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EFEITOS METABÓLICOS DA INTERAc_:'...ÃO ZINCO ,x BORO SOBRE O DESEN

VOLVIMENTO DO FEIJOEIRO (Phaseolus vulgaris L. cv. Carioca) 

RESUMO 

Autora: VERA LÚCIA MARTINS DE CARVALHO 

Orientador: PROF. DR. EURÍPEDES MALAVOLTA 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o comporta 

mento do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L. cv. Carioca) fren-

te a interação de vários níveis de Zn e B em solução nutriti 

va. 

Através de um experimento fatorial fez-se a ava

liação da produção de matéria seca, do crescimento em altu

ra e de alguns parâmetros de crescimento (área foliar, area 

foliar específica e razão de área foliar). Após a secagem e 

moagem do material realizou-se a análise de minerais para a 

determinação de seus teores, bem como da relação foliar do 

Zn e B com alguns nutrientes. Procedeu-se então, a análise es 

tatística dos dados obtidos. Além disto, efetuaram-se análi

ses anátomo-histológica e ultraestrutural · de folhas coleta

das 45 dias aoós a semeadura. 

Pode�se verificar que o B promoveu aumento na 

produção de matéria seca e nos parâmetros de crescimento, sen 

do a resposta dependente do nível de Zn. Os níveis de B in-
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fluenciaram a produção de matéria seca e parâmetros de cres 

cimento em resposta a aplicação de Zn. Ambos, Zn e B, afeta 

raro a estrutura foliar a nível histológico e ultraestrutural. 

Deoendendo do nível de B, o Zn determinou redução dos teo

res foliares de P, Ca, Mg, Fe e Mn, elevando o teor de K.Hou 

ve redução no teor de P e Fe na raiz em deficiência de Zn, 

assim como de K e S em carência de B. Os teores de Cu e Fe 

reduziram-se na folha em deficiência de B. O teor foliar de 

B foi influenciado pelo Zn e vice-versa, em função do forne 

cimento de cada um à olanta. 

Concluiu-se que o comportamento do feijoeiro e 

dependente da interação Zn x B. 
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METABOLT.CS EFFECTS OF THE INTERACTION ZINC x BORON ON GROWTH 

IN THE BEAN PLANT (Phaseolus vulgaris L. cv. Carioca). 

SUMMARY 

Author: VERA LÚCIA MARTINS DE CARVALHO 

Adviser: PROF.DR. EURÍPEDES MALAVOLTA 

This work was carried out with goal of 

evaluating the effect of levels of Zn and B in the nutrient 

solution on growth and mineral composition of the 

plant. 

bean 

By using a factorial design the effect of 

treatments on dry matter, height, leaf area, specif leaf 

area, and ratio of leaf area was determined. The several 

plant parts were analysed for mineral content. Changes in 

the structure and ultraestructure of the leaves were also 

studied. 

B increased total dry matter yield and other 

growth parameters, the response being dependent upon the Zn 

level in the substrate. Alterations both in the structure 

and in the ultrastructure were induced by B and Zn. Zinc 

supply decreased the concentration of P, Ca, Mg, Fe and 

Mn in the leaves, and raised that of K, the effect being 

dependent upon the level of B supply. Zn deficiency caused 



a reductíon in root P and Fe, whereas B deficiency 

a decrease in the concentration of K and S. Leaf 

led 

B 

xií 

to 

as 

influenced by Zn supply, whereas leaf Zn is affected by 

the level of B in the nutrient solutíon. 

It is therefore concluded that the growth 

behavior of the bean olant is influenced by the Zn x B 

interaction. 



1. INTRODUÇÃO

Os solos brasileiros, principalmente os Latos

solos ácidos do cerrado e as areias quartzosas, são pobres 

em boro, zinco e cobre, sendo que sintomas de deficiência e 

redução de colheitas têm ocorrido em culturas temporárias 

ou perenes em todo o País (MALAVOLTA et. alii, 1989). 

O Bn age como ativador de várias enzimas e 

componente estrutural de outras enzimas, assim como de es

truturas celulares (MARSCHNER, 1986). Quanto ao B, o conhe

cimento de seu papel ainda é obscuro, embora já se tenha ve 

rificado redução na atividade de enzimas como a desidroge-

nase do gluconato e outras interferências metabólicas 

GEL & KIRKBY 1987). 

(MEN 

Os dois micronutrientes estudados no presente 

trabalho, Zn e B, atuam a nível de crescimento, além de afe 

tarem a produção vegetal segundo o observado em numerosos 

trabalhos. 

Posto que a produção vegetal depende nao aoe

nas dos teores dos nutrientes na planta, mas também da rela 

çao entre estes, a averilguação destas relações é de impor

tância não só para cada espécie, mas para cada cultivar das 
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espécies produtoras. O conhecimento da interferência de um 

sobre o outro, bem como do nível a que se dá esta influên 

eia, faz-se necessário. 

Praticamente não existem trabalhos visando ava

liar a possível interação entre estes dois micronutrientes 

na planta; contudo sabe-se que na absorção foliar há inib.:!:_ 

ção não competitiva entre ambos,enquanto que a absorção de 

Zn nas raízes parece ser estimulada pelo B (MALAVOLTA, 

19 80} 

A proposta deste trabalho foi estudar a rela 

çao entre o Zn e o B, assim como, uma vez constatada sua 

ocorrência, tentar elucidar como ocorre. 

Esta possível interação foi avaliada através 

da determinação dos elementos, inclusive Zn e B, pelas rela 

ções de alguns nutrientes com estes e destes entre si, de

terminação de alguns parâmetros da análise de crescimen

to e observações anátomo-histo1ógicas e ultraestruturais do 

tecido foliar. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. No solo 

O Zn ocorre em minerais ferromagnesianos prin

cipalmente, assim como nos sítios de troca de minerais de ar 
2+ gila e matéria orgânica nas formas de Zn , Zn OH ou Zn Cl+

(MENGEL & KIRKBY, 1987) Conforme citação destes autores, o 

nível de Zn na solução do solo é bastante baixo, o que taro 

bérn ocorre com sua solubilidade em solos com valores altos 

de pH. 

A turmalina é o mineral mais imoortante no 

que tange a presença de B. Entretanto, a matéria orgânica é 

considerada como a principal fonte deste micronutriente para 

as plantas no solo (MALAVOLTA, 1980). O B solúvel no solo en 

contra-se principalmente na forma de ácido bórico nao disso

ciado, o que o contrasta com os demais nutrientes, os quais 

ocorrem na forma de íons, segundo MENGEL & KIRKBY (1987). 

2.2 • .Absorção e Transporte 

O Zn é absorvido pela planta predominantemente 

corno Zn 2+, enquanto que o B o é corno H 3B0 3 não d;issociado,
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Embora estes processos nao estejam bem esclare 

cidos, a absorção do Zn parece ser ativa, enquanto que n do 

B é passí veT de discussão, conforme MARSCHNER ( 19 86) . 

Schmid et alii citados por MARSCHNER (1986)con 

sideraram a absorção do Zn como um processo ativo, posto que 

foi consideravelmente reduzida por baixa temperatura e ini 

bidores metabólicos em raiz de cevada. O mesmo foi observa-

do em folha de cana-de-açúcar por BOWEN (1969) e GIORDANO

et alii (1974), em arroz. Todavia, há na literatura. menção 

de ser este um processo passivo (RATHORE et alii (1970). 

Quanto à absorção de B, há dados experimentais 

mostrando que a absorção radicular independe da temperatura 

e é insensível aos venenos respiratórios, conforme se ob

serva em TANAKA (1967), o qual verificou a adsorção de B a

través da formação do complexo borato-polissacarideo no espa 

ço livre. BOWEN & NISSEN (1976) mencionam que há um componeg 

te ativo na absorção de B, detectável apenas quando o B :e

xistente no espaço livre é removido, mas de atuação ·prop:rrció 

nalmente, menor que o componente passivo. 

O transporte do Zn no xilema deve ocorrer pre

dominantemente na forma de cátion divalente, uma vez que, de 

acordo com MALA.VOLTA (1980), é baixa a estabilidade do com

plexo Zn-quelante -orgânico. De a cor.do com MENGEL & KIRKBY ( 19 87) 

em folhas mais velhas o Zn torna-se muito imóvel e o trans

porte para tecidos mais jovens é particularmente reduzido em 

plantas deficientes. Em plantas com suprimento adequado de 
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Zn, o movimento deste nao e tão limitado no floema, conforme 

o observado por LONERAGAN et alii-(1987).

O transporte de B à longa distância da raiz 

até a parte aérea 1 via xilema,estã relacionado ao fluxo de 

massa (MARSCHNER, 1986). No floema, o B é suficientemente mo 

vel para satisfazer a demanda �aos frutos em cresciment�rnas 

o transporte à longa distância é devido à grande permeabil!

dade da membrama plasmática dos tubos crivados com extrusão 

de B para fora destas células, segundo o autor citado an

teriormente. 

2.3. Interações 

vários estudos têm demonstrado a influência 

de vários elementos, direta ou indiretamente, sobre as fun

ções metabólicas do Zn na planta; assim como o mesmo inter 

fere na absorção, e consequentemente na açao de outros elémen 

tos 

A respeito da interação do B com outros ele-

mentos também sera feita a abordagem de algumas constatações. 

Para a interação em enfoque, entre Zn e B, a 

literatura é bastante escassa, como se verá a seguir . 

pois 

2.3.1. Interação Zn x Outros nutrientes 

A interação Zn x P tem sido alvo de atenção, 

sabe-se que aplicações maciças de fertilizantes 
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fosforados em solos com baixos teores de Zn podem induzir sua 

deficiência (LONERAGAN et alii, 1979), conforme verificadop::,r 

vários estudiosos como Marschner e Schropp em solos calcá

rios, segundo MARSCHNER (1986). Estes autores também verifica 

ram que, em soluções nutritiva, o aumento no suprimento de P 

nao condicionou o aparecimento dos sintomas de deficiência de 

Zn, embora as plantas apresentassem menor teor deste que ague 

las com sintomas de deficiência. Fato semelhante foi observa 

do por LONERAGAN et alii (1982), segundo os quais a absorção 

de �n não foi afetada por aumentos na concentração externa de 

P. 

CARMAK & MARSCHNER (1987) menciona que o 

teor de Zn na planta parece nao ser afetado por acréscimos de 

P na solução nutritiva, quando, o-suprimento do primeiro é ade 

quado. Todavia, quando a concentração de Zn na solução é bai

xa o aumento de P induz ou acentua os sintomas de deficiência 

diminuindo também o nível de Zn solúvel em agua. 

SINGH et alii (1988} atribuem a deficiência de 

Zn induzida pelo P, pelo menos em parte,a os efeitos de dilui 

ção e redução de translocação de Zn das raízes para a par

te aérea do feijoeiro. 

Convém ressaltar que nao apenas o P pode influ

enciar o Zn, mas a ação é recíproca. AMBLER & BROWN (1969) ve 

rificaram o decréscimo no teor de P na parte aérea do feijoe! 

ro com o acréscimo de Zn tanto em cultivo hidropônico como 
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no solo. DANTAS et alii (1979) obtiveram dados, que mostra

ram aumento acentuado de P em plantas cultivadas em solução 

nutritiva com omissão de Zn. Em corroboração, CARVALHO(l985) 

constatou diminuição no teor de P em feijoeiro com o aumen

to gradativo de Zn na solução, a nível foliar. MENSER & SI

DLE (1985) relatam que pequenas adições de Zn promoveram au 

mente nos níveis de P no caule e na raiz de soja, mas conce� 

trações maiores do micronutriente tiveram efeito antangônico 

sobre a absorção do P. LONERAGAN et alii (1987) também men 

. cionarn que em omissão de Zn aumenta-se o �fluxo de fosfato e 

reduz-se à absorção do mesmo. 

AMBLER & BKOWN (1969), em experimento com fei

joeiro encontraram menores teores de Fe na parte aérea com 

o aumento no suprimento de Zn na solução nutritiva.

Em trabalho realizado com dois cultivares de 

soja, MALAVOLTA et alii (1980 )_ obtiveram aumento no teor de 

Fe em plantas do cultivar Santa Rosa que não receberam ._zn. 

Todavia, para o cultivar UFV-1 o resultado foi inverso, o 

que indica diferença de comportamento entre cultivares da 

mesma espécie. 

De acordo com DANTAS et alii (1979) a falta de 

Zn na solução nutritiva determinou redução no teor de Fe em 

plantas de Vigna sinensis L. (ENDL.). Portanto, observa- se 

que a resposta quanto ao teor de Fe em relação ao suprimen-
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to de Zn parece ser variável. 

WARN OCK (1970), em trabalho realizado com mi

lho, verificou que em deficiência de Zn a concentração do 

Mn elevou-se nos tecidos, assim como sua mobilidade na pla� 

ta. 

Segundo GRAHAM et alii (1987), em plantas de 

cevada deficientes em Zn, observou-se o acúmulo de ·vários 

nutrientes como Ca, Mg, Cu, mas não de Fe. 

A influência do Zn sobre a concentração de Cu 

na planta foi constatada por MILLIKAN (1953) em trevo sub

terrâneo, o qual sob deficiência de Zn apresentou maior con 

centração de Cu. 

2.3.2. Interação B x Outros Nutrientes 

Stoyanov (19711, citado por GUPTA (1979) 

constatou que altos níveis de P aumentou a severidade da de 

ficiência de B em fumo. Entretanto, TANAKA (1967) observou, 

aumento na absorção de B com aumento no fornecimento de P 

a planta. 

O efeito do B sobre a absorção do P foi cons

tatado por POLLARD et alii (1977), os quais relatam dimi'.nui 

çao na absorção de P e da atividade da A TPase em defi 

ciência de B. Além disso, mencionam que a atividade da enzi 

ma foi restaurada com a adição de ácido bórico. Este resul-
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tado veio confirmar o obtido por ROBERTSON & LOUGHMAN 

(1974), também em experimento com Vicia faba L. Contudo, 

os autores supuseram improvável que o B tivesse um papel 

específico na absorção do fosfato, apontando o desbalanço 

hormonal como causa provavelmente responsável por este fato 

em deficiência de B. 

A interação P x B é enfatizada por GRAHAM et 

alii (1987) em estudo com cevada. Os autores observaram au 

mento na absorção de B em presença de P, especialmente em 

ausência de Zn. 

Segundo GUPTA (1973), o N afeta substancial

mente a absorção de B pelas plantas de tal forma que a apli 

cação de N reduz o nível foliar de B, inclusive minimizan 

do a severidade do sintoma de toxicidade, porventura prov� 

cados pelo micronutriente. O mesmo foi observado por SALI

NAS et alii (1987) em folhas de ervilha. 

SHELP (1990) constatou,ern couve-flor, que 

ambas, deficiência e toxicidade de B., aumentaram a porcent� 

gem de N solúvel, particularmente como nitrato, o que seria 

decorrente da redução na disponibilidade de carbono em ca

rência de B. 

CUTCLIFE & GUPTA {1980) mostraram que, em 

couve-flor, o teor de B não foi afetado pelo K e P, conquan 

to tenha sido pelo N. 

As espécies vegetais respondem diferentemente 
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à aplicação de S quanto à absorção de B, posto que de acor

do com GUPTA (1979), o S não afetou a concentração de B em 

trevo subterrâneo e trigo, mas a reduziu em alfafa. 

O antagonismo entre o B e o Ca foi relatado 

por SALINAS et alii (1981), em ervilha. 

Segundo OLIVEIRA (1980), com o aumento no for 

necimento de B ao feijoeiro, em cultivo hidropônico, veri· 

ficou-se aumento nos teores de Mg e Fe. Aumento na absor

çao de Fe em tomateiro por ação do B também já foi relatado 

por ALVAREZ-TINAUT et alii (1980). 

2.3.3. Interação Zn x B 

Há na literatura relatos de observações que 

sugerem possível interação entre Zn e B. 

LEECE (1976) relata que plantas de milho, cul 

tivadas em solo adubado com fertilizante fosfatado, aprese� 

tavam sintomas de deficiência de Zn, embora o teor deste em 

seus tecidos fosse considerado normal. Entretanto, _estas 

plantas respondiam à adubação com Zn. Segundo o autor, esta 

deficiência não estava associada a desequilíbrios entre o 

Zn e os elementos P,Fê e Cu ou Mn, mas relacionada com o 

B, cujos níveis estavam próximos do nível critico. Esta ca 

rência seria decorrente da in�tivação fisiológica do Zn 

frente a baixos níveis de B, embora não suficientemente pa

ra que as plantas exibissem sintomas de deficiência de B. 



11. 

Posteriormente, LEECE (1978) em experimentos 

também com milho, constatou que a adubação com B impediu o 

aparecimento dos sintomas resultantes da carência de Zn, 

quando as plantas foram submetidas à baixa intensidade lu

minosa (outono). Contudo quando se fez a condução do expe

rimento em condição de intensidade luminosa semelhante a

quela encontrada no campo (primavera), verificou-se que os 

níveis de B não eram baixos nas plantas as quais mostravam 

deficiência de Zn. Mais ainda, não houve resposta destas 

a adubação com B. Portanto, segundo o autor, neste caso o 

B nao conseguiu impedir a"inativação do Zn". 

Em trabalho realizado por DANTAS et alii 

(1979) em Vigna sinensis L. (Endl.) observa-se que a omis

são de B na solução nutritiva determinou redução no teor de 

Zn nas folhas, assim como em omissão do último houve de

créscimo no teor do primeiro. 

MALAVOLTA (1980), faz mençao ao fato de que o 

B parece estimular a absorção de Zn pela raiz, contudo a fa

ça diminuir a nível de folha. 

OLIVEIRA (1980), em trabalho com nove cultiva 

res de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.J, verificou que o 

aumento do nível de Zn na solução nutritiva determinou au

mento não só no teor de Zn, mas também no teor de B na plan 

ta. 

JIMENEZ et alii (1986), em experimento com gi 

rassol, concluíram que o B não influenciou a absorção e o 
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transporte de Zn. GOMEZ - RODRIGUEZ et alii (1987), em ex

perimento também com girassol, mencionam variação no teor 

de Zn nas folhas em função do suprimento de B. Verificaram, 

redução no teor de Zn tanto em plantas deficientes(0,05ppm) 

como com excesso (5,00 ppm)de B na solução, aos 28 dias 

apos o plantio, embora não significante estatisticamente. 

Em trabalho com ervilha, SALINAS et alii 

(1987} mencionam que o aumento de B até certo nível, na so

lução nutritiva,promoveu aumento na concentração foliar de 

Zn, a qual reduziu-se com maiores adições de B à solução. 

A interação Zn x B é complexa, posto que de 

acordo com GRAHAM et alii (1987), a absorção de B em plânt� 

las de cevada com omissão no suprimento de Zn foi duas ve-

zes maior que aquelas que receberam o nutriente sete 

antes da coleta; enfatizam que o teor de Zn em todas 

dias 

as 

plantas estava acima do nível crítico. Em concentrações ex

cessivas de B na solução (200-3000 mM)a. toxicidade do B 

apareceu primeiramente em tecidos deficientes em Zn.Isto 

de acordo com os autores, é decorrente do papel · ·protetor 

do Zn a nível de membrana. 

