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RESUMO 

o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do alumínio na parte aérea e sistema 

radicular de mudas de três espécies de Eucalyptus (E. grandis, E. urophylla e o híbrido 

E. grandis vs. E. urophylla ) e duas espécies de Pinus (P. oocarpa e P. caribaea varo 

hondurensis), consideradas tolerantes ao alumínio. Foram consideradas como hipóteses: 

a) quanto maior o teor de alumínio no solo maiores as alterações na morfologia 

radicular; b) quanto maior a CTC de raiz maior a adsorção e absorção de alumínio. O 

experimento foi conduzido durante o período de março de 2000 ajaneiro de 2001, em de 

casa de vegetação. Foram utilizadas amostras de terra da camada de O a 20 cm de 

profundidade de um solo caracterizado como Latossolo Vermelho A moderado 

distrófico textura média (240 g kg-1 de argila), originário da região de cerrado. Os 

atributos químicos das amostras originais foram: pH em CaCh = 3,9; MO = 28 g dm-3; 

P-resina = 5 mg dm-3; Ca = 0,4 e AI = 15 mmolc dm-3. Os tratamentos foram os 

seguintes: 1) adubação básica - 50 mg de N, 100 mg de K, 250 mg de P e 45 mg de S 

kg-1 de solo; 2) adubação básica mais CaC03 e MgC03, na relação estequiométrica de 

4: 1; 3) adubação básica mais CaS04 e MgCh; e 4) adubação básica com aplicação de 

125 mg P kg-1 de solo mais CaS04 e MgCh. Nos tratamentos 2, 3 e 4, estimou-se 

quantidades de reagentes suficientes para elevar o teor de Ca + Mg para 10 mmolc kg-1 



de solo. Após aplicação dos tratamentos, as amostras de terra foram acondicionadas em 

vasos de polietileno com capacidade para 4 kg, onde foram semeadas e mantidas duas 

plantas de cada espécie até a colheita. As plantas de Eucalyptus foram colhidas com 210 

dias e, as de Pinus, com 300 dias. As respostas das plantas aos tratamentos foram 

estimadas medindo-se a altura, o diâmetro do colo e a produção de matéria seca da parte 

aérea e sistema radicular das mudas. Em todo material colhido foram feitas 

detenninações das concentrações de macro, micronutrientes e alumínio. Para todas as 

espécies, as raízes foram separadas em duas classes: a) raízes com diâmetro::;; lmm e b) 

raízes com diâmetro entre 1 e 3 mm. O comprimento radicular foi estimado digitalmente 

pelo sistema SIARCS (Sistema Integrado para Análise de Raízes e Cobertura do Solo). 

A capacidade de troca de cátions das raízes finas com diâmetro::;; 1mm foi estimada por 

meio da saturação-remoção da CTC das raízes com íons H+ e posterior titulação destes 

íons. As Espécies de Eucalyptus e de Pinus não apresentaram diferenças de crescimento 

em altura, diâmetro do colo e produção de matéria seca da parte aérea entre os diferentes 

níveis de saturação de alumínio e disponibilidade de nutrientes no solo. Maior densidade 

de raízes finas foram encontradas nos tratamentos com menores teores de bases e 

maiores teores de alumínio no solo, para todas as espécies estudadas. A CTC de raiz das 

espécies de Pinus foi maior do que as de Eucalyptus, as quais apresentaram menor teor 

foliar de alumínio. Os teores de alumínio nas raízes finas foram muito maiores do que as 

encontradas nos tecidos foliares. nas espécies de Pinus as diferenças foram maiores. 
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SUMMARY 

The aim of this research was to evaIuate the effects of aluminum on seedIings of 

eucaIyptus (E. grandis, E. urophylla and hybrid E .. grandis vs. E. urophylla ) and pine ( P. 

oocarpa and P. caribaea varo hondurensis), considered aluminum-toIerant. Two 

hypothesis were considered: a) the higher the aIuminum content in the soil the higher were 

the morphoIogicaI changes of the roots; b) the higher the root CTC the higher was the 

aIuminum adsorption and absorption. The experiment was conducted in a glasshouse from 

March 2000 to January 2001 using samples of a medium-textured alic Dark-Red Latosol. 

SampIes of O to 20-cm depth of earth of a medium-textured dystrophic moderate (240 g kg-

1 c1ay) Red A LatosoI were used. The chemical attributes of the original samples were pH 

in MgClz = 3.9; MO = 28 g dm-1
; P-resin = 5 mg dm-3

; Ca = 0.4 and AI = 15 mmolc dm-3
• 

The treatments consisted ofbasic fertilization - 50 mg N, 100 mg ofK , 250 mg ofP and 

45 mg of S kg-1 of soil before pIanting; basic fertilization plus CaC03 and MgC03; basic 

fertiIization plus CaS04 e MgClz; and basic fertiIization with 125 mg ofP kg-1 of soil pIus 

CaS04 and MgCh. The amounts of reagents, enough to raise the Ca + Mg content for 10 

mmolc kg-1 of soil, were estimated in treatments 2, 3 and 4. After the application of 

treatments the earth sampIes were placed in 4-kg polyethylene pots with two pIants of each 

species planted until harvest. The Eucalyptus and Pinus pIants were collected 210 and 300 

days after seeding, respectively. The plant responses to the treatments were estimated 

through the height, colon diameter and dry matter production of the aerial part and root 



system of the seedlings. Aluminum macro and mIcro nutrient concentrations were 

determined. For alI species, the roots were separated in two classes: a) roots with diameter 

~ 1m. and b) roots with diameter between 1 and 3 mm. The root length was digitally 

estimated by the SIARCS system (futegrated System for the Analysis of Roots and Soil 

Cover). The cation exchange capacity of fine roots with diameter ~ lmm was estimated by 

saturating-removing root eTC with H+ ions and further titration of the ions. The 

euca1yptus and pine did not present differences regarding height, colon diameter and dry 

matter production of the aerial part among the different leveIs of aluminum saturation and 

soil nutrient availability. A higher dry matter density of fine roots was verified in the 

treatments with lower availability of bases and higher aluminum content in the soil for alI 

species studied. The cation exchange capacity of pine roots was higher than that of the 

Eucalyptus, which had a lesser aluminum leaf contento The aluminum contents in fine roots 

were much higher than those found in leaf tissues. fu Pinus species the differences were 

more evident. 



1 INTRODUÇÃO 

A toxicidade do alumínio é um dos fatores mais limitantes à produtividade das 

culturas em solos ácidos, os quais compreendem 51 % dos solos tropicais (Sanches & 

Salinas, 1981). De modo geral, o efeito tóxico do alumínio na planta tem sido associado a 

uma redução no desenvolvimento e funcionamento do sistema radicular; nessas 

condições as raízes exploram menor volume de solo, em conseqüência, as plantas 

sensíveis apresentam baixa eficiência na absorção de nutriente e alta suscetibilidade à 

seca. V árias espécies de Eucalyptus são consideradas tolerantes à toxicidade de alumínio 

apresentando bons índices de produtividade em solos ácidos e álicos, não respondendo à 

correção do pH por meio da calagem (Barros & Novais, 1990). Contudo, pouco se 

conhece sobre os mecanismos de tolerância ao alumínio por estas espécies, bem como 

para várias espécies de Pinus tidas como tolerantes à toxicidade de alumínio. 

Vários estudos apresentam fortes evidências de que, pelo menos, parte dos 

mecanismos de tolerância à toxicidade por alumínio estejam nas raízes (Neves et aI., 

1982; Braccini et aI.,1998). Segundo Novais et aI.(l980), Furlani (1989) e Barros et aI. 

(1990), essa tolerância varia em função da espécie e, para uma mesma espécie, varia em 

função da variedade e do estado fisiológico, provavelmente, por não haver um único 

mecanismo de tolerância. 

Alguns pesquisadores (Nambiar et aI., 1982; Gonçalves & Mello, 2000), em 

ampla revisão bibliográfica, destacaram a importância da configuração e função 

radicular nas práticas de manejo de plantações florestais e nos programas de 

melhoramento florestal, em especial, com relação à adaptação às condições adversas de 

clima e de solo. Segundo estes pesquisadores, a maioria das espécies florestais 
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apresentam grande variação genética e alta herdabilidade, quanto aos atributos do 

sistema radicular, podendo ser trabalhadas geneticamente no sentido de produzir plantas 

mais tolerantes às adversidades ambientais. 

o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do alumínio na parte aérea e sistema 

radicular de mudas de três espécies de Eucalyptus (E. grandis, E. urophylla e o híbrido 

E. grandis vs. E. urophylla ) e duas espécies de Pinus (P. oocarpa e P. caribaea varo 

hondurensis), consideradas tolerantes ao alumínio. Foram consideradas como hipóteses: 

a) quanto maior o teor de alumínio no solo maiores as alterações na morfologia 

radicular; b) quanto maior a eTC de raiz maior a adsorção e absorção de alumínio. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

Um dos primeiros sintomas visíveis da fitotoxicidade em plantas cultivadas em 

substrato solo ou solução nutritiva contendo alumínio em excesso, consiste de graves 

anomalias nas raízes (Camargo & Furlani, 1989; Malavolta et. aI., 2000). 

