Figura l a relação 

entre médias do comprimento máximo de raíz e coeficientes de 

regressio linear (b.) das variedades, submetidas a cinco con 
l 

centrações diferentes de Al. As linhas verticais são um des 
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vio padrão acima e abaixo da média geral (X) e as linhas ho-

rizontais são um desvio padrão acima e abaixo do coeficiente 

de regressão médio (b = 1). Todas as estimativas de variân

cia dos desvios de regressão diferentes de zero são simboli

zadas por * 

Com base nos coeficientes de regressao linear 

{b1), nas médias do comprimento máximo de raíz e consideran

do a zonificação feita na Figura l para interpretação destes 

parâmetros, os diversos genotípos foram agrupados em três 

categorias de acordo com sua tolerância a altos níveis de 

Al. 

14 genótipos 

To Zerância baixa -- Observa-se na' Figura l que 

, correspondendo cerca de 15,4% do total ava-

liado, apresentaram coeficiente de regressao linear supe-

rior à unidade (b > 1). Estas variedades estão localizadas 

na regiao l do gráfico da Figura 1, e são específicas para 

ambientes sem toxidez de Al. Em ambientes com altas concen

trações de Al, seu desenvolvimento é extremamente prejudica-
� 

' 

do e sua produtividade é baixa, e a medida que as concentra-

-

çoes diminuem seu desenvolvimento melhora notoriamente. 

Na Figura 2, apresenta-se a linha de regres

São {Índice ambiental x médias do comprimento de raíz) para 

os genótipos AUS�75 (n9 29); AUS-8 (n9 30) e Preto Culti-

vado (n9 64) 1 que comportaram-se como sensíveis à toxidez de 
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avaliados. Observa-Al, em relação aos outros genótipos 

-se nesta figura que estes genótipos tiveram seu desenvol 

vimento sempre abaixo da linha média, em ambientes com altos 

níveis de Al. O ponto de encontro de suas linhas de regres

sao com a linha média indica aproximadamente o índice ambien 

tal em que seus desenvolvimentos passam a ser maior que a 

midia. Dai em diante segue afastando-se cada vez mais acima 

da média F melhorando cada vez mais seu desenvolvimento, a 

medida que os níveis de Al decrescem. 

Tolerancia midia - Analisando a mesma Figura 

1., observa-se que 62 genótipos, correspondendo cerca de 

68,1% do total avaliado, tiveram seus coeficientes de regre� 

são linear estatísticamente igual a unidade (b = 1). Estes 

genótipos possuem urna adaptabilidade média a ambientes 

com toxidez de Al e estão localizados na região 2 do gráfico 

da Figura 1. Gen6tipos com médias fenotipicas superiores 
-

' 

a média geral (X} possuem capacidade geral de adaptação. Na 

gura 3, é apresentada a linha de regressão dos gen6ti-

pos B-9-34--8 (n9 68), IAC-25 (n9 14), Prat�o (n9 9) e

IAC-120 (n9 17). Analisando esta figura, observa-se que os 

genótipos com médias fenotípicas inferiores a média ge-

ral 2 tem sua linha de regressão sempre abaixo da média em 

todos os Índices ambientais. Genótipos com médias iguais 

a média geral, como o IAC-25, por exemplo, tem suas linhas 
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de regressão sempre acima ou abaixo da linha média , porém 

sempre próximo a ela. Por sua vez, os genótipos com mé-

dias superiores a média geral como o s  IAC-120 e Pratão tem 

suas linhas de regressao sempre acima da média , 

sua capacidade geral de adaptação . 

indicando 

mostra que 15 

Tolerância alta - A análise da Figura 1 ainda 

genótipos , cerca de 16,5% do total avalia-

do, tiveram seu coeficiente de regressao linear menor que a 

unidade e �uito próximo a zero (b � O). Eles são bem adap

tados a ambientes com alta toxidez de Al, e estão localiza

das na região 3 do gráfico da Figura 1. Na Figura 4 é apr� 

sentada a linha de regressão dos genótipos IÁC Médio (n9 

72), Guaíra (n9 2), IAC-1246 (n9 15) e Paraíba (n9 91). Nes 

ta figura,observa-se que em Índices ambientais baixos (ní

veis de Al elevados) suas linhas de regressão estão acima da 

média, nos níveis inferiores estão abaixo dela. O ponto de 

encontro das duas retas indica até em que nível de Al sua 

produção é superior. 

Na Figura 5 sao apresentadas as linhas de re-

gressao dos genótipos �AC-1246 (n9 15); IAC-25 (n9 14) e 

Preto Cultivado (n9 64) de tolerância alta, média e baixa, 

respectivamente, a ambiente como toxidez de Al. Observa-se 

que, em ambientes com alta saturação de Al (Índice ambien-

tais baixos), o genótipo com tolerância alta tem seu de-
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senvolvimento superior aos demais, a medida que os níveis de 

Al decrescem os demais genótipos passam a ter um desenvo.;!._ 

vimento superior a ela. Esses resultados evidenciam a nes-

cessidade de se desenvolverem variedades adaptadas a 

ambiente específico. 

cada 

Na Tabela 17 é apresentado um resumo do com

portamento dos 91 genótipos brasileiros de arroz de sequei 

ro à toxidez de Al. Devemos lembrar porém que a avaliação 

da tolerância à toxidez de Al foL realizada em termos compa-

rativcs, dentro do conjunto de genótipos em estudo. 

Os resul tadcs aq:ui apresentados confirmam mais 

uma vez as diferenças genéticas existentes entre variedades 

de arraz·à toxidez de Al, conforme foi observado por HOWELER 

e CADAVID (1976), KONZAK et aLi,'. (1976), FAG�RIA e ZIMMER

MA.L'\JN (1979), CUTRIM (1980), SILVA (1982) e NELSON (1983}. 

Os genótipos melhorados desenvolvi dos pelo 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) como IAC-1246, IAC-

1131 1 IAC-25, IAC-5544, IAC-5032, IAC-120 e IAC-47 parecem 

tolerar muito bem a toxidez de Al, pois seus coeficientes 

de regressão linear foram próximos ou inferiores a unidade, 

os desvios de regressão não diferiram estatisticamente de ze 

ro e suas médias fenotípicas sempre ficaram em torno da mé--: 

dia geral. Esses resultados confirmaram os já obtidos ante-

ormente no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados 



. 79. 

(CPAC) EMBRAPA (1976), que recomendam as variedades IAC-25 , 

IAC-1246 e IAC-47 para as condiç6es de cerrado, devido apre

sentarem capacidade produtiva satisfatória em presença de Al 

t6xico e alto poder de absorção de fósforo do solo. Resulta 

dos semelhantes foram obtidos em solução nutritiva por FURL� 

- -

NI (1982) (comunicação pessoal). Esses resultados porem nao 

concordaram com os obtidos por FAGtRIA e ZIMMERMANN (1979) 

onde classificaram estas variedades como de tolerância baixa 

à toxidez de Al. Uma explicação possível para esta discar-

dância e que estes autores classificaram as cultivares basea 

dos no grau da equação de regressão, e admitiram como de to

lerância baixa as cultivares com equação de regressão de pr! 

rneiro grau negativas, entretanto os mesmos não Jevaram em 

consideração a declividade da x·eta, não observando os dife

rentes valores do coeficiente de regressão obtidos, para as 

diferentes cultivares avaliadas. 

As variedades IAC-25 resultante do cruzamen-

to dos progenitores Dourado Precoce e IAC-1246, e IAC-47 pr� 

veniente do cruzamento dos progenitores IAC-1246 e IAC-1391, 

cl�ssificadas como de toler�nc ia rn�dia ao Al no presente es

tudo, provavelmente adquiriram os genes de tolerância do pr� 

genitor comum a ambas IAC-1246, que comportou-se como de to

lerância alta no presente estudo, 

As variedades IAC-5544 e IAC�5032 comporta ... 
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ram-se como medianamente tolerantes à toxidez de Al, possuin 

do os mesmos valores para o coeficiente de regressão linear 

(b = 0,74), sendo que ambas são originárias da hibridação dos 

progenitores Pérola e Pratão, que possuem uma tolerância me

dia à toxidez de Al. Já o genótipo Pérola x Pratão (n9 77), 

desenvolvida pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) ,co� 

portou-se como de tolerância alta à toxidez de Al. 