2.4. Deficiência e Toxicidade 

A observação dos sintomas de deficiência ou to

xicidade apresentados por uma pl:anta, bem como sua interpr� 
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tação, requer bastante acuidade. Isto porque a deficiência 

de um mesmo elemento pode resultar em diferentes sintomas 

dependendo da .espécie vegetal, assim como sintomas seme

lhantes podem ser decorrentes de deficiências de diferentes 

elementos. Somando-se a estes argumentos têm-se situações 

nas quais os sintomas atribuidos à deficiência de um elemen

to são devidos à toxicidade causada por outro elemento e vi

ce-versa. Exemplificando o mencionado, tem-se que o sintoma 

"encurtamento dos entrenõs" designado como característico da 

deficiência de Zn, do qual resulta a formação em "ros�ta"nas 

dicotiledôneas e plantas anãs em monocotiledôneas, não e ex

clusi&o da deficiência deste elemento. Conforme citado por 

MALAVOLTA (1980) e MARSCHNER (1986), este sintoma faz-se pr� 

sente também em plantas deficientes em B, embora neste caso 

ocorram também o amarelecimento e a morte de folhas novas e 

gemas apicais. 

2.4.1. Zinco 

Além dos sintomas já mencionados, a caren

cia de Zn resulta em redução da lâmina foliar de folhas jo

vens, estreitamento e alongamento dos mesmos, assim corno di

minuição na produção de sementes (MALAVOLTA, 1980). 

VIETS et alii (1953) e CARVALHO (1985) relat� 

ram redução na produção de vagens em Phaseolus vulgaris L. 
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deficiente em Zn, como decorrência inclusive do papel do e

lemento na germinação do grão de pólen, conforme observado 

por POLAR (1975). 

A carência deste micronutriente também promo

ve um aumento no período de maturidade do feijoeiro, o que 

segundo BOAWN et alii (1969) é devido a atraso na diferen

ciação dos tecidos. 

A nível anátomo-histológico tem-se no traba 

lho de REED (1938) que na doença "little leaf", o parênqui

ma paliçádico apresenta-se h�peratrofiado e há atrofia do 

mesófilo. O mesmo é descrito por MILLIKAN (1953) para t.re

vo subterrâneo. 

CARLTON (1954) relata que a deficiência de Zn 

em tomateiro e caracterizada por cessaçao da atividade me 

ristemática no ápice e cârrbio,, necrose do tecido foliar, além 

de maturação precoce do xilema e endoderme do ápice radicu 

lar. 

CAKMAK & MARSCHNER (1987) observaram redução 

no teor de clorofila em plantas com baixo teor de Zn solú

vel em água. 

Os sintomas de excesso de Zn em feijoeiro fo 

ram descritos por ROBB et alii (1980), os quais verifica

ram o aparecimento de manchas castanho-avermelhadas ao lon

go das nervuras foliares. As observações ultra-estruturais 

das zonas atingidas mostraram alterações nas paredes dos va 
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sos xilemáticos e estudos histoquímicos revelaram a pvese� 

ça de co.mpostos fenólicos. 

2.4.2. Boro 

Na maioria das plantas, segundo GUPTA (1979) 

a deficiência de B resulta na redução dos entrenós e para

da do crescimento apical. As gemas terminais morrem e as 

laterais produzem ramos laterais do que resulta a formação 

de "roseta". 

Ainda, de acordo com MAKSCHNER (1986) pode o

correr clorose internerval e deformação da lâmina foliar de 

folhas mais velh.as, aumento no diâmetro do caule e pecíolo, 

queda de flores, redução na produção e desenvolvimento dos 

frutos, além de outros sintomas dependendo da espécie vege 

tal. 

MAEVSKAIA et alii (1976) descrevem que Vicia 

faba L. carente em B apresentou drástica redução no cresci

mento da raiz, as quais mostraram-se pequenas, engrossadas, 

e de coloração parda; na parte aérea,morte de gemas api

cais. 

No feijoeiro, de acordo com WILCOX & FAGERIA 

(19761, a deficiência de B caracteriza-se por cloroses in

ternervais, do pecíolo para o ápice. 

MALAVOLTA et alii (1980) constataram em Pha

seolus vulgaris L. c.v. Carioca, que em omissão de B na so-
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lução nutritiva houve menor desenvolvimento do sistema rad! 

cular, encarquilhamento mais pontuações amarelas nos folio 

los mais novos, além de morte da gema apical. Quanto à pro

dução de matéria seca, KIRK & LONERAGAN (1988) relatam 

que a carência de B em soja promoveu diminuição deste parâ-

metro nas raízes e folhas jovens, mas aumento em folhas 

mais velhas, que resultou em atraso na resposta, reláti-

va a matéria seca total da parte aérea, à deficiência de Bi 

Por este fatci, os autores sugerem que a taxa de alongação 

de folhas jovens em expa.nsao seja um melhor parâmetro para 

se fazer a diagnose da deficiência de B, do que a produção 

de matéria seca da parte aérea nesta cultura. 

O ciclo de vida da planta não se completa co� 

forme o observado para dois cultivares de soja (Santa Rosa 

e UFV-1) por MALAVOLTA et alii {1980). A produção de semen

tes e grãos apresenta uma maior exigência de B que o cres

cimento vegetativo, porque o B tem um papel bastante impor

tante no desenvolvimento do tubo polínico assim como na 

produção de açúcares (MENGEL & KIRKBY, 1987). Segundo LE

WIS (1980), o desenvolvimento do tubo polfu:i:co é inibido por 

fitoalexinas que sao produzidas quando há carência de B. 

KOUCHI & KUMAZAWA (1976) observaram e.m toma

teiro deficiente em B, modificação na forma e arranjo das 

células corticais, com um desenvolvimento anormal do apar� 

lho de Golgi. 
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Em deficiência de B comprovou-se a presença de 

compostos fenólicos (PERKINS & ARONOFF, 1956), precursores 

da lignina. 

Redução da atividade mi tótica em á.pice radi

cular foi constatado por KOUCHI (1977) em Vicia faba caren

te de B. 

Relato de modificação na estrutura do núcleo, 

que se torna maior e irregular e com .atraso na diferenciação 

foi observado por BUSSLER (1981) , em girassol com deficiên

cia deste micronutriente. 

Os sintomas de toxicidade de B consistem em 

clorose marginal e apical, seguida pela necrose, conforme 

GUPTA (1979). O autor ainda menciona que em feijoeiro o �ex

cesso de B causa o mosqueamento e necrose, especialmente ao 

longo da margem foliar. 

2_5_ Papel na planta 

O Zn desempenha tanto função estrutural como 

metabólica nos vegetais, algumas:das quais já esclarecidas. 

Todavia, o papel do B é menos conhecido ✓ 

2.5.1. Zinco 

Um dos trabalhos que pode ser considerado pio 

neiro na elucidação da função metabólica deste micronutrien

te, foi realizado por SKOOG (1940). O enfoque do autor foi 
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a verificação de alguma relação fisiológica entre o Zn e a 

auxina, através do cultivo de plantas de tomate e girassol 

em solução nutritiva. Verificou-se então que o Zn e imnor-

tante para a manutenção do nível normal de auxina na 

planta, o que segundo o autor, seria devido à oxidação da 

auxina em deficiência de Zn. TSUI (1948) o atribui ao pa

pel do elemento na síntese do triptofano, aminoácido pr� 

cursor deste regulador; este aminoácido também apresentou

se em menor concentração sob deficiência de Zn. Fato tam� 

bém verificado por CARVALHO (1985) em feijoeiro, em 

tas coletadas 30 dias após a semeadura. 

Embora TAKAKI & KUSHIZAKI (1970) 

pia� 

tenham 

encontrado resultado inverso ao dos autores anteriormente 

citados, a resposta obtida pode ter sido decorrente do es

tágio de desenvolvimento da planta, uma vez que quando CAR 

VALHO (1985} fez análise de plantas com 45 dias apos a se-

rneadura, aquelas sujeitas ao maior nível de Zn 

ram menor nível de triptofano. 

O Zn atua como ativador de várias 

apresenta 

enzimas, 

as quais também podem ser ativadas por outros ions como 

Mg2+ 2+ e Mn , como a enolase (MENGEL & KIRKBY, 1987). A

aldolase e a hexoquinase sao enzimas cujas atividades sao 

reduzidas em deficiência de Zn (STEWARD, 1963). 

Além das enzimas citadas, tem-se a frutose-

1,6-difosfatase que é também uma enzima participante do 

metabolismo dos carboidratos, a qual tem sua atividade re-
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duzida em deficiência de Zn. SHARMA et alii (1981) relatam 

aumento de açúcares redutores sob deficiência deste micronu 

triente. Feijoeiro carente de Zn apresenta redução no teor 

de amido, na atividade da sintetase de amido, assim como 

tamanho e número de graos de amido nas folhas também meno

res (JYUNG et alii, 1975). Convém ressaltar que segundo MA.!3 

SCHNER (1986}, estas alterações provocadas no metabolismo 

doscarboidratcsnão são as responsáveis pelos sintomas .vi

síveis de deficiência de Zn. 

A síntese protéica também é influenciada pelo 

Zn a diversos níveis. Este micronutriente parece ter um pa

pel estabilizador dos ribossomos (PRASKE & PLOCKE, 1971), 

de forma que em sua deficiência ocorre redução daqueles em 

E.ug"lena graci"lis. Isto devido ao fato de que o Zn impede

ria a destruição destes ribossomos pela s ribonucleases, que 

têm sua atividade elevada em olantas sob deficiência de Zn. 

O metabolismo protéico também é afetado pe

lo Zn, por este ter papel estrutural na RNA polimerase (FAL 

CHUK et alii, 1971). SHARMA et alii (1981), relatam redu

ção no teor dos ácidos nucleicos, tanto RNA quanto DNA, em 

carência de Zn, além do acúmulo de N não oroteico em de

créscimo do N proteico. 

EDWARDS & MOHAMED (1973) constataram que, em 

carência de Zn, o feijoeiro aoresentou redução dos ... . n1ve1s 

de ribulose 1,5-difosfato e carhoxilase, desidrogenase má

lica e anidrase carbônica, embora nas duas primeiras o efei 
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to tenha sido menor. 

Atuaria o Zn sobre o processo fotossintético? 

t provável que sim, direta ou indiretamente, uma vez que 

corroborando o já mencionado, JYUNG & CAMP (1976) obtiveram 

aumento da síntese de ribulose difosfato carboxilase com 

o aumento do suprimento de Zn à planta. Aliado a este fato,

tem-se o relato de ZHANG & WU (1989) de que tomateiro ca-

rente de Zn, sob alta intensidade luminosa, mostra 

çao no metabolismo da clorofila. 

altera 

O Zn exerce um efeito marcante sobre a membra 

na celular, uma vez que é componente estrutural da dismuta

se do superóxido (SOD}, conforme VAUGHAN et alii (1982), en 

zima que juntamente com a catalase impede o peroxidação da 

camada lipídica da membrana pelo o
2 e H2

o
2 

(LASTRA et alii

1982). CAKMAK & MARSCHNER (19 88 ) observaram que plantas 

sob carência de Zn mostravam aumento na produção de o
2 

além de elevação na taxa de oxidação de NADPH com decrésci 

mo das atividades da S0D e catalase. Portanto, a integri-

-

dade e consequentemente a atividade da membrana sao •· depen-

dentes do nível de Zn presente na planta. 

LONERAGAN et alii (1987), confirmando o refe

rido acima, encontraram evidências de que planta deficientes 

em Zn apresentam aumento do efluxo de fosfato e sua 

ção diminuída.

absor 
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O papel do B é bastante desconhecido, apesar 

de sua essencialidade para as plantas vasculares ter 

demonstrada no início do século (WARINGTON, 1923). 

sido 

Vários processos metabólicos são influencia

dos,direta ou indiretamente,pelo B tais como o metabolismo 

dos ácidos nucléicos, a biossíntese dos carboidratos, me

tabolismo proteico e outros (MENGEL, 1987). Em decorrência 

de alterações metabólicas a vários níveis surgem divergê� 

cias sobre qual seria o papel primário do elemento: biossín 

tese de lignina e diferenciação do xilema {LEWIS, 1980) ,es

tabilização da membrana (PILBEAM & KIRKBY, 1983) e alte

raçoes nas reações enzimáticas (DUGGER, 1983). 

Segundo DUGGER {1983) , as - considerações re

lativas às funções fisiológicas do B devem ser embasadas no 

fato de que o ácido bórico é capaz de formar -complexos 

diol-borato,. reversíveis ou irreversíveis ,de diferentes es 

tabilidades com compostos que conte.nham a configuração cis

diol, os quais incluem os açucares e seus derivados. O 

autor suoere que, com a complexação do B a estes compostos, 

os processos metabólicos podem ser estimulados ou inibidos. 

Em corroboração a este argumento tem-se o 

trabalho de LEE & ARONOFF (1967), onde se verificou que o 

borato pode combinar-se com o fosfogluconato, restringindo 

assim o fluxo do substrato para a via pentose fosfato e 
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consequentemente limita a síntese de compostos fenólicos.To 

davia, GOMEZ - RODRIGUEZ et alii (1987) observaram, em gi

rassol deficiente em B, aumento da atividade da desidroge

nase do 6-fosfogluconato e da desidrogenase da glucose-6-

fosfato, enzima cuja ação antecede à da primeira. Portanto 

segundo os autores, o controle da via pentose fosfato far

se-ia através da inibição da desidrogenase da glucose-6-P. 

Ainda, os autores mencionaram ausência de evidências que 

dêem suporte a hipótese de que o borato complexa-se com os 

substratos das enzimas. Entre as possibilidades explicat! 

vas da redução da atividade destas duas enzimas, sugere- se 

que a ação do B a nível de membrana explicaria o fato, se 

estas enzimas estivererr ligadas às membranas da célula. Os 

autores então citam BEN BASSAT & ANDERSON (1981), que rel� 

tam que a desidrogenase da glucose-6-P está reversivelmente 

ligada a membrana dos tilacóides no cloroplasta. Encontrou 

-se ainda correlação positiva entre o teor de Zn nas fo

lhas e a atividade da desidrogenase do 6-P-gluconato. 

MAEVSKAYA et alii (1976) citam que legumino

sas carentes de B apresentaram aumento significativo da at! 

vidade da\j-glucosidase, que é responsável pela manutenção 

da razão ótima aglicona-fenólica-glucosídeo; para gramíneas 

nao se observou tal fato. 

O envolvimento do B no metabolismo dos carboi 

dratos foi sugerido por DUGGER & HUMPHREYS (1960), em rea

ções enzimáticas relativas à síntese de sacarose e amido. 
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BIRNBAUM et alii (1977) observaram que o B atua estimulando 

a UDPG (uridina difosfato glicose), que e uma coenzima es

sencial para a síntese de sacarose. 

A síntese de bases nitrogenadas e dependen-

te deste micronutriente, embora não se saiba seu modo de 

açao. Desta forma, pode-se inferir que, se há menor sínte 

se de sacarose, em deficiência de B, menor também é a trans 

locação. 

O fato do B agir na síntese da uridina taro-

bém implica que sua deficiência afeta a composição da pare

de celular, posto que a UDPG é o composto precursor. da hemi 

celulose. Mais ainda, isto refletir-se-á na produção de 

compostos fenólicos, uma vez que em diminuição da UDPG, a a 

tuação da via pentase fosfato aumentará. Isto pode resul

tar em alteração na síntese de lignina, conforme detectado 

por HIRSCH & TORREY (19 80) •

DUGGER & PALMER (1985) verificaram menor sín

tese de celulose em carência de B em fibras de algodão. 

Um fato que poderia limitar a translocação de 

açucares, em plantas deficientes em B, seria a deposição de 

calose nas placas crivadas dos elementos do floema, re-

gistrada por VAN DE VENTRE. & CURRIER (1977), em feijoeiro. 

Todavia, os mesmos autores não observaram acúmulo de calo

se em algodoeiro, embora tenham constatado decréscimo na 

1 - d 14 f . . . 1 d . trans ocaçao e e, tanto no eiJoeiro como no a go oeiro.
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Assim, em primeira instância, o acúmulo de calose nao pare

ce ser responsável pelo menor transporte de açucares no 

floema. 

A atuação do B na formação das bases nitroge

nadas talvez possa ser considerada como uma ação primária, 

posto que é de ampla repercussão a nível metabólico. A re 

dução na síntese de ácidos nucléicos (SHKOLNIK, 1974), da 

atividade meristemática ou divisão celular (KOUCHI, 1977) oo 

dem ser resultantes da diminuição de bases nitrogenadas em 

carência de B. t de importância mencionar que as citocini

nas reguladores que atuam na divisão celular, tem sua sínte 

se reduzida em deficiência de B, conforme citado por MENGEL 

& KIRKBY ( 19 87 )_ . 

A reducão da síntese proteica tem orovavelmente 
. - -

no fato acima, como uma das causas. A atividade da RNAse 

Cribonuclease}, eleva-se em deficiência de B (MARSCHNER, 

19-86}, o que também deve afetar a síntese oroteica. Fato si

milar também ocorre em deficiência de Zn, como já referido. 

MOORE & HIRSCH (1983) consideram que a perda 

da integridade da membrana e o efeito inicial da deficiên 

eia de B, uma vez que esta foi observada 6 horas apos a sus 

pensão do fornecimento do elemento à planta e antes de ocor 

rerem alterações na síntese de DNA. POLLARD et alii (1977)a

tribuem esta alteração na permeabilidade da membrana a in-
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teração do B com componentes hidroxílicos da membrana e au 

mento do nível auxínico. PILBEAM & KIRKBY (1983) também 

con ferem a manutenção do gradiente de potencial ~elétrico 

da membrana como papel primário do B, para a ação das ATP 

ases. 

Qual seria o envolvimento do B com o metabo

lismo dos reguladores vegetais? 

SHKOLNIK (1976), propõe que o acúmulo de au-

xinas e fenóis é a primeira causa da necrose que ocorre em 

plantas deficientes em B. 

FACKLER et alii (1985) observaram que a ten-

dência nos primeiros estágios de desenvolvimento, é dimi-

nuir o nível de auxina quando em deficiência deste micronu 

triente. Fato também constatado por SMIRNOV et alii (1977), 

para plântulas de girassol e feijão, considerando o fenôme 

no corno resultante de distúrbios na biossíntese do IAA (áci 

do indolilacético) sob a ação tóxica de compostos fenólicos. 

HIRSCH & TORREY (1980) relatam que as mudanças ultraes 

truturais observáveis sob deficiência de B são diferentes 

daquelas decorrentes de níveis excessivos de IAA. Verifica

ram que, embora a membrana celular apresentasse alterações, 

o nível de IAA endógeno seria semelhante entre plantas de

ficiente e controle, alterando-se apenas 24 horas após o 

início do tratamento. 

TANG & FUENTE (1986) constataram que houve 
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declínio, na taxa de transporte basípeto de auxina no hip� 

cótilo de plântulas submetidas à solução deficiente em B 

ou em Ca. 

De acordo com LOVATT (1985), a hipótese de 

que o B e essencial para a manutenção de concentrações ade

quadas dos nucleotídeos de pirimidina explica a :aparente 

discrepância de papéis desempenhados pelo B na planta: di-

visão e alongamento celular, biossíntese de ·ácidos nucleicos, 

metabolismo dos carboidratos e permeabilidade da membrana� 

visto que estes nucleotídeos são necessários para estes pr� 

cessos metabólicos. A divisão celular implica em síntese 

prévia de ácidos nucléicos, para a qual são requisitados n� 

cleotídeos. Por outro lado, tem-se redução de UDP-glicose 

em deficiência de B, com aumento no acúmulo de amido e in

terferência na formação normal da parede celular. Os nucle 

otídeos de citidina são importantes para a síntese dos fos 

foglicerídeos componentes da membrana celular. 
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3. MATERIAL E �TOOOS

3.1. Obtenção das plantas e tratamentos 

Sementes de feijoeiro (Phaseoius vuLgaris L.

cv. Carioca}, após terem sido desinfectadas em hipoclorito

de sódio a 1% e lavadas várias vezes, foram colocadas para

germinar em vermiculita. Uma semana apos a semeadura, as

plantas tiveram suas raízes lavadas em água desmineraliza

da, sendo então transplantadas para bandejas de polietil�

no, onde foram colocadas na solução nutri tiva ( solução n9

2 de HOAGLAND & ARNON, 1950), diluida a 1/4, com 

de Zn e B.

