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EFEITO DE DOSES DE BORO E DE ZLNCO, EM DIFERENTES

CONDIÇOES DE ACIDEZ DE UM SOLO DE CERRADO

NA

CULTURA DA SOJA (Glyeine max (L,} MERRILL)

AUTOR: SALATIÉR BUZETTI
ORIENTADOR: DR. TAKASHI

MURAOKA

RESUMO

No presente trabalho procurou-se

verificar o

êfeito de doses de boro e de zinco, em diferentes condições
de acidez do solo, sobre alguns parâmetros da cultura da so
ja, tentando estabelecer os níveis críticos e adequados, in
ternos e externos.
Para tal conduziu-se dois experimentos em que
foram testadas cinco doses de boro (O; 0,2; 0,4; 0,6 e
ppm B) ou cinco doses de zinco

0,8

(O; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 ppm

Zn), em três níveis de correção de acidez correspondente
O; 2,0 e 3,2 t de calcário/ha (PRNT =100%), em um

Latosso-

lo Vermelho-Escuro, textura argilosa, originalmente
berto por vegetação de cerrado, e em condições de
vegetação.

a

recocasa-de-

xiv.
Dentre outros resultados verificou-se que

as
da

doses de boro influenciaram a produção de matéria

seca

parte aérea e de grãos, nos tratamentos que não

receberam

corretivo e nos que receberam a dose correspondente a 2,0
de calcário/ha.

Para o zinco houve efeito das doses,

tratamentos que receberam corretivo.

t
nos

As doses aplicadas que

propiciaram a máxima produção de matéria seca da

parte

de

rea e d� grãos estiveram entre 0,33 a 0,42 ppm de

B

1,9 a 2,3 ppm de Zn.

estiveram

Os níveis críticos internos

e

ae-

entre 34 a 56 ppm de B e 36 a 53 ppm de Zn e os níveis
ticos externos entre 0,11 a 0,23 ppm de B e 0,2 7 a 0,37

ppm

de Zn; nos níveis de corretivo em que houve efeito das doses
de B ou de Zn.

X.V•

EFFECT OF RATES OF BORON AND OF ZINC > IN DIFFERENT
ACIDITY CONDITION OF CERRADO SOIL> ON SOYBEAN CROP
(Glyeine max. (L,) MERRILL)

AUTHOR:SALATIÉR BUZETTI
ADVISER: DR. TAKASHI MURAOKA

SUMMARY
The objective of this research was to investi
gate the effect of rate of boron and zinc, under
soil acidity condition, on some parameters of

different

soybean crop

in order to establish the critical and adequate levels

(in

ternal and external) of these nutrients.
Two experiments were conducted in green-hous�
with fiv.e rates of boron (O, 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8 ppm

B)

and of zinc (O, 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 ppm Zn), in three

le

vels of soíl acidi ty amendment cor·responding of the O,

2. O

and 3.2 t lime/ha, using a clay textured

Dark- Red-latosol,

originally under cerrado vegetation.
The rate of boron a.ffected the dry matter and
grain yields,in the treatments without liming and in the rate

x.vi.

corresponding of the 2.0 t/ha. For the zinc,

there

effect of rates in the t�eatments with addition

of

was
lime.

The rates of boron affected the dry matter and grain

yields

in the treatments without lime and with lime equivalent

to

2.0 t/ha.

in

As for the zinc, its rate effect was observed

the treatments with addition of lime.

The rates of

Zn, which prornoted maximurn aboveground dry matter

and

B

and grain

yield, ranged frorn 0.33 to 0.42 ppm and frorn 1.9 to 2.3 pprn,
respectively.