Estes resultados sugerem que a tolerância a 

toxidez de Al é provavelmente controlada por poucos 

com dominância parcial, associada a poligenes, que 

tuem componentes poligênicos reguladores dos genes 

pais. 

genes 

consti

�rinci-

Pelos resultados obtidos no presente estudo, 

fica evidente a necessidade dos programas de melhoramento g� 

néticos serem conduzidos nos locais onde as variedades serao 

cultivadas, e que os melhoristas brasileiros dispõe de exce

lentes genótipos para seus programas de melhoramento de ar

roz de sequeiro à toxidez de Al. 
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5. CONCLUSÕES

Dos resultados obtidos no presente trabalho p� 

de-se concluir que: 

- A metodologia empregada mostrou-se

para avaliar a tolerância diferencial dos genótipos 

leiros de arroz de sequeiro à toÀ�dez de Al. 

eficaz 

brasi 

- Em altas concentrações foi observado o efei

to t6xico do Al, para todas as caracterísLicas consideradas. 

- O comprimento mâximo de raíz foi a caracte

rística que mostrou maior correlação com.a toxidez de Al em 

arroz de sequeiro. 

- A concentração de 45 ppm de Al foi conside

rada como nível padrão para discriminar a tolerância diferen 
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cial dos genótipos de arroz. 

- Os noventa e um gen6tipos brasileiros de 

arroz de sequeiro avaliados, diferiram marcadamente em sua 

tolerância a altos níveis de Al. A maioria deles, 62 varie

dades, correspondendo a 68,1% do total avaliado comportaram

-se como de tolerância média, 14 genótipos, 15,4% compor

taram-se como de tolerância baixa e os 15 restantes, 16,5% do 

total como altamente tolerantes à toxidez de Al. 

- Os genótipos IPSL-2070, Guaíra, IAC-1246, 

Pérola x Pratão e Paraíba foram os mais tolerantes à toxidez 

de Al, enquanto que AUS-75 1 AUS-8, AUS-61, Patnai-6 e Recho

ro foram os mais sensíveis ao referido elemento., 
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TABELAS 



A 4 __;::,:, · 1 / d · t - , d TABEL . Resultados n1e,uios -- o comprimen o maximo e

.110. 

raiz 

(cm), obtidos para os noventa e um genótipos 

brasileiros de arroz de sequeiro, submeti dos a cin 

co concentrações diferentes de Al. Piracicaba., 

1981/1982. 

Variedades 

l. Bico Ganga

2. Guaíra

3. Dourad6 Precoce

4. 4 Meses

:�. Guedes 

6. Catalão

7. Amarelão

8. Pratão Precoce

9. Pratão

10. Matão

11. Fernandez

12. Iguape Redondo

13 .. IAC--5544 

14. IAC·-2 5

15,. IAC-1246 

16. IAC-1131

17. IAC-120

18. IAC-47

o 

22,06 

16,81 

24,61 

22,60 

20,35 

24,33 

22,63 

22,62 

21,88 

17,41 

19,40 

19,80 

19,47 

18,80 

18,37 

21,13 

2 3, 2 6 

19,43 

Concentração de Al (pprn) 

15 

18,12 

16,17 

20,93 

17,87 

22,10 

20,07 

15,87 

23,47 

20,41 

19,77 

14,22 

17 ,6 3 

19,50 

17,48 

20,03 

lh,95 

18,89 

16,53 

30 

17,05 

19, O 8 

17,19 

17,94 

18,50 

17.05 

16,68 

18,90 

18,60 

15,01 

19,30 

18,37 

18,92 

19,11 

17,12 

18,08 

21,36 

19,27 

45 

18,70 

16,48 

21,08 

19,05 

18,57 

14,45 

17,40 

20,21 

19,33 

15,73 

18,72 

18,31 

20,05 

18,77 

18,11 

17,30 

17,37 

18,20 

60 

15,94 

16,56 

15,45 

15,47 

11,00 

14,50 

13,27 

7,80 

13,87 

13,22 

15,52 

15,22 

15,17 

15,07 

16,48 

17,20 

17,89 

13,57 

- continua -
17 M�dias de 30 observaç6es (3 repetiç6es x 10 plantas por 

parcela). 
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TABELA 4. (continuação) 

Variedades Concentração de Al (ppm) 

o 15 30 45 60 

19. IAC-5032 20,06 15 164 17,93 19,48 15,03 

20. IPSL-462 18,75 17;75 18,52 17,97 13,80 

21. IPSL-970 22,78 16 ·' 20 19,22 18,97 17,90 

22. IPSL-2060 20, 17 19,65 19,72 15,65 16,80 

23. IPSL-270 22,65 18,47 21,05 18,61 15,02 

2 4. IPSL-16.5 22,90 17,10 17,44 19,61 15,03 

2 5. Kinka BC 19,73 17,98 15,78 18,39 13,80 

26. Linha 24-59 19, 10 16,53 17,08 13,56 10,73 

27. H 10/V7 18,36 18,27 20,08 18,70 14,18 

28. KT-29 20,39 18,62 18,70 19,87 17,40 

29. AUS-75 20,06 14,60 12,19 10,85 7,11 

30. AUS-8 20,03 16,77 12,92 11,74 8 / 97 

31. AUS-61 18,73 18,90 17,25 11,51 9,37 

32. DV-88 22,00 20,02 17,38 18,12 14,92 

33. HBJ Boro II 17,77 19,07 18,19 11,93 10,77 

34. IPSI-1869 17,93 18,87 17,07 18,18 12,38 

35. IPSL-162 19;40 16,80 19,32 18,12 14,62 

36. IPSL-1070 21,27 18,32 17,57 17,78 15,30 

37. IPSL-469 20,43 15,73 19,86 16,45 14,13 

38. IPSL-2270 22,73 18,55 19,25 19,50 15,72 

39. Iguapão 16,69 17,47 15,56 17,68 14,55 

- continua -
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TABELA 4. (continuação) 

Variedades 
Concentração de Al (ppm) 

o 15 30 45 60 

40. Iguape 19,14 19,45 18,97 19,52 15,35 

41. IAC-416 19,37 15,58 15,99 17,27 15,88 

42. Montanha Liso 25,30 20,05 17,77 20,42 15,47 

43. Nuglin-24 20,36 19,25 19,47 19, 80 16,20 

44. IPSL-2070 14,90 17,29 18,92 18,00 16,32 

45. P-96-20-5 23 1 77 18,67 18,25 16,21 16,70 

46. Bacaba-1 18,08 19,20 18,85 19,23 15,60 

47. Procópio 23,15 18,10 14,48 19,46 17,03 

48. Santa América 16,68 2-7,89 18,30 18,57 13,28 

49 .. Guapinha 17,03 1 7,83 17,67 20,05 13,02 

50. Brejeiro 17,69 1 7,02 16,77 15,91 13,82 

51. Caqui 18,55 18,03 16,82 16,20 12,07 

52. Corte 18,55 15,50 18,87 19,36 13,82 

53. Agulha Branco 22,07 19,10 20,68 18,12 18,26 

54. Ourinho 20,50 19,19 17,45 19,59 17,74 

55. Bico Preto 20,90 21,28 17,33 12,20 14,43 

56. Palha Murcha 17,92 18,85 19,29 17,39 15,90 

57. Canela de Aço 19,13 18,04 19,17 18,89 13,70 

58. Agulhão 19,96 18,54 16,31 17,33 16,08 

59. Batatais 22,08 19,90 19,93 19,02 15,31 

- continua -
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TABELA 4. (continuação) 

Concentrações de Al (ppm) 
Variedades 

15 30 45 60 

60. Zebú 20,08 18,85 16,12 19,72 11,43 

61. Cartuna 25,04 19,30 18,47 19, 14 15,29 

62. E-425 23,51 18,53 18,90 18,41 16,30 

63. PI-160-638 22,89 17,92 14,06 15,89 12,50 

64. Preto Cultivado 24,05 16,98 19,75 19, 19 13,03 

65. Agulha Esav 19,41 18, 9 7 18,11 16 ,61 14,47 

66. IPSL-1770 18,15 17,70 17,52 16, 92 14,74 

67. Patnai-6 20,41 18,60 13,96 7,43 5,03 

6 8. B-9--34-8 18,34 13, 6 5 12,68 12,39 9,67 

69. IPSL-163 19,38 2.7,53 16,37 16,60 15,20 

70. IAC-66-5154 24,32 1a,67 19,30 19 ,21 16,67 

71. IPSL-362 22,18 16,76 18,36 18,51 14,82 

7 2. IAC médio 16,83 16,77 16,63 15,22 14,07 

73. Prata 18,45 18,24 15,35 17,73 14,61 

74. Mangaba 19,8�> 16,72 19,33 19, 21 16, 37 

75. Enche Tulha 22,55 17,88 19,05 18,61 14,02 

76. Lageado 19,72 17,60 19, 68 19 ,99 13,94 

77. Perola x Pratão 19, 43 20,26 17,87 20,03 17,37 

78. Mimoso 20,25 17,29 19,68 17,17 14,77 

79. Híbrido C-12 22,77 19,55 19,67 17,61 13,44 

- continua -



TABELA 4. (continuação) 

Variedades 

80. Três Potes

81. Pingo de Ouro

82. Cateto Seda

83. Bico Roxo

84. Cutião Branco

85. Rechoro

86. Mogi

87. Serra Azul

88. Bacaba-2

89. Branquinho

90. Jaguari

91. Paraíba

Médias 

DMS - Tukey 5% 

Con cen tração 

19,17 

17,75 

22,80 

19,43 

22,10 

23,20 

21,9 8 

20,82 

15,37 

20,27 

21,30 

20,70 

20,37 

9,20 

15 

17,12 

17,59 

20,07 

18,43 

20,44 

17,33 

16,95 

18,73 

18,69 

16,73 

18,83 

18,45 

18,17 

8,57 

de Al 

30 

19,89 

16,01 

19,75 

19,68 

18,52 

12,88 

17,75 

17,03 

18,56 

16,28 

16,00 

18,83 

17,83 

6,88 

(ppm) 

45 

14,12 

17,45 

19,82 

19,78 

18,39 

8,61 

15,88 

18,87 

19,41 

13,40 

15,94 

20,10 

17,49 

6,81 

. 114. 