Após decorrida mais uma semana, as 

omissão

plântu-

las foram colocadas em vasos de polietileno, �ontendo a 

solução n9 2 modificada nara se ter os seguintes tratamen

tos: 

Tratamentos Níveis de Zn Níveis de B 
ppm 

Tl 0,00 0,00 

T2 0,00 0,05 

T3 0,00 0,30 

T4 0,00 0,60 

TS 0,07 0,00 
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T6 0,07 0,05 

T7 0,07 0,30 

T8 0,07 0,60 

T9 0,15 0,00 

TlO 0,15 0,05 

Tll 0,15 0,30 

Tl2 o I 15 0,60 

Tl3 0,37 0,00 

Tl4 0,37 0,05 

Tl5 0,37 O, 30 

Tl6 0,37 0,60 

3.2. Condução do experimento 

O experimento foi visitado diariamente quan

do então se completava o volume da solução nutritiva e fa

zia-se o controle do funcionamento do�arejado:r. 

Efetuou-se medida do pH do experimento em sua 

instalação e nas trocas das soluções, as quais se faziam cada 

15 dias aproximadamente. 

Observações detalhadas das plantas dos diver-

sos tratamentos foram realizados 10 dias e 36 dias apos o 

transplante para os vasos definitivos. 

Realizaram-se duas coletas para a determina,..., 

çao dos teores dos nutrientes e medidas do peso da ·. 0roatéria 

seca da planta. Na primeira coleta, que se fez 40 dias 
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apos a semeadura, mediu-se a altura das plantas, assim como 

tomaram-se discos foliares das mesmas, de cada tratamento 

para posterior determinação da área foliar. No final do ci

clo fez-se a segunda coleta. 

Coletou-se material de folhas jovens, para a

nálise anátomo-histológica, 45 dias após a semeadura. 

3.3. Aná1ise e determinação ana1ítica dos nutrientes: 

A análise dos teores dos diversos elementos, 

foi realizada para as diferentes partes da planta, as quais 

foram secas em estufa com circulação forçada de ar a 60 -

709C: A seguir foram moídas em moinho Wiley, peneira 20 e 

colocadas em saquinhos de polietileno. 

Fez-se um extrato nítrico-perclórico para a 

determinação dos nutrientes, com exceção do N e do B; para 

os Últimos as digestões foram, respectivamente, digestão 

sulfúrica e digestão por via seca. 

As determinações analíticas foram realizadas 

de acordo com MALAVOLTA et alii (1989) conforme segue: 

N: Semi-micro Kjeldahl; 

P: Colorimetria do metavanadato; 

K: Fotometria de chama de emissão 

Ca, Mg, Fe, Mn, Zn e Cu: Espectrofotometria 

de absorção atômica 



S: Turbidimetria do sulfato de bário;

B: Colorimetria da azometina-H 

3.4. Cálculo dos Parâmetros da Análise de Crescimento 

30. 

Apenas alguns parâmetros da análise de cresci 

mento foram avaliados, visto que, os demais envolvem medi

das efetuadas em intervalos regulares, durante o desenvolvimento 

vegetal, o que não se realizou no presente experimento. 

- Altura: medida a partir do colo da planta

até o ápice da folha superior; 

- Área Foliar: determinada através da técnica

do disco foliar, que relaciona o peso da matéria seca do 

disco foliar com o peso da matéria seca das folhas; 

- Área Foliar Específica: corresponde a rela-

ção entre área foliar e o peso da matéria seca total da 

planta. 

- Razão de Área Foliar: refere-se ao quocien-

te entre a área foliar e o peso da matéria seca total da 

planta. 

3.5. Estudo Anátomo-histológico e ultraestrutural 

3.5.1. Obtenção do material 

Foram tomadas amostras apenas dos tratamentos 

Tl (omissão em Zn e Bl , T2 (0,00 ppm Zn e 0,05 ppm B) , T6

(O, 75 ppm Zn e 0,05 ppm B) , Tll (O, 15 ppm Zn e 0,30 ppm B 

e Tl6 (O, 3 7 ppm Zn e O, 60 pprn B) •
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3.5.2. Preparação do material para exames óptico e 

eletrônico 

- Fixação: pequenas porçoes de tecido foliar

foram fixadas em glutaraldeído 5% em tampão fosfato 0,2M,pH 

7,2, durante 1 hora a 49C. 

- Pós-fixação: apos lavagem, durante 2 horas

e 45 minutos em tampão fosfato 0,15M, o material foi pos

fixados em óxido ósmico 2% em tampão fosfato 0,2M, num pe

ríodo de 1 hora a 49C. 

- Pré-coloração: fez-se a pré-coloração com

acetato de uranila 2,5% em água a 49C. 

- Desidratação: a desidratação realizou- se 

com acetona e óxido propileno, nas seguintes concentracões 

em agua: 

acetona 25% - 5 minutos 

acetona 50% - 5 minutos 

acetona 75% - 5 minutos 

acetona 90% - 20 minutos (2 vezes/10 min.)

acetona 100% - 60 min. ( 3 vezes/20 min.)

óxido de propileno (2 vezes/15 minutos) 

- Inclusão: foi realizada gradualmente com a

resina Epon 812 e Óxido de propileno, como segue: 

Epon - óxido propileno (1:1) - durante 1 ho

ra e 30 minutos a 379C. 
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Epon - 0óxido de propileno (2:1) - durante 2 ho 

ras a 379C 

Epon puro - durante 24 horas a 49C. 

Transferiu-se o material para moldes de bor

racha, os quais foram preenchidos com Epon 812 e levados a 

estufa a 379C, 459C e 609C por 8, 16 e 24 horas, respecti

vamente para a polimerização e obtenção de blocos. 

3.5.3. Microtomia e coloração 

Os blocos foram preparados para obtenção de 

cortes semi-finos e ultra-finos os quais foram 

no Ultramicrótomo Porter Blum. 

realizados 

Os cortes semi-finos (0,5 u) foram transferi

dos para lâminas de ·vidro e corados com azul de toluidina 

2,5%. 

Os cortes ultra-finos (60-90 nm) foram colo

cados em grades de cobre e corados com acetato de uranila 

2,-s% em agua e citrato de chumbo. 

3.5.4. Exames Microscópicos e obtenção de fotogra

fias 

No microscópio Óptico as fotografias foram 

obtidas com aumento de 400 vezes e então ampliadas a 1660 

vezes. 
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O aumento utilizado para a análise, ultra-es

trutural foi de 8200 vezes, exceto para o tratamento em que 

houve omissão de Zn e B (T1), cujo aumento foi de 7830 ve

zes. 

3.6. De1ineamento experimental e métodos estatístiéos 

O experimento fatorial intei�amente casua-

lizado, constituiu-se de duas repetições, cada qual corres 

pondente a duas plantas por vaso. 

Os resultados obtidos para peso da matéria 

seca, parâmetros de crescimento, teor dos nutrientes e re

lações foliares, foram submetidos a análise de variância, 

teste F e determinada a diferença mínima significativa en

tre as médias (DMS). 

Realizou-se análise de regressao entre 

veis de Zn e peso da matéria seca, assim como entre 

de B e peso da matéria seca para raiz, caule, folha e 

ria seca total. Verificou-se também correlação entre 

níveis 

maté 

nível 

de Zn dentro de cada nível de B e peso da matéria seca;. fez 

-se o mesmo em relação aos níveis de B dentro de cada nível

de Zn. 

Com o intuito de melhor avaliar o efeito de Zn 

e B isoladamente sobre o teor dos nutrientes efetuou-se anã 

lise de regressão entre os níveis destes e o teor de 

nutriente. 

cada 
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Para o peso da matéria seca da raiz e do cau

le apresentaram-se as tabelas de médias relativas aos 

veis de ambos separadamente, para as duas coletas em conjun

to. 

O peso da matéria seca foliar foi apresentado 

através de tabela de médias, obtidas da interação Zn x B x 

coleta. 

A apresentação dos dados médios obtidos para 

teor dos nutrientes foi similar ao do i;eso da matéria seca. 

Os gráficos elaborados para explicarem o efei 

to conjunto de Zn e B representam a média dos valores obti

dos nas duas coletas para peso da matéria seca. 

Para as relações foliares optou-se por apre

sentar, em gráfico, apenas os valores médios obtidos na 1� 

coleta, posto que no final do ciclo a variação na folha po

de ser decorrente da translocação para o fruto. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Produção de Matéria seca 

(Tabelas 1 e 2; Quadros 1 e 2) 

35. 

O Zn mostrou tendência a reduzir a produção da 

matéria seca da raiz e do caule, conforme se observa através 

das equações de regressao entre este parâmetro e os níveis de 

micronutriente na solução, o que resultou na obtenção de cor

relação negativa, a nível de matéria seca total, entre as 

duas variáveis. 

Observou-se, na raiz, diferença significativa 

entre as médias de omissão e 0�07 ppm de Zn, bem como destas 

com aquelas dos dois maiores níveis de Zn, as quais nao mos

traram diferença significativa entre si. No caule, verificou 

-se que em omissão de Zn, a produção de matéria seca foi me

nor, significativamente, que em sua presença. A produção de 

matéria seca foliar não diferiu significativamente nos vários 

níveis de Zn e, portanto, não se obteve correlação entre es

tes e peso da matéria seca neste órgão. O peso da matéria 

seca reduziu-se apenas nos dois maiores níveis de Zn. 

Constatou-se aumento na biomassa vegetal com 
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Tabela 1 - Médias obtidas para peso da matéria seca nos di-

versos níveis de Zn na solução 

Níveis de Zn 
(ppm) 

0,00 

0,07 

0,15 

0,37 

F3,31 

C.V.

DMSl%

Raiz 

1,57A 

1,28B 

0,85C 

0,96C 

36,63** 

18,40% 

0,26 

Caule 

3,30A 

2,32B 

1, 98B 

.l, 99B 

24,51** 

20,99% 

0,60 

g 

Folha 

5,45A 

4,89A 

5,07A 

5,14A 

l,56NS 

14,67% 

O ,.90 

MST 

11,03A 

11,90A 

9,37B 

9,07B 

25,23** 

10, 41% 

1,29 

Tabela 2 - Médias obtidas para peso da matéria seca nos di

versos níveis de B na solução 

Níveis de B Raiz Caule Folha MST 
(ppm) 

g 

0,00 0,25A 0,26A 1,69A 2,20A 

0,05 0,85B 2,27B 6,42BC 9,55B 

0,30 l,41C 2,51B 5,64B 11, 5 7C 

0,60 2,15D 4,54C 6,80C 18,06D 

F3 31 229,04** 143,48** 155,38** 588,60** 

C. V. 18,40% 20,99% 14,67% 10,41% 

DMSl% O, 26 0,60 O, 9.0 1,29 

** = nível de significância de 1% 
-

NS = nao significativo a 1% 

As letras comparam médias das linhas 
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Quadro 1 - Regressão entre níveis de Zn e peso da matéria 

seca 

Regressão significância 

Raiz y = 1,60 - 6,69x + 13,36 X 
2 ** 

Caule y = 3,24 - 12,88 X+ 25,74 X 
2 ** 

Folha N.S. 

Mat.seca total = 11,32 - 6,58 X ** 

Quadro 2 - Regressão entre níveis de B e peso da matéria se 

ca 

Raiz 

Caule 

Folha 

Mat.seca total 

Regressão 

y = 0,49 + 2,87 X

y = 1,02 + 5,80 X

y = 5,16 + 21,84 X

significância 

** 

** 

N.S. 

** 
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o acréscimo de B na solução de forma que observaram-se corre

lações positivas, segundo equações lineares, entre níveis de 

B e peso da matéria seca radicular, caulinar e total; não se 

verificou o mesmo para tecido foliar. 

Na raiz, as médias relativas as várias concen

trações de B diferiram significativamente entre si. Não se no 

tou diferença entre os dois níveis intermediários de B, no 

caule. A média obtida, para oeso da matéria seca foliar, apr� 

sentou-se significativamente menor em omissão de B. A prod� 

ção de matéria seca total aumentou significativamente com a 

adição de B na solução, conforme já mencionado. 

Uma vez feita esta abordagem sobre o efeito 

isolado do Zn e do B sobre a produção de matéria seca no fei

joeiro, partir-se-á para uma discussão envolvendo a açao con 

junta de ambos, através da interação entre estes nas duas co

letas realizadas. 

4.1.1. Raiz 

(Tabela 3; Figuras 1 e 2) 

A produção de matéria seca da raiz foi influen 

ciada pelos diversos níveis de Zn e B, bem como oela intera

ção destes nas duas coletas efetuadas. 

O Zn em omissão de B parece ter atuado no sen

tido de promover o aumento na produção da matéria seca radi-
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cular, embora as diferenças nao tenham sido significativas e 

nao se tenha obtido correlação entre níveis de Zn e matéria 

seca; nos demais níveis de B não se observou tal tendênciana 

1� coleta. Na 2� coleta, houve redução do peso da matéria s� 

ca, com o aumento dos níveis de Zn na solução tanto a 0,05 

corno a 0,30 ppm de B. A 0,60 ppm de B constatou-se diferen 

ça significativamente apenas entre a média relativa a au

a sência de Zn e as demais que foram menores, na 2. coleta.Con

a 
vém salientar que na 1. coleta, a 0,60 pprn de B não se veri-

ficou diferença significativa entre as médias dos diversos 

níveis de Zn. Através da figura 1, pode-se constatar redução 

da matéria seca radicular com a adição de Zn na solução, ex 

ceto em omissão de B. 

A atuação do B promovendo aumento na produção 

de matéria seca foi evidenciada em todos os níveis de Zn,de 

forma a se obter correlação entre os mesmos. (Fig. 2), ex

pressa por funções quadráticas. Para os dois menores níveis 

de Zn observou-se urna rápida ascenção da curva, o que já não 

ocorreu nara os dois maiores, com o acréscimo de B na solu 

ção, fato devido provavelmente a interação do Zn com outros 

nutrientes, inclusive B. 

As médias obtidas a 0,60 ppm de B foram siani 

ficativamente maiores que aquelas dos outros níveis de B pa

ra os dois menores níveis de Zn. Embora houvesse aumento dos 

mesmos para os dois maiores níveis de Zn, nao o foi signifi-

· 
1

ª 
1 2

ª
. cativamente na . co eta, enquanto que na 

-se significativa.

a diferença fez 
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Tabela 3 - Médias obtidas para peso da matéria seca da raiz em 

gramas 

Níveis de Zn 

(ppm) 

m 
.µ 

O) 
r-l 

o 
o 

Cú •
r-l 

m 
.µ 

O) 
r-l 

o 
o 

Cú •
N 

0,00 

0,07 

o 115

0,37 

0,00 

0,07 

0,15 

0,37 

DMS5% = 0.584 

0,00 

0,21Aa 

0,17Aa 

0,21Aa 

0,36Aa 

0,19Aa 

0,22Aa 

0,24Aa 

0,38Aa 

F0;3l
= 10,29** 

/ 

Níveis de B 

(ppm) 

0,05 

0,67Aab 

0,52Aab 

0,79Aab 

0,67Aab 

l,34Ab 

l,llABb 

0,74Ba 

O, 9 5ABa 

0,30 

0,92Ab 

0,97Ab 

0,57Aab 

O, 49Aab 

3,79Ac 

3,18Bc 

0,78Ca 

0,60Ca 

C.V. = 15,40%

0,60 

0,94Ab 

l,07Ab 

0,85Ab 

0,95Ab 

4,49Ad 

3,0lBCc 

2,60Cb 

3,31Bb 

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

as das colunas 

Esta redução de peso de matéria seca em altos ní 

veis de Zn pode ter sido causada pela diminuição dos teores de 

outros nutrientes corro B e Ca (Tabelas 15 e 22), mas tarrbém corro decorrência 

de alterações do nível auxínico. A concentração ótima para a pro 

moçao do crescimento da raiz é da ordem de 10-11M (GALSTON & DA

VIES, 1972). Acima desta concentração este regulador passa a ini 

bir o crescimento deste Órgão. Assim, se alto nível de Zn condu 

ziu a concentração supra-ótima o crescimento radicular reduziu-se em fun

ção desta alteração metabólica. 
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t bastante complexo e obscuro o modo de açao 

do B sobre o crescimento, mas pode-se especular sobre seu 

efeito na síntese de bases nitrogenadas, bem como em seu 

estímulo sobre a UDPG (uridina difosfato glicose), de acor

do com BIRNBAUM et alii ( 19 77) . A redução de bases ni trogen� 

das implica em diminuição na síntese de ácidos nucleicos e 

atividade meristemática, enquanto menor atividade da UDPG 

resulta em menor síntese de sacarose e oortanto menor pote� 

cial energético para a divisão celular. Isto tudo sem consi 

derar seu envolvimento com nível auxínico na planta, dire

ta ou indiretamente, além de se ter observado redução na 

síntese das citocininas em deficiência de B, segundo menção 

de MENGEL & KIRKBY (1987). 

De fato deve ocorrer alteração do nível 

nico, pois as raizes, em deficiência de B apresentaram- se 

curtas e grossas, indício de descontrole da divisão celular 

a nível de câmbio, o qual se faz sob controle deste regula

dor vegetal, de acordo com GALSTON & DAVIES (1972). 

Os resultados obtidos tanto para o Zn quanto 

para o B acordam com aqueles encontrados na literatura. ED-

WARDS & MOHAMED (1973) relatam aumento do peso da matéria 

seca radicular em feijoeiro com aumento na concentração de 

Zn na solução de 0,005 ppm para 0,05 ppm, na variedade Sa

vilac, a 0, 50 ppm de B. No presente trabalho observou-se a 

penas a tendência de aumento do peso da raiz da omissão de O ,00· 

a0,07ppn de Zn a 0,30 e 0,60 ppm de B 
a na 1. coleta. 
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OLIVEIRA & MALAVOLTA (1981) constataram au 

mento do peso da matéria seca radicular com acréscimo de 

0,5 ppm de B à solução em nove cultivares de feijoeiro. 

4.1.2. Caule 

(Tabela 4; Fiquras 3 e 4) 

De forma semelhante que a raiz, o caule teve 

sua prddução de matéria seca aumentada com o aumento do for 

necimento de Zn à planta, em omissão de B, conquanto nao 

o tenha sido significativamente. A 0,05 ppm de B nao se ve

rificou diferença para os diversos níveis de Zn; a 0,30 ppm 

de B houve tendência à redução de matéria seca com eleva 

ção de Zn na solução. No maior nivel de B não se constatou 

diferença entre as médias referentes aos níveis de Zn na 1� 

coleta, enquanto que na 2� coleta a maior média foi confe 

rida para o tratamento omisso em Zn com 0,60 ppm de B, con

cordemente com a raiz. A Fig. 3 descreve o comportamento da 

planta quantd à matéria seca caulinar frente aos diversos 

níveis de Zn dentro dos de B. 

A resposta do caule, quanto a produção de ma

téria seca, aos diversos níveis de B foi similar a da raiz, 

o que se verificou através das curvas de regressao. Desta 

forma, a abordagem feita para elucidar os papéis do Zn e do 

B na produção da biomassa radicular foi considerada válida 

para o caule. 
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Tabela 4 - Médias obtidas para peso da matéria seca do caule em 

gramas 

Níveis de B 

Níveis de Zn (ppm) 

(ppm) 0,00 0,05 O, 30 0,60 

0,00 0,04Aa 1, OlAa l,30Aa l,16Aa 

0,07 0,20Aa 1, OlAab l,73Ab 1, 6 3Ab 

0,15 0,24Aa l,38Aa 0,71Aa l,44Aa 
n:í .