Segundo Taylor (1988), a afirmativa de que as ações tóxicas do alumínio trocável 

nas plantas relacionam-se às raízes, decorrem de duas linhas de evidências: a variação na 

produção de fitomassa radicular é mais sensível ao alumínio que a variação de produção 

de fitomassa de órgãos da parte aérea, ou seja, as reduções nas taxas de crescimento de 

raízes são os primeiros sintomas observáveis da fitotoxidez de alumínio, e; devido à 

ausência __ de universalidade na correlação entre o suprimento de alumínio e seu 

respectivo acúmulo, na parte aérea. 

De acordo com Malavolta (1980), o meristema apical das raízes é provavelmente 

o sítio inicial da ação tóxica do alumínio. As células da coifa tornam-se vacuoladas com 

a interrupção da função do aparelho de Golgi e do desenvolvimento de plastídeos, 

ocorrendo alterações na estrutura nuclear, perda de citoplasma e a desintegração. As 

células epidérmicas, endodérmicas e corticais se autolisam, tornando-se inchadas e 

desorganizadas, as regiões meristemáticas das raízes primárias e laterais se 

desorganizam a ponto de dificultar a distinção entre coifa e elementos vasculares. Ocorre 

deformação da parede celular e um número elevado de células binucleadas, devido à 

redução da atividade mitótica. 

Segundo alguns pesquisadores (Furlani, 1989; Malavolta et aI., 1989; Foy, 1992; 

Baligar et aI., 1993), o excesso de alumínio trocável inibe o crescimento normal das 
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raízes, tomando-as grossas, com coloração marrom, ocasionalmente com manchas 

necróticas, quebradiças, aparência coralóide, desprovidos de raízes finas, com poucas 

ramificações laterais e inibição da elongação do eixo principal. Como conseqüência, o 

sistema radicular é pouco desenvolvido, estabelecendo um aumento na produção da 

matéria seca de raiz por unidade de nutriente absorvido (Taylor,1988). 

O alumínio também afeta os carregadores da membrana, inibindo as atividades 

das enzimas ATPase, ligando-se tantos aos lipídios como às proteínas, alterando a 

enzima pela modificação nas interações lipídeos-proteínas, ou pode atuar diretamente na 

proteína enzimática ou em proteínas envolvidas na estimulação da enzima, conforme 

ocorre com a atividade da calmodulina-Ca, que exerce papel importante na manutenção 

do potencial de membrana. Esse efeito ocasiona alterações da integridade estrutural e da 

permeabilidade das membranas, podendo promover o efluxo de íons (Reis & Kimmins, 

1986; Marschner, 1986; Huang & Bachelard, 1993). 

Na célula da planta, o alumínio pode interferir no metabolismo do fósforo pela 

formação de complexos estáveis de AI-P, além de afetar as atividades das enzimas 

fosfoquinases e ATP-ases, e de funcionar como agente fortemente complexador dos 

fosfato e ácidos nucléicos, resultando na interferência em reações en,ergéticas, na 

inibição da divisão celular; e, na absorção e no transporte de nutriente na planta (Baligar 

et aI., 1993; Foy, 1992; Neves et aI., 1982; Royet aI., 1988; Mengel & Kirkby ,1982). 

I Foy (1984) verificou que em pH menores que 5.5, o antagonismo entre AI x Ca é 

provavelmente o fator mais limitante na absorção do cálcio e a toxicidade de alumínio 

pode se manifestar como uma deficiência de cálcio induzida, estabelecendo um colapso 

nos pontos de crescimento ou nos pecíolos, em conseqüência, de uma redução na 

absorção e na translocação de cálcio na planta, principalmente como resultado do 

bloqueio ou competição nos sítios de troca na raiz (Marschner, 1986; Bueno, 1987). 

I A fitotoxidez de alumínio pode ser atribuída diretamente a uma deficiência de 

fósforo induzida por este íon, devido a uma reação de precipitações de fosfato de 

alumínio, tanto na solução externa às raízes como no espaço livre aparente, reduzindo 

sua absorção pelas raízes, e o seu subsequente transporte para a parte aérea (Bassioni, 
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1973; Adams, 1980; Malavolta, 1980; Foy, 1988; Braccini et aI., 1998). Segundo 

MacKlon & Sim (1992), a maior parte do alumínio absorvido pelas raízes liga-se a sítios 

de adsorsão na parede celular e sobre esta superficie o fosfato se precipita, impedindo a 

movimentação do fósforo nos tecidos radiculares. 

Segundo Camargo (1985), há uma maior redução na eficiência de utilização do 

fósforo no sistema radicular que na parte aérea, possivelmente em função de maior 

acúmulo de fósforo na raiz. De acordo com Adams (1984), pode ocorrer uma 

precipitação de fosfato de alumínio tanto nos tecidos radiculares, como na parte aérea, 

pois nem todo o alumínio absorvido torna-se adsorvido e/ou precipitado nas raízes. 

Bueno (1987) estudando a nutrição mineral de espécies de seringueira, verificou que 

com um aumento na concentração de alumínio na solução nutritiva ocorreu um 

decréscimo nas concentrações de fósforo nas raízes, no caule e nas folhas do verticilio 

inferior, sendo indícios de precipitações de fosfato de alumínio nestes compartimentos. 

A toxicidade do alumínio nas raízes pode também exercem efeito sobre o 

balanço hormonal, reduzindo a síntese e o transporte de citocinina nos meristemas das 

raízes, alterando a direção do movimento da auxinas, favorecendo o transporte acrópeto 

ao invés do basípeto, e aumenta os níveis de ácido abscísico (Haug, 1984). Braccini et 

aI. (1998) observaram no sistema radicular de cafeeiro que um dos sintomas da 

toxicidade ao alumínio manifestou-se pelo aumento do número de raízes laterais, 

avaliado a partir de amostras de 15 cm apicais da raiz. Tendo como hipótese, de que o 

efeito tóxico do alumínio na destruição das células da região meristemática da raiz 

principal tenha alterado a produção de hormônios que controlam o crescimento de raízes 

laterais e, a perda da dominância apical manifestou-se pela proliferação de raízes 

laterais. 

Em condições de campo, as reduções na capacidade de exploração de água e 

nutrientes podem estar relacionadas à atuação de efeitos isolados ou em conjunto de 

diversos fatores, como menor volume de solo explorado e/ou inibição na absorção de 

nutrientes, em função de bloqueio ou competição nos sítios de troca na raiz (Camargo & 

Furlani,1989). 
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A hipótese de que o alumínio em baixas concentrações pode favorecer o 

crescimento e a produção, bem como proporcionar efeitos favoráveis em espécies 

tolerantes, como estimular a absorção de nutrientes, foi verificada por alguns autores 

(Minotti et al.,1969; JacK.son et aI., 1977; Bueno, 1987; Novais et aI., 1990). 

Foy (1974) relacionou as seguintes hipóteses para esse mecanismo: 1) aumento 

na disponibilidade do ferro (através da hidrólise do alumínio e da diminuição do pH); 2) 

correção ou prevenção de deficiência de ferro, pela liberaç~o do ferro adsorvido em 

sítios metabolicamente inativos dentro da planta; 3) bloqueio dos sítios, da parede 

celular, carregado negativamente, promovendo a absorção do fósforo; 4) retardamento 

da deterioração das raÍZes em baixas concentrações de cálcio pelo crescimento mais 

lento; 5) prevenção de toxicidade de cobre e manganês. 

De encontro com estas explicações Grime & Rodgson (1969) verificaram efeitos 

benéficos do alumínio no crescimento da espécie Scabiosa columbrera, devido à melhor 

utilização do ferro, resultante da substituição deste elemento pelo alumínio nos sítios de 

troca da raiz. 

Neves et aI.(1982) observou em espécies de eucalipto valores da relação matéria 

seca da parte aérea/matéria seca das raízes menores em tratamentos com maiores 

concentrações de alumínio trocáveI. Verificou que além do maior crescimento da planta 

como um todo, ocorreu um maior equilíbrio entre o crescimento dessas duas partes da 

planta, sugerindo ter havido uma distribuição mais equilibrada de fotoassimilados entre 

parte aérea e raízes, além de ter elevado a eficiência de absorção de nitrato, em razão da 

redução da permeabilidade da plasmalema ao N-N03-, provavelmente pelo o alumínio 

substituir o cálcio no papel estrutural ou funcional e reduzir a permeabilidade da 

membrana plasmática ao N- N03-, e por reduzir a restrição imposta à difusão N03- pelas 

cargas negativas no ELA, propiciando maior acesso do N03 - aos sítios de absorção ativa. 

Segundo Andrew & Berg (1973), algumas leguminosas tropicais mais tolerantes 

ao alumínio, apresentam maior absorção de fósforo, quando o alumínio esta presente em 

baixas concentrações. De acordo com Mullette & Hannon (1974), em concentrações 

elevadas de alumínio, ocorre supersaturação dos sítios negativos, com precipitação de 
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alumínio ligado a fósforo e, em baixas concentrações, o alumínio bloqueia os sítios 

negativamente carregados da parede celular, facilitando a absorção, principalmente, de 

fósforo e nitrato. 

Huang & Bachelard (1993) avaliaram o comportamento das espécies de eucalipto 

e pinus, em soluções nutritivas contento alumínio. Observaram que com o aumento da 

concentração de alumínio na solução nutritiva, houve maior crescimento em ambas 

espécies: o eucalipto cresceu em até 2220,0 mmol L-I de alumínio; o pinus teve maior 

crescimento em 370 mmol L-I de alumínio; na ausência de AI o pinus apresentou o 

menor crescimento, indicando que em baixas concentrações o alumínio pode ser um 

elemento essencial ou intensificar a ação de outro fator de crescimento em espécies de 

pmus. 