60 

12,67 

14,92 

14,93 

16,43 

15,65 

6,73 

13,93 

13,46 

15,17 

10,90 

13,63 

17,57 

11,81 



. 115. 

TABELA 5. Resultados n-édios -1 / do peso da matéria seca das rai-

zes (g), obtidos p ara os n oventa e um genótipos 

brasileiros de arroz de seque iro, submetidos a ci� 

co concentrações diferentes de Al. 

1981/1982. 

de Al 

P iracicaba, 

(ppm) 
Variedades 

Concentração 

15 30 45 60 

l. Bico Ganga 0,0132 0 1 0072 0,0122 0,0081 0,0060 

2. Gua ira 0,0034 0,0141 0,0129 0,0075 0,0056 

3 . Do urado Precoce 0,0108 0,0087 0,0113 0,0087 0,0077 

4. 4 Meses 0,0111 0,0057 0,0101 0,0031 0,0099 

5. Guedes 0,0073 0,0107 0,0150 0,0082 0,0042 

6. Catalão O, 0109 0,0047 0,0101 0,0077 0,0088 

7. Amarelão 0,0056 0 ., 0090 0,0100 0,0079 0,0072 

8. Pratão Precoce 0,0076 0,0076 0,0150 0,0082 0,0067 

9. Pratão 0,0072 0,0048 0,0123 0,0072 0,0079 

10. Matão 0 ., 0074 O , O O 86 0,0126 0,0067 0,0067 

11. Fernandes 0,0075 0,0045 0,0131 0,0077 0,0075 

12. Iguape Redondo 0,0092 0,0061 0,0076 0,0091 0,0093 

13. IAC-5544 0,0070 0,0057 0,0132 0,0100 0,0089 

14. IAC-25 0,0113 0,0038 0,0151 0,0101 0,0060 

15. IAC-1246 0,0089 0,0112 0,0097 0,0092 0,0084 

16. IAC-1131 0,0094 0,0047 0,0093 0,0094 0,0078 

17. IAC-120 0,0115 0,0069 0,0101 0,0059 0,0069 

- continu a -
1/ Médias de 30 observações ( 3 repetições X 10 plantas por 

parcela} 



.116. 

TABELA 5. (contínuação) 

Variedades Concentração de Al (ppm) 

o 15 30 45 60 

18. IAC-47 0;0149 0,0042 0 ., 0090 0,0083 0,0088 

19. IAC-5032 0,0104 0 ., 0042 0,0092 0,0074 0,0108 

20. IPSL-462 0,0041 0,0089 0,0112 0,0086 0,0079 

21. IPSL-970 0,0120 0,0075 0,0099 0,0078 0,0082 

22. IPSL-2060 0,0112 0,0046 0;0079 0,0080 0,0023 

2 3. IPSL-270 0,0108 0,0074 0,0102 0,0088 0,0070 

24. IPSL-165 0,0072 0 ., 0086 0,0144 0,0101 0,0097 

25. Kinka BC 0,0080 0,0120 0,0069 0,0034 0,0049 

26. Linha 24-59 0,0088 0,0038 0,0084 O·, 00 7 4 0,0063 

27. H 10/V7 0,0107 0,0070 0,0171 0,0076 0,0082 

28. KT-29 0,0144 0,0102 0,0124 0,0101 0,0077 

29. AUS-75 0,0078 0,0067 0,0068 0,0058 0,0044 

30. AUS-8 O, O 12 3 0,0062 0,0067 0,0091 0,0097 

31. AUS-61 0,0107 0,0111 0,0059 0,0092 0,0079 

32. DV-88 0,0079 0,0058 0,0129 0,0084 0,0080 

33. HBJ-Boro II 0,0067 0,0095 0,0093 0,0062 0,0055 

34. IPSL-1869 0;0085 0,0081 0,0071 0,0077 0,0084 

35. IPSL-162 0,0078 0,0104 0,0072 0,0082 0,0094 

36. IPSL-1070 0,0086 0,0059 0,0082 0,0032 0,0076 

37. IPSL-469 O, O 10 l 0,0062 0,0063 0,0086 0,0089 

38. IPSL-2270 0,0091 0,0069 0,0078 0,0044 0,0064 

- continua -



.117. 

TABELA 5. (continuação) 

Concentração de Al (ppm) 
Variedades 

15 30 45 60 

39. Iguapão 0,0125 0,0062 0,0051 0,0089 0,0075 

40. Iguape 0
_, 0052 0,0048 0 ., 0099 0,0094 0,0072 

41. IAC-416 0,0075 0,0081 0,0168 0,0079 0,0088 

42. Montanha Liso 0,0098 0,0053 0,0060 0,0105 0,0077 

43. Nuglin-24 0,0066 0,0066 0,0059 0,0093 0,0056 

44. IPSL-2-070 0,0061 0,0052 0,0098 0,0082 0,0094 

45. P-69-205 0,0058 0,0104 0,0069 0,0087 0,0075 

46. Bacaba-1 0,0099 0,0079 0
1

0089 0,0088 0,0091 

47. Procópio 0,0101 0,0086 0,0096 0�0089 0,0090 

48. Santa Ainérica 0,0063 0,0073 0,0113 0,0034 0,0077 

49. Guapinha O, O 101 0,0059 0,0116 0,0098 0,0082 

50. Brejeiro 0,0118 0,0042 0,0047 0,0090 0,0086 

51. Caqui 0,0087 0,0102 0,0085 0,0074 0,0083 

52. Corte 0,0079 0,0065 0,0074 0,0082 0,0088 

53. Agulha Branco 0,0118 0,0055 0,0094 0,0079 0,0089 

54. Ourinho 0,0058 0,0071 0,0069 0,0089 0,0082 

55. Bico Preto 0,0105 0,0081 0,0077 0,0092 0 I 009 2 

56. '.Palha Murcha 0,0108 0,0050 0,0078 0,0059 0,0082 

5 7. Canela de Aço O, O 10 5 0,0082 0,0078 0,0099 0,0077 

58. Agulhão 0,0057 0,0092 0,0099 0,0099 0,0081 

59. Batatais 0,0095 0,0053 0,0104 0,0103 O,OC97 

- continua -



.118. 

TABELA 5. (continuação) 

Concentração de Al (ppm) 
Variedades 

o 15 30 45 60 

60. Zebú 0,0094 0,0038 0,0063 0,0084 0,0069 

61. Cartuna 0,0118 0,0073 0,0079 0,0081 0 ., 0084 

62. E-425 0,0133 0,0159 0,0073 0,0090 0,0093 

63. PI-160-638 0,0094 0,0088 0,0065 0,0097 0,0093 

64. Preto Cultivado 0,0049 0 ., 0062 0,0037 0,0086 0 1 0079 

65. Agulha Ezav 0,0072 0,0043 0,0092 0,0087 0,0088 

66. IPSL-1770 0,0063 0,0056 0,0061 0,0093 0,0084 

67. Patnai-6 0,0118 0,0047 0,0074 0,0094 0,0086 

68. B-9-34-·8 0,0082 0,0042 0,0075 0,0099 0,0082 

69. IPSL-163 0,0076 0,0069 0,0077 0,0116 0,0088 

70. IAC-66-5154 0,0114 0,0054 0,0091 0,0069 0,0079 

71. IPSL-362 0,0081 0,0043 0,0099 0,0069 0,0086 

72. IAC-médio 0,0069 0,0046 0,0084 0,0061 0,0092 

73. Prata 0,0083 0,0034 0,0101 0,0085 0,0109 

74. Mangaba 0,0106 0,0070 0,0071 0,0083 0,0090 

75. En�che Tulha 0,0088 0,0056 0,0080 0,0091 0,0073 

76. Lageado 0 1 0113 0,0079 0,0081 0,0093 0,0087 

77. Pérola x Pratão 0,0064 0,0089 0,0104 0,0087 0,0099 

78. Minoso 0,0072 0,0028 0,0104 0,0074 0,0069 

79. Híbrido C-12 0,0115 0,0064 0,0107 0,0086 0,0089 

- continua -



.119. 