0,37 0,32Aa l,02Aab 0,64Aab 1, 9 3Ab 

0,00 0,22Aa 3,73Ab 7,43Ac ll,30Ad 

0,07 0,23Aa 4,llAb 4,73Bb 4,96Bb 

O, 15 0,26Aa 3, O 3Ab 2,0lCb 6,72cc o

n:í • 

0,37 0,37Aa 2, 91Ab l,52Ca 7,19cc 

DMS50= 1,37 F 9; 31 = 'ô 

10,22** c.v. = 20,99% 

** = nível de significância a 1% 

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

comparam médias das colunas 
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4.1.3. Folha 

(Tabela 5; Figuras 5 e 6) 

Conforme se observa na tabela das médias nao 

houve diferença significativa entre as médias referentes aos 

diversos níveis de Zn, mas observou-se tendência ao aumen-

to destas, com o aumento de Zn na solução em omissão de B 

e a 0,60 ppm deste. Esta tendência se inverteu acima de 
- a 0,07 ppm de Zn na concentraçao de 0,30 ppm de B, na 1. cole-

ta. Na 2� coleta verificou-se diminuição significativa das 

médias, aumentando-se o nível de Zn na solução, exceto em 

omissao de B. O comportamento do feijoeiro, quanto à produ

ção de matéria seca foliar, encontra-se representado na 

Figura 5, mostrando a dependência do nível de B para atua

ção do Zn. 

O B é necessário para a atividade meristemáti 

ca (GUPTA, 1979}, provavelmente pela promoção da síntese de 

uracila (BIRNBAUM et alii, 1977), base necessária para a 

síntese de RNA e de proteínas, além de ser precursora da 

UDPG, que é essenvial para a síntese de sacarose. Desta for 

ma, em ausência de B era esperado obter-se diminuição do 

peso da matéria seca foliar. Segundo KIRK & LONERAGAN (1988) 

as folhas mais velhas não apresentam redução na matéria se

ca como as jovens, porque muito oouco B e mobilizado das 

folhas mais velhas, as quais permanecem com um teor adequa

do, mesmo estando a planta sob deficiência deste elemento. 
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Tabela 5 - Médias obtidas para peso da matéria seca foliar em 

gramas 

Níveis de B 

Níveis de Zn ( pprn) 

(ppm) 0,00 0,05 0,30 0,60 

0,00 l,42Aa 3,29Aab 4,07ABb 3,43Aab 

0,07 l,05Aa 3,20Ab 5,50Ac 4,72Abc 

0,15 l,41Aa 4,44Ab 3, 38Aab 4,27Ab o

m .

2,37Aa 3,87Aab 3, 55ABab 5,47Ab r-l 0,37

0,00 l,52Aa 10,12Abc 8,76Ab 10,99Ac 

0,07 l,40Aa 9,63ABc 6,36Bb 7,22Cb 

0,15 l,70Aa 8,76ABb 7,67ABb 8,87BCb 
o 

rd • 
0,37 2,64Aa 8,04Bb 5,80Bc 9,39ABb N 

DMSS%
= 2, O 5 F9;31 = 3,15** C.V. = 14,67% 

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

as da colunas 
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Constatou-se que o suprinento 
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de B à planta 

promoveu acréscimo na produção de matéria seca foliar, de 

forma gue as médias referentes à ausência de B foram significa

tivamente menores que as dos demais níveis deste micronutri 

a 
ente. Cumpre ressaltar que a 0,07 ppm de Zn, na 1. coleta 

verificou-se elevação da média acima de 0,30 ppm de B, mas 

diminuição no final do ciclo. KIRK & LONERAGAN (1988), cons 

tataram que a deficiência de B na soja determinou diminui

ção da matéria seca de folhas jovens, mas aumento da matéria 

seca das folhas mais velhas, com diminuição da resposta, da 

matéria seca foliar como um todo, à deficiência de B. Isto 

talvez explique porque na folha houve diferença significa

tiva entre os tratamentos omissos em B e aqueles dos demais 

níveis deste,mas nao entre estes. 

As curvas obtidas através da regressão entre 

níveis de B e peso da matéria seca foliar , que através das 

equações quadráticas obtidas nos três menores níveis de 

Zn, como da linear registrada para o maior nível deste,mos

tram que o acréscimo de B na solução resultou em maior pro

dução de matéria seca. 

4.1.4. Vagens 

(Tabela 6) 

A maior produção de vagens ocorreu nas plan-

tas que receberam 0,07 ppm de Zn e 0,60 ppm de � indican 

do que estas concentrações foram adequadas para a orodução de 
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frutos. 

À concentração de 0,07 ppm de Zn houve produ

çao de vagens tanto a 0,30 como a 0,60 ppm de B. Contudo, � 

cima desta concentração de Zn isto ocorreu apenas a 0,60ppm 

de B, 

ta. 

o que mostra a importância da relação Zn/B na plan-

Em ausência de Zn na solucão as plantas produ 
' -

ziram fruto nos dois maiores níveis de B, sendo todavia, e� 

tremamente pequena a produção de vagens, além destas serem 

pequenas e chochas. 

Ambos, Zn e B, interferem sobre a produção de 

frutos, sendo que sob deficiência destes teve-se redução de 

produção de vagem. O Zn parece afetar a germinação do grao 

de póle� (POLAR, 1975), o que explica que em sua ausência a 

produção de vagens tenha sido mínima. Mais ainda, o cresci 

mento do fruto é dependente da auxina de acordo com GALS

TON & DAVIES (1972), de forma que a deficiência de Zn, de

termina menor nível auxinico e portanto mâ formação do �ru

to. 

O B é essencial para o crescimento do tubo PQ 

línico (GARG et alii, 1979), diminuindo a concentração de 

fitoalexinas, as quais inibem este crescimento (LEWIS, 

1980). Isto explica porque as plantas não completaram o ci

clo de vida, em ausência e baixo nível de B na solução . nu� 

tritiva. 



51. 

Tabela 6 - Médias obtidas para peso da matéria seca das vagens 

em gramas 

Tratamentos 

T3 T4 T7 T8 Tl2 Tl6

3,80a 1,90a 12,24cd 15,00d 11, 7 lc 7,78b 

DMS50= 2,82 F5;5 = 121,38** c.v. = 7,56% 
'ó 

** - nível de significância de 1%

Tabela 7 - Médias obtidas para peso da matéria seca total, em 

gramas 

Níveis de B

Níveis de Zn (ppm) 

(ppm) 0,00 0,05 O, 30 0,60 

0,00 1,87A 4,98A 6, 29AB 5,53A 

0,07 1,43A 4,74A 8,21A 7,43A 

0,15 1,86A 6 ,61A 4, 6 7B 6,57A o

cu • 

0,37 3,05A 5,56A 4,69B 8,35A 

0,00 1, 9 3A 15,20A 23,78A 28,68A 

0,07 1,85A 14,85A 26, 5 2A 30, 20A 

0,15 2,20A 12,54AB 10,47B 30,0lA o

ro • 

0,37 3,39A 11,90B 7, 9 3B 27,68A 

DMSS% 
= 3,65 F9;31= 14,67** C.V. = 10, 41% 

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

as das colunas 
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Se houve produção de vagens a 0,30 ppm de B 

e 0,07 ppm de Zn, por que o mesmo não ocorreu no mesmo ní

vel de B associado a maiores níveis de Zn, na solução? Tal 

vez se explique tal fato observando-se o teor de Cu nestes 

tratamentos (Tabela 23) que se apresenta abaixo do 

considerado adequado, refletindo-se sobre a produção de va

gens. Este micronutriente é exigido para a formação do grão 

de pólen (GRAHAM, 1975) e oortanto sua carência afeta a pro 

dução do fruto. Segundo MARSCHNER (1986) a deficiência de 

Cu afeta mais a formação do fruto que o crescimento vegeta

tivo. 

Observando-se as tabelas 22, 15 e 24, consta

tou-se que ocorreu redução dos teores foliares de B, Ca e 

Fe na 2� coleta nos tratamentos citados (T11 e T15), em re

lação àqueles nos quais houve produção de vagens. Destes, o 

B e o Ca afetam diretamente o desenvolvimento do tubo poli 

nico e portanto a formacão do fruto. Desta forma, a ausen-
• 

eia de produção de vagens nestes tratamentos foi resultan

te das interações Zn x Cu, Zn x B e Zn x Ca, possivelmente. 

4.1.5. Matéria seca total 

(Tabela 7; Figuras 7, 8, 9 e 10) 

a Na 1. coleta, o Zn oromoveu aumento na produ

çao de matéria seca total, embora nao tenha sido significa

tiva; a 0,30 ppm de B a tendência foi inversa. Na 2� cole

ta, em omissão de B, a maior média foi obtida oara o trata-
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mento correspondente ao maior nível de Zn, mas não signifi-

cativamente. Todavia, nos demais níveis de B, as maiores me 

dias corresponderam aos níveis de 0,07 e 0,15 ppm de Zn, 

mas não significativamente. Abaixo de 0,60 ppm de B, exce

to em sua omissão, o Zn determinou redução na produção da 

matéria seca total, acima de 0,07 ppm de Zn, na 2� coleta. 

A Figura 7 mostra que o Zn aumentou a matéria seca apenas 

em omissão de B; nos dois níveis intermediários ,de B houve 

tendência para reduzir e no maior nível não alterou o peso 

de matéria seca total. 

Através da Figura 9 constata-se que a influ

ência do teor foliar de Zn foi dependente do nível de B na 

solução, ficando fácil de se visualizar que a 0,30 ppm de 

B (B3) houve tendência a elevação e posterior redução na 

produção de matéria seca com o aumento no teor foliar de Zn 

No nível de B considerado adequado à planta (0,60 ppm) ob

serva-se a tendência a elevar-se o peso da matéria seca to 

tal, à medida que elevou-se o teor de Zn no tecido foliar. 

Em omissão de boro não se observa tendência alguma, talvez 
-

devido ao fato do teor foliar de Zn nao mostrar praticame� 

te alteração, como decorrência de um efeito de concentra

ção. A 0,05 ppm de B (B2}, o aumento de Zn mostra tendên

cia a elevar a produção de matéria seca até certo nível e 

a reduzir a 75 ppm na folha. 
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O B atuou aumentando a produção de matéria 

seca com o aumento de seu fornecimento à planta, segundo o 

observado no quadro de médias e na análise de regressao, a 

qual mostrou correlação entre níveis de B e o parâmetro em 

pauta. Este efeito foi menos pronunciado nos dois maiores 

níveis de Zn, em concentrações menores que 0,60 ppm de B, 

de forma semelhante à raiz. 

A Figura 10 confirma o papel desempenhado p� 

lo B no sentido de promover a produção de matéria seca,pois 

fica nítida a tendência de aumento deste parâmetro com o 

aumento no teor foliar deste micronutriente em todos os ní

veis de Zn. Não se observou correlação entre teor foliar de 

B e peso da matéria seca total, possivelmente devido ao fa

to de se ter avaliado o teor foliar tanto para folhas jo

vens como velhas conjuntamente. 

A redução da produção de matéria seca obser

vada neste trabalho e no de OLIVEIRA et alii (1982) para o feij� 

eiro deficiente em B, talvez possa ser atribuida principal 

mente ao papel deste nutriente na manutenção de concentra 

çoes adequadas dos nucleotídeos de pirimidina.Isto porque a 

UDPG (uridina difosfato glicose) e uma coenzima que atua 

na síntese de sacarose e, segundo LOVATT (1985) nao so o

metabolismo dos carboidratos como a divisão celular, sinte-

se de ácidos nucleicos e outros processos metabólicos sao 
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dependentes, em última instância deste nucleotideos. 

Cumpre ressaltar, entretanto, que a alteração 

da permeabilidade da membrana em carência de B repercutiu 

sobre a absorcão de vários elementos, os quais podem estar envo 1-

vi dos no metabolismo dos carboidratos também. 

4.2. Parâmetros da análise de crescimento 

4.2.1. Altura 

{Tabela 8) 

O valor médio obtido para altura da planta 

a 0,07 ppm de Zn foi maior que aqueles encontrados para os 

demais níveis de Zn, exceto em ausência de B, de forma gue 

nos dois · ,maiores níveis deste significativamente. 

CARVALHO (1985) também observou aumento da al 

tura do feijoeiro até a concentração de 0,10 ppm de Zn em 

cultivo hidropànico. 

À medida que se e levou o nível de B na solu 

ção obteve-se aumento deste parâmetro, embora não se tives

se verificado diferença significativa entre 0,05 e 0,30 ppm 

de B, o que se constatou através do auadro de médias. 

Esta r,edução de crescimento caulinar,quer em 

ausência de Zn como de B, deve-se ao papel desempenhado por 

ambos sobre o crescimento dos entrenós. 

O encurtamento dos entrenós em carência de Zn 
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é decorrente da redução da concentração da auxina na planta 

controlada pelo Zn via triptofano, de acordo com SALAMI & 

KENEFICK (1970). 

Em deficiência de B pode ser devido também a 

diminuição da concentracão da auxina ao longo do caule, a 

qual foi observada por SMIRNOV et alii ( 19 77) em plântulas 

de feijão deficientes em B e atribuida à ação de compostos 

fenólicos. Além disso, TANG & FUENTE (1986), relatam redu-
-

ção no transporte basipeto da auxina em plântula deficien-

te em B ou em Ca, o que afetaria o crescimento dos entrenós. 

O que ocorre é alteração da divisão celular, das ,células 

cambiais, do sentido longitudinal para o radial com redu

ção da altura da planta em deficiência de B (LOVATT, 1985 ). 

Tabela 8 - Médias obtidas para altura das plantas na intera 

ção Zn x B (cm) 

Níveis de Zn 
(pprn) 

0,00 

0,07 

0,15 

0,37 

DMSS% = 35,22 

Níveis de B 
( pprn) 

0,00 0,05 O, 30 

39,50Aa 

36,75Aa 

35,50Aa 

38,85Aa 

92,50Ab 117,25Ab 

107,25Ab 171,50Bc 

100,00Ab 41,25Ca 

98,75Ab 45,50Ca 

Fg;lS
= 14, 24 ** c.v. = 13,40% 

0,60 

110,00Ab 

149,75ABc 

115,00BCb 

158,00Cc 

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minús

culas as das colunas 



4.2.2. Ârea foliar 

(Tabela 9) 
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Observou-se um efeito positivo e nítido do 

Zn sobre o crescimento foliar a 0,60 ppm de B, quando o 

aumento gradativo de Zn na solução promoveu também aumen-

to gradativo da área foliar, conforme CARVALHO (1985). 

Embora não significativamente, em ausência de 

B na solução, notou-se tendência a aumentar a area foliar 

com o acréscimo de Zn. A 0,05 ppm de B não se observou di

ferença significativa entre as médias dos diversos níveis 

de Zn. A 0,30 ppm de B, a maior média foi observada para 

0,07 pprn de Zn na solução. 

O B promoveu também aumento da área foliar,c� 

jas maiores médias foram registradas para 0,07 pprn de Zn na 

concentração de 0,30 ppm de B (T7) e para 0,37 ppm de Zn a

0,60 ppm de B (T16).

A reducão da área foliar em deficiência de B 

em feijoeiro tàmbérn foi constatada em trabalho de OLIVEIRA 

et alii (1982). 

As maiores médias para este parâmetro foram 

obtidos nos tratamentos nos quais se deu a produção de va

gens. Por que então no tratamento correspondente a 0,15 pprn 

de Zn e 0,05 ppm de B (T
10 

) que apresentam grande area fo

liar, não se obteve produção de vagem? Há que se mencionar, 

que este parâmetro foi avaliado aos 40 dias aproximadamente 
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apos a semeadura e que neste estágio o teor de Cu na folha 

apresentou-se baixo. Segundo já explicitado, em matéria se 

ca das vagens, isto afetaria a produção do fruto, sem 

amencionar que o teor foliar de B para a 2. coleta mostrou-

se reduzido neste tratamento. 

O envolvimento de ambos, Zn e B, no nível au 

xínico foi provavelmente o responsável pela redução da ex

pansão da lâmina foliar em suas deficiências. Além dis

so, MARSCHNER ( 19 86) menciona que em deficiência de B tem-se 

menor síntese de citocininas no ápice radicular e portan

to menor transporte para as folhas, o que afetaria a estru 

tura foliar. 

Tabela 9 - Médias obtidas para area foliar na interação Zn

X B ( crn2- ) 

Níveis de B 

(ppm) 

Níveis de Zn 

(ppm) 0,00 0,05 0,30 0,60 

0,00 367,00Aa 1533,SOAb 1874,SOAb 1433,SOAb 

0,07 281,SOAa 1644,00Ab 3101,00Bc 1953,SOABb 

0,15 456,00Aa 2006,SOAbc 116 8, 50Aab 2509,00BCc 

0,37 695,SOAa 1676,SOAb 1323,SOAab 3050,SOCc 

DMSS% = 930,29 C.V. = 20,58%

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minús

culas as das colunas 
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A área foliar foi um parâmetro que refletiu 

bem tanto a deficiência de Zn quanto de B, sendo que de.� 

cordo com KIRK & LONERAGAN (1988), a taxa de alongação da 

lâmina foliar foi um melhor parâmetro para a diagnose da 

deficiência de B, que a produção de matéria seca em soja. 

4.2.3. Área foliar esoecífica (AFE) 

(Tabela 10) 

A AFE é um parâmetro que indica possível va

riação do mesófilo e aumento da espessura da lâmina foliar. 

Não houve diferença significativa entre as 

médias relativas aos níveis de Zn nos vários níveis de B, 

exceto a 0,30 ppm deste, quando verificou-se que a maior me 

dia correspondeu a 0,07 ppm de Zn na solução. As plantas 

submetidas a esta concentração de Zn exibiram a maior area 

foliar, em relação as demais neste nível de B. A O r 60 ppm 

de B, o Zn mostrou tendência a aumentar a AFE, embora nao 

significativamente, o que e um indício de que, com sua adi 

çao na solução nutritiva, a espessura da folha reduziu-se. 

Em relação aos níveis de B, constatou-se que 

as menores médias foram obtidas nos tratamentos omissos des 

te elemento, apesar de nem sempre significativamente, o que 

sugere espessamento da folha. 

� interessante notar que as plantas que exi

biam menor média para AFE foram as que não receberam Zn e 
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Tabela 10 - Médias obtidas para area foliar específica na inte 
- 2/ raçao Zn x B (cm g)

Níveis de Zn 
(ppm) 

0,00 

0,07 

0,15 

0,37 

DMS5% = 189,81 

258,40Aa 

266,94Aa 

320,87Aa 

293,44Aa 

Níveis de B 
(ppm) 

0,05 

473,13Ab 

513,90Ab 

452,llAab 

43.2 ,52Aab 

F 2,94*9,15 = 

o l 30 

462,13Ab 

574,38Bb 

345,34Aa 

374,79Aab 

0,60 

419,66Aab 

418,30Aab 

579,86Ab 

559,86Ab 

c.v. = 15,60%

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

comparam médias das colunas. 

4.2.4. Razão de área foliar (RAF) 

(Tabela 11) 

Dependendo do nível de B na solução, o Zn promo

veu aumento ou diminuição deste parâmetro. A 0,00 ppm de B verí 

ficou-se tendência a aumentar a média com o acréscimo de Zn na 

solução, todavia não significativamente. A 0,05 ppm de B as me

dias foram semelhantes. A 0,030 ppm de B, a maior média foi 

verificada a 0,07 ppm de Zn (T7) e as demais não mostraram dife

rença significativa. A 0,60 ppm de B, as duas maiores médias cor 

respondem aos maiores níveis de Zn (T12 e T16) conforme

LHO (1985). 