The internal critical levels of B and

of

Zn

varied from 34 to 56 pprn and frorn 36 to 53 p�rn, respectively,
and the external critical levels of B and of Zn varied

from

0.11 to 0.23 ppm and frorn 0.27 to 0.37 pprn, respectively; in
the treatments with soil acidity amendment in which
was rate effect of B or Zn.

there

1. INTRODUÇÃO

A cultura da soja encontra-se hoje dissemin�
da por quase todos os Estados do País, embora mais

de

70%

da área cultivada se encontre nos Estados do Rio Grande
Sul, Paraná e Mato Grosso d o Sul.

do

No Brasil a área cultiva

da nos anos de 1976 a 1985 passou de 6, 4 milhões para 10, 2

mi

lhÕes de ha, ou seja, um aumento de aproximadamente 60%.
No contexto mundial

ocupamos a segunda pos.!_

çao na produção, sendo os EUA responsáveis por mais da meta
de desta produção mundial e com uma produtividade de
Kg/ha no ano de 198 5.

O Brasil,obteve neste mesmo

2292
ano, uma

produtividade de 1800 Kg/ha, ou seja, um rendimento

médio

que_praticamente não variou nos últimos dez anos.
Segundo vários aut9res, o rendimento da cu!
tura depende da interrelação de vários fatores, entre

eles

está a nutrição mineral,cujo conhecimento ainda deixa a
sejar.

Na nutrição os micronutrientes têm uma

de

importância

relevante, já que são menos estudados que os rnacronutrientes,
entretanto, do ponto de vista qualitativo estes têm a mesma

2.

importância que aqueles.
Com relação aos micronutrientes, o boro
zinco parecem ser os elementos que mais tem limitado

e o
a nos

sa produtividade, principalmente quando o� cultives sao fei
tos em solos de "cerrado", uma vez que

aprese!:_

estes

taro baixos teores de matéria orgânica, que

e

a

principal

fonte desses elementos.
Com relação

à disponibilidade, o pH

ser um dos fatores preponderantes a afetar

tal disponibil!

dade, sendo considerado, por muito tempo, o único
afetar a disponibilidade do boro.
ce um efeito também marcante.

parece
fator

Para o zinco, o pH

Em assim sendo, o

a

exer

presente

trabalho teve como objetivo verificar o efeito de doses

de

B e doses de Zn, em diferentes condições de acidez , na cul
tura da soja, te�tando estabelecer os níveis críticos e ad�
quados, internos e externos, desses elementos em estudo.

3.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Procurou-se dividir a presente revisão de li
teratura em quatro partes, sendo

que no

primeiro

enfoque

foi dada ênfase à planta, no que concerne à resposta da cul
tura a um maior desenvolvimento ou produção, devi'do à aplica
ção de B e/ou Zn e a concentração desses elementos em
tecidos.

seus

O segundo enfoque foi dado ao solo, no que se

fere ao aumento da concentração desses elementos

re

mediante a

s_ua aplicação, percentagem de recuperação, níveis

cri ticos

e fatores que afetam a disponibilidade desses elementos. Além
desses dois aspectos, procurou-se também citar alguns traba
lhos em que se trabalhou ou apenas mencionou os níveis críti
cos nas plantas envolvendo outros elementos e culturas,

uma

vez que este trabalho teve como um de seus objetivos o

esta

belecimento do nível crítico interno e externo para os

dois

elementos em estudo, na cultura da soja. Também foram

rela

cionados alguns trabalhos envolvendo a interação entre os ele
mentes estudados com o Ca ou Mg, já que se usou da

intera

çao para explicar certos resultados obtidos no presente tra
balho.

4.
2.1. PLANTA

RESPOSTA DA CULTURA A APLICAÇÃO DE BE/OU
Zn E SUA CONCENTRAÇÃO INTERNA

COOK & MILLAR (1939), testando quatro

doses

de bórax (O; 3,6; 7,2 e 10,8 Kg/ha), verificaram menores pr�
duções de matéria seca da soja com a utilização da dose

su

perior, no primeiro cultivo, realizado em Miami (EUA) e nos
dois cultivas realizados em Hillsdale (EUA) .