TABELA 5. (continuação). 

Variedades 

80. Tres Potes

81. Pingo de ouro

82. Cateto Seda

83. Rico Roxo

84. Cutião Branco

85. Rechorq,

86. Mogi

87. Serra Azul

88. Bacaba-2

89. Branquinho

90. Jaquari

91. Paraíba

Médias 

DMS - Tuckey 5% 

Concentração de Al (ppm) 

15 30 45 60 

0,0063 0,0083 0,0078 0,0081 0,0077 

0,0067 0 1 0065 0,0045 0,0096 0,0059 

0,0075 0 ., 0062 0,0098 0,0096 0,0071 

0,0076 0,0097 0,0032 0,0088 0,0065 

0,0109 0,0078 0,0105 0,0084 0,0092 

0,0102 0,0043 0,0072 0,0084 0,0096 

0,0092 0,0071 0,0105 0,0081 0,0078 

0,0088 0,0066 0,0081 0,0085 0,0077 

0,0108 0,0078 0,0063 0,0097 0,0086 

0,0077 0,0082 0,0074 0,0075 0,0072 

0,0098 0 ., 0053 0,0083 0,0094 0,0077 

0,0091 0,0107 0,0083 0,0098 0,0081 

0,0090 0,0070 0,0091 0,0083 0,0079 

0,0167 0,0073 0,0077 0,0051 0,0058 



.120. 

TABELA 6. Resultados rrédios ]_/ da altura da planta (cm) , obti-

dos para os noventa e um genótipos brasileiros 

de arroz de sequeiro, submetidos a cinco concentra 

ções diferentes de Al. Piracicaba, 1981/1982. 

Variedades 

1. Bico Ganga

2. Guaíra

3. Dourado Precoce

4. 4 Meses

5. Guedes

6. Catalão

7. Amarelão

8. Pratão Precoce

9. Pratão

1 O. Ma tão 

11. Fernandes

12. Iguape R edondo

13. IAC-5544

14. IAC-25

1 5 . IAC-1 2 4 6 

1 6 . IAC-11 31 

17. IAC-120

18. IAC-47

o 

Concentraçoes de Al 
(ppm) 

15 30 45 60 

29,49 24,95 32,73 31,41 20,86 

27,35 27,90 29,24 29,87 26,69 

36,72 28,71 27,24 33,57 23,85 

34,03 26,40 28,05 32,22 26,97 

38,38 28,69 27,95 34,45 27,58 

37,70 29,92 27,72 36,81 21,67 

33,66 28,85 26,59 29,45 22,88 

35,00 30,63 32,37 34,10 22,97 

38,53 29,63 31,63 35,50 26,93 

32,58 27,28 25,51 35,90 24,00 

29,77 26,42 30,52 33,27 23,57 

29,02 23,32 30,10 29,81 28,25 

31,00 30,43 31,97 31,11 24,28 

30,40 28,37 31,43 33,35 25,27 

30,56 22,24 33,07 30,62 27,13 

28,32 26,51 29,70 30,80 28,33 

37,18 29,37 34,27 31,87 24,96 

35,20 25,55 34,17 31,97 26,08 

- continua -

li Médias de 30 observações (3 repetições x 10 plantas por pa�
cela) 



.121. 

TABELA 6. (continuação) 

Concentraçoes de Al 
Variedades ( eem)

15 30 45 60 

1 9 • IAC.-5032 33 
I 1 0 26,42 32,33 32,27 2Ll,29 

20. IPSL.,...4.62 33,51 30,00 33,47 34,87 25,73 

21. IPSL.,...970 33, 1 O 24,98 33,98 30,58 24,91 

22. IPSL.,.,2060 30,44 24,74 38,87 31 , 24 25,05 

23. IPSL-270 31 , 3 2 23,35 32,68 28,54 34,39 

24. IPSL.-.l65 29,95 26,33 33,37 31,76 24,83 

25. Kinka BC 27,19 26,09 31,33 28,27 21,08 

26. Linha 24,,--59 35,17 26,33 31,12 31, 69 26,90 

27. H 10/V7 28,87 28,68 32,97 31,40 23,24 

28. K'l'.-,2 9 36, 4 9 27,82 31,30 33,79 27,97 

29. Aus .... 75 29,35 26,22 24,27 28,50 17,52 

30. Aus'""8 30,52 27,45 34,93 36,48 19,80 

31. Aus..-61 33,46 30,83 30,53 31,92 21 , 31 

32. DV""88 34,22 26r77 32,37 30,59 24,35 

33.HBJ Boro II 37,02 26,05 32,89 34,60 25, 11 

34. IPSL-1869 30,03 29,53 25,18 32,17 22,50 

35. IPSL-162 34, 00 26,77 32,60 31, 33 23,67 

36. IPSL,,...1070 38,00 30,00 28,69 34,21 26,37 

37. IPSL-469 32, 1 O 29,20 3 1 , 1 1 29,65 25,40 

38. IPSL,...,2270 35,32 27,47 33,00 30,60 27,87 

39. Iguapão 35, 11 29,35 27,65 33,63 26,70 

- continua .,...



.122. 

TABELA 6. (continuação) 

Concentrações de Al 
Variedades ( m) 

o 15 30 45 60 

40. Iguape 31,77 26,62 32,07 30,02 20,11 

41. IAC,,...416 35,09 30,27 29,40 28,73 27,41 

42. Montanha Liso 36,99 28,71 36,53 35, 14 30,61 

43. Nuglin ... 24 35,06 27,60 34,57 31, 33 24,53 

44. IPSL-2070 33,77 25,83 34,63 31 , 08 23,79 

45. P-69 .... 2-05 34,47 23,86 30,27 34,52 25,56 

46. Bacaba-1 31, 05 25,68 29,67 33,35 26, 1 O 

47. Procópio 35,37 26,62 34,98 33,37 27,27 

48. Santa América 32,00 26,89 33,73 32,85 22,09 

49. Guapinha 34,27 30,12 31, 92 32,23 22,86 

50. Brejeiro 30,84 28,90 28,73 29,74 24,74 

51 . Caqui 36,50 24,97 39,88 37,73 24,33 

52. Corte 35,15 29,30 29,70 32,90 26,30 

53. Agulha Branco 34, 9 3 26,83 32,67 31 , 75 25,73 

54. Ourinho 34,77 27,07 30,52 33,97 27,04 

55. Bico Preto 32,89 25,17 32,30 29,35 22,58 

56. Palha Murcha 27,54 25,56 33,60 27,06 21,43 

57. Canela de Aço 30,45 28,02 28,12 30,04 20,68 

58. Agulhão 28,91 29,17 31;58 32,93 25,97 

59. Batatais 30,90 27,12 28,53 31 , 24 22,95 

60. Zebú 29,77 22,61 26,63 30,31 17,84 

- continua -



.123. 

TABELA 6. (continuação) 

Variedades Concentrações de Al 
<:e:em) 

10 30 45 60 

61. Cartuna 28,02 25,94 27,88 33,99 22,24 

62. E.,..425 32,85 27,87 29,65 29,75 22,93 

63. PI .... 160"'638 34, 91 31,18 36,55 39,91 26,85 

64. Preto Cultivado 31,68 25,97 30,15 35,85 23,95 

65. Agulha Esav 30,62 27,12 31,23 37,10 26,37 

66. IPSL.,,...1770 30,83 27,97 31, 20 31,76 20,56 

67. Patnai ... 6 36,82 32,52 32,80 35,20 23,38 

68. B�9- 34-8 26,69 27,59 27,48 28,71 20,27 

69. IPSL ..... 163 32,70 23,38 31,53 36,34 25,93 

70. IAC-66""'5154 35,CO 27,32 30,85 35,88 24,22 

71. IPSL-362 35,00 28,36 29,77 35,91 27,15 

72. IAC médio 28,74 27,30 27,20 28,27 25,90 

73. Prata 31 , 83 20,57 24,53 30,90 25,38 

74. Mangaba 35,63 26,55 30,88 32,32 25,93 

75. Enche Tulha 37,10 29,47 35,50 37,55 25,80 

76. Lageado 33,87 24, 14 34,57 32,46 24,17 

77. Perola x Pratão 32 ,2 4 27,55 29,87 35,05 25,42 

78. Mimoso 32,48 26,04 35,23 34,73 25,87 

79. Híbrido c .... ·12 32,27 27,37 31 , 64 33,37 23,55 

80. Tres Potes 34,07 27,38 47,00 29,75 24,00 

81. Pingo de Ouro 26,29 22,69 24,76 27,01 24,27 

- continua .... 