CARVA 
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-

Em ausência de Zn, nao se observou diferença 

significativa entre as médias concernentes aos três maiores 

níveis de B; o mesmo ocorreu a 0,37 ppm de Zn. A 0,07 ppm de 

Zn, as médias de 0,05 e 0,30 ppm de B não diferiram entre si, 

enquanto que a 0,15 ppm de Zn, os valores médios de RAF dos 

níveis de 0,05 e 0,60 ppm de B não diferiram significativa

mente entre si, o mesmo ocorrendo para as outras duas médias. 

Convém ressaltar que as menores médias de RAF foram elevadas 

em ausência de B na solução, embora nem sempre significat� 

vamente. 

Tabela 11 - Médias obtidas para razão de area foliar na inte-

- 2 raçao Zn x B (cm /g)

Níveis de 
(ppm) 

Níveis de Zn 
(ppm) 0,00 0,05 o 1 30 0,60 

0,00 196,0lAa 307,67Ab 299,62ABb 260,71Aab 

0,07 196,85Aa 347,33Abc 379,87Bc 266,79ABab 

O, 15 240,45Aa 303,60Aab 249,96ABa 377,22Bb 

0,37 226,98Aa 300,94Aab 282,81Aab 366,12Bb 

DMS Sº = 
-'ó 

102,31 F9;15 c.v. = 12,33% 

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

as das colunas 

t importante observar que a dimensão do aparelho 

fotossintético, visualizado através da RAF, nao se 

na produção de vagens. 

refletiu 
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4.3. Observações anátomo-histológicas e ultraestruturais 

4.3.1. Anátomo-histológicas 

(Prancha 1) 

As plantas submetidas a omissão de Zn e B apr� 

sentaram aumento da espessura da lâmina foliar em relação as 

plantas dos demais tratamentos avaliados anátomo-histologica

mente. Além disso observou-se desarranjo do mesófilo, -o 

qual se apresentou com menor volume de espaço intercelular, o 

que implica em menor troca gasosa. 

No tratamento T2 (0,00 ppm Zn e 0,05 ppm B)ho�

ve redução da espessura da folha, compactação do mesófilo e 

as células do parênquima paliçádico tinham forma romboidal. 

Observaram-se também projeções a partir das células epidérm� 

cas, o mesmo descrito nor MILLIKAN (1953) para deficiência de 

Zn em trevo. 

Segundo REED (1938), a compactação do mesófilo 

sugere prolongamento do estágio juvenil, fato verificado pe

lo autor em várias espécies vegetais sob carência de Zn. 

A Figura C mostra que a presença de Zn em ní

vel adequado resultou em aumento dos espaços intercelulares, 

mas as células do parênquima lacunoso mostraram escassez de 

cloroplasto. 



Prancha 1 - Cortes semi-finos de folha. A: omissão de Zn e B; 

B:, omissão de Zn e 0,05 ppm de B; C: 0,07 ppm de 

Zn e 0,05 ppm de Br D: 0,15 ppm de Zn e 0,30 ppm 

de B; E: 0 1 37 ppm de Zn e 0,60 ppm de B. Aumento 

de 1660X. 
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Nos dois tratamentos com maiores níveis de Zn 

e B o mesófilo apresentou-se com certa descontinuidade, a 

qual foi descrita por CARLTON (1954) em tomateiro com 0,05_pµn 

de Zn na solução nutritiva. As células foram abundantes em 

cloroplasto, com visíveis grãos de amidos. 

A espessura da lâmina foliar parece ter sido 

influenciada por ambos, Zn e B, posto que no tratamento com 

maior nível destes (Figura E) a espessura da lâmina foi a 

menor observada. Por outro lado, a compactação do mesófilo, 

parece ter sido consequência da deficiência de Zn, uma vez 

que elevando-se seu fornecimento, apesar do baixo nível de 

B, não mais se observou este fato. (figura C). 

4.3.2. Ultraestruturais 

(Prancha 2) 

Em ausência de Zn e B (Figura A), o numero de 

grãos de amido reduziu-se e os cloroplastos apresentaram glQ 

bulos de lipídio em grande número, conforme relatado 

JYUNG et alii (1975), em feijoeiro sob deficiência de 

por redução na atividade da sintetase de amido. 

por 

Zn, 

� interessante observar-se que os cloroDlastos

das plantas submetidas a ni vel adeq.uado de Zn e baixo de B 

(figura C) mostraram-se semelhantes àqueles das plantas que 

não receberam Zn (figura B). Pode-se especular sobre duas 

hipóteses na tentativa de esclarecer o fato. De acordo com 



Prancha 2 - Cortes ultrafinos de folha. A: omissão de Zn e B; 

B: omissão de Zn e 0,05 pom de B; C: 0,07 opm de 

Zn e 0,05 oom de B; D: 0,15 opm de Zn e 0,30 pom 

B; E: 0.37 ppm de Zn e 0,60 ppm de B. Aumento de 

8211X, exceto A (7830X}. Abreviaturas: Cl - clo

roplasto, GA - grão de amido; Gl - glóbulo de li

pídio e N-núcleo. 
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LEECE (1978), o Zn pode tornar-se fisiologicamente inativo 

em deficiência de B, o que poderia determinar a redução da 

sintetase de amido, como já referido (JYUNG et alii,1975). 

Por outro lado, o B está envolvido no metabolismo dos car

boidratos, aumentando o nível de UDPG, como observado por 

TEARE (1974) na raiz de feijoeiro, composto utilizado na 

síntese de sacarose, segundo DUGGER & HUMPHREYS (1960}.Al�m 

disso, AGARWALA et alii (1981) relatam que em deficiência 

de B há aumento da atividade da amilaee e portanto hidróli 

se do amido. Em níveis supra-ótimos o B parece inibir a sín 

tese de amido (SCOTT, 1960). 

Mais ainda, uma vez que o si'stema de tila

cóide é membranoso e que o B é importante para a integrida-

de das membranas celulares, a atividade das enzimas, lig� 

das às membranas dos tilacóides, como a desidrogenase da 

glicose-6-P {BEN-BASSAT & ANDERSON, 1981) e a ribulose 1,5 

difosfatocarboxilase (LEHNINGER, 1976), é afetada em carên

cia de B. Desta forma, direta ou indiretamente o B deve in

fluir sobre a síntese de amido. 

Em níveis ótimos de ambos (Figs.D e E) cons

tatou-se que os cloroplastos apresentaram maior numero de 

grãos de amido, os quais eram de maior dimensão gue aqueles 

observados em deficiência destes elementos. 



4.4. Macronutrientes na planta 

4.4.1. Nitroqênio 

69. 

(Tabelas 12, 18, 19, 20, 21, 33 e 34; Fiqura 11 e 

Quadros 3 e 4) 

O Zn não exerceu influência sobre o teor de 

N na raiz, posto que não se observou diferença significa

tiva entre as médias correspondentes aos níveis de Zn na so 

lução nutritiva. Por outro lado, com o acréscimo de B na so 

lução obteve-se redução significativa de N neste orgao, que 

pode ser explicado por efeito de diluição visto que ocor

reu aumento acentuado na produção de matéria seca radicu

lar (Tabela 1). 

Os resultados médios obtidos para o teor de N 

no caule apresentaram a mesma tendência que na raiz, 

to em relação ao efeito do Zn quanto ao do B. 

tan-

O teor foliar do N sofreu variação devido ao 

a efeito de Zn apenas a 0,30 ppm de B na 2. coleta, quando se 

verificou que para os dois maiores níveis de Zn as médias fo 

ram significativamente maiores que as relativas aos outros 

níveis de Zn. 

Observou-se influência do B sobre o N foliar 

apenas na 2� coleta, onde se constatou tendência à redução 

do teor, a 0,00 e a 0,07 ppm de Zn, gradualmente do menor 

para o maior teor de B. � interessante observar que as -me

nores médias para teor de N na folha foram registradas, ape 
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Tabela 12 - Médias obtidas para teor foliar de nitroqênio, em% 

Níveis de Zn 

(ppm) 

IT.i 
+l 

Q) 
r-l 

o 
o 

IT.i .  
r-l 

0,00 

0,07 

0,15 

0,37 

0,00 

IT.i 
+l 0,07 

8 o, 15 

IT.i .  
f',l O, 37 

0,00 

3,95Aa 

4,15Aa 

3, 95Aab 

3,85Aa 

4,30Aa 

4,05Aa 

4,15Aa 

4,25Aa 

F = 5 88** 
;31 ' 

Níveis de B

(ppm) 

0,05 0,30 0,60 

3,85Aa 3,95Aa 4,lOAa 

4,05Aa 4,20Aa 3,90Aa 

3,90Aab 3,60Aa 4,50Ab 

4,25Aa 3,60Aa 3,75Aa 

3,20ABb 2,50Abc 2,00Ac 

3,70Aa l,65Ab l,55Ab 

2,75Bb 3,85Ba l,90Ab 

3,05ABb 3,95Ba l,65Ac 

C.V. = 9,35% 

As letras maiúsculas comnaram médias das linhas e as minúsculas 

as da coluna 

0,14 

0.12 

10,06 
..J 
Ili 
Ili: 

0.02 

-··-
.. - ... _ .. -· · 

.. -·· 

-··-

BI 

B2 

o-t----------r----------,------------. 
o 0.07 O.UI 

NÍVEIS OE Za NA SOLUCÃO I ppa J 

Figura11 - Relação foliar N/B em função cios níveis de Zn dentro cios
níveis õe B 

0,37 
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anas na 2. coleta, para os tratamentos nos quais houve prod� 

çao de vagens. 

Efetivamente a análise de regressao mostrou, 

que não houve correlação significativa entre os níveis de 

Zn e o teor foliar de N. 

Segundo a curva de regressao obtida entre o 

nível de B na solução e o teor foliar de N, a alteração do 

último em função do primeiro foi relativamente pequena. 

Observa-se no quadro de médias das relações 

foliares (Tabela 33), que a razão N/B decresceu com o acres 

cimo de B na solução, embora as médias dos tres menores ní

veis de B não tenham diferido significativamente entre si; 

não se verificou também diferença entre as médias dos dois 

maiores níveis de B. No nível de 0,37 ppm de Zn na 1� cole 

ta, verificou-se maior razão N/B para omissão de B devido 

ao menor teor deste neste tratamento {Fig.li); a 0,15 

ppm de Zn o valor de N/B foi o mesmo em todos níveis de B. 

Com base no referido, pode-se considerar que o Zn não influ 

enciou o teor de N na folha, o mesmo ocorrendo para o B 

no início do desenvolvimento. No estágio final do ciclo re 

gistrou-se diminuição da concentração foliar de N nas plan-
� tas, que produziram vagens, provavelmente devido a translo 

cação do elemento para a formação de aminoácidos e protef 

nas das vagens. 
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O acúmulo de N nas folhas das plantas que não 

receberam B foi resultante provavelmente de um efeito de 

concentração por extrema redução da matéria seca foliar.DAN 

TAS et alii (1979), também obtiveram maior teor de N em fo

lha de soja em omissão de B na solução. SHELP (1990) obser 

vou acúmulo de N em brócoli deficiente em B, sendo 0.ue a 

porcentagem do N inorgânico aumentou como evidência da redu 

-

çao na disponibilidade de carbono, segundo o autor. 

4.4.2. Fósforo 

(Tabelas 13, 18, 19, 20, 21�31, 32, 33 e 34; 

Fiauras 12 e 13; Quadros 3 e ·4) . 

A concentração de P na raiz do feijoeiro ele 

vou-se com o acréscimo do Zn na solução, conforme o obser

vado por CARVALHO (1985) e STNGH et alii (1988). Segundo L_Q 

NERAGAN et alii (1982), a def.iciência de Zn pode aumentar 

- -

a absorção e o transporte de P para a parte aerea com acu-

mulo nesta região e redução a nível de raiz, mecanismo es-

te ainda não esclarecido. O que se sabe é que a ausênciade 

Zn pode, modificar o pH da rizosfera (LONERAGAN et alii, 

1987), o que pode resultar em efluxo de fosfato, conforme o 

observado pelos autores citados em plântulas de trigo, as

sim como pela perda da integridade da membrana (MARSCHNERí 

19 86) 

No caule, o teor de P mostrou-se significati

vamente menor a 0,07 ppm de Zn que nos demais níveis deste 
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Tabela 13 - Médias obtidas para teor foliar de fósforo em % 

Níveis de B 

Níveis de Zn (ppm) 

(ppm) 0,00 0,05 O, 30 0,60 

0,00 0,58 0,53 o f 30 0,60 

0,07 0,44 0,41 0,43 0,41 
Q) 

r-! 

o 0,15 0,44 0,38 O, 39 0,50 o 

('1j .
,...., O, 37 O, 39 0,46 0,43 0,41 

0,00 0,47 O, 36 0,41 0,30 
+J 

Q) 0,07 0,40 0,30 0,17 O, 15 
r-! 

o 
o 0,15 0,45 0,28 O, 36 O, 19 

('1j .
N 

0,37 0,43 0,34 0,38 O, 20 

F9,31 
= l,52NS c.v. = 16,04% 
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micronutriente. 

O teor foliar de P sofreu redução com a preseE_ 

ça de Zn na solução nutritiva, observando-se que nas plaE_ 

tas que nao receberam Zn a média foi, embora não significa

tivamente, maior que as obtidas para os outros níveis. Esta 

redução do teor de P na folha em função dos níveis de Zn foi 

explicada por uma curva quadrática. Mais ainda corroborando 

estes dados notou-se que a relação P/B na folha, em omissão 

de Zn, foi consideravelmente maior que nos outros níveis de 

Zn. 

Concordemente com es�es resultados DANTAS et 

alii (1979.) e CARVALHO (1985) relatam aumento do P foliar 

em omissão de Zn. De acordo com LOPEZ & MALAVOLTA (1974), o

corre inibição não competitiva entre P e Zn a nível de ab

sorçao, o que explica o aumento do teor foliar de P em ornis 

são de Zn. 

Segundo CAKMAK E MARSCHNER (1987), o aumento 

na concentração foliar de P reduz a disponibilidade fisioló 

gica do Zn, em folhas deficientes deste, acentuando a defi 

ciência. Isto, de acordo com os autores, seria decorrente 

da formação de fosfatos de Zn pouco solúveis na planta. 

-

O B parece nao ter interferido nos teores de 

P na raiz e no caule, apesar de se ter observado diminuição, 

deste elemento com o aumento no fornecimento de B a planta. 

Este fato foi devido a um efeito de diluição por aumento da 

matéria seca da raiz e do caule (Tabelas l e 2). 
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Não se verificaram diferenças significativas 

entre as médias dos diversos níveis de B dentro dos tres 

maiores níveis de Zn. Contudo, quando em ausência de Zn 

constatou-se aumento do teor foliar de P acrescentando-se B 

na solução, na 1� coleta, embora também não tinha sido sig

nificativo. No final do ciclo, houve tendência a produzi

ram vagens, indicando translocação do elemento para a forma 

çao do fruto. 

Em trabalho também com feijoeiro, OLIVEIRA & 

MALAVOLTA (1981), mencionam que o aumento no suprimento de 

B promoveu elevação no teor de P. Da mesma forma, GRAHAM 

et alii (1987) relatam que a presença de B aumentou a ab

sorção de P, especialmente em ausência de Zn. Este efeito 

sinergístico do B em aumentar o teor de P já foi elucida-

do por POLLARD et alii (1977), os quais observaram redução 

da atividade da ATPase em deficiência de B e restauração 

com sua adição. 

Pelo fato da interferência do B sobre o teor 

de P na folha ter se restringido aos tratamentos omissos em 
a - -

Zn e apenas na 1. coleta, nao se obteve nenhuma correlaçao 

P /Zn não indicando a . influência: de B sobre o teor deste macronu 

triente, excetuando-se em omissão do Zn na solução. 
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4.4.3 . .Potássio 

{Tabelas 14, 18, 19, 20, 21, 33 e 34; Figura 

14; Quadros 3 e 4) 

A adição de Zn não alterou o teor de K na raiz 

nao havendo diferença significativa entre as médias dos ní

veis deste micronutriente. 

No caule já se observou elevação das médias 

com acréscirro de Zn na solução, de forma que a média corres

pondente à omissão de Zn diferiu significativamente daquela 

obtida no maior nível do elemento. Este aumento na concen

tração de K no caule parece ser devido a um efeito de con

centração, pelo menos em parte, pois a elevação do Zn na 

solução promoveu redução do peso da matéria seca no caule. 

Na 1� coleta, em omissão de B, as menores me 

dias de K na folha foram observadas em ausência e no maior 

nível de Zn na solução, contudo não significativamente. No 

final do ciclo, a média do maior nível de Zn apresentou- se 

significativamente maior que as dos outros níveis, as quais 

não diferiram entre si. 

A 0,05 ppm de B, o teor de K na folha subiu 

a 0,07 ppm de Zn, caindo a seguir para os-maiores níveis;� 

penas a 0,15 ppm de Zn houve redução significativa da média 

a na 1. coleta. No final do ciclo, observou-se novamente a

maior média para 0,37 ppm de Zn. 

Quando adicionou-se 0,30 ppm de B, verificou-
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Tabela 14 - Médias obtidas para teor foliar de potássio em% 

Níveis de Zn 

( pprn) 

0,00 
Ctl 
.µ 0,07 
(l) 

r-1 
o 

O r 15t) 

Ctl .
r-1 0,37 

0,00 
Ctl 
.µ 0,07 
(l) 

r-1 
o 0,15t) 

Ctl .
0,37N 

DMSS% = 1, 71 

Níveis de B 

(ppm) 

0,00 0,05 O, 30 

5,16Aa 5,38ABa 4,67Aa 

5,99Aa 6,72Aa 5,66Aa 

5,86Aab 4,23Bb 4,77Ab 

4,78Aa 5,22ABa 4, 89Aa 

5,llAa 3,95Aab 4, 48ABab 

4,67Aa 3,84Aab 2, 80Ab 

3,78Aa 3,29Aab 5,16BCbc 

8, 90B.a 5,77Bb 6, 21Cb 

F9,31 = 3,32** C. V. = 12, 6 4 %

0,60 

4,83ABa 

5,82ABa 

6,51Aa 

5,40Ba 

2,80Ab 

3, 35Aab 

5,60Bc 

4,50ABb 

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

as das colunas 
0.lfi 

0.14 
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se a maior média a 0,07 ppm de Zn, nao significativamente na 

1� coleta, enquanto que na 2� coube novamente a 0,37 ppm de 

Zn na solução. 

No nível de B, em que houve maior produção de 

fruto, a adição de Zn na solução promoveu aumento no teor fo 

liar de K até 0,15 pprn, vindo a diminuir a 0,37 ppm, tanto 
a ana 1. como na 2. coleta. 

A análise de regressao mostra que houve corre

lação linear positiva entre a concentração de Zn na solução 

e o teor foliar de K, fato confirmado pela relação K/B, a 

qual elevou-se com a adição de Zn na solução, embora não si� 

nificativamente. 

De acordo com CAKMAK & MARSCHNER, (1988) ocor 

re perda de K através da membrana em deficiência de Zn,atrl 

buida à baixa atividade da dismutase do su?eróxido (SOD) e 

consequente alteração da permeabilidade da membrana. 