Para o

do cultivo em Miami a menor produção foi obtida com
tamento que recebeu 3,6 Kg/ha de bórax.

segu�
o

As maiores

tra

prod�

ções foram obtidas nos tratamentos que não receberam o
mento, exceto no primeiro cultivo

em Miami, onde

a

ele
maior

média foi obtida com o tratamento que recebeu 3,6 Kg/ha.Ta�
bém PILAND et aZii (1944), testando a aplicação de

aproxim�

damente 23 Kg/ha de bórax e a sua não aplicação, em

solo

com uma concentração de 0,25 ppm de B, verificaram que o bó
rax causou queimadura nas folhas das plantas jovens, embora
a produção tenha sido praticamente igual para os

tratamen

tos que receberam ou não a aplicação do elemento.
Para o Zn, VIETS JR. et aZii (1954)

relatam

que os teores tidos como normais, nas folhas recém - maduras
com pecíolos, apresentaram·teores de 19,l e 24,3 ppm,respe�
tivamente, para a área que não recebeu a aplicação

do

ele

mento e para a que recebeu 26 Kg/ha de Zn (sulfato

de

zin

5.
co).

Para as áreas deficientes estes teores estiveram

em

16,4 e 16,3 ppm, respectívamente, para a área que recebeu e
para a que nao recebeu o elemento.
de 57,8 e 45,0 ppm na planta.

O teor nas sementes foi

THORNE (195?) relata que

em

plantas com teores foliares de Zn abaixo de 15 ppm pode- se
suspeitar que haja deficiência do elemento.
Em dois experimentos conduzidos em solos
campo cerrado, FREITAS et aZii (1960)

verificaram

de

respo�

tas da cultura à aplicação de Zn em um dos experimentos,cog
duzidos em Anápolis (GO).

Os teores do elemento nas folhas

foram de 43ppm,nos. tratamentos que receberam a aplicação de
Zn e 23 ppm nos outros tratamentos.

A produtividade

de

grãos foi de 1077 Kg/ha e 446 Kg/ha, respectivamente

para

os tratamentos completo e completo-Zn.

Por outro lado,

experimento conduzido em são Joaquim da Barra (SP), não
verificada,resposta à aplicação do elemento, sendo
produtividades de 1976 Kg/ha e 2138 Kg/ha

nos

no
foi

obtidas

tratamentos

completo e completo-Zn, e com um teor foliar de 57 ppm

de

Zn no tratamento completo.
OHLROGGE (1963) cita

como teor normal

na

planta de 20 a 100 ppm de B, sendo a zona de transição,entre
a deficiente e adequada, de 16 a 20 ppm.

Também

OHLROGGE

& KAMPRATH (1968) para folhas trifoliadas recém-maduras

no

final do florescimento, citam como níveis baixos os de 11 a

6.
20 ppm, tanto para B como para o Zn, adequado de 21 a 55

e

21 a 50, alto de 56 a 80 e 51 a 75, para B e Zn, respectiv�
mente.
MASCARENHAS et alii (1967), testando isolada

mente os micronutrientes B, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn, em Latosso
lo Roxo com vegetação de cerrado situado no município de Ita
puã (SP), não verificaram efeito desses micronutrientes, uti
lizando a variedade Pelican6.
FREITAS (1970) cita teor foliar de 67 ppm de

Zn em solo com pH 5,0 e 44 ppm em solo com pH 6,0, para

fo

lhas colhidas no início do florescimento, em parcelas adub�
das com macro e micronutrientes.

O autor cita o não efeito

do tratamento tido como completo em relação ao completo -Zn
ou completo-B, em presença de 2,5 ou 10,0 t/ha de calcário.
GOEPFERT & KUSSOW (1971), trabalhando com oi

to solos do RS, em casa-de-vegetação, verificaram que

em

apenas um solo estudado houve efeito depressivo com a

omis

sao de B e Zn, sendo verificado teores de 10,3 e 38 ppm

de

B e Zn, respectivamente, para a parte aérea de plantas

co

lhidas aos 60 dias.