TABELA 6. (continuação) 

Variedades 

82. Cateto Seda

83. Bico Roxo

84. Cutião Branco

85. Rechoro

86. Mogi

87. Serra Azul

88. Bacaba-2

89, Branquinho 

90. Jaguari

91. Paraíba

Médias 

DMS � Tuckey � 5% 

.124. 

Concentrações de AI 

<E:em) 
10 30 45 60 

32,67 24,67 36,53 35,09 26,87 

34,87 25,28 32,02 34, 15 26,38 

32,05 28,31 27,73 29,48 25,02 

28,85 23,22 27,93 31, 8 7 18,40 

33,28 29,91 32,20 28,13 23,12 

36,37 29,71 33,07 34,90 24,69 

27,82 26,37 32,40 34,07 24,73 

29,50 34,20 28,55 29,57 20,54 

31,33 25,37 29,93 27,42 19,97 

34,28 28, 15 32,55 33,91 25,90 

32,72 27,21 31,29 32,35 24,51 

15,99 13,42 12,02 10,56 21,14 



.125. 

TABELA 7. Resultados médios Jj do peso da matéria seca da par-

te aérea (g), obtidos para noventa e um genóti-

pos brasileiros de arroz de sequeiro submeti dos a 

cinco concentraçbes diferentes de Al. Piracicaba 

1981/1982. 

Variedades Concentrações de Al (ppm)

o 15 30 45 60 

1. Bico Ganga 0,0927 0,0211 0,0473 0,0299 0,0326 

2. Guaíra � 0,0315 0,0192 0,0419 0,0261 0,0321 

3. Dourado Precoce 0,0497 0,0294 0,0299 0,0342 0,0437

4. 4 Meses 0,0452 0,0186 0,0325 0,0343 0,0334 

5. Guedes 0,0489 0,0267 0,0486 0,0468 0,0299 

6. Catalão 0,0405 0,0340 0,0288 0,0512 0,0262 

7. Amarelão 0,0329 0,0254 0,0404 0,0242 0,0262 

8. Pratão Precoce 0,0423 0,0256 0,0469 0,0375 0,0296 

9. Pratão 0,0421 0,0312 0,0463 0,0320 0,0325 

10. Matão 0,0303 0,0179 0,0379 0,0357 0,0403 

11. Fernandes 0,0269 0,0204 0,0415 0,0407 0,0459 

12. Iguape Redondo 0,0310 0,0247 0,0460 0,0276 0,0247 

13. IAC-5544 0,0341 0,0233 0,0509 0,0380 0,0286 

14. IAC-25 0,0336 0,0239 0,0331 0,0307 0,0199 

15. IAC-1246 0,0356 0,0253 0,0434 0,0438 0,0276 

16. IAC-1131 0,0303 0,0186 0,0426 0,0309 0,0281 

17. IAC-120 0,0421 0,0276 0,0629 0,0398 0,0319 

- continua -

]} Médias de 30 observações (3 repetições X 10 plantas por 
parcela). 



.126. 

TABELA 7. (continuação). 

Concentrações de Al tppm) 
Variedades 

15 30 45 60 

18. IAC-47 0,0380 0,0188 0,0445 0,0349 0,0301 

19. IAC-5032 0,0345 0,0204 0,0459 0,0352 0,0348 

20. IPSL-462 0,0289 0,0215 0,0437 0,0400 0,0232 

21. IPSL-970 0,0427 0,0206 0,0455 0,0368 0,0197 

22. IPSL-2060 0,0314 0,0326 0,0454 0,0364 0,0212 

23. IPSL-ê70 0,0290 0,0294 0,0536 0,0335 0,0217 

24. IPSL-165 0,0304 0,0214 0,0435 0,0349 0,0207 

25. Kinka BC 0,0217 0,0179 0,0277 0,0345 0,0197 

26. Linha-24-59 0,0388 0,0185 0,0352 0,0329 0,0173 

27. H 10/V7 0,0408 0,0294 0,0232 0,0263 0,0223 

28. KT-29 0,0335 0,0293 0,0369 0,0355 0,0199 

29. AUS-75 0,0249 0,0275 0,0244 0,0341 0,0199 

30. AUS-8 0,0387 0,0277 0,0349 0,0387 0,0188 

31. AUS-61 0,0365 0,0310 0,0352 0,0321 0,0199 

32. DV-88 0,0506 0,0306 0,0518 0,0336 0,0184 

33. HBJ-Boro II 0,0299 0,0174 0,0437 0,0271 0,0247 

34. IPSL-1869 0,0253 0,0285 0,0239 0,0417 0,0257 

35. IPSL-162 0,0328 0,0252 0,0541 0,0403 0,0321 

36. IPSL-1070 0,0366 0,0174 0,0320 0,0336 0,0297 

37. IPSL-469 0,0352 0,0304 0,0266 0,0343 0,0348 

38. IPSL-2270 0,0385 0,0235 0,0456 0,0263 0,0138 

- continua -



. l27 .. 

TABELA 7. (continuação). 

Variedades "orr,ç,T'+-��cõ0 s '- ..,..._,,_._A,,;,\.,..._,_ c_,,:, - de Jü (ppn)

o ' - 30 t.:: 60 �.., . .., 

39. Iguapão 0 A 0438 0,0191 0 ., 0471 0 ., 0359 0,0298 

40. Iguape 0 ., 0374 0,0355 0,0329 0,0354 0,0285 

41. IAC-416 0,0239 0,0264 0,0322 0,0351 0,0268 

42. Montanha Liso 0 ., 0478 0,0436 0,0257 0,0369 0,0339 

43. Nuglin-24 0,0472 0 ., 0299 0 _,
0561 0,0419 0,0202 

44. IPSL-2070 0,0421 0,0261 0,0542 0,0382 0,0231 
., 

45. P-69-205 0,0484 0,0303 0,0452 0,0377 0,0342 

46. Bacaba-1 0,0429 0,0239 0,0446 0,0445 0,0266 

47. Procópio 0,0507 G,0336 0,0473 0,0317 0,0356 

48. Santa América 0,0410 0,0262 0,0474 0,0425 O, O 19 3 

49. Guapinha 0 ., 0379 0,0270 0,0584 0,0419 0,0234 

50. Brejeiro 0,0387 0,0160 0,0355 0,0275 0,0280 

51. Caqui 0,0445 0,0313 0,0547 0,0481 0,0309 

52. Corte 0,0389 0,0245 0,0549 0,0379 0,0312 

53. Agulha Branco O, 043 9 0,0336 0,0546 0,0242 0,0317 

54. Ourinho 0 ,, 0505 0,0383 0,0425 0,0373 0,0274 

55. Bico Preto 0,0368 0,0292 0,0465 0,0341 0,0263 

56. Palha Murcha 0,0158 0,0262 0,0346 0,0263 0,0278 

57. Canela de Aço 0,0367 0,0269 0,0375 0,0316 0,0315 

58. Agulhâo 0,0289 0,0259 0,0454 0,0472 0,0279 

59. :Satatais 0,0372 0,0241 0,0395 0,0390 0,0182 

- continua -



. 128. 

TABELA 7. (continuação). 

Variedades Concentração de Al (ppm) 

o 15 30 45 60 

60. Zebú 0,0269 0,0211 0,0258 0,0415 0,0342 

61. Cartuna 0,0265 0
.,
0277 0,0275 0,0361 0,0365 

62. E-425 0,0463 0,0221 0,0418 0,0385 0,0273 

63. PI-160-638 0,0345 0,0252 0,0347 0,0434 0,0296 

64. Preto Cultivado 0,0357 0,0254 0,0424 0,0424 0,0216 

65. Agulha ?sav 0,0280 0,0183 0,0497 0,0243 0,0285 

66. IPSL-1770 0,0284 0 ., 0265 0 ., 0289 0,0262 0,0235 

67. Patnai-6 0,0358 0,0282 0,0313 0,0455 0,0276 

6 8. B-9-34-8 0,0399 0,0326 0,0249 0,0470 0,0208 

69. IPSL-163 0,0365 0,0230 0,0420 0,0431 0,0251 

70. IAC-66-5154 0,0525 0,0145 0,0413 0,0273 0,0576 

71. IPSL-362 0,0417 0,0166 0,0529 0,0413 0,0292 

72. IAC-médio 0,0322 0,0141 0,0384 0,0327 0,0271 

73. Prata 0,0365 0,0177 0,0343 0,0392 0,0561 

74. Mangaba 0,0498 0,0247 0,0354 0,0413 0,0356 

75. Enche Tulha 0,0418 0,0267 0,0396 0,0463 O ,o 451 

76. Lageado 0,0399 0,0263 0,0435 0,0465 0,0347 

77. Pérola x Pratão 0,0279 0,0286 0,0233 0,0447 0,0328 

78. Mimiso 0,0374 0,0274 0,0418 0,0344 0,0319 

79. Híbrido C-12 0,0462 0,0244 0,0446 0,0437 0,0353 

- continua -
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TABELA 7� (continuação). 