Do mesmo modo, Bueno (1987) observou que a presença do alumínio estimulou 

o crescimento em altura e a produção de matéria seca para a espécie Hevea brasiliensis 

nas diversas partes da planta e, que o efeito de toxicidade ao alumínio no seu 

crescimento só é verificado em concentrações superiores a 15 mmolc.dm -3. 

Machado (1988) verificou que a espécies Vochysia thyrsoidea não cresce na 

ausência de alumínio, nem em solos calcários; as mudas crescendo em solos calcários 

apresentaram clorose e necrose foliar e pouco crescimento, quando transplantadas para 

solos ácidos recuperaram as folhas necróticas e retomaram o crescimento. A única 

diferença constatada quanto à análise foliar foram altas concentrações de alumínio nas 

mudas transplantadas para os solos ácidos. Resultados similares foram obtidos por 

Haridasan (1988) constatando que as mudas de Miconia albicans pararam de crescer nos 

solos calcários e retomaram o crescimento quando algumas raízes foram imersas em 

uma solução de cloreto de alumínio, com um aumento na concentração de alumínio na 

folha. 
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2.1 Mecanismos de tolerância ao alumínio 

De acordo com Foy (1988), os mecanismos de tolerância classificam-se em: a) 

mecanismos de exclusão: consiste-se na imobilização do AI na parede celular, na 

permeabilidade seletiva da membrana plasmática, na alteração de pH induzida na 

rizosfera (apenas em monocotiledoneas), e na exudação de complexantes e/ou quelantes; \. 

b) mecanismos de tolerância interna ao· alumínio acumulado: consiste-se na 

complexação ou quelatização do alumínio no citoplasma, na compartimentação no 

vacúolo, na presença de proteínas especializadas na ligação com o alumínio, na evolução 

de enzimas tolerantes ao alumínio e na resistência da membrana plasmática em sofrer 

alterações de comportamento. 

Estudos na área de bioquímica indicam que diversos mecanismos de defesa são 

acionados tanto para impedir a entrada do alumínio, como para evitar o~ efeitos tóxicos 

do íon dentro da célula. Dentre os mecanismos bioquímicos destacam-se aqueles que 

envolvem competição por sítios de absorção de nutrientes, interações com componentes 

lipídios de membrana, os que alteram a sua permeabilidade e inibição do processo de 

mitose nos meristemas apicais das raízes (Paiva, 1999). 

o mecanismo de tolerância mais freqüentemente proposto é o de exclusão iônica, 

que consiste na redução da atividade do alumínio pela exudação de complexante por 

ácidos orgânicos, reduzindo a concentração de alumínio na rizosfera e interfere na 

absorção e translocação do íon na planta (Brown & Ambler, 1974; Butz & Jackson, 

1977; Cambraia et aI., 1983; Bennet et aI.,1987; Schottelndreier & Grerup-Falkengren, 

1999; Ahonen-Jonnarth et aI., 2000). Gonçalves et. aI (1999) verificaram em plantas 

tolerante de sorgo, que o alumínio parece estimular a síntese e/ou inibir a degradação das 

ácidos orgânicos, e, as enzimas ligadas ao metabolismos desse ácidos. orgânicos 

apresentam no cultivar tolerante menor sensibilidade à toxidez de alumínio, quando 

comparado ao cultivar sensível. 
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De acordo com alguns autores (Hampp & Schanabl, 1975; Jackson et aI., 1977; 

Alam & Adams, 1979; Foy et aI., 1965; Hecht-Buchholz & Foy,1981; Furlani,1989; 

Carvalho, 1994; Tan & Keltjens, 1995; Furtini et aI., 1996) a tolerância diferencial ao 

alumínio está relacionada com a diferença na resistência à desorganização da membrana, 

onde plantas tolerantes apresentam maior resistência da membrana plasmática em sofrer 

alterações de comportamento e maior influência no funcionamento de canais iônicos 

transportadores de H+, aumentando a atividade das enzimas H+- ATPase e W- PPase, 

indicando um mecanismo de tolerância onde cátions são mantidos dentro da célula e 

prótons, são bombeados para dentro do vacúolo, visando restaurar o equilíbrio iônico. 

Verstraeten & Otiza (2000) estudando duas variedades de trigo, uma sensível e outra 

tolerante, submetidas a: pH 4,0; baixa concentração de cálcio e incrementos de 

temperatura, verificaram que os fatores que afetaram a permeabilidade da membrana 

plasmática, também afetaram o acúmulo de alumínio e que a região de maior 

permeabilidade das membranas coincidiu com a de maior acúmulo de alumínio, 

concluindo que o acesso de alumínio, ao interior celular, das espécies sensíveis está 

relacionado com maior permeabilidade da membrana plasmática. 

o alumínio influencia a morfologia da raiz, inibindo seu crescimento e 

restringindo sua superficie de absorção, e a capacidade de maior proliferação de raízes 

finas, por conseguinte, maior superficie radicular sob estresse de alumínio é um possível 

mecanismo de adaptação em ambientes distróficos, pois quanto maior a densidade de 

raízes maior exploração do volume de solo, aumentando os sítios de absorção, evitando 

a restrição na absorção de água e de nutrientes (Foy, 1984; Bennete et aI.,1987; Berish & 

Ewel,1988; Baligar et aI., 1993; Gonçalves,1994). 

Braccini et aI. (1998), estudando genótipos de eucalipto, observaram que a 

tolerância ao alumínio está associada ao menor acúmulo e à maior absorção e eficiência 

no uso do fósforo e do cálcio e, à menor redução na translocação do alumínio' para a 

parte aérea, admitindo que esta espécie tenha capacidade de manter a absorção e 

translocação de fósforo e de cálcio na presença do alumínio. Neves et aI. (1982) avaliou 

o efeito de diferentes níveis de alumínio sobre o crescimento e à absorção de fósforo em 
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eucalipto. Concluindo que o E. uropylla apresentou-se maIS tolerante, pois a 

concentração de fósforo, na parte aérea, foi semelhante na presença e na ausência do 

alumínio, admitindo que esta espécie tenha evoluído em ambiente distrófico e, o E. 

c/oeziana apresentou-se menos tolerante, teve o seu conteúdo de fósforo, na parte aérea 

e, nas raízes, reduzido a valores mínimos para maior concentrações de alumínio na 

solução do solo. O autor acredita que a espécie menos tolerante possua mecanismo de 

exclusão do alumínio do metabolismo celular menos eficiente do que as demais 

espécies, e que o efeito da toxidez de alumínio nesta espécie está relacionado a absorção 

e/ou transporte de P. 

Devido à nitrificação ser imbida nos solos ácidos, o amônio toma-se uma 

importante fonte de nitrogênio. Algumas espécies vegetais como o eucalipto, 

consideradas tolerantes ao alumínio, apresentam um mecanismo bem desenvolvido na 

absorção do amônio, podendo ser uma adaptação ecológicas, a solos ácidos, e também 

uma estratégia de economia de energia pela incorporação imediata do amônio ao 

esqueleto de carbono, e de economia de nitrogênio no sistema, pois ameniza a perda de 

nitrato por lixiviação devido ao decréscimo na nitrificação. Porém, algumas espécies 

tolerantes ao alumínio são caracterizadas pela habilidade em absorver eficientemente o 

nitrato, elevando o pH da rizosfera através da liberação de ânion, como conseqüência a 

insolubilização do alumínio (Foyet aI., 1966). Segundo Vale (1982), deve-se então ter 

em mente, ao avaliar o efeito de qualquer fator sobre a absorção de nitrogênio, que as 

plantas variam muito na capacidade de absorver e utilizar as formas nitrogenadas 

Um outro mecanismo proposto é a capacidade de troca de cátion da raiz. Blamey 

et aI. (1992) estudaram a capacidade de troca cátion (CTC ) de raiz de duas espécies, 

sendo uma tolerante ao alumínio e a outra, sensível, observaram uma maior absorção de 

cátions de maior valência, por espécies sensíveis, quando comparadas a espécies 

tolerantes, devido ao deslocamento de cátions monovalentes na parede celular, 

concluindo que plantas com baixa CTC de raiz têm sido consideradas tolerantes e que a 

CTC de raiz está associada a mecanismos de tolerância presentes na parede celular. 

Segundo Manlio (1998) a eTC da raiz está diretamente ligada à quantidade de grupos 
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carboxila e pectinas livres presentes na parede celular, e que uma planta tolerante ao 

alumínio se toma sensível, quando a sua camada de mucilagem, composta 

principalmente de ácidos poligalacturônicos, é removido, evidenciando o papel 

importante do cálcio no processo de tolerância ao alumínio. (Hue et aI., 1986) relatam 

que plantas sensíveis tratadas com alumínio têm o seu crescimento radicular restaurado, 

quando tratadas com altas concentrações de cálcio, sugerindo que o cálcio estaria 

envolvido na tolerância ao alumínio, mais efetivamente no mecanismo de capacidade de 

troca de cátion de raiz. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

o experimento foi conduzido durante o período de março de 2000 a janeiro de 

2001, em casa de vegetação. Foram utilizadas amostras de terra da camada de O a 20 cm 

de profundidade de um solo caracterizado como Latossolo A moderado distrófico, 

textura média (em g ktI
, 240 de argila, 60 de silte e 700 de areia total), originário da 

região de cerrado, coletado na Estação Experimental de Itatinga, Itatinga-SP. Os 

atributos químicos das amostras de solos utilizadas no experimento, segundo os métodos 

descritos por Raij et aI. (1987), foram: pH em CaCh = 3,9; MO = 28 g dm-3; P-resina = 

5; s-sol- = 38 mg dm-3
; K = 0,4; Ca = 0,4; Mg = 1; H+Al = 58; AI = 15; SB = 2; T = 

60 mmolc dm-3; V = 3% em = 90%. Os teores de micronutrientes extraídos pelo DTPA, 

segundo os métodos descritos por Lindsay & Norvell (1978), foram: Cu = 1,8, Zn = 0,3, 

Mn = 1,1, Fe = 41, e B = 0,18 mg dm-3. 