O B também atuou de forma a elevar a concentra 

çao de K, mas o fez na raiz bem evidentemente, posto que es

te aumento foi significativo, apesar da elevação na produção 

de matéria seca com seu acréscimo na solução. 

No caule, o que se notou foi decFéscimo no 

maior nível de B, o que pode ser explicado por efeito de di

luição. 

O teor foliar de K só se mostrou alterado a 
- a 0,15 pprn de Zn na soluçao, na 1. coleta, onde as médias dos
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níveis intermediários de B apresentavam-se menores que as 

da omissão e do maior nível. A média correspondente à omis-

são foi maior por efeito de concentração. No final do 

elo, nos dois menores níveis de Zn, não se observaram 

renças significativas entre as médias dos três maiores 

ci-

dife 

veis de B; em ausência a média foi maior por efeito de con

centração. A 0,15 ppm de Zn houve tendência a subir o teor 

de K na folha, significativamente, enquanto que a 0,37 ppm 

de Zn a resposta foi similar àquela dos dois menores níveis 

de Zn. 

Não se encontrou correlação entre nível de B

na solução e teor foliar de K, e com o aumento do suprime� 

to de B à planta a relação K/B diminuiu, nos maiores níveis 

de B. 

Uma vez que ficou constatado um efeito positl 

vo do B sobre o teor de K, na raiz, e não nos demais orgaos 

talvez possa inferir-se que isto tenha ocorrido devido a in 

terrelação entre o K, a ATPase e o B, a nível de absorção.A 

atividade da ATPase é dependente de B (POLLARD et alii, 

1977) e de acordo com estes autores, a adição de B ao meio 

fez com que houvesse maior absorção tanto de P quanto de K 

pela planta. Segundo PILBEAM & KIRKBY ,(1983), isto se constitui. 

em evidênc_ia·ae que o- B tem seu sítio primário de ação a ní

vel de membrana. 
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4.4.4. Cálcio 

(Tabelas 15, 18, 19, 2 0, 21, 31, 32, 33 e 34; 

Figuras 15 e 16; Quadros 3 e 4) 

Na raiz e no caule registraram-se .as maio 

res médias para as plantas submetidas a 0,15 ppm de Zn, en

quanto que as médias dos demais níveis não diferiram entre 

si. Entretanto, também se observou menor produção de maté 

ria seca nesta concentração de Zn na solução (Tabela 1). 

O teor foliar de Ca mostrou-se maior, embo-

-

ra nao significativamente, para os tratamentos cujas plan-

tas não receberam Zn, em todos os níveis de B. Verificou-

se assim existir correlação entre nível de Zn e teor foliar 

de Ca, com a obtenção de uma equação linear a descrever o 

decréscimo de Ca na folha com a adição de Zn na solução. A 

relação Ca/Zn decresceu significativamente à medida que se 

elevou o suprimento de Zn à planta, comprovando a influên

cia do micronutriente em questão sobre o teor de Ca na fo

lha. 

GRAHAM et alii (1987), constataram acúmulo de 

Ca em plantas de cevada deficientes em Zn também. 

O cálcio (Ca
+2

) é desLocado dos sítios de tro

+2 
ca por outros cátions como o Zn e uma vez que seu movimen 

to ascendente se dá através de reaçoes de troca, cónforme 

citado por MALAVOLTA {1980), o aumento de Zn na solução re-
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Tabela 15 - Médias obtidas para teor foliar de cálcio, em % 

Níveis de Zn 

(ppm) 

0,00 

0,07 

0,15C) 

('(j • 

0,37

0,00 

0,07 

0,15C) 

(\j .

0,37N 

F = 0,42 NS 
9;31 

Níveis de B

(ppm) 

0,00 0,05 O, 30 0,60 

2,27 2,46 2,27 2,52 

1,84 1,89 1,91 2,11 

1,83 1,84 1,79 2,33 

1,82 1,72 1,69 1,74 

1,95 1,82 2,05 2,03 

1, 86 1,74 2,34 2,33 

1,78 1,41 1,86 2,02 

1,83 1,57 1,80 2,03 

C.V. = 10,52% 
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sultou em menor teor de Ca na folha do feijoeiro. 

As plantas apresentaram redução dos teores de 

Ca tanto na raiz como no caule com o acréscimo de B na so-

lução, os quais parecem ter sido resultantes de um 

de diluição. 

efeito 

O B influenciou o Ca foliar de maneira inver

sa do Zn, de forma que, excetuando-se as médias obtidas em 

- a omissao de Zn, na 1. coleta, observou-se que com a adi-

ção de B houve aumento do teor de Ca, no tecido foliar, em

bora não significativamente. Obteve-se pois, uma correlação 

linear positiva entre nível de B na solução e teor de Ca 

na folha. A relação Ca/B reduziu-se significativamente ap� 

nas no maior nível de B, o que e um indício de que o aumen-

to no teor dos dois elementos seguiu relativamente "pari 

passu". 

DANTAS et alii (1979} relatam que plantas de-

ficientes em B apresentaram diminuição do teor foliar de 

Ca. 

Não se observou o antagonismo entre o B e o 

Ca, como verificado por SALINAS et alii (1981) em ervilha, 

possivelmente pelo fato da concentração de B na solução não 

ter ultrapassado o considerado adequado. Portanto, pode- se 

dizer que, até 0,60 ppm, o B promoveu aumento no teor de Ca, 

provavelmente através da regulação da síntese e estabiliza

ção dos constituintes da parede celular, como o Ca o faz, 
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incluindo a membrana plasmática. 

Segundo abordagem feita por MENGEL & KIRKBY 

(1987), uma bomba de efluxo de prótons, estimulada pelo a 

cido indolil-acético (IAA), aumenta a formação de novos si 

tios de troca de cátions em regiões de crescimento, que se 

tornam centros de acúmulo de Ca, de forma que o transporte 

bàsípeto de IAA determinaria o transporte acrópeto de 

2+ 
Ca . Uma vez que o transporte basípeto de auxina parece ser 

reduzido em deficiência de B (TANG & FUENTE, 1986), talvez 

seja esta a razão de se ter menor teor foliar de Ca em plag 

tas deficientes de B, como no caso. 

4.4.5. �agnésio 

(Tabelas 16, 18, 19, 20, 21, 31 e 32; Figura-

17; Quadros 3 e 4) 

-

Na raiz, o Zn parece nao ter influenciado o 

teor de Mg substancialmente, não se observando diferenças 

significativas entre as médias dos níveis omisso e a 0,07ppm 

e 0,37pprn de Zn, mas para os dois maiores níveis de Zn as 

médias diminuirarn, contudo :não significativamente. 

A concentração de Mg no caule apresentou- se 

significativamente menor em ausência e a 0,37 ppm de Zn. A 

0,00 pprn obteve-se a maior produção de matéria seca de cau 

le (Tabela ll, podendo haver um efeito de diluição. :Entre-

tanto, no maior nível de Zn tal fato não ocorreu e 

to o Zn promoveu redução do teor de Mg. 

portag 
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Tabela 16 - Médias obtidas para teor foliar de magnésio,em % 

Níveis de Zn 

(ppm) 

0,00 

0,07 

0,15 
ro • 

0,37 

0,00 

0,07 

o 
() 0,15 

ro • 
N 0,37 

DMSS% = 0, 2 7 

Níveis de B 

(ppm) 

0,00 0,05 0,30 0,60 

0,81Aa O, 80Aa O, 86Aa 0,95Aa 

0,82Aa 0,83Aa 0,72Aa 0,93Aa 

0,67Aa 0,67Aa 0,77Aab 0,98Ab 

0,64Aa 0,80Aa 0,73Aa 0,77Aa 

0,90Aa 0,87Aa O, 6 2Aa 0,65Ba 

0,81ABa 0,83ABa O, 50Ab 0,52Ab 

0,68ABa 0,56Ba 0,76Aa l,25Cb 

0,58Ba 0,56Ba O ,68Aab 0,92Bb 

F
9;3l = 3, 8 5** C.V. = 13,22%

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

as das colunas 

-
e: 

0.04 

!:: 0,.03 
.. 
lE 

O.OI 

__ ._.,.---·-·---�- .,,,.,--

- ------.-•::�= 
,,-

--
,-�----·-·-·-.!�:..._ 

-- ---,---

-----------·-

�::::-•e:::.:-:::...--:.::.: ___________ -··---··-··---··-··-··-··-··-··-··-··-··---··-··-··-··-z�4··-

0-+-----------,.---------....----------

0 O.O& 0.30 
NÍVEIS DE 8 MA SOLUÇÃO l ppa l 

Figura lf - Relação foliar Mg/Zn em função dos níveis de B dentro dos 

níveis de Zn 



87. 

Houve tendência a decrescer a concentração de 

Mg no tecido foliar com o acréscimo de Zn, embora as dife

renças não tenham sido significativas, exceto na 2� coleta 

a 0,30 e 0,60 ppm de B. A 0,60 ppm de B, os dois .mai,ores 

valores médios referem-se aos dois maiores níveis de Zn na 

solução. A regressão entre os níveis de Zn, e o teor de Mg 

na folha revela um decréscimo linear deste com a adição de 

Zn. Assim, a redução significativa da relação Mg/Zn com o 

fornecimento do micronutriente foi devido também à diminui

çao na concentração de Mg na folha. 

� interessante observar que a ação do Zn redu 

zindo o teor de Mg na folha parece ter sido mais efetiva em 

ausência de B, talvez como decorrência de menor atividade da

ATPase, a qual é dependente de ambos, B e Mg. Desta forma 

o Mg atuando atravé s da ligação das bases nitrogenadas e 

os grupos fosfóricos do ATP (MARSCHNER, 1986) pode deter

minar um gradiente eletroquímico através da membrana, cuja 

integridade parece ser dependente do B, de acordo com PIL

BEAM & KIRKBY (1983). 

passivo 

Como o transporte do Mg através da membrana é 

, e a compêticão com cátions pode levar à deficiên 

eia de Mg nas plantas, (MENGEL & KIRKBY (1987), o Zn pode a

fetar a absorção deste �acronutriente. 

Quanto ao B, não se observaram diferenças 

significativas entre as médias de seus diversos níveis na 
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- -

raiz, o que nao exclui urna açao do B sobre o Mg, pois pode 

ter sido este teor consequência de aumento de matéria seca 

com o aumento de B (Tabela 2}. 

No caule, verificou-se diminuição significat� 

va da concentração de Mg, mas também houve aumento signifi

cativo do peso da matéria seca deste órgão (Tabela 3}. 

O B parece ter promovido aumento do Mg na fo-

lha, apesar de nem sempre significativamente. Diferenças 

significativas ocorreram apenas a 0,15 e a 0,37 ppm de Zn, 

na 2� coleta, em função de B, sendo os maiores valores ob

tidos a 0,60 pprn deste. O aumento do Mg no tecido foliar em 

decorrência do acréscimo de B na solução pode ser explicada 

por uma equação linear. No gráfico da relação Mg/Zn em fun

çao dos níveis de B na solução, na 1� coleta, constatou- se 

tal tendência, principalmente em omissão de Zn (Fig. 11). 

OLIVEIRA (1980) também observou que houve au

mento no teor de Mg, em feijoeiro, com o aumento do forne

cimento de B à planta. 

4.4.6. Enxofre 

(Tabelas 17, 18, 19, 20, 21, 33 e 34; Figura 

18; Quadros 3 e 4) 

Na raiz, a concentração deste elemento nao 

mostrou variação significativa nos vários níveis de Zn, ap� 
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sar da redução do peso da matéria seca radicular com o aurnen 

to de Zn na solução. A concentração de S no caule oarece não 

ter sido influenciada pelo Zn, posto que o aumento signifi

cativo das médias com o acréscimo de Zn na solução ocorreu 

por diminuição da produção de matéria seca (Tabela 2). 

A nível de folha, o Zn também não afetou o teor 

de s, o mesmo ocorrendo para a relação S/B significativa

mente (�abela 33 e Fig. lB). Não se observou correlação en

tre níveis de Zn e teor de S no tecido foliar. 

Observou-se aumento significativo do teor de 

S na raiz, a medida que se adicionou B na solução nutritiva 

enquanto que no caule decresceu por efeito de diluição (Tabe 

la 2) . 

As plantas, que foram submetidas a 0,60 ppm de 

B, apresentaram maior teor foliar de S, o qual nao diferiu 

significativamente do valor obtido em omissão de B possivel

mente devido a um efeito de concentração no último caso. To

davia, verificou-se que com o aumento da concentração de B 

na solução de 0,05 a 0,60 ppm, cresceu o teor do macronutri

ente. Constatou-se correlação positiva entre níveis de B e 

teor de S na folha {Quadro 4). A relação S/B mostrou decrés

cimo significativo apenas no maior nível de B, em função do 

aumento do teor deste micronutriente (Tabela 34). 

Desta forma, embora não significativamente, o 

B mostrou tendência a elevar o teor foliar de S. 



90. 

A absorção de S faz-se contra um gradiente ele

troquímico, que exige a ação da ATPase ,de ·forma que a carência 

de B, afetará sua atividade e portanto o processo de absorção. 

Tabela 17 - Médias obtidas para teor foliar de enxofre, em % 

Níveis de B 
(ppm) 

Níveis de Zn

o 

[tj • 
r-1 

o 

ll:l .

(ppm) 0,00 0,05 0,30 

....

.. 

0,00 0,22 0,18 0,18 

0,07 0,21 0,17 0,20 

0,15 0,16 0,21 0,17 

0,37 0,21 0,21 0,20 

0,00 0,33 0,22 O, 26 

0,07 O, 26 0,20 O, 30 

0,15 0,23 0,21 0,24 

0,37 0,26 0,22 0,23 

F9;3l = 0, 6 6 NS C.V. = 14,63% 

0.007 

_ .. -
_ .. -

.. -·· 

�----·- ·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-
.---· 

_.---·-· 
-·-·

-•ã; 

0.001 

o+----------,----------r---------:1n .7 
o 0,07 0.15 ..... 
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Figura 16 - Relação foliar S/B em função dos níveis de Zn dentro dos 

níveis de B 

0,60 

0,23 

0,21 
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0,25 
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Quadro 3 - Análise de regressão entre nível de Zn na solução 

e teor foliar dos nutrientes 

CORRELAÇÃO REGRESSÃO 

N 

p y
= 0,49 -

K y
= 4,57 +

Ca y
= 2,10 -

Mg y
= 0,80 -

s 

B y
= 60,25 +

Cu y
= 

Fe y
= 

Mn y 
= 

Zn y
= 

** nível de 1% 

* nível de 5%

9,83 -

266,81 

119,40 

39,60 

NS não significativa

+ 

l,53x + 3, 36x 
2 

2,72x 

0,98x 

0,2lx 

57,l0x 231,73x 
2 

-

19,13x + 31,42x 
2 

- 373,80x + 793,78x

- 245,19x + 541,58x

58, 9 7x

SIGNIFICÂNCIA 

NS 

** 

** 

** 

* 

NS 

* 

** 

2 * 

2 ** 

** 
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Quadro 4 - Análise de regressão entre nível de B na solução 

e teor foliar dos nutrientes 

CORRELAÇÃO REGRESSÃO 

N V = 3,89 -

p 

K 

Ca y
= 1,84 + 

Mg y
= 0,72 + 

s y
= o f 219 

B y
= 40, 52 

Cu y
= 8,85 -

Fe y
= 203,58 

Mn 

Zn y 

** nível de 1% 

* nível de 5%

= 52,92 

NS não significativo

l,64x 

0,48 X 

o f 20X '. 

+ 0,047x

+ 78,48x

5,58x + 6,82x
2 

+ 171,37x

- 58,06x + 81,00

SIGNIFICÂNCIA 

** 

NS 

NS 

** 

** 

** 

** 

* 

** 

NS 

2 ** 
X 
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Tabela 18 - Médias obtidas para teor dos macronutrientes na 

raiz nos diversos ... niveis de Zn na solução 

Níveis de Zn 
(ppn) N p K ca Mg s 

0,00 3,30A 0,66A 4,34A 1,36A O ,47A 0,50A 

0,07 3,32A 0,73N3 4,37A 1,40A 0,46A 0,52A 

O ,15 3,49A 0,79BC 4,88A 1,63B 0,39B 0,49A 

0,37 3,42A 0,86C 4,88A 1,44A O, 43AB 0,54A 

F3,31 l,60NS 7,29** 2,40NS 10,57** 5,42** l,48NS 

c.v. 8,33% 16,94% 16, 77% 10 ,09% 14,14% 13,60% 

DMS5% 0,27 0,12 0,74 0,14 0,06 0,07 

Tabela 19 - Médias obtidas para teor dos macronutrientes na 

raiz nos diversos níveis de B na solução 

Níveis de B 
{ppn) 

0}00

0,05

O ,30

0,60

F3,31 

C.V.

DMS5% 

N p K ca 

% 

3,53A 1,07A 4,04A 2,20A 

3,54A 0,77B 4,78N3 1,19B 

3,36N3 0,68B 4,77Af3 l,35C 

3,llB 0,52C 4,88B 1,08B 

8,39** 51,53** 4,05* 194,00** 

8,33% 16,94% 16,77% 10,09% 

0,27 0,12 0,74 0,14 

Mg s 

0,41A 0,42A 

0,43A 0,46A 

O ,46A O ,53B 

0,43A 0,64C 

2,03NS 29 ,00** 

14,14% 13,60% 

0,06 0,07 
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Tabela 20 - Médias obtidas para teor dos macronutrientes filO

caule nos diversos níveis de B na solução 

NÍ-veis de B 
(p�) 

0,00 

0,05 

0,30 

0,60 

F3,31 

C.V.

DMS5% 

N 

3,54A 

2,46B 

2,54B 

l,73C 

p 

0,91A 

0,47B 

O ,SOB 

0,31C 

91,72** 190,38** 

12,06% 

O ,30 

13,53% 

0,07 

K 

4,87A 

4,99A 

4,59AB 

4,04B 

4,08* 

18,28% 

0,81 

Ca 

2,52A 

l,14AB 

1,29B 

O ,98C 

Mg 

0,67A 

0,37B 

0,44C 

0,30D 

0,67A 

0,30C 

0,35B 

0,27C 

283,99** 177,67** 216,02** 

11,26% 10,69% 12,68% 

0,16 0,05 0,05 

Tabela 21 - Médias obtidas oara teor dos macronutrientes no 

caule nos diversos níveis de Zn na solução 

Ní-veis de Zn N p K Ca Mg 
(ppn) % 

0,00 2,62A 0,56A 4,02A 1,47A 0,42A 0,38AB 

0,07 2,38A O ,46B 4,69AB 1,35A 0,48B 0,37B 

0,15 2,61A 0,57A 4,83AB 1,65B 0,49B 0,40AB 

0,37 2,66A 0,59A 4,96B 1,46A 0,41A 0,43A 

F3,31 2,68NS 9,49** 3,89* 8,91** 11, 10** 3,39* 

c.v. 12,01% 13,53% 18,26% 11,26% 10,69% 12,68% 

DMS 0,30 0,07 0,81 O ,16 0,05 0,05 



4.5. Micronutrientes na planta 

4.5.1. Boro 

95. 

(Tabelas 22, 27, 28, 29, 30, 33 e 34; Figuras 

19, 20, 21 e 22; Quadros 3 e 4). 

Na raiz, o teor de B mostrou-se significati

vamente maior a 0,15 ppm de Zn, mas também apresentou nes 

te nível de Zn a menor produção de matéria seca (T.abela 1). 

Através da Fig. J9. ,observotj-se pequena tendência a elevar· -

se o teor de B com a adição de Zn na solução, para os dois 

maiores níveis de B, que, pode ter sido resultante de um 

efeito de concentração. Em omissão de B, verificou-se dimi 

nuição do teor de B a 0,07, aumento a 0,15 e novamente dimi 

nuição a 0,37 ppm de Zn. A 0,05 ppm de B notou-se tendência 

do Zn, a 0,07 ppm, em aumentar o valor médio do teor de B 

na raiz. 