Variedades 

80. Tres Potes

81. Pingo de Ouro

82. Cateto Seda

83. Bico Roxo

84. Cutião Branco

85. Rechoro

86. Mogi

87. Serra Azul

88. Bacaba-2

89. Branquinho

90. Jaguari

91. Paraíba

Médias 

DMS-Tukey 5% 

Concentracão de. Al (pom) 

15 30 �5 60 

0,0499 0,0309 0,0407 0,0289 0,0389 

0,0327 0,0203 0,0383 0,0449 0,0403 

0,0320 0,0251 0,0515 0,0447 0,0339 

0,0341 0,0304 0,0372 0,0439 0,0317 

0,0307 0 ., 0333 0,0363 0,0399 0,0334 

0,0289 0,0245 0,0343 0,0311 0,0323 

0,0367 0,0243 0,0505 0,0280 0,0311 

0,0408 C,0259 0,0433 0,0365 0,0315 

0,0370 0,0271 0,0471 0,0467 0,0346 

0,0306 0,0231 0,0251 0,0204 0,0276 

0,0378 0,0262 0,0471 0,0332 0,0424 

0,0321 0,0359 0,0533 0,0401 0,0344 

0,0375 0,0256 0,0409 0,0364 0,0294 

0,0251 0,0165 0,0169 0,0146 0,0159 
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TABELA 10. Estimativas dos coeficientes de herdabilidade no 

sentido amplo, dos caracteres avaliados em noven-

ta e um genótipos brasileiros de arroz de se-

queiro, submetidos a cinco concentrações diferen

tes de Al. Piracicaba, 1981/1982. 

Caráter 

Comprimento máximo de  raiz 0,1758 

Altura de planta 0,0942 

Peso da matéria seca das raízes 0,0323 

Peso da matéria seca da parte a erea 0,0839 
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TABELA 12. Estimativas das correlações genotlpicas (r
g

), fe

notipicas (r
f

) e de ambientes (re), entre as qua

tro características estudadas na avaliação de no-

venta e um genótipos brasileiros de arroz de 

sequeiro, submetidos a cinco concentrações dife-

rentes de Al. Piracicaba, 1981/1982. 

Características Estimativas das correlações 

CMR X Alt. 

CMR X PHSR 

CMR X PMSPA 

Alt X PM.SPA 

Alt X PMSR 

PMSR x PMSPA 

r 
g 

0,3876 

0,5352 

0,6886 

0,6578 

0,4242 

0,0833 

CMR Comprimento máximo de raiz 

Alt - Altura de plântulas 

0,3430** 

0,1926** 

0,2304** 

0,2805** 

0,0868** 

0,1462** 

PMSR � Peso da matéria seca das raízes 

PMSPA � Peso da matéria seca da parte aérea 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade 

0,4106 

0,2092 

0,2262 

0,2521 

0,1081 

0,2312 



. 135. 

TABELA 13. Valores médios da estimativa da correlação fenoti 

pica (rf), entre os caracteres avaliados em noven

ta e um genótipos brasileiros de arroz de se-

queiro submetidos a cinco concentrações diferen-

tes de Al. Piracicaba, 1981/1982. 

Caracteres 

Comprimeni:o máximo de raiz 

Altura de planta 

Peso da matéria seca das raízes 

Peso da matéria seca da parte, 
aerea 

0,7661 

0,7103 

0,4257 

0,6571 
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TABELA 14. Coeficientes de variação genética (CV ) e de am
g 

Estimativas 

x 

V 

g 

CV 
g 

( %) 

CVe(%)

B 

biente (CVe) e sua razao E =  (CV9)/(CVe), do ca-

rãter comprimento mãximo de raiz, avaliados em 

noventa e um genótipos brasileiros de arroz de 

sequeiro submetidos a 5 concentrações diferentes 

de Al. Piracicaba, 1981/1982. 

Concentrações de Al (ppm) 

o 15 30 45 60 

20,37 18, 17 17,83 17,49 14,29 

2,58 0,78 2,27 5,84 2,59 

7,87 4,86 8,46 13,82 11 , 27 

12,59 1 3, 18 10,78 10,77 23,09 

= CV/CV 
g e 0,63 0,37 0,78 1 , 28 0,49 
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TABELA 15. Análise da variância de dados médios do comprime� 

to máximo de raiz de noventa e um genótipos 

brasileiros de arroz de sequeiro, ensaiados em 

cinco concentrações diferentes de Al (adaptação do 

modelo de EBERHART e RUSSELL, 1966). Piracicaba, 

1981/1982. 

Fontes de variação 

Variedades 

Concentrações dentro de variedades 

Concentrações (linear) 

Concentrações (linear) x Variedades 

Desvios da regressão reunidos 

Resíduo Médio 

Concentrações dentro de variedades 

Efeito linear das variedades; 

1. Bico Ganga

2. Guaíra

3. Dourado Precoce

4. 4 Meses

5. Guedes

6. Catalão

7. Amarelão

8. Pratão Precoce

GL 

90 

364 

1 

90 

273 

910 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

� continua ... 

QM 

10,8322** 

8,1729** 

1733,9391** 

5,0111** 

2,8938** 

1,9987 

16,6317* 

0,0521 

40,0732* 

22,8180* 

53,9100 

48,8317 

38,8157 

128,8748* 
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TABELA ·15. (continuação) 

Fontes de variação GL QM 

Efeito linear das variedades; 

9. Pratão 1 34,5866** 

1 O. Matão 1 11,8288 

11. Fernandez 1 10,3755 

12. Iguape Redondo 1 10,5565** 

1 3. IAC ..... 5544 1 7,3300 

14. IAC.,..25 1 2,5591 

15. IAC.,-1246 1 6,1464* 

16. IAC ... 1131 1 5,5291 

17. IAC.., 120 1 13,5364 

18. IAC.,..4 7 1 17,3191 

19. IAC-5032 1 10,4147 

20. IPSL.-462 1 13,5426* 

21. IPSL-970 1 8,3385 

22. IPSL-2060 1 6,9839 

23. IPSL-270 1 28,9990* 

24. IPSL-165 1 26,6906 

25. Kinka-BC 1 17,5051* 

26. Linha-24-59 1 38,1792* 

27. H 10/V7 1 10,6005 

28. KT.,...29 1 4,0368 

29. AUS"'."' 75 1 84,2619* 

30, AUS.,...8 1 64,1210* 

- continua .,..
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TABELA 15. (continuação) 

Fontes de variação GL QM 

Efeito linear das variedadesi 

31. AUS-61 1 54,0664 

32. DV-88 1 25,8922* 

33. HBJ.,..BORO II 1 32,8101 

34. IPSL-1869 1 18,6095 

35, IPSL.,..162 1 11,4055 

36. IPSL .... 1070 1 17,2214** 

37. IPSL,,...469 1 18,9168 

38. IPSL,,..2270 1 23,0074* 

39. Iguapão 1 2,7145 

40. Iguape 1 8,5108 

41 . IAC-416 1 4,4857 

42, Montanha Liso 1 44,7567* 

43. Nuglin ... 24 1 9,1444* 

44. IPSL-2070 1 0,5044 

45. P-69.-205 1 22,8278 

46. Bacaba .... 1 1 4,1303 

47. Procópio 1 14,3120 

48. Santa América 1 7,6317 

49. Guapinha 1 9,5876 

50. Brejeiro 1 8,3806** 

..,... continua .... 
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TABELA 15. (continuação) 

Fontes de variação GL QM 

Efeito linear das variedades; 