Utilizaram-se três espécies de Eucalyptus (E. grandis, E. urophylla e o híbrido E. 

grandis vs. Eucalyptus urophylla ) e duas espécies de Pinus (P. oocarpa e P. caribaea 

varo hondurensis). 

Os tratamentos, aplicados antes do plantio, foram os seguintes: 

AB-250P: Adubação básica - 50 mg de N, 100 mg de K, 250 mg de P e 45 mg de S 

kg- I de solo; 

CCO-250P: Adubação básica mais CaC03 e MgC03, na relação estequiométrica de 

4: 1, de modo a elevar o teor de Ca + Mg para 10 mmolc kg- I de solo; 
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SCO-250P: Adubação básica mais CaS04 e MgClz, de modo a elevar o teor de Ca2
+ + 

Mg2+ para 10 mmolc kg-I de solo; e 

SCO-250P: Adubação básica com aplicação de 125 mg P kg- I de solo mais CaS04 e 

MgClz, de modo a elevar o teor de Ca2+ + Mg2+ para 10 mmolc kg -I de solo. 

Efetuou-se em todos os tratamentos adubação de cobertura com N (25 + 25 + 50 

mg kg-I de solo) e S (22,5 + 22,5 + 45 mg kg- I de solo), aplicados aos 60, 120 e 180 dias 

após a semeadura das espécies de Eucalyptus e Pinus, na forma de solução aquosa. O 

fornecimento de micronutrientes foi realizado segundo a recomendação da EMBRAP A 

(1979), aos 100 dias após a semeadura do eucalipto e do pinus (todas as fontes p.a.). Os 

atributos químicos das amostras de solo, após a aplicação dos tratamentos, são 

apresentados na Tabela 1. 

Após a adubação básica, a terra foi acondicionada em vasos de polietileno (com 

capacidade para 4 kg de terra), e irrigada para obter uma umidade em tomo da 

capacidade de retenção de água, que foi mantido durante a condução do experimento, 

utilizando-se água destilada. 

As sementes de eucalipto e de pinus foram germinadas em areia lavada e, ao 

atingirem aproximadamente 5 cm de altura, as plântulas foram repicadas para os vasos 

contendo os tratamentos. Sessenta dias após a repicagem, efetuou-se o desbaste, 

mantendo-se duas plantas por vaso. 

o delineamento experimental utilizado foi do tipo blocos ao acaso, em esquema 

fatorial3x4 para as espécies de Eucalyptus, sendo 3 os níveis de fator "espécies", e 4 os 

níveis de fator "adubação", e 2x4 para as espécies de Pinus, sendo 2 os níveis de fator 

"espécies", e 4 os níveis de fator "adubação", perfazendo um total de 36 e 24 unidades 

experimentais, respectivamente. Cada bloco foi constituído de um vaso, no qual foram 

cultivados duas plantas, para os vasos com eucalipto e duas plantas para os vasos com 

pmus. 
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Tabela 1 Atributos químicos (I) das amostras de solo, após a aplicação dos tratamentos (2). 

Tratamento pH Ca Fe Zn AI 
--mgdm3-- mmolc dm-3 ---mgdm3.~. ---

AB-250P 

CCO-250P 

SCO-250P 

SCO-125P 

AB-250P 

CCO-250P 

SCO-250P 

SCO-125P 

AB-250P 

CCO-250P 

SCO-250P 

SCO-125P 

AB-250P 

CCO-250P 

SCO-250P 

SCO-125P 

AB-250P 

CCO-250P 

SCO-250P 

SCO-125P 

3,9 b 
5,1 a 

3,9 b 

3,9b 

4,0 b 

4,9 a 

4,1 b 

4,Ob 

3,9b 
4,9 a 

3,9b 
3,9b 

3,5 b 

5,0 a 

4,0 b 
4,Ob 

3,7 b 

5,I·a 

3,9 b 
4,0 b 

28 c 25 c 

42 a 7 d 

60 b 192 a 

31 c 62 b 

E. grandis 

5b 

23 a 

18 a 

9b 

E. urophylla 

21 b 

31 b 

52 a 

23 b 

16 c 5 b 

4 d 20 a 

92 a 11 b 

59b 9b 

40a 

21 b 

49 a 

37 a 

43 a 

29b 

45 a 

44a 

E. grandis vs E. urophylla 

30b 

41 a 

47 a 

29b 

153 a 

98 b 

103b 

52 c 

126 a 

92 b 

127 a 

52 c 

16 d 5 b 30 b 

6c 

94 a 

62 b 

19 a 

10 b 

7b 

Pinus oocarpa 

23 c 2,3 c 

8 d 23 a 

80 a 16 b 

69 b 21 a 

41 a 

45 a 

40 a 

53 a 

30b 
46a 

37b 

Pinus caribaea varo honduresis 

22 c 

8d 

85 a 

70b 

2c 

26 a 

16b 

25 a 

54 a 

i8 c 

52 a 

40b 

5 ab 

8a 

2b 

2b 

10 a 

9a 

2b 

2b 

9a 

5b 

4b 
2b 

1,3 

0,7 

1,2 

1,3 

1,2 

1,1 

1,9 

1,7 

13a 

1b 

10 a 

13a 

13a 

1 b 

10 a 

12 a 

10 a 

1b 

13a 

12 a 

28 a 

2b 

21 a 

21 a 

26 a 

2b 

20a 

19 a 

(i) Análise realizada segundo os métodos descritos por Raij et aI. (1987) 
(2) Médias na mesma coluna, seguidas de letras iguais não diferem entre si a 5% de significância pelo Teste de Tukey. 

Após 210 e 300 dias da semeadura, foram realizadas as avaliações de 

crescimento para o eucalipto e para o pinus, respectivamente. As medições em altura 

foram feitas a partir do colo da planta até o ponto de inserção da folha mais jovem, e os 

diâmetros foram medidos no colo da planta. As plantas foram colhidas e secionadas 

próximo ao coleto. O material vegetal foi separado em caule, galhos, folhas e sistema 

radicular. Os componentes das mudas foram pesados, imediatamente, após a colheita, e 

submetidos à secagem em estufa a 65°C, até massa constante. O processamento das 
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amostras e análise de macro e micronutrientes seguiram as metodologias descritas por 

Malavolta et aI. (1997). 

As raízes foram separadas das amostras de solo por peneiragem e catação manual 

e lavadas com água destilada. Foi utilizado como critério para a separação de raízes 

vivas e mortas, a friabilidade e a coloração. As raízes vivas apresentavam cores claras, 

tendendo para o amarelado e, a raízes mortas, coloração mais escura e friáveis. As raízes 

foram classificadas em raíze.s finas (ativas na absorção de nutrientes) e raízes grossas, 

conforme os critérios fisiológicos propostos por Lyford (1975). Segundo este 

pesquisador, são consideradas raízes finas aquelas com diâmetro ::;; 3 mm, porque, 

geralmente, não apresentam espessamento do xii ema secundário e possuem floema 

pouco desenvolvido, muito permeáveis à absorção de água e nutrientes. As raízes com 

diâmetro ::;; 1 mm são as que mais contribuem para a absorção de água e nutrientes. Para 

as espécies de Euca/yptus e de Pinus foram separadas duas classes de raízes finas: a) 

raízes com diâmetro ::;; lmm e b) raízes com diâmetro entre 1 e 3 mm. O comprimento 

radicular foi estimado pelo sistema SIARCS (Sistema Integrado para Análise de Raízes 

e Cobertura do Solo), que consiste no processamento e análise de imagens digitais, 

conforme metodologia apresentada por Jorge et aI. (1993). Inicialmente, as raízes foram 

secionadas em partes de aproximadamente 5 cm, e distribuídas em uma bandeja de vidro 

de 15 x 21 cm e 1 cm de altura (2 mm de espessura). Sobre estas foi colocado uma 

lâmina d'água, suficiente para cobri-las. A bandeja foi colocada sobre um "scanner" de 

mesa de resolução espacial de 1200 dpi, o qual digitalizou-se as imagens das raízes, 

transferindo-as automaticamente para o arquivo no computador. A partir desta fase, por 

meio do sistema SIARCS, as imagens foram binarizadas e esqueletonizadas para o 

cálculo do comprimento radicular. Com o comprimento radicular e o volume do vaso 

estimou-se a densidade de raízes finas. 

Após a colheita das mudas, amostras de solo de cada vaso foram secas em estufa 

com circulação forçada de ar (45°C) até apresentarem a sua massa constante. Foram 

avaliados os seguintes atributos: pR, carbono orgânico total, P, Ca, Mg, S e AI trocáveis, 

R+Al, soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica (T), segundo os métodos 
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descritos por Raij et aI. (1987). Os micronutrientes, ferro e zinco foram extraídos com 

DTPA e analisados segundo os métodos descritos por Lindsay & Norvell (1978). 