Em outro solo a omissão de

Zn

prop�

ciou aumentos na produção de matéria seca, com um teor

de

55 ppm do elemento, no tecido vegetal, nos tratamentos

que

receberam NPK + calcário.
BRITTO et alii (1971), conduzindo

experime�

7.
to em solos sob vegetação de cerrado, utilizando a

técnica

da diagnose por subtração, verificaram que o tratamento que
tinha o Cu substituindo o Zn

Por

foi o de menor produção.

outro lado, MASCARENHAS et alii (1973), utilizando o

sulfa

to de zinco no primeiro ano e o acetato de zinco no segundo
ano, em Latossolo Vermelho-Amarelo, fase arenosa de

cerra

do, em Botucatu (SP), não verificaram resposta da cultura à
aplicação do elemento.

Corno conclusão os autores

relatam

que a nao resposta se devia ao fato de que os fertilizantes,
calcário ou mesmo o solo, continham quantidades suficientes
desses elementos, para repor O que a cultura retirava.
SMALL JR. & OHLROGGE (1973) relatam que

a

faixa de suficiência de Zn para a soja situa-se entre 21

e

50 pprn, para as folhas trifoliadas totalmente desenvolvidas
e sem o pecíolo e, de 21 a 55 pprn para o B.

Citam

ainda

teores que variaram de 29 a 50 ppm de B e 47 a 78 ppm de Zn,
para quatro Estados dos EUA.
Com relação

à produção, SHIVASHANKAR et alii

(1974) verificaram aumento em tal parâmetro, com o uso

de

15 ou 30 Kg/ha de sulfato de zinco, em relação à nao aplic�
ção do elemento, no primeiro ano.

No segundo ano do

exp�

rimento, não foi verificada diferença entre os tratamentos.
Para o B e o Mo,utilizando

o·

CV.

1

Santa Rosa',BAUMGART

NER et alii (1974) .não detectaram efeito

desses

elementos

8.
na produção de matéria seca e no teor de N total da

parte

aerea, em experimento conduzido em Pindamonhangaba (SP), on
de também foram testadas quatro doses de calcário, três

de

fósforo e duas de potássio, num solo de várzea, rico em

ma

téria orgânica.

Também ANGHINONI et alii (19?6), cultivando

a soja em um Latossolo Vermelho-Escuro em Passo Fundo (RS),
verificaram efeito negativo da aplicação de B na

produção

da cultura, testando as doses de O; 4; 8; 12 e 16 Kg/ha
B.

de

Também não obtiveram efeito do Zn.
Com o Zn, MARTINS & BRAGA (19??)

veram resposta da cultura

nao

obti

à sua aplicação, testando a cultu

ra em cinco solos do Triângulo Mineiro, quanto à altura
planta, peso da parte aérea, peso das raízes e peso

da

total

das plantas, além dos teores do elemento na parte aérea. Pa
ra o B houve diferenças significativas no teor do

elemento

na parte aérea em quatro solos estudados.
BATAGLIA & MASCARENHAS (19??)

verificaram

que em uma tonelada de sementes haviam 24,2 g de B e 42,5 g
de Zn, ou seja, a concentração nas sementes era de 24,2 ppm
de B e 42,5 ppm de Zn, com o cv. 'Santa Rosa'. OHKI
usando doses de 0,01;

0,02;

0,05;

0,1;

0,2;

(19??h

0,5 e

1,0

ppm de Zn, verificou que o nível de deficiência (concentra
ção associada com uma redução de 10% da máxima produção)foi
determinado como 12 ppm de Zn na matéria seca de folhas

re

9.

cém-amadurecidas, e o máximo de produção sendo obtido

com

aproximadamente 15 ppm de Zn nas folhas também recém- amadu
recidas.
MALAVOLTA (19?8) cita que a análise do

do vegetal da soja, cultivada em oito solos do RS,

teci

mostrou

teores considerados deficientes, como da ordem de 4 ppm
baixos os dentro da faixa de 10 e 13 ppm de B.

O autor

ta como deficiente os teores abaixo de 10 ppm, baixo: 11

e
ci
a

20, suficiente: 21 a 55, alto: 56 a80 e excessivo: superior
a 80 ppm.