A nível caulinar, a .'.F.Lg. 20 mostra que o teor 

de B mostrou tendência a elevar-se com o fornecimento de Zn 

até uma determinada concentração, mas a cair a 0,37 ppm 

deste nutriente, exceto a 0,60 ppm de B, que não apresentou 

diminuição em função do nível de Zn. Observando-se a tabe

la 29 notaram-se menores valores significativamente em omis 

sao e no maior nível de Zn. Todavia, em omissão de Zn, este 

menor valor médio pode ser devido a um efeito de diluição, 

enquanto que a 0,037 ppm de Zn este parece ter efetivamen

te promovido redução no teor de B no caule. 
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Através da Fig. 21 observa-se que o teor de 

B no caule, aumentou com seu acréscimo na solução, de forma 

que apenas para o tratamento omisso em B houve discrepância 

de comportamento, devido à baixa produção de matéria seca. 

Na raiz já se observou o efeito do B sobre sua concentração 

devido à grande variação do peso da matéria seca neste or

gão (Tabela 1). 

A tabela 22 mostra que em omissão de B, seu 

teor na folha aumentou à medida que se elevou o nível de Zn 

na solução, de forma que seu decréscimo a 0,37 pprn de Zn p� 

rece ter sido decorrente da maior produção de matéria seca 

neste nível de Zn, na 1� coleta. Na 2� coleta, este trata-

menta apresentou maior teor de B na folha, apesar do maior 

peso da matéria seca, embora não significativamente. 

A 0,05 ppm de B, obteve-se o maior teor a 

0,15 pprn de Zn na 1� coleta, não havendo diferença no fi

nal do ciclo. A 0,30 ppm de B nao se observou diferença si� 

nificativa na 1� coleta, embora o maior valor tenha se re

gistrado a 0,37 ppm de Zn. No final do ciclo, verificou-se 

aumento no teor com acréscimo de Zn a 0,07 pprn de Zn e redu 

ção em níveis mais elevados. 

No maior nível de B (0,60 ppm) encontrou- se 

maior valor médio significativo, para teor foliar de B, em 

ausência de Zn. Contudo isto pode ter sido causado por um 

efeito de concentração, posto que neste tratamento também se 

observou o menor peso de matéria seca foliar. No final do 
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ciclo, não se constatou diferença significativa entre as 

médias relativas aos diversos níveis de Zn. 

O aumento-no fornecimento de B ã planta ele 

vou a concentração foliar deste, embora nem sempre signifi

cativamente, conforme se observa na tabela citada. 

A pig. 21 mostra que, nos dois menores níveis 

de B, o Zn determinou aumento no teor de B na folha até 

0,15 ppm. A 0,30 ppm de B, o mesmo ocorreu até 0,15 ppm. A 

0,30 ppm de B, o mesmo ocorreu até 0,07 ppm de Zn, enquan

to que a 0,60 ppm de B houve pequena redução de B fo

liar, com o acréscimo de Zn. 

A an&lise da Eig. 22 revela que, nos dois me

nores níveis de B, houve tendência a diminuir a relação Zn/ 

B com o aumento de Zn na solução até 0,15 ppm, evidenciando 

um efeito positivo do Zn sobre o teor foliar de B até esta 

concentração. A 0,37 ppm de Zn esta razão elevou-se brusca

mente, refletindo diminuição do teor de B simultaneamente à 

elevação do teor de Zn na folha. A 0,30 ppm de B, esta ra

zão subiu bem pouco até 0,15 ppm de Zn, apesar do teor de 

Zn ter se elevado; a 0,37 ppm de Zn novamente se constatou, 

o aumento da razão Zn/B. No maior nível de B (0,60 ppm), fa

to similar ocorreu. 

A curva de regressao entre níveis de Zn na so 

lução e teor foliar de B obtida para ambas as coletas con

juntamente, é uma função quadrática que expressa exatamen 
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Tabela 22 - Médias obtidas para teor foliar de Boro, em ppm 

Níveis de B 

Níveis de Zn (ppm) 

(ppm) o,oo 0,05 0,30 0,60 

0,00 36Ac 48ABbc 80Ab 128Aa 

0,07 51ABb 45Ab 90Aa 75Bab 

0,15 71Ba 79Ba 72Aa 84Ba 
o 

ctl • 

O, 37 32Aa 40Aa 58Aa 59Ba 

O, 00 32Ab 28Ab 59ABab 72Aa 

0,07 32Ab 19Ab 88Aa 101Aa 

0,15 28Ab 39Ab 43BCb 93Aa 
o 

ctl • 
0,37 59Aa. 36Abc 24cc 89Aa 

N 

DMS5%
= 32 F9;31 = 4,70** C.V. = 19, 9 4% 

As 1etras maiúsculas comparam médias da linha e as minúsculas 

as déS colunas 
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te tal tendência (çµadro 3). 

OLIVEIRA (1980) em trabalho com Phaseolus vul 

garis constatou que o aumento de Zn na solução nutritiva r� 

sultou em maior teor foliar de B, assim como DANTAS et alii 

(1979) também mencionam decréscimo de B nas folhas de plan

tas de Vigna sinensis (L.) ENDL. submetidas à ausência de Z� 

O Zn deve afetar o transporte a nível de mem 

brana indiretamente, impedindo a peroxidação da camada li

pídica da membrana celular, por ser componente estrutural da 

dismutase do superóxido (CA:KMAK & MARSCHNER, 1988), além 

de estabilizar biomernbranas pela reação com grupos sulfidri 

las das proteínas da membrana (CHVAPIL, 1973). A absorção 

de B faz-se predominantemente por fluxo de massa (MENGEL & 

KIRKBY, 1987) e seu transporte a nível de membrana é passi

vo, ou seja, por difusão através da fase lipídica da mem

brana. Este transporte pode ser mantido por redução na ativi 

dade iônica no citoplasma, !?Or adsorção a grupos tais como 

+ 
R-C00 ou R-NH3 , ou ainda, por incorporação em estruturas

orgânicas {MARSCHNER, 1986). Assim, a pe roxidação de lipi

deos da membrana deve interferir na absorção e transporte do 

B. Mais ainda, se ambos tivere.m ações subsequentes em deter-

minado processo metabólico, a deficiência de um pode aumen 

tar a disponibilidade do outro a nível citoplasmático e redu 

zir a demanda do outro, de forma a reduzir uma absorção pas-
-

si va. Percebe-se, pois, que atribuir . ao Zn apenas uma açao a 

nível de membrana, aumentando o teor de B na planta, nao e 
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complexidade da dinâmica metabóli-

ca. 

Ao lado deste efeito . sinergístico do Zn sobre 

a absorção ou teores de B na planta até determinado nível 

na solução, registrou-se também ação inibidora do Zn, quan

do em aluo nível, sobre o B. 

É conveniente salientar que isto também ocor 

reu com outros elementos corno Fe, Cu e Ca, embora nem sem

pre significativamente. O Cu e o Fe também atuam corno com

ponentes estruturais, da dismutase do superóxido e suas ca

rências conduzem á a:kteração da permeabilidade celular, que 

também é afetada pelo Ca. Tom.a-se pois complexa a elucida 

ção do fato do Zn ter promovido a redução de B, acima de d� 

terminado nível, devido à sua interação com outros elernen 

tos. 

Portanto, a redução no teor de B em alto ní

vel de Zn pode ser um efeito indireto deste, por competição 

ou outro tipo de inibição sobre outros nutrientes, 

carência fisiológica reduziria a absorção do B. 

cuja 

GRAHAM et alii (1987) relatam que suprimento 

inadequado de Zn pode promover aumento na absorção de B pe-

la planta. O que se comprovou· no presente trabalho e que 

o teor de B é influenciado pelo nível de Zn na solução nu

tritiva. 
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4.5.2. Cobre 

(Tabelas 23, 27, 28, 29, 30, 31 e 32; Fiqura 

23; Quadros 3 e 4) 

Observou-se que os menores teores de Cu na 

raiz foram para os tratamentos omisso e maior nível de Zn 

na solução. A média para omissão de Zn pode ser explicada, 

por efeito de diluição (Tab. 1), e excluindo-se esta me

dia notou-se um decréscimo contínuo com o aumento de Zn. 

Não se verificaram diferenças significativas entre as me

dias correspondentes aos tratamentos com Zn no caule. 

Em ausência de B no meio nutritivo, tanto na 

1� como na 2� coleta, os valores médios correspondentes, 

a 0,07 ppm de Zn foram maiores que as médias dos outros ní 

veis na folha. Nos demais níveis de B, o Zn parece ter prQ 

movido redução no teor de Cu, de tal forma que nos três 

menores níveis de B as médias dos dois maiores níveis de 

Zn apresentaram-se significativamente menor que as dos 

dois menores, na 1� coleta. No nível de B considerado ade 

quado (0,60 ppm), o teor obtido em ausência de Zn foi sig

nificativamente maior que os teores obtidos em presença de 

Zn, os quais não diferiram entre si. Portanto, com um su

primento adequado de B, o Zn não mostrou seu efeito compe

titivo sobre o Cu tão intensamente como nos demais níveis. 

O primeiro a observar que a deficiência de Zn é coinciden

te com maior concentração de Cu, foi MILLIKAN (1953), em 

trevo subterrâneo. 
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Tabela 23 - Médias obtidas para teor foliar de cobre, em ppm 

Níveis de B 

Níveis de Zn tppm) 

(ppm) 0,00 0,05 O, 30 0,60 

0,00 8Aa 15Ab 13Ab lSAb 
+> 

0,07 16Ba 13Aàb Q) llAbc lOBc 

0,15 7Aab 6Bb 8Bab lOBa 
rn • 

0,37 6Aa 8Bab 7Bab lOBb 

0,00 7Aa 5Aa 5Aa SAa 
+

> 

0,07 12Ba 6Ab 4Ab 3Ab QJ 

0,15 6Aa 5Aa 7Aa 5Aa 
IÚ • 

0,37 7Aa 6Aab 6Aab 4Ab 

DMSS% = 3 F9;31 = 2,84** C.V. = 13,94%

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas 

as das colunas 
Q, 
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Uma função quadrática explicou a redução de 

Cu no tecido foliar em função do nível de Zn na solução e 

a relação Cu/ Zn diminuiu significativamente acrescentan.,.

do-se Zn na solução. 

A redução no teor de Cu sob a ação do Zn de

ve-se à inibição que um exerce sobre o outro a nível de ab 

sorçao, conforme BOWEN (1969). 

Tanto na raiz como no caule, houve redução 

no teor de Cu com aumento no suprimento de B, provavelmen

te devido ao aumento no peso da matéria seca (Tabela 2) . 

A resposta aos níveis de B, quanto ao teor 

foliar de Cu, mostrou variação em função dos níveis de Zn. 

Na 1� coleta, em omissão de Zn na solução, observou-se di

minuição na concentração de Cu na folha apenas em ausência 

de B; as médias concernentes aos demais níveis não diferi-

ram significativamente entre si. No final do ciclo, 

se verificaram diferenças significativas entre as 

quanto ao fornecimento de B à planta. 

nao 

.médias 

A 0,07 pprn de Zn observaram-se valores de

crescentes com o acréscimo de B na solução, nas duas cole 

tas. Observando-se os resultados obtidos para peso da ma

téria seca foliar (Tab. 5), notou-se que as maiores médias 
a para Cu correspondiam às menores de matéria seca, na 1. e�

leta. Portanto, pode ter ocorrido um efeito de concentra

ção em omissão e a 0,05 ppm de B na solução. 
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Nos dois maiores níveis de Zn, o B parece ter 

promovido aumento no teor foliar de Cu na 1� coleta, sendo 

as maiores médias a registradas para 0,60 ppm de B. Na 2. co

leta, não se constatou diferença significativa entre as me

dias dos diversos níveis de B, a 0,15 ppm de Zn; a 0,37 ppm 

de Zn, o menor valor médio foi obtido a 0,60 ppm de B. Con 

vém ressaltar que o Cu é exigido para a formação do fruto e 

portanto, nos tratamentos em que tal fato ocorreu, o 

foliar de Cu apresentou-se menor. 

teor 

A curva de regressão mostrou pequena redução 

no teor de Cu com o aumento de B na solução. Todavia,se ob

servar-se a relação foliar Cu/�n ver-se-á que houve aumen

to desta relação, embora não significativo, com pequena re

dução a 0,60 ppm de B. Isto constituiu-se em indício de que 

a presença de B contribuiu para o aumento do Cu foliar, que 

foi menor visualizado na 1 � coleta, conforme Fig. 2 3. 

O Cu parece ser necessário para a lignificação 

da parede celular da antera, via fenolase e lacase, de 

tal forma que sua deficiência afeta a produção do fruto 

segundo citação feita por MARSCHNER (1986). O B está envol-

vido na síntese de li·gnina e sua ausência conduz à forma-

ção de compostos intermediários da síntese de lignina e ou

tros compostos fenólicos, os quais afetam a absorção de 

íons conforme relato de PILBEAM & KIRKBY (1983). De acordo 

com estes autores, em deficiência de B, os grupos hidroxíl! 

cos dos compostos fenólicos estão livres para reagir com 
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componentes da membrana, afetando sua permeabilidade. Desta 

forma, o Cu, mesmo sendo transportado sob a forma de guel� 

do, teria seu transporte reduzido a nível de membrana, em au 

sência de B. 

4.5.3. Ferro 

(Tabelas 24, 27, 28, 29, 30, 31 e 32);Fiqura 

24; Quadros 3 e 4) 

À medida que se aumentou o suprimento de Zn 

à planta houve acréscimo significativo do teor de Fe na raiz 

enquanto que no caule não se constatou diferença significa

tiva entre as médias. 

O teor foliar de Fe variou segundo os níveis 

de Zn dentro dos níveis de B e vice-versa, assim como o com 

portamento da planta mostrou variar em função do estágio de 
a desenvolvimento. Na 1. coleta , em omissão de B as díferen-

ças entre as médias dos níveis de Zn não se mostraram signi-
aficativas, enquanto que na 2. coleta o teor de Fe e na fo-

lha apresentou-se significativamente menor em ausência de 

Zn. Em baixo nível de B na solução (0,05 ppm), obteve-se me

nor teor de Fe a 0,07 ppm de Zn na 1� coleta e no final do 

ciclo, a maior média coube ao tratamento omisso em Zn. A

0,30 ppm de B, observou-se redução significativa do Fe e na 

folha a 0,15 ppm de B no início do ciclo e maior média pa

ra o tratamento ausente de Zn no final do ciclo. No maior ní 

vel de B, as médias para omissão e maior nível de Zn, mos-
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Tabela 24 - Médias obtidas para teor foliar de ferro, em ppm 

Níveis de B 

Níveis de Zn ( pprn) 

(pprn) 0,00 0,05 0,30 0,60 

0,00 229Aa 264ABa 202ABa 256Ba 

0,07 158Aa Q) 196Bab 269Ab 397Ac 

0,15 243Aab 303Aa 161Bb 329ABa 
co • 
r-l 0,37 192Aa 260ABa 262Aab 297Bb 

0,00 104Aa 370Ab 317Ab 393Ab 
co
..µ 

0,07 223Bab 154Bb 249ABab 302ABb Q) 
r-l 

0,15 238Ba 129Bb 168Bab 260Ba 
co • 

N 0,37 200ABa 187Ba 181Ba 316ABb 

DMS5%
= 99 F9;3l = 6,77** c.v. = 14,96%

As letras maiúsculas comparam médias das linhas e as minúsculas

comparam médias das colunas 

e N..... 

12 

10 

�-
a: 
e 
::; 

f e 

2 

,,, .,,' 
__ , 

·-·- ----
.�1----·

---�--->---::�---
.. -·-

---------
------- ·--- .. -----·

- -- --- _ ... --•-
2n

··-::;··-·· 

:-:::..:.,--�..::.�•-h-••--.----o-••-••-••-••---••-••-••-u-••-••-••-••-••-••-•• 
, 

o-r-----------r---------,----------.
o o.os o.3o

NÍVEIS OE 8 MA SOLUÇÃO I ppa } 

Figura �4 - Relação foliar Fe/Zn em função dos níveis de B dentro dos 

níveis de Zn 

o.eo 



109. 

traram-se menores que as concernentes aos níveis intermediá 

rios, na 1� coleta, o que já não se observou na 2� coleta.

Um fato a ser enfatizado para o teor foliar 

de Fe é que a interferência . de Zn sobre o Fe foi dependente da 

concentração de B na solução e do estágio de desenvolvimen

to do feijoeiro. 

GRAHAM et alii (1987) mencionam efeito posit!, 

vo do Zn sobre a absorção de Fe, assim como DANTAS et alii 

(1979) já haviam observado diminuição no teor de Fe em au

sência de Zn. Resultados similares foram obtidos neste tra

balho para os tratamentos que corresponderam aos níveis nor 

a mais dos nutrientes exceto Zn; na 1. coleta e nos tratamen-
a 

tos relativos à omissão de B, na 2. coleta. Este efeito do 

Zn sobre o teor foliar de Fe deve ser decorrente de seu pa

pel estrutural na dismutase do superóxido (SOD), que prote

ge a membrana celular contra a peroxidação, segundo CA.KMAK 

& MARSCHNER (1988).. 

Uma vez que a equaçao de regressao entre 

veis de Zn e teor foliar de Fe mostra tendência a redução do 

último com o aumento de Zn, e que na ràiz parece ter ocorr!, 

do o inverso, talvez, possa inferir-se que o Zn em alta con 

centração determine redução no transporte de Fe da raiz pa

ra a parte aérea. A redução significativa da relação Fe/Zn, 

com a adição de Zn na solução nutritiva, parece corroborar 

o mencionado. De acordo com MENGEL & KIRKBY (1987), o Cu e 

Zn podem substituir o Fe nos complexos quelados, formas a-
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través das quais este elemento pode ser transportado dentro 

da planta. 

O teor médio de Fe na raiz mostrou redução si� 

nificativa, possivelmente por efeito de diluição, em função 

do aumento no fornecimento de B à planta. No caule, a média 

de omissão de B foi significativamente maior que as dos de

mais níveis de B por efeito de concentração. 

Em todos os níveis de Zn, a maior média para 

teor de Fe no tecido foliar, correspondeu ao maior nível de 

B na solução nas duas coletas, embora nem sempre significati 
J -

vamente. Em omissão de Zn, não se verificaram diferenças si� 

nificativas entre as médias dos vários níveis de B, na 1� CQ 

leta. No final do ciclo, registrou-se diminuição significa

tivas do teor de Fe em ausência de B. A 0,07 ppm de Zn tam 

bérn se constatou aumento de Fe na folha com acréscimo de B 

na solução. O mesmo ocorreu nos dois maiores níveis de Zn co 

mo resposta aos tratamentos com B, embora não tão , definida 

mente como nos dois menores níveis. 

A equaçao de regressao também mostrou um aumen 

to linear do teor foliar de Fe com o fornecimento de B a 

planta. Concordemente notou-se aumento significativo da re

lação Zn/Fe em resposta ao aumento de B na solução, 

palmente nas duas menores concentrações de Zn. 

OLIVEIRA (1980) obteve resposta similar do fei 

joeiro em cultivo hidropônico, assim como ALVAREZ-TINAUT et 

alii (1980) relatam maior absorção de Fe com elevação da con 
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centração de B na solução, em tomateiro. O acúmulo de com-

postos fenólicos, corno o ácido cafeico, em deficiência de B 

afetam a permeabilidade da membrana e enzimas a ela ligadas 

(HIRSCH et alii, 1982). A redução do Fe(III) a Fe(II), oco� 

re principalmente na membrana plasmática das células do ri

zoderma e é drásticamente reduzida quando a �ntegridade da 

membrana é afetada, conforme citado por MARSCHNER (1986). 