A determinação da capacidade de troca de cátions (CTC, em mmolc kg-I) das 

raízes fmas (apenas as com diâmetro ~ 1 mm) foi realizada, segundo o método descrito 

por CrooKe (1964). O método consiste em s~turar a CTC da raiz com íons W usando 

HCI 0,1 moI L-I e, em seguida, o excesso do ácido é retirado com água destilada. Os íons 

W adsorvidos à CTC das raízes são removidos com uma solução de KCI 1 moI L-I a pH 

7. Por titulação com KOH 0,1 moI L-I, determina-"se a quantidade de W adsovido, 

estimando-se assim a CTC de raízes. 

Para avaliar o efeito dos tratamentos, foi utilizada a análise de variância 

(ANOV A). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey. As relações entre 

densidade de raízes e os teores de Ca, P, soma de bases, saturação de alumínio e pH 

foram avaliadas por meio de análises de correlação simples (pearson). Foi utilizado o 

programa estatístico SAS (SAS Institute, 1991). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Efeito do alumínio sobre o crescimento da planta 

o crescimento em altura, em diâmetro do colo, em produção de matéria seca 

da parte aérea e do sistema radicular do híbrido E. grandis vs. E .urophylla foi maior do 

que o das demais espécies (Tabela 2). Deduz-se que este híbrido é geneticamente mais 

produtivo ou adaptou-se melhor às condições ambientais (de temperatura, de UR e de 

solo) do que as demais espécies. Em condições de campo, tem sido verificado que este 

híbrido é freqüentemente superior às demais espécies, em diferentes condições 

edafoclimáticas, sugerindo que seu potencial genético é malS produtivo. 

Proporcionalmente, este híbrido produziu muito mais matéria seca na parte aérea, para. 

uma menor quantidade de matéria seca radicular. Esta menor locação de fotoassimilados 

no sistema radicular e maior na parte aérea, destacadamente a foliar, é indicativo de sua 

maior capacidade de adaptação em solos ácidos, com altos teores de alumínio trocável. 

As ~ espécies de Eucalyptus e de Pinus não apresentaram diferenças de 

crescimento em altura, diâmetro do colo e produção de matéria seca da parte aérea entre 

os diferentes níveis de saturação de alumínio e disponibilidade de nutrientes no solo 

(Tabela 2). Entretanto, apresentaram diferenças em relação a produção de matéria seca 

de raízes finas « lmm), aos 210 e 300 dias de idade, respectivamente. Verificou-se para 

todas as espécies de Eucalyptus e de Pinus maior produção de matéria seca de raízes 

finas « lmm) nos tratamentos AB-250P e SCO-125P e menor nos demais tratamentos, 

que receberam maior dosagem de fósforo ou calagem. Segundo Foy (1992), elevados 

teores de alumínio trocável podem, às vezes, diminuir substancialmente a produção das 

culturas sem apresentar sintomas evidentes na parte área das plantas, ao contrário do 
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sistema radicular. Enquanto as raízes podem ser diretamente afetadas em nível celular, 

os efeitos na parte aérea, geralmente, resultam de fatores indiretos, como a diminuição 

da absorção de água e de nutrientes, principalmente, de Ca e de P. Quando a 

disponibilidade destes nutrientes é adequada, mesmo com elevadas concentrações de 

alumínio, o crescimento da parte aérea pode ser pouco afetado (Costa, 1986). Este efeito 

deve ser mais evidente na fase de mudas, em que a demanda de água e nutrientes é 

baixa. 

As espécies de Pinus não apresentaram diferenças de crescimento em altura, 

diâmetro do colo e produção de matéria seca da parte aérea e do sistema radicular, entre 

si (Tabela 2). De modo geral, aos 300 dias de idade, estas espécies apresentaram menor 

crescimento que as de Eucalyptus aos 210 dias de idade. Em condições de campo, 

resultados similares foram relatados por Reissmann & Wisnemski (2000), que, 

estudando aspectos nutricionais de plantios de Pinus e Eucalyptus, verificaram que o 

eucalipto apresentou maior crescimento e produção de biomassa em solos com menores 

disponibilidade de nutrientes. 

Todas as plantas das espécies estudadas apresentaram raízes longas, filiformes e 

de superficies externas regulares e brancas, com raízes laterais bem acima da região 

apical da raiz principal. Pode-se inferir que alguns mecanismos de proteção ou exclusão 

ocorram no sentido de evitar a translocação de alumínio até o protoplasma do tecido 

radicular dessas espécies, evitando a inibição do processo de divisão celular e 

possibilitando maior proliferação de raízes finas. Um dos possíveis mecanismos é a 

complexação do alumínio por fosfato e ácidos orgânicos, resultando em compostos com 

baixa fitotoxicidade em comparação às espécies monoméricas de alumínio (Huang & 

Bachelard, 1993). 
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Tabela 2 Crescimento em altura (Alt), diâmetro do colo (Dc) e produção de matéria seca (F= folha, G= 
galho, C= caule, PA= parte área, R= raiz, RT= raiz total, PT= planta total) da parte aérea, das 
raízes das diferentes espécies de Eucalyptus e Pinus em função dos tratamentos (I). 

Matéria Seca 
Tratamento Alt De F G C PA R RT PT 

<lmm >lmm 
--cm-- g muda-1 

E. grandis 

AB-250P 51,3 B 6,OB 7,9B 1,6B 2,2B 12B 6,8aB 0,6B 7,4aB 19,4B 

CCO-250P 54,OB 6,OB 8,4B 1,8B 2,5B 13B 5,ObB 0,6B 5,6bB 18,6B 

SCO-125P 51,6B 6,6B 8,OB 1,7B 2,2B 12B 6,7aB 0,7B 7,4aB 19,4 B 

SCO-250P 56,OB 6,8B 8,5B 1,9B 2,7B 13B 5,lbB 0,6B 5,7bB 18,1 B 

E. urophylla 

AB-250P 57,5B 6,7B 8,6B 2,OB 2,4B 13B 7,4aB 0,7B 8,laB 21 B 

CCO-250P 59,OB 7,1 B 8,6B 2,OB 2,8B 13B 5,9bB 0,8A 6,7bB 20B 

SCO-125P 58,5 B 6,4B 8,1 B 1,9B 2,8B 13B 7,5aB 0,8B 8,3aB 21 B 

SCO-250P 60,OB 7,OB 8,6B 2,3B 3,1 B 14B 6,ObB 0,8A 6,8bB 21 B 

E.grandis vs. E. urophylla 

AB-250P n,5A 9,8A 11 A 2,9A 3,3A 19A 9,OaA 0,9A 9,9aA 29A 

CCO-250P 70,2 A 9,OA 12A 3.0A 3,7 A 21 A 8,lbA 0,8A 8,9bA 30A 

SCO-125P 74,0 A 8,4A 
\ 

lIA 2,8A 3,4 A 20A 9;laA 0,9A 10aA 30A 

SCO-250P 76,0 A 9,1 A lIA 3,1 A 3,7 A 20A 8,ObA 0,9A 8,9bA 29A 

Pinus oocarpa 

AB-250P 41,0 4,8 10,2 1,59 11,8 4,9a 0,4 5,49a 17,3 

CCO-250P 42,0 5,0 10,5 1,88 12,4 3,9b 0,3 4,32b 19,7 

SCO-125P 43,0 5,0 12,0 2,00 12,4 5,2a 0,3 5,60a 17,6 

SCO-250P 44,0 6,2 11,8 1,80 13,6 4,Ob 0,4 4,50b 18,1 

Pinus caribaea varo hondurensis 

AB-250P 46,0 5,2 10 1,55 11,6 5,00a 0,3 5,4a 17,0 

CCO-250P 49,0 5,0 9,9 1,21 11,1 4,00b 0,2 4,3b 15,4 

SCO-125P 48,0 5,5 11 1,55 12,6 5,60a 0,3 6,Oa 18,6 

SCO-250P 49,0 5,6 11 1,30 12,3 4,10b 0,4 4,6b 16,9 

(1) Médias na mesma coluna, seguidas de letras iguais não diferem entre si a 5% de sigilificância pelo Teste de 

Tukey. Diferença entre tratamentos (letras minúsculas) e espécies (letras maiúscula). 

o E. grandis apresentou maior densidade de raízes do que E. urophylla e este ' 

maior do que o híbrido E. grandis vs. E. urophylla, nos tratamentos AB-250P, SCO-125, 

e SCO-250 (Tabela 3). Não houve diferenças entre as espécies no tratamento CCO-

250P. 
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Tabela 3 Densidade de raízes'fmas « hum) para as diferentes espécies e tratamentos(l). 

Espécie Densidade de raízes finas 

AB-250P CCO-250P SCO-125P SCO-250P 

em ern-3 

E.grandis 0,20aA 0,12dA 0,18bA 0,15cA 

E. urophylla 0,18aB 0,12dA 0,17bB 0, 14cB 

E.urophylla vs. E.grandis 0,15aC O,l1cB 0,15aC 0,12bC 

média 0,18 0,12 0,17 0,14 

Pinus oocarpa 0,10a 'O,07b 0,09a 0,07b 

Pinus caribaea varo hondurensis O,l1a 0,07b 0,09a 0,07b 

média 0,11 0,07 0,09 0,07 

(1) As médias com letras iguais não diferem entre si a 5% de significância pelo Teste Tukey. Diferença entre 

tratamentos (letras minúsculas) e espécies (letras maiúscula). 