51. Caqui 1 23,9318* 

52. Corte 1 10,4551 

53. Agulha Branco 1 6,8467 

54. Ourinho 1 3,3830 

55. Bico Preto 1 26,1827 

56. Palha Murcha 1 3,0284 

5 7. Canela de Aço 1 16,2429 

58. Agulhão 1 7,3419 

59. Batatais 1 24,1497** 

60. Zebú 1 39,6468 

61 . Cartuna 1 44,1820* 

62. E-425 1 23,6274* 

63. PI-160 .... 638 1 51,3038* 

64. Preto Cultivado 1 56,6554* 

65. Agulha Esav 1 14,1223* 

66. IPSL.,..1770 1 6,5799** 

67. Patnai-6 1 136,3490 

68. B-9-34-8 1 35,9196* 

69. IPSL ..... 163 1 8,5465* 

70. IAC.,'"66-5154 1 25,9762* 

71. IPSL.,...362 1 24,1201* 

.,.. continua -
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TABELA 15. (continuação) 

Fontes de variação GL QM 

Efeito linear da variedades: 

72. IAC Médio 1 4,6140* 

73. Prata 1 7,7964 

74. Mangaba 1 5,1790 

75. Enche Tulha 1 35,0742** 

76. Lageado 1 17,2399 

77. Pérola x Pratão 1 2,5131 

78. Mimoso 1 15,2521* 

79. Híbrido C"'."12 1 45,8485** 

80. Tres Potes 1 24,2308 

81. Pingo de Ouro 1 4,3041 

82. Cateto Seda 1 31,8575** 

83. Bico Roxo 1 4,7201 

84. Cutião Branco 1 21,9887** 

85. Rechoro 1 141,2952* 

86. Mogi 1 30,7830* 

87. Serra Azul 1 27,7114* 

88. Bacaba..-2 1 0,3296 

89. Branquinho 1 45,9379* 

90. Jaguari 1 30,2193* 

91. Paraíba 1 4,0754 

- continua ....



.142. 

TABELA 15. (continuação) 

Fontes .de variação GL QM 

Desvios da regressão das variedades 

1. Bico Ganga 3 1,6010 

2. Guaíra 3 1,8204 

3. Dourado Precoce 3 3,8998 

4. 4 Meses 3 1,3830 

5. Guedes 3 5,9811* 

6. Catqlão 3 7,0817* 

7. Amarelão 3 9,8113** 

8. Pratão Precoce 3 10,1082** 

9. Pratão 3 0,7054 

1 O. Matão 3 4,2979 

11 • Fernandez 3 4,1895 

12. Iguape Redondo 3 0,2307 

13. IAC.,.,5544 3 2,7348 

1 4 • IAC.,..25 3 2,8809 

15. IAC.,,.1246 3 0,4019 

1 6 • IAC.,.. 1131 3 2,1399 

17. IAC.,.. 120 3 3,7465 

18. IAC'""4 7 3 2,1215 

1 9 • IAC.,.5032 3 3,2409 

20. IPSL .... 462 3 0,9776 

21 • IPSL-970 3 5,0161 

,.., continua -



TABELA 15. (continuação) 

Fontes .de variação GL 

Desvios da regressão das variedades 

22. IPSL..,..2060

23. IPSL..,..2 70

24. IPSL ... 165

25. Kinka BC

26. Linha 24-59

27. H 1Q/V7

28. KT..,29

29. AUS-75

30. AUS-8

31 • AUS .... 61 

32. DV-88

33. HBJ Boro II

34. IPSL.,.,1869

35. IPSL.-162

36. IPSL.-.1070

37. IPSL.,..469

38. IPSL .... 2270 

39. Iguapão

40. Iguape

41 • IAC.,,.,416 

42. Montanha Liso

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

- continua -
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QM 

3,1921 

1,5571 

2,9969 

1,4921 

1,6015 

2,9924 

0,4822 

2,7015 

3,8169 

7,9602** 

0,9609 

9,1437** 

2,8097 

1,5234 

0,3619 

3,5560 

0,6888 

1 , 4 2 79 

1,3281 

1,7765 

2,9367 



TABELA 15. (continuação) 

Fontes de variação 

Desvios da regressão das variedades 

43. Nuglin .... 24 

44. IPSL�2070

45. p .... 69 ... 205 

46, Bacaba ... 1 

47. Procópio

48. Santa América

49. Guapinha

50. Brejeiro

51. Caqui

52. Corte

53, Agulha Branco 

54. Ourinho

55. Bico Preto

56. Palha Murcha

57. Canela de Aço

58. Agulhão

59. Batatais

60. Zebú

61. Cartuna

62. E.,...42 5

63. PL--160..,638

GL 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

-::- continua .... 
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QM 

0,4891 

3,0339 

4,4262 

1,7091 

9,8993** 

3,7468 

5,4067* 

0,1922 

0,7637 

4,3781 

1,5487 

1,0617 

12,2799** 

1,3541 

3,1504 

1,0497 

0,1069 

4,0573 

1,8169 

1,4991 

4,5849 
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TABELA 15. (continuação) 

Fontes de variação GL QM 

Desvios de regressão das variedades 

64. Preto Cultivado 3 2,7890 

65. Agulha Esav 3 0,6769 

66. IPSL.,...'1770 3 0,2056 

67. Patnai-6 3 15,1165** 

68. B.,...9-34-8 3 1,3278 

69. IPSI'.,.,...16 3 3 0,3982 

70. IAC.,..66 ... 5154 3 1,9961 

71. IPSL-362 3 1,7709 

72. IAC Médio 3 0,4507 

73. Prata 3 1,5781 

74. Mangaba 3 1 , 7779 

75. Enche Tulha 3 0,6891 

76. Lageado 3 2,9906 

77. Perola x Pratão 3 1,4179 

78. Mimoso 3 1,3725 

79. Híbrido e, .... 12 3 0,3977 

80. Tres Potes 3 5,0213 

81 • Pingo de Ouro 3 0,5959 

82. Cateto Seda 3 0,7306 

83. Bico Roxo 3 1,0509 

84. Cutião Branco 3 0,5093 

,,... continua -
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TABELA 15. (continuação) 

Fontes de variação GL QM 

Desvios da regressao das variedades 

85. Rechoro 3 12,4269** 

86. Mogi 3 1,6059 

8 7. Serra Azul 3 0,9486 

88. Bacaba ... 2 3 5,2687* 

89. Branquinho 3 1,5017 

90. Jaguari 3 1,6674 

91. Paraíba 3 1,6855 

Resíduo Médio 910 1,9987 

* e ** significativos aos níveis de 5% e 1% de probabilida

de, respectivamente. 
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TABELA 16. Médias do compri mento máximo de raiz (X), coefi-

cientes de regressão linear 

desvios de 

terminação 

- 2
regressa o (s d) 

2 
(R ) de noventa 

(b.) t variâncias 
l 

e coeficientes de 

e um g enótipos 

dos 

de

bra 

sileiros de arroz de sequeiro, ensaiados em cinco 

concentrações de Al. Piracicaba, 1981/1982. 

.variedades 

1. Bico G�nga

2. Guaíra

3. Dourado Precoce

4. 4 Meses

5. Guedes

6. Catalão

7. Amarelão

8. Pratão Precoce

9. Pratão

10. Matão

11. Fernandes

12. Iguape Redondo

13. IAC-5544

14. IAC-25

15. IAC-1246

16. IAC-1131

X (cm) 

17,02 

19,85 

18,59 

18,10 

18,08 

18,60 

18, 82 

16,23 

17,43 

17,87 

18,62 

17,85 

18,02 

18,13 

b. 
l 

0,93 

0,05 

1,45 

1,09 

1,68 

1,60 

1,42 

2,60 

1., 35 

0,79 

0;54 

0,73 

0,74 

0,62 

0,37 

0,57 

1,60 

1,82 

3,89 

1,38 

5,98* 

7 08* 
., 

9,81** 

10,10** 

0,70 

4,29 

4,19 

0,23 

2,73 

2,88 

0,40 

2,14 

77,59** 

0,94 

77,40** 

84,61** 

75,02** 

69,68* 

56,87 

80,95** 

94,23** 

47,85 

45,22 

93,84** 

47,18 

22,84 

83,59** 

46,27 

- continua -
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TABELA 16. (continuação). 

Variedades 
X (GID) b

l 
s 2d R2 (%)

17. IAC-120 19,75 0,84 3,75 54,63 

18. IAC-47 17,40 0,95 2,12 73,13* 

19. IAC-5032 17,63 0,74 3,24 51,72 

20. IPSL-462 17,36 0,84 0,98 82,19** 

21. IPSL-970 19 ., O 1 0,66 5,02 35,65 

22. IPSL-2060 18., 39 0,60 3_,19 42,17 

23. IPSL-270 19,16 1,23 1,56 86,13** 

24. IPSL-165 18,42 1,18 2,99 74,80* 

25. Kinka-BC 17,14 0,95 1,49 79,63* 

26. Linha 24-59 15,46 1,41 1,60 88,82** 

27. H lo/V? 17,92 0,74 2,99 54,14 

28. KT-29 18,99 0,46 0,48 73,62* 

29. AUS-75 12,96 2, 10 2,70 91,23** 

30. AUS-8 14,68 1,83 3,82 84,85** 

31. AUS-61 15,15 1,68 7,96** 69,36* 

32. DV-88 18,49 1,16 0,96 89,98** 

33. HBJ-Boro II 15,55 1,31 9,14** 54,46 

34. IPSL-1869 16,88 0,98 2,81 68,83* 

35. IPSL-162 17,65 0,77 1,52 71,39* 

36. IPSL-1070 18,04 0,95 0,36 94,07** 

37. IPSL-469 17,32 0,99 3,56 63,94* 

- continua -
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TABELA 16. (continuação). 