4.5.4. Manganês 

(Tabelas 7.5, 27, 28, 29, 30, 31 e 32; Figura 

25; Quadros 3 e 4). 

Na raiz, o valor médio obtido para concentra-

-

çao de Mn mostrou-se significativamente menor a 0,07 ppm de 

Zn na solução, que nos demais níveis. Esta redução foi ob

servada mesmo apesar da redução na produção de matéria seca 

(Tab. 1), em relação ao tratamento omisso em Zn. Nos dois 

níveis de Zn foram obt±dos maiores médias por efeito de con 

centração. As diferenças entre as médias relativas aos 

veis de Zn não foram significativas a nível de caule. 

ni-

a O teor de Mn, na 1. coleta, apresentou- se 

maior quando em ausência de Zn, nos nívei� omisso e 0,60ppm 

de B, embora não significativamente. Nos níveis intermediá 

rios de B, observou-se redução com o fornecimento de Zn a 

0,07 ppm, mas aumento com maior suprimento deste provavel

mente por efeito de concentração (T.ab. 1). 
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Tabela 25 - Médias obtidas para teor foliar de rnanganes, em pprn 

Níveis de B

Níveis de Zn (pprn) 

(pprn) o,oo 0,05 0,30 

0,00 136 130 107 

0,07 102 97 92 

0,15 105 93 106 
ro • 

0,37 lOll 131 107 

0,00 129 110 106 

0,07 113 92 98 

o 115 113 59 99 o

C'Cl • 

0,37 118 72 96 

F9;31 
= 0,90 NS c.v. = 14,24% 

& 

o 

-·--- .
...,.. ,,.,. . -·-. .... 

Zn� 

-·-. _.-·-· ·-�::·,-..-.:.:� - - --
:::: =-� :__�----=-�=��-�---_:.:..-:::.-.:.'�-------------- ---- -·-·-�:_

--··-··-··-··-··-· --------·-- ··-··---··-··-··-··-··---··-·-·
2n

4-·· 

�00 �30 

IIÍVEIS DE 1/1 NA SOUIÇÃO ( pp11) 

Figura :2.6" - Relação foliar 

n!veis de Zn 
Mn/Zn em função dos niveis de B dentro dos 

�IO 

0,60 

147 

89 

111 

103 

111 

102 

103 

86 



113. 

No final do ciclo verificou-se redução do teor 

de Mn no tecido foliar, em todos os níveis de B, com o acres 

cimo de Zn na solução, embora não significativamente. Desta 

forma, obteve�se uma função quadrática para expressar a redu 

ção do Mn na folha em funcão dos níveis de Zn na solução, 

além de redução significativa da relação Mn/Zn 

WARNOCK (1970} já havia detectado aumento na 

concentração de Mn nos tecidos de milho deficiente em Zn. Se 

gundo MALAVOLTA (1976) a quantidade de Mn absorvida na unida 

de de tempo é diminuída por altas concentrações de outros e� 

+2tions como Zn , o que ocorre devido às semelhanças nas p�� 

priedades químicas, levando-os à competição nos sítios de 

troca da parede celular, quer a nível de raiz como de caule. 

Esta similaridade de comportamento químico tem implicação ig 

clusive a nível estrutural, daí porque terem-se isoenzimasda 

dismutase do superóxido (SOD), como Mn-SOD e Cu - Zn - SOD, 

detectadas por LASTRA et alii (1982) em ervilha. 

A redução no teor de Mn na raiz e caule com a 

adição de B na solução pode ser atribuída ao aumento concomi 

tante do peso da matéria seca (Tab. 2), resultando em dilui 

ção do elemento. 

Não se verificaram diferenças significativas 

para o teor foliar de Mn entre as médias dos diversos níveis 

de B, embora no final do ciclo, tivesse sido observado aumen 

to-·deste elemento de 0,05 a 0,60 ppm de B, nas plantas subme 

tidas aos dois maiores níveis de Zn. Além disso, a relação 
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Mn/Zn elevou-se significativamente com o suprimento de B à 

planta; não se observou correlação entre nível de B na so

lução e teor de Mn na folha. 

Do exposto pode-se deduzir que a atuação do 

B, sobre o teor de Mn na planta não foi tão efetivo qua� 

to a açao do Zn, mas sua presença parece ter interferido no 

transporte de Mn, conforme sugerem os dados médios para a 

relação foliar Mn/Zn, dentro dos três menores níveis de Zn 

na 1� coleta (Fig. 23). 

4.5.5. Zinco 

(Tabelas 26, 2 7, 28, 29, 30, 33 e 34; Figuras 

26, 27, 28 e 2g; Quadros 3 e 4). 

O teor de Zn na raiz nao mostrou di'ferir sig

nificativamente em ausência e a 0,07 ppm de Zn na solução, 

mas as médias destes tratamentos diferiram dos valores me

dios obtidos nos dois maiores níveis de Zn, os quais também 

mostraram diferença significativa entre si. Em função dos 

níveis de B, observou-se maior média, para a concentração de 

Zn na raiz, em omissão de B, fato atribuído a um efeito de 

concentração devido à baixa produção de matéria seca no ca

so citado (Tabela 3), pelo menos em parte. Obteve-se a me

nor média, significativamente, para Zn radicular, no maior 

nível de B. Contudo também observou-se que o valor médio p� 

ra peso da matéria seca foi maior nas plantas submetidas a 
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0,60 ppm de B, e, portanto, pode ter ocorrido um efeito de 

diluição. Através da �ig. 26, constatou-se que o acréscimo, 

de B na solução não promoveu decréscimo abrupto, no teor 

de Zn na raiz, nos dois menores níveis de Zn, conforme ocor 

reu nos dois maiores níveis de Zn, como decorrência mais 

provável do aumento da matéria seca com a adição de B ·A 

resposta da planta em relação ao teor de Zn no caule foi 

similar a da raiz, tanto a aplicação do Zn como do B, de 

acordo com o que se observa nas Tabelas 29, 30 e Figs.26 e 

27 . 

A nível foliar constatou-se que a interação 

Zn x B coletas não se mostrou significativa. Os dados obti 

dos mostraram que, em ausência de B, os teores de Zn para 

os diversos níveis deste na solução foram bastante semelhan 

tes na 1� coleta, principalmente. Na 2� coleta, o teor fo

liar de Zn em omissão apresentou-se maior que os demais,mas 

não significativamente. Dentro dos três maiores níveis de 

B, verificou-se aumento gradativo da concentração de Zn na 

folha com aumento de seu fornecimento à planta, diferente

mente do que se tinha observado quando em omissão de B.Isto 

constituiu-se em indício de que a presença de B influenciou 

a absorção ou transporte de Zn na planta. 

A relação foliar Zn/B nao mostrou diferença 

significativa para os diversos níveis de Zn na solução, con 

tudo o maior valor médio obtido fosse registrado para o 

maior nível deste micronutriente (Tabela 33). 
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Tabela 26 - Médias obtidas para teor foliar de zinco, em ppm 

Níveis de B

Níveis de Zn (ppm) 

(ppm) 0,00 0,05 0,30 0,60 

0,00 57 37 24 37 

0,07 46 44 44 37 
o 

0,15 55 49 37 56 o 

líÍ • 

0,37 50 75 70 66 

0,00 72 42 29 33 

0,07 55 31 33 42 
o 0,15 50 42 46 46 o 

líÍ • 

0,37 59 51 66 58 

F9;31 
= 1,40 NS C.V. = 15,26% 
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aNa 1. coleta, em ausência de Zn, seu teor na 

folha mostrou tendência à constância de 0,05 a 0,60 ppm de 

B, de forma que o maior valor nao significativo encontrado 

em ausência de B foi causado por efeito de concentração. 

No final do ciclo ficou evidenteum direcionamento à redução 

no teor com aumento no suprimento de B à planta, que se vi 

sualiza na �abela 26. 

A 0,07 ppm de Zn, os diferentes níveis de B 
a nao interferiram no teor de Zn na 1. coleta, mostrando te�

dência a elevá-lo na 2�-coleta. Notou-se pequena redução 

da média a O, 15 ppm de Zn e O, 30 ppm de B, mas elevac_ão 

a 0,60 ppm de B, no início do ciclo, com tendência a se 

manter constante no estágio final do ciclo. No maior nível 

de Zn na solução, verificou-se que a presença de B,em qual 

quer concentração, promoveu aumento no teor foliar de Zn, 

posto que, as médias dos três maiores níveis de B aprese� 

taram-se maiores que aquelas dos tratamentos relativos 

omissão de B, apesar de se ter observado que o peso da ma

téria seca foi maior, não significativamente, para os três 

maiores níveis de B. 

A figura 2.a nos permitiu inferir que a infl� 

ência do B sobre o teor foliar de Zn mostrou-se dependente 

do fornecimento deste à planta. Assim, com aumento na con-

centração de Zn, na solução, a adição de B exerceu efeito 

positivo sobre o teor de Zn no tecido foliar, embora nao 

significativo estatisticamente, como se observou nos maio-
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res níveis de Zn. Os valores médios registrados para a re

lação foliar Zn/B não mostraram diferença significativa en

tre os três menores níveis de B. f interessante observar na 

Fig. 27 que o acréscimo de B a 0,05 ppm promoveu pequeno au 

mento na razão Zn/B da folha na 1� coleta a 0,07 e 0,37 ppm 

de Zn, assim como se observou, que em ausência de Zn, o au 

mento de B na solução resultou em redução desta relação, o 

que se explica pela ausência de Zn e aumento no teor foliar 

de B, com seu suprimento à planta. A O ,15 ppm de Zn, com o 

fornecimento de B ao feijoeiro a relação Zn/B nao mostrou 

declínio na 1� coleta, revelando que os teores de B e Zn 

mantiveram-se equiparados apesar do B elevar-se na solução. 

De acordo com a abordagem dos resultados obt� 

dos para teor de Zn, em função dos níveis de B, pode-se in

ferir que a redução do teor de Zn na raiz e caule, com au

mento do nível de B na solução, foi decorrente do aumento da

matéria seca promovido por este último. A açao do B sobre o 

Zn foi portanto, melhor avaliado a nível foliar, uma vez 

que foi menor a variação de peso da matéria seca neste or

gao, muito embora o valor médio obtido para peso da matéria 

seca em ausência de B, ficasse bem aquem daquele obtido na 

maior concentração de B na solução (Fig. 6). Este fato ex

plica-. a obtenção da curva quadrática, obtida na correlação 

entre nível de B na solução e teor foliar de Zn, onde cons

tatou-se pequeno decréscimo, até 0,30 ppm de B e posterior 

elevação do Zn no tecido foliar. Desta forma, esta ação ini 
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bidora do B sobre o Zn é aparente se levar�se em considera-

ção o evidente efeito de diluição com o acréscimo de B na 

solução. 

A tendência do B a eleYar o teor foliar de 

Zn, com alto suprimento deste talvez possa ser esclarecido� 

lo papel exercido pelo B a nível de membrana de forma a afe 

tar a atividade da ATPase. Em carência de B ter-se-ia a

atividade desta enzima, reduzida e consequentemente o tran� 

porte de Zn através da membrana também o seria. Isto tal-

vez explique a ausência de resposta na planta ao fornecirnen 

to de Zn, em omissão de B, quanto ao teor foliar de Zn. 

A nível de absorção há fortes indícios de que 

este transporte seja ativo, segundo MENGEL & KIRKBY (1987), 

e portanto afetado por qualquer fator que implique em alte

ração da integridade da membrana e atividade da ATPase. 

GOMEZ�RODRIGUEZ et alii (1987), obtiveram cor 

relação positiva entre os teores de B e Zn no tecido foliar 

de girassol, assim corno as plantas com suprimento normal, � 

presentaram, após 28 dias de submissão aos tratamentos, me

nor teor de Zn que as plantas deficientes. Porém, o último 

fato não foi observado em tempo menor (14 e 21 dias) de tra 

tamento. Verificaram que o Zn na folha correlacionou-se tarn 

bém com a desidrogenase do 6-P gluconato, assim como o B 

o fez com a desidrogenase da glicose 6-P. Esta açao imbri

cada de ambos neste processo metabólico poderia afetar os 

teores destes micronutrientes na folha? Permanece em aber

to a questão. 



122. 

Tabela 27 - Médias obtidas para teor dos micronutrientes na 

raiz nos diversos níveis de Zn na solução 

Níveis de Zn 
(ppm) 

o,oo 

0,07 

0,15 

0,37 

F3,31 

C.V.

Tabela 

Níveis 

(ppm) 

0,00 

0,05 

0,30 

0,60 

F3,31 

C.V.

DMSS%

28 -

de B 

B 

75AB 

71B 

83A 

75AB 

2,81* 

16,6% 

12 

Cu 

19B 

24A 

22AB 

19B 

5,23** 

19, 06% 

4 

ppm 
Fe

2404A 

2852A 

3854B 

4385C 

Mn 

272A 

206B 

392C 

319A 

Zn 

44A 

SOA 

94B 

186C 

56,18** 29,09** 243,25** 

14,34% 19,52% 17,93% 

465 56 16 

Médias obtidas para teor dos micronutrientes na 

raiz nos diversos níveis de B na solução 

B Cu Fe Mn Zn 

ppm 

lllA 26A 5325A 410A 141A 

68B 23AB 3539B 372A 85B 

63B 21B 2653C 259B 86B 

61B .15C 1977D 148C 62C 

58,48** 20,97** 143,62** 66,25** 63,8*** 

16,48% 19, 06% 14,34% 19,52% 17,93% 

12 4 465 56 16 
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Tabela 29 - Médias obtidas para teor dos micronutrientes no

caule nos diversos níveis de Zn da solução

Níveis de Zn B Cu Fe Mn Zn 

(ppm) ppm 

0,00 38A 42A 232A 52A 43A 

0,07 48B 12A 194A 47A 45A 

0,15 47B llA 219A 48A 60B 

0,37 34A llA .188A 48A 88C 

F3,31 10,41** 2, 41NS 2,45NS O, 7 4NS 50,95** 

c.v. 20,40% 15,88% 25,48% 20,19% 19,83% 

DMS5% 8 2 51 9 11 

Tabela 30 - Médias obtidas para teor dos micronutrientes no 

Níveis de B 

(_ppm) 

0,00 

0,05 

0,30 

0,60 

F3,31 

C.V.

DMSS%

caule nos diversos níveis de B na solução 

B 

44A 

35B 

41AB 

46A 

4, 86 **

20, 40 % 

8 

Cu 

19A 

9B 

llB 

6C 

ppm 

Fe 

422A 

141B 

143B 

125B 

Mn 

67A 

51B 

43BC 

.34C 

Zn 

115A 

41B 

SOB 

28C 

167,67** 116,66** 32,18** 178,30** 

15,88% 

2 

25,48% 20,19% 

51 9 

19,83% 

11 
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Tabela 31 - Médias obtidas para a relação foliar do Zn com 

outros elementos nos diversos níveis de Zn 

Níveis de Zn 

(pp:n) 

0,00 

0,07 

0,15 

0,37 

IMS5% 

c.v.

P/Zn Fe/Zn 

0,014A 7,45A 

0,008B 6,06AB 

0,008B 4,74BC 

0,006B 3,85C 

0,004 2,17 

35% 27,28% 

Mn/Zn 

3,20A 

2,35B 

Mg/Zn ca/zn CU/Zn 

0,021A 0,059A 0,252A 

0,018A 0,050AB 0,220AB 

2,09BC 0,017AB 0,039BC 0,144AB 

l,65C 0,012B 0,029C 0,110B 

0,57 0,006 0,013 0,115 

16,95% 26,68% 20,63% 44,14% 

Tabela 32 - Médias obtidas para a relação foliar do Zn com outros e

lementos nos diversos níveis de B 

Níveis de B 
(pp:n) 

0,00 

0,05 

0,30 

0,60 

IMS5% 

c.v.

P/Zn Fe/Zn 

0,008A 3,67A 

0,008A 5,22AB 

0,010A 5,94B 

0,008A 7,28B 

0,004 2,17 

35% 27 ,28% 

Mn/Zn 

1,97A 

Mg/Zn ca/Zn Cu/Zn 

0,013A 0,034A 0,162A 

2,20AB 0,017A 0,041AB 0,184A 

2,64B 0,018A 0,052B 0,205A 

2,46AB 0,019A 0,048B 0,175A 

0,57 0,006 0,013 0,115 

16,95% 26,68% 20,63% 44,14% 

As letras maiúsculas canparam nédias nas colunas. 
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Tabela 33 - Médias obtidas para a relação foliar do B com outros elemen 

tos nos diversos.níveis de Zn 

Níveis de Zn N/B P/B ca/B K/B S/B Zn/B 

(ppm) 

0,00 0,072A 0,008A 0,042A O,lOA 0,005A 0,96A 

0,07 0,076A 0,005B 0,041A O,lOA 0,005A 0,87A 

0,15 0,066A O ,OOSB 0,031A 0,08A 0,005A 0,87A 

O ,37 0,084A 0,004B 0,040A 0,13A 0,004 1,45A 

DMS5% 0,052 0,002 0,022 0,05 0,003 0,61 

C.V. 48,6% 24,34% 38,85% 36,07% 41,35% 40,62% 

Tabela 34 - Médias obtidas para a relação foliar do B com outros elemen

tos nos ·.diversos níveis de B 

Níveis de B N/B P/B ca/B K/B S/B Zn/B 

(ppn) 

0,00 O ,104A 0,0041A 0,049A 0,134A 0,0060A 1,44A 

0,05 0,096A 0,0056AB 0,047A 0,127A 0,0056.AB 1,23A 

O ,30 0,065.AB O ,0062B 0,034.AB 0,094AB 0,0044AB 0,90.AB 

0,60 0,034B 0,0060AB 0,025B 0,057B O ,0030B 0,57B 

DMS5% 0,052 O ,0019 0,022 0,054 0,0028 0,61 

c.v. 48,6% 24,34% 38,85% 36,07% 41,35% 40 ,62% 
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5. CONCLUSÕES

Este trabalho, nas condições em que foi conduzi 

do, permitiu concluir para o cultivar em estudo que: 

. o acréscimo de B na solução nutritiva, até 

0,60 ppm, promove aumento na produção de matéria seca; 

. a adicão de Zn, a partir de 0,07 ppm, determi 

na redução na produção de matéria seca caulinar e radicularJ1Ue 

se reflete sobre a matéria seca total; 

. a produção da biomassa vegetativa é influen

ciada pela interação do Zn como o B e outros nutrientes, bem 

como a produção de vagens; 

. ambos, Zn e B, influenciam positivamente os 

parâmetros de crescimento; 

. a deficiência dos dois micronutrientes e sua 

interação afetam a estrutura foliar; 

. a presença de graos de amido no cloroplasto e 

afetada oela deficiência de Zn e B; 

. há variação nos teores foliares de P, Ca, Mg 

K, Cu, Fe e Mn com o acréscimo de Zn na solução, em função do 

suprimento de B; 
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. em deficiência de Zn tem-se redução dos teo

res de P e Fe na raiz, assim corno em deficiência de B a con

centração de K e S na raiz também diminui; 

. o Cu e o Fe tem seus teores reduzidos na fo

lha em deficiência de B; 

. o teor foliar de B é afetado pelo suprimento 

de Zn, da mesma forma que o teor deste é influenciado 

presença de B na solução. 

pela 
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