As espécies de Pinus não apresentaram diferenças de densidade de raízes finas 

entre si (Tabela 3). Aos 300 dias de idade, estas espécies apresentaram menor densidade 

de raízes finas que as espécies de Eucalyptus aos 210 dias de idade. Uma provável 

explicação destas diferenças deve estar relacionada ao maior potencial de crescimento 

das espécies de Eucalyptus, como conseqüência, maior demanda de nutrientes e a maior 

densidade de raízes finas é um possível mecanismo de aumentar sua superficie de 

absorção. De modo geral, para todas as espécies de Eucalyptus e de Pinus, verificou-se 

que mais de 95% das raízes finas, pertenciam a classe de raiz < 1 mm. 

Verificou-se que as densidades de raízes finas correlacionaram-se positivamente 

com a saturação de alumínio e, negativamente, com o pH e com as concentrações de 

cálcio, fósforo e a soma de bases do solo (Tabela 4). Portanto, nos tratamentos com 

menor disponibilidade de bases e maior concentração de alumínio, verificou-se maior 

densidade de raízes finas. De acordo com Gonçalves & Mello (2000) a menor densidade 

de raiz em sítios florestais mais produtivos, geralmente com solos mais férteis e, o 

inverso, em sítios menos produtivos, mostram que as árvores, por meio de seus sistemas 

radiculares, possuem grande capacidade de interação com os atributos do solo, como um 

mecanismo que permite as raízes ampliar ou reduzir sua capacidade de absorção de água 

e nutrientes, segundo a disponibilidade no solo. 
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Tabela 4 Coeficientes de correlação simples entre alguns atributos químicos das amostras de terra e a 
densidade de raízes finas entre os tratamentos (1) para as diferentes espécies: E. grandis (EG), E. 
urophylla (EU), híbrido E. grandis vs. E. urophylla (EG vs. EU), Pinus oocarpa (PO) e Pinus 
caribaea varo hondurensis (PC). 

Espécie Atributo Tratamento 

AB-250P SCO-125P SCO-250P CCO-250P 

EG Ca trocável (mmolc dm-3
) -O 45 0,05 , -0,42 0,05 -O 33 0,05s , -O 31 0,05 , 

P resina (mg dm-3
) _0,48°,05 -0,32 0,05 -0,32 0,05 -0,38 0,05 

soma de bases (mmolc dm-3
) _0,33°,05 -0,39 0,05 -0,34 0,05 -0,25 0,05 

pH em CaClz 0,01 M _0,34°,05 -0,30 0,05 -0,29 0,05 -0,32 0,05 

m(%) 0,49°,05 044°,05 , 0,36 0,05 034°,05 , 

EU Ca trocável (mmolc dm-3
) _0,33°,05 -0,30 0,05 -0,25 0,05 _0,29°,05 

P resina (mg dm-3
) _0,35°,05 -0,38 0,05 -0,24 0,05 -0,25 0,05 

soma de bases (mmolc dm-3
) _0,34°,05 -0,33 0,05 -0,26 0,05 -0,23 0,05 

pH em CaClz 0,01 M _0,39°,05 -0,32 0,05 -0,20 0,05 -0,24 0,05 

m(%) 0,36°,05 0,32 0,05 0,36 0,05 0,38 0,05 

EGvs. EU Ca trocável (mmolc dm-3
) _0,35°,05 -0,27 0,05 -0,25 0,05s _0,29°,05 

P resina (mg dm-3
) -0,31 0,05 -0,29 0,05 _0,28°,05 _0,28°,05 

soma de bases (mmolc dm-3
) _0,38°,01 -0,37 0,05 _0,36°,05 _0,25°,05 

pH emCaClz 0,01 M _0,39°,05 _ 028°,05 , _0,26°,05 _0,20°,05 

m(%) 0,36°,05 0,34 0,05 0,33 0,05 0,30°,05 

PO Ca trocável (mmolc dm-3
) _0,42°,05 -0,33 0,05 -0,39 0,05s _0,30°,05 

P resina (mg dm-3
) _0,39°,05 -0,30 0,05 _0,31°,05 _0,32°,05 

soma de bases (mmolc dm-3
) _0,35°,01 -0,36 0,05 -0,38 0,05 _0,32°,05 

pH em CaClz 0,01 M _0,40°,05 _ 0,35 0,05 -0,38 0,05 _0,30°,05 

m(%) 0,40°,05 0,44 0,05 0,43 0,05 0,40°,05 

PC Ca trocável (mmolc dm-3
) _0,45°,05 _0,35°,05 _0,30 0,05s _0,30°,05 

P resina (mg dm-3
) _0,39°,05 -0,34 0,05 _0,40°,05 _0,37°,05 

soma de bases (mmolc dm-3
) _0,40°,01 -O 40 0,05 , -0,42 0,05 _0,38°,05 

pH emCaClz 0,01 M _0,40°,05 _ 0,39 0,05 _0,36°,05 _0,30°,05 

m(%) 0,39°,05 0,32 0,05 0,38°,05 0,30°,05 

(I) valores sobrescritos referem-se aos níveis de significância das correlações. 

Gonçalves (1994), em povoamentos adultos de Euca/yptus grandis, verificou alta 

correlação entre o crescimento de raízes finas e a concentração de alumínio trocável 

(correlação negativa) e concentrações de Ca e Mg trocáveis (correlação positiva). 
\ 
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Também foi verificada relação linear negativa entre crescimento das árvores e 

densidades de raízes finas. De forma similar, Reis et aI. (1987), em povoamentos adultos 

de E. grandis, verificaram maior produção de matéria seca do sistema radicular (tanto 

raízes grossas como finas) e menor da parte aérea em um Latossolo Vermelho-Amarelo 

(L V A) com maior deficiência hídrica e menor fertilidade relativamente a um outro LV A. 

Portanto, as árvores locaram mais fotoassimilados no sistema radicular, em solos com 

menor disponibilidade de água e nutrientes, reduzindo a produção de matéria seca da 

parte aérea, principalmente troncos, objetivo das plantações. 

4.2 Composição de nutrientes nos diferentes componentes das mudas 

Os teores de alumínio nas raízes das mudas de eucalipto e de pinus foram 

maiores nas plantas do tratamento AB-250P (Tabelas 5 e 6). O E. urophylla apresentou 

menor teor de alumínio nas raízes do que as outras espécies de Eucalyptus, que não 

apresentaram diferenças entre si, em todos os tratamentos. Na parte aérea, embora não 

haja diferenças entre as espécies de Eucalyptus, de modo geral, observa-se tendência do 

híbrido E. grandis vs E. urophylla apresentar menor teor de alumínio, seguido do E. 

urophylla. 

Apesar do teor de alumínio na raiz ser elevado, não refletiu na produção de 

matéria seca da parte aérea do eucalipto e do pinus (Tabelas 5 e 6). Esta constatação 

sugere que o elevado teor de alumínio no sistema radicular, associado ao menor teor na 

parte aérea, é indício de algum mecanismo de retenção de alumínio nas raízes, evitando 

sua translocação para a parte aérea, o que poderia constituir uma das causas da alta 

tolerância de várias espécies de Eucalyptus à toxicidade de alumínio (Barros & Novais, 

1990). Esta suposta compartimentalização do alumínio em determinados sítios nas 

raízes, deve estar associado à adsorção do alumínio no complexo de troca catiônica das 

raízes ou à formação de quelatos com proteínas e ácidos orgânicos (Foy, 1988; Taylor, 

1988). Furlani (1989) sugere que o suprimento de fósforo ao substrato de crescimento, 

ocasiona um efeito protetivo contra a injúria de alumínio devido a ocorrência de 

precipitados AI - fosfato na superficie da raiz inibindo a entrada do alumínio para o 

simplasto e em menor grau para o apoplasto. 
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Tabela 5 Composição química(l) dos diferentes componentes das espécies de Eucalyptus. 

Tratamento N P K Ca Mg S Fe Zn Cu Mn AI 
g kg-l mg kg-l 

E. grandis 
folha 

AB-250P 7,3 1,6 6,laA 1,7c 0,7bB 1,7 220A 29bB 9,7aA 563bA 210 
CCO-250P 6,9 1,3 3,4bA 4,6b 2,laA 1,7 200A 13cA 7,ObA 110cA 218 
SCO-125P 6,7 1,2 5,6aA 6,4a 2,2aA 1,0 168B 34bA 6,ObA 673bA 270 
SCO-250P 7,0 1,1 5,6aA 6,Oa 2,laA 1,4. 177B 46aA 6,ObA 887aA 258 

galho + caule 
AB-250P 3,5 3,Ob 6,6b 3,3b 0,5b 0,5 147aA 39abA 5,3bB 483aA 224a A 

CCO-250P 3,0 3,4b 6,3b 7,9a 1,la 0,5 83bA 13cA 5,ObA 82cA 175abA 
SCO-125P 2,9 2,9b 9,Oa 7,9a 1,0a 0,5 187aA 28bA 9,OaA 285bA 19SabA 
SCO-250P 2,8 4,la 8,Oa 7,9a 1,la 0,6 139aA 50aA 10aA 276bA IS7b A 

raiz 
AB-250P 5,9B 1,6b 3,6 1,6cB O,9b 2,2 15308aA 117aB 25aA 159aA 10455aA 

CCO-250P 5,5B 1,0c 4,3 3,3bA 1,4b 2,0 7149bB 135aA 17bA 85bA 6602bA 
SCO-125P 5,5B 1,8b 3,7 4,6aA 2,la 2,0 8437bAB 92cB 21aA 69bA 6704 bA 
SCO-250P 5,6B 2,7a 3,9 2,6bA 1,4b 2,4 14364aA 167bB 27aA 94bA 7525 bA 