Variedades X (cm) b. s2d R2 (%)
1. 

38. IPSL-2270 19,15 1,09 0,69 91,76** 

39. Iguapão 16,39 0,37 1,43 38,79 

40. Iguape 18,49 0,67 1,33 68,11* 

41 .. IAC-416 16, 82 0,49 1,78 45,70 

42. Montanha Liso 19 ., 80 1,53 2,94 83,55** 

43. Muglin-24 19 ., 02 0,69 0,49 86,17** 

44. IPSL-2070 17,09 -o, 16 3,03 5,25 

45. P-69-205 18,72 1,09 4,43 63,22* 

46. Bacaba-1 18,19 0,46 1,71 44,62 

47. Procópio 18,44 0,87 9, 89 *� 34,89 

48. Santa América 16,94 0,63 3,75 40,44 

19. Guapinha 17,12 0,71 5,41* 36,58 

50. Brejeiro 16,24 0,66 0,19 93,56** 

51. Caqui 16,33 1,12 0,76 91,26** 

52. Corte 17,22 0,74 4 ;- 38 44,32 

53. Agulha Branco 19,65 0,59 1,55 59,57* 

54. Ourinho 18,89 0,42 1,06 51,50 

55. Bico Preto 17,23 1,17 12,28** 41,54 

56. Palha Murcha 17,87 0,39 1,35 42,71 

57. Canela de Aço 17,79 0,92 3,15 63,23* 

58. Agulhão 17,64 0,62 1,05 69,98** 

- continua -
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TABELA 16. (continuação). 

Variedades X(cm) b, 
l 

s 2d R 2 (%)

59. Batatais 19,25 1,12 0,11 98,69** 

60. Zebú 17,24 1,44 4,06 76,51** 

61. Cartuna 19,45 1,52 1,82 89,02 ** 

62. E-425 19,13 1,11 1,49 84,00** 

63. PI-160-638 16,65 1,64 4,58 78,86** 

64. Preto Cultivado 18,60 1,72 2,78 87,13** 

65. Agulha Esav 17,51 0,86 0,68 87,42 ** 

66. IPSL-1770 17,06 0,59 0, 21 91,43** 

67. Patnai-6 13,08 2,67 15,12** 75,04** 

68. B-934-8 13,34 1,37 1,33 90,01** 

69. IPSL-163 17,02 0,67 0,39 87,74** 

70. IAC-66-5154 19,63 1,17 1,99 81, 2 7** 

71. IPSL-362 18,13 1,12 1,78 81,95** 

72. IAC médio 15,98 0,49 0,45 77,33** 

73. Prata 16,88 0,64 1,58 62,22* 

74 Mangaba 18,29 0,52 1,78 49,26 

75. Enche Tulha 18,42 1,36 0,69 94,43** 

76. Lageado 18,19 0,95 2 ,99 65,77* 

77. Pérola x Pratão 18,99 0,36 1,42 37,14 

78. Mimiso 17,83 O, 89 1,37 78,74** 

79. Híbrido C-12 18,61 1,55 0,39 94,46** 

- continua -



TABELA 16. (continuação) 

Variedades 

80. Três Potes

81. Pingo de Ouro

82. Cateto Seda

83. Bico Roxo

84. Cutião Branco

85. Rechoro

86. Mogi

87. Serra Azul

88. Bacaba-2

89. Branquinho

90. Jaguari

91. Paraíba

Médias 

DMS = Tukey 5% 

-

X(cm) 

16,59 

16,74 

19,47 

18,75 

19 ,, 02 

13,75 

17,29 

17,78 

17,44 

15,52 

17,14 

19,33 

17,64 

3,81 

.151. 

') 

R2 (%)l_�, S-d
i 

1,13 5,02 61,66* 

0,47 0,59 70,65* 

1,29 0,73 93,56** 

0,49 1,06 59,95* 

1,07 0,51 93,50** 

2,72 12,43** 79,12** 

1,27 1,61 86,47** 

1,20 0,95 90,69** 

0,13 5,27* 2,04 

1,55 1,50 91,07** 

1, 2 5 1,67 85,79** 

0,46 1,68 44,63 

1,00 

* e ** - significativo ao nível de 5% e 1%, de probabilida

de respec tivamente. 
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TABELA 17. Resumo do comportamento relativo dos noventa e um 

genótipos brasileiros de arroz de sequeiro 

toxidez de Al em solução nutritiva. Piracicaba, 

1981/1982. 

Variedades Classificação da tolerância 

1. Bico Ganga Média 

2. Guaíra Alta 

3. Dourado Precoce Média 

4. 4 Meses Média 

5. Guedes Baixa 

6. Catalão Baixa 

7. Amarelão Média 

8. Pratão Precoce Baixa 

9. Pratão Média 

10. Matâo Média 

11. Fernandez Média 

12. Iguape Redondo Média 

13. IAC-5544 Média 

14. IAC-25 Média 

15. IAC-1246 Alta 

16. IAC-1131 Média 

17. IAC-120 Média 

18. IAC-47 Média 

19. IAC-5032 Média 

- continua -
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TABELA 17. (continuação). 

Variedades Classificação da tolerância 

20. IPSL-462

21. IPSL-970

22. IPSL-2060

23. IPSL-270

24. IPSL-165

25. Kinka BC

26. Linha 24-59

27. H 10/V7

28. KT-29

29. AUS-75

30. AUS-8

31. AUS-61

32. DV-88

33. HBJ-Boro-II

34. IPSL

35. IPSL-162

36. IPSL-1070

37. IPSL-469

38. IPSL-2270

39. Iguapão

40. Iguape

Média 

Média 

Média 

Média 

Média 

Média 

Média 

Média 

Alta 

Baixa 

Baixa 

Baixa 

Média 

Média 

Média 

Média 

Média 

Média 

Média 

alta 

Média 

- Continua
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TABELA 17. (continuação) 

Variedades Classificação da tolerância 

41. IAC-416 Alta 

42. Montanha Liso Baixa 

43. Nuglin-24 Média 

44. IPSL-2070 Alta 

45. P-69-205 Média 

46. Bacaba-1 Alta 

47. Procópio Média 

48. Santa América Média 

49. Guapinha Média 

50. Brejeiro Média 

51. Caqui Média 

52. Corte Média 

53. AguJha Branco Média 

54. Ourinho Alta 

55. Bico Preto Média 

56. Palha Murcha Alta 

57. Canela de Aço Média 

58. Agulhão Média 

59. Batatais Média 

60. ZebÚ Média 

61. Cartuna Baixa 

- continua -
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TABELA 17. (continuação) 

Variedades Classificação da tolerância 

62. E-425 Média 

63. PI-160-638 Baixa 

64. Preto Cultivado Baixa 

65. Agulha Esav Média 

66. IPSL-1770 Média 

67. Patnai-6 Baixa 

68. B-9-34-''8 Média 

69. IPSL-163 Média 

70. IAC-6€-5154 Média 

71. IPSL-362 Média 

72. IAC-Médio Alta 

73. Prata Média 

74. Magaba Média 

75. Enche Tulha Média 

76. Lageado Médio 

77. Pérola x Pratão Alta 

7 8. Mimoso Média 

79. Híbrido C-12 Baixa 

80. Tres Potes Média 

81. Pingo de Ouro Alta 

82. Cateto S eda Média 

83. Bico Roxo Alta 
- continua -



TABELA 17.(continuação) 

Variedades 

84. Cutião Branco

85. Rechoro

86. Mogi

87. Serra Azul

88. Bacaba-2

89. Branquinho

90. Jaguari

91. Paraiba

. 156. 

Classificação da tolerância 

Média 

Baixa 

Média 

Média 

Alta 

Baixa 

Média 

Alta 
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FIGURAS 
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FIGURA 3. Linhas de regressão (Índice ambiental x comprimeg 

to rnãximo de raíz) para os genótipos 68 (B-9-

-34-8), 14 (IAC-25), 9 (Pratão) e 17 (IAC-120) que
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bientes com toxidez de Al. 
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FIGURA 5. Linhas de regressao (Índice ambiental x comprimento 
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