E. urophylla 
folha 

AB-250P 7,5 1,6 6,6aA 1,9b 0,8bB 1,6 137bB 43aA 9,OaA 399bB 190b 
CCO-250P 6,4 1,4 2,7cA 5,Oa 2,3aA 1,0 224aA 13bA 2,6cB 177cA 209b 
SCO-125P 7,3 1,3 5,ObA 6,2a 2,4aA 1,3 272aA 46aA 6,3bA 738aA 282a 
SCO-250P 6,7 1,5 5,lbA 6,7a 2,6aA 1,5 234aA 42aA 4,OcB 761aA 204b 

caule+galho 
AB-250P 3,2 2,9b 4,7b 2,2b 0,4b 0,6 83c 47a 9,3aA 301bB 149bB 

CCO-250P 2,9 3,lb 5,lb 6,6a 1,2a 0,5 83c 19b 3,6cB 137cB 153bA 
SCO-125P 3,2 4,3a 9,6a 7,3a 1,3a 0,5 187a 53a 9,OaA 391aB 235aA 
SCO-250P 2,8 3,5b 8,7a 7,6c 1,4a 0,4 120b 54a 7,ObB 372aB 173bA 

raiz 
AB-250P 7,4aA 2,la 4,0 2,7bA 1,2 2,5a 10214aB 120bB 26aA 72bB 8158aB 

CCO-250P 7,3aA 1,3b 3,6 2,8bA 1,0 1,3b 3937cC 129bA 16bB 66bA 5592bA 
SCO-125P 7,2aA 1,4b 4,2 4,laA 1,9 1,9b 7885bB 151bA 18bA 90aA 5565bA 
SCO-250P 5,6bB 1,9a 4,3 3,3bA 1,3 l,4b 3712cC 280aA 18bB 56bA 4822bB 

E. grandis vs. E. urophylla 
folha 

AB-250P 7,8 1,8a 7,2aA 3,2a 1,5A 1,0a 245aA 22abA 4,3bB 362bB 243a 
CCO-250P 7,4 1,2a 3,9bA 4,6a 2,3A 0,6a 203 abA 19bA 3,6bB 270cB 181b 
SCO-125P 7,1 0,9a 4,ObB 6,7b 2,6A 1,2a 178bB 33aA 4,3bB 732aA 268a 
SCO-2S0P 7,3 I,Sa 4,5bB S,2a 2,3A 2,Ob 186bB 36aA 7,OaA 762aAA 188b 

caule+galho 
AB-250P 2,8 2,9 6,4 4,2b 0,7b 1,0 126a 24b 5,3bA 229bB 248aB 

CCO-250P 2,9 2,9 6,0 5,lab 0,8b 0,9 91b 31b 4,3aA 203bB 142bA 
SCO-125P 2,6 2,7 8,2 6,3a 1,3ab 0,6 152a 43a 7,6aB 348aAB 223aA 
SCO-250P 3,0 3,8 7,7 6,7a 1,5a 0,6 117a 51a 8,6aB 358aAB 244aB 

raiz 
AB-2S0P 7,4aA 1,5 3,8 1,7bB 0,8b 1,7 12754aB 227aA 28A 112aA 10784aA 

CCO-250P 7,3aA 2,1 3,3 1,7bB 0,7b 1,5 12692aA 167bA 26A 103aA 6116bA 
SCO-125P 5,4bB 1,1 4,5 3,3aA 1,4a 1,8 9268bA 123bB 21A 67bA 6550bA 
SCO-250P 6,9aA 1,8 3,5 3,OaA 1,7a 2,4 7275cB 153bB 25A 67bA 6568bA 

(I) Médias na mesma coluna, seguidas de letras iguais não diferem entre si a 5% de significância pelo Teste de Tukey. 
Diferença entre tratamentos (letras minúsculas) e espécies (letras maiúscula). 
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Tabela 6 Composição química(l) dos diferentes componentes das espécies de Pinus. 

Tratamento N P K Ca Mg S Fe Zn Cu Mn AI 
g kg-l mg kg-l 

Pinus oocarpa 
acículas 

AB-250P 8,3 1,2 6,7 2,1 0,9 1,1 204A 24 5 302a 365 
CCO-250P 8,0 1,0 5,9 2,0 1,2 1,5 235A 19 5 69b 287 
SCO-125P 7,6 1,0 7,7 2,3 1,2 2,0 294A 23 4 385a 311 
SCO-250P 8,8 1,1 6,1 2,3 1,4 1,5 221A 23 5 315a 343 

caule 
AB-250P 3,2 1,3 3,7 1,0 0,5 0,2 92 20 5 86a 236 

CCO-250P 2,9 1,2 3,5 1,1 0,7 0,3 70 18 5 25b 204 
SCO-125P 3,0 0,7 5,5 1,1 0,9 0,5 77 19 4 74a 189 
SCO-250P 3,5 0,9 4,7 1,1 0,6 0,5 110 19 4 84a 211 

Raiz 
AB- 6,6B 1,3 3,6 1,7b 0,8 1,2 5905 42a 15 64bB 11295a 

CCO-250P 6,2B 0,9 3,3 3,Oa 1,2 1,3 6379 23b 14 37cA 7243b 
SCO-125P 6,OB 1,0 3,5 2,6a 1,9 1,5 6300 52a 16 69bB 7270b 
SCO-250P 6,OB 0,8 4,4 2,8a 0,8 1,6 5245 40a 14 91aB 7294b 

P. caribaea varo hondurensis 

acículas 
AB-250P 8,2 1,1 5,8 2,1 1,3 1,3 150B 20 4 354a 305 

CCO-250P 8,2 1,1 5,8 2,2 1,3 1,3 150B 20 4 72b 272 
SCO-125P 7,3 1,0 6,0 2,9 1,3 2,0 132B 27 4 395a 367 
SCO-250P 8,9 1,1 7,2 2,3 1,3 1,7 108B 28 4 373a 360 

caule 
AB-250P 4,1 1,7 5,3 1,1 0,7 0,4 96a 24 5 97a 303 

CCO-250P 3,2 0,9 4,3 0,9 1,0 0,3 78b 16 4 18b 244 
SCO-125P 3,1 0,8 4,7 0,9 0,5 0,6 83b 21 4 82a 235 
SCO-250P 3,9 1,1 5,7 0,9 0,9 0,6 99b 24 4 94a 230 

raiz 
AB-250P 8,OA 1,4 4,6 1,2b 0,6 1,5 5263 42a 15 103aA 11159a 

CCO-250P 7,4A 1,0 3,0 2,7a 1,1 1,2 5944 22b 13 33bA 7396b 
SCO-125P 7,7A 0,8 6,1 3,2a 0,9 1,6 4231 41a 14 108aA 7555b 

7517b SCO-250P 8,2A 0,9 5,3 3,3a 0,9 1,9 4815 57a 17 163aA 
(I) Médias na mesma coluna, seguidas de letras iguais não diferem entre si a 5% de significância pelo Teste de Tukey. 

Diferença entre tratamentos (letras minúsculas) e espécies (letras maiúscula). 

As espécies de Pinus, aos 300 dias de idade, apresentaram maior teor de alumínio 

nas raízes e na parte aérea do que as espécies de Euca/yptus aos 210 dias de idade 

(Tabela 6). 

A redução no teor de alumínio, em função da aplicação do sulfato (tratamentos 

SCO-250 e SCO-125), pode ser explicada em função da reação de precipitação do 

alumínio com o sulfato, comum quando o teor de alumínio trocável é alto (Raij et aI., 

1987). A movimentação do alumínio também pode ser dificultada, por meio da 

imobilização deste, em reações de neutralização, que ocorrem em função da liberação de 
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hidroxilas com a adsorção de sulfato. Com relação a isso, deve-se considerar, de acordo 

com Raij (1989), que o gesso diminui os teores e a atividade de alumínio no solo, 

embora isso possa ser benéfico para o desenvolvimento do sistema radicular, não pode 

ser interpretado como uma redução de acidez ou de alumínio, tampouco a formação de 

AIS04 deve ser considerada como neutralização de alumínio. Trata-se apenas de uma 

associação de íons que ocorre na solução do solo, ocorrendo cancelamento mútuo de 

cargas, mas não transferência de prótons. 

Apesar das diferenças nos teores de sulfato no solo, as mudas de eucalipto e de 

pmus não apresentaram diferenças na absorção deste nutriente, exceto para o E. 

urophylla que apresentou maior teor nas raízes no tratamento AB-250P (Tabelas 5 e 6). 

Os resultados evidenciam que o alumínio não interferiu na absorção deste nutriente, e 

que as espécies não apresentaram diferenças entre si quanto à translocação deste 

elemento. Segundo Raij et aI. (1987), os cátions polivalentes, como o cálcio e o 

alumínio, estimulam a absorção de sulfato pelas células radiculares. Curtin & Syers 

(1990), ao contrário, constatou que o alumínio interfere na absorção de íons como o 

sulfato, afetando, principalmente, o crescimento radicular, reduzindo o suprimento de 

energia para o transportador e aumentando a viscosidade do protoplasma das células das 

raízes. 

Quanto ao nitrogênio, o E. grandis apresentou menor teor deste nutriente na raiz, 

quando comparada com as demais espécies de Eucalyptus (Tabela 5). Sup(le-se que isso 

ocorreu em função de sua menor produção de matéria seca neste componente. O E. 

urophylla e o híbrido E. grandis vs. E. urophylla apresentaram menores teores nas raízes 

nos tratamentos SCO-250 e SCO-125, respectivamente. As espécies de Pinus não 

apresentaram diferenças entre os tratamentos, nas raízes e na parte aérea (Tabela 6). O P. 

caribaea varo hondurensis apresentou maior teor de nitrogênio na raiz que o P. oocarpa. 

Não foram verificadas diferenças nos teores de nitrogênio na parte aérea entre estas 

espécies. 

O híbrido E. grandis vs. E. urophylla e o E. urophYlla não apresentaram 

diferenças no teor de cálcio e magnésio na raiz, entre os tratamentos AB-250P e CCO-
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250P, que resultaram em menores e maiores teores trocáveis destes nutrientes no solo, 

respectivamente (Tabela 5). Estas constatações devem estar associadas à maior 

proliferação de raízes finas observadas no tratamento AB-250P, aumentando o potencial 

de absorção destes nutrientes. Este efeito não foi observado para o E. grandis, espécie 

que apresentou os menores teores destes nutrientes no tratamento AB-250P, 

relativamente ao CCO-250P. Talvez devido ao efeito de diluição, pois em AB-250P, 

constatou-se maior matéria seca radicular. O E. urophylla não apresentou diferenças 

entre os tratamentos. As espécies de Pinus apresentaram menor teor de cálcio nas raízes 

no tratamento AB-250P. Entretanto não se verificaram diferenças na concentração deste 

nutriente na parte aérea, entre os tratamentos. O maior teor de cálcio na parte aérea das 

mudas, associado ao menor teor deste cátion nas raízes, é um indício que a planta é mais 

tolerante ao alumínio e menos exigente em cálcio ou é capaz de utilizá-lo 

eficientemente. 

Os teores de magnésio e potássio nas raízes de eucalipto não diferiram entre si 

(Tabela 5). Quanto as diferenças verificadas nos teores destes nutrientes na parte aérea 

das mudas, entre os tratamentos, sugere-se que seja um efeito de diluição, haja vista que 

não houve diferença na produção de matéria seca neste compartimento. 

O E. grandis apresentou maior teor de fósforo nas raízes nos tratamentos com 

maiores teores de alumínio trocável no solo (Tabela 5). Não foram verificadas diferenças 

no teor de fósforo nas raízes do E. urophylla e do híbrido E. grandis vs. E. urophylla. 

No entanto, de modo geral, as espécies de Euca/yptus não apresentaram diferenças no 

teor do fósforo na parte aérea das mudas. Este resultado sugere uma possível adaptação 

destas espécies, uma vez que o padrão típico da distribuição de fósforo em plantas 

estressadas por alumínio, é o acúmulo nas raízes e diminuição em órgãos da parte aérea 

(Macklon & Sim, 1992). Admitindo-se que os efeitos negativos do alumínio trocável 

sobre a absorção de fósforo foram pequenas, pode-se inferir que a tolerância a 

toxicidade de alumínio deve estar relacionada com o aumento na eficiência de absorção 

deste nutriente, na presença deste íon, por meio da ampliação da extensão de raízes 

finas, consequentemente, da densidade de raízes finas, além da habilidade das mesmas 
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de absorver fósforo na presença de excesso de alumínio. As espécies de Pinus não 

apresentaram diferenças entre si, quanto ao teor de magnésio, de potássio e de fósforo 

(Tabela 6). 

Semelhante ao observado para o alumínio, as concentrações de ferro, cobre e 

zinco nas raízes, proporcionalmente às quantidades disponíveis do solo, foram muito 

maiores do que as encontradas nos tecidos foliares de todas espécies (Tabelas 5 e 6). 

Provavelmente, grande parte destes elementos estão adsorvidos à CTC de raízes. Ao 

contrário, as maiores concentrações de manganês foram encontradas nos tecidos foliares, 

talvez devido a uma maior absorção deste nutriente ocasionada por uma menor afinidade 

pela CTC das raízes e pelo efeito competitivo dos demais cátions, permeando a 

passagem do manganês pelo espaço livre aparente. Este comportamento pode predispor 

espécies de Eucalyptus e Pinus a uma maior susceptibilidade à toxicidade por manganês 

do que por alumínio. 

4.3 Capacidade de troca de cátions (CTC) das raízes finas 

o híbrido E. grandis vs. E. urophylla apresentou menor CTC de raízes finas nos 

tratamentos SCO-250P, SCO-125P e CCO-250P, quando comparado com as demais 

espécies (Tabela 7). Neste último tratamento, o E. urophylla apresentou menor CTC, 

quando comparado com E. grandis. É conhecido que a CTC de raiz afeta a absorção de 

íons pelas plantas. Maior eTC de raízes, facilita a absorção de cátions di e polivalentes 

pelas plantas, devido ao deslocamento de cátions monovalentes na parede celular, 

enquanto que menor eTe facilita a absorção de cátions monovalentes e ânions. Em 

conseqüência, espécies que apresentam menor eTC (100-300 mmolc Kg-1
) são mais 

tolerantes ao alumínio, e usa mais eficientemente o ~, e também tendem a acumular 

K; plantas com alta eTC (300-600 mmolc Kg-1
) tendem a acumular Ca e Mg (Blamey, 

1990). À princípio, este comportamente aplica-se ao eucalipto no presente estudo, 

quanto à exigência nutricional desses nutrientes, considerando que espécies de 

Eucalyptus são menos exigentes em cálcio e magnésio. Outra hipótese a ser considerada 

é que a adsorção de alumínio na CTe de raiz em conjunto com a suposta exudação de 
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pequenas quantidades de ácidos orgânicos, capazes de complexar alumínio, pode reduzir 

a quantidade de alumínio potencialmente disponível e absorvível (Godoy, 2000). 

Tabela 7 Capacidade de troca de cátions de raÍZes fmas « lmm) para as diferentes espécies e 
tratamentos(1

) .. 

Espécie Capacidade de troca de cátions de raízes finas 

AB-250P CCO-250P SCO-125P SCO-250P 

mmolc Kg·1 

E.grandis 312 339A 351 A 310A 

E. urophylla 320 a 282bB 343 aA 317 aA 

E.urophylla vs. E.grandis 313 a 247bC 275 bB 252 bB 

média 315 289 323 293 

Pinus oocarpa 390 369 394 356 

P. caribaea varo hondurensis 375 356 390 360 

média 383 363 392 358 

(1) As médias com letras iguais, não diferem entre si a 5% de significância pelo Teste de Tukey. Diferença 
entre tratamentos (letras minúsculas) e espécies (letras maiúsculas). 

De acordo com Manlio (1998), a menor CTC de raiz eleva a absorção de NH4 

resultando em extmsão de prótons, que abaixam o pH do meio (espaço livre aparente e 

solução do solo), podendo aumentar a solubilização de formas de fósforo precipitadas 

com alumínio e ferro. Além disso, segundo este pesquisador, a passagem de ânions 

através de microporos da parede celular até os sítios de absorção na plasmalema é 

dificultada pela repulsão das cargas negativas fixas. O alumínio pode neutralizar as 

cargas negativas fixas, facilitando o fluxo de fósforo. Nessa linha de raciocínio, supõe

se, que estes constituam possíveis mecanismos do eucalipto para elevar a absorção de 

fósforo. Estes mecanismos teriam evoluído, juntamente com a adaptação ecológica de 

várias espécies de Eucalyptus aos solos distróficos da Austrália, pobres em fósforo 

disponível. Quanto aos micronutrientes, deve-se considerar que a extrusão de prótons, 

reduzindo o pH do meio, pode promover maior solubilização de micronutrientes, como o 

zinco, o ferro e o cobre. 
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As espécies de Pinus não diferiram entre si, quanto a capacidade de troca de 

cátions de raiz (Tabela 7). Entretanto, apresentaram maior eTC de raízes, aos 300 dias 

de idade que o eucalipto aos 210 dias de idade. Provavelmente, os maiores teores de 

alumínio verificados nas raízes de Pinus esteja associado à maior eTC de raízes destas 

plantas, capazes de adsorver maiores quantidades de alumínio. Pela mesma razão, 

maiores teores foliares de alumínio foram verificadas nas espécies de Pinus. 



5 CONCLUSÕES 

1- As espécies de Eucalyptus e de Pinus não apresentaram diferenças de 

crescimento em altura, diâmetro do colo e produção de matéria seca da parte aérea entre 

os diferentes níveis de saturação de alumínio e disponibilidade de nutrientes no solo. 

2- As espécies de Eucalyptus e de Pinus apresentaram maior produção de matéria 

seca de raízes finas nos tratamentos que receberam menor dosagem de fósforo ou 

calagem. 

3 - O E. grandis apresentou maior densidade de raízes do que o E. urophylla, e 

este maior do que o híbrido E. grandis vs. E. urophylla. 

4 - Maior densidade de raízes finas foram encontradas nos tratamentos com 

menores teores de bases e maiores teores de alumínio no solo, para todas as espécies 

estudadas. 

5 - Para todas as espécies de Eucalyptus e de Pinus, mais de 95% das raízes finas 

pertenciam a classe de raiz < 1 mm. 

6 - A eTC de raiz das espécies de Pinus foi maior do que as de Eucalyptus, as 

quais apresentaram menor teor foliar de alumínio. 

7- Os teores de alumínio nas raízes finas foram muito maIores do que as 

encontradas nos tecidos foliares. Nas espécies de Pinus as diferenças foram maiores. 
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