Para o Zn, o teor deficiente se situa abaixo

10 ppm, baixo: 11 a 20 ppm, suficiente: 21 a 50 ppm,
50-75 ppm e excessivo: superior a 75 ppm.

alto:

As amostras

se

referem a folhas recém-amadurecidas colhidas no final
florescimento

de

do

e sem o pecíolo.
MASCARENHAS e t a lii ( 19 7 8 , )1 em três localida

des, ou seja, Guaíra, Bento Quirino e são Simão, todas

no

Estado de são Paulo, em Latossolo Roxo distrófico,Latossolo
Roxo de textura r:1édia e Latossolo Vermelho-Escuro de

textu

ra média, testaram vários tipos de fosfatos, na presença

e

ausência de calagem, utilizando o cultivar 'Santa Rosa'. Ve
rificaram teores de Zn nas folhas fe 30,87 a 40,83 ppm,

em

Guaíra, 31, 0 a 46, 67 ppm em Bento Quirino e,37, 33 a 65,56ppm
em são Simão, para o primeiro ano agrícola.

No segundo ano

os teores variaram de 29, 50 a 53, 60 ppm e no terceiro ano de
15, 70 a 51,80 ppm de Zn, considerando os três locais conjug

10.
tamente.
WHITE et aZii (1978b) estudaram o efeito

três doses de Zn (1,31;

de

131 e 262 ppm) em dois níveis

pH do solo (5,5 e 6,5) e em vinte cultivares de soja.
ficaram que houve diminuição no peso seco da

de
Veri

parte aerea,

com o aumento da concentração de Zn aplicada e,que a concen
tração do elemento nas folhas trifoliadas estiveram em

54;

557 e 820 ppm, para as doses crescentes. Tarr.bém WHITE et aZi.i
(1978a) em um experimento testando a aplicação de doses de Zn no

lo, verificaram que em relação à concentração

do

elemento

nas folhas trifoliadas, houve aumento nestas à medida
se aumentou a dose ap licada, com os coeficientes

so
que

lineares

variando de 4,6 a 6,4, para quatro cultivares de soja.
KUMAR & SINGH (1979), tentando estudar o efei

to de diferentes doses (O; 5 e 10 ppm) e fontes de Zn
reto, EDTA e Zn-'Rayplex'), verificaram que as doses
10 ppm aumentaram a concentração de Zn em todas as
das plantas.

(elo
5

e

partes

Os teores de Zn nos grãos foram de 65 ppm

p�

ra o tratamento que nao recebeu o e lemento, 107 ppm para os
tratamentos que receberam 5 ppm e 117 ppm para os

tratamen

tos que receberam 10 ppm.
FREIRE & SARRUGE (19?9),

com

o

cultivar

'UFV-1', testaram a interaçã o fósforo x zinco na cultura
conduzida em casa-de-vegetação.

Foram usados três solos re

11.
presentativos do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaiba(MG),
ou seja, dois Latossolos Vermelho-Escuro e um Latossolo Ver
melho-Amarelo.

Os resultados indicaram um aumento na prod�

ção de matéria seca e nodulação,com a adubação fosfatada, o
mesmo não ocorrendo com o uso da fertilização com zinco, og
de foram utilizadas doses de O;

15

e

30 Kg/ha de sulfato

de zinco.
HAQUE et alii (1980�em solo com 0,42 ppm

de

Zn (DTPA pH 7,3) e 0,63 ppm de Zn (HCl 0,05M), testaram

as

doses de O;

90

2;

4

e

8

Kg/ha de Zn e O;

30;

60

e

Kg/ha de P2 o 5. As doses de Zn não- influenciaram o peso
matéria seca, no estágio de 50% de florescimento � nem

da
a

produção de sementes.
MALAVOLTA et alii (1980), cultivando em solu
çao nutritiva plantas de soja, cv. 'Santa Rosa'e cv. 'UFV-1 1I
verificaram

teores de 22;

�anta Rosa' e 14;

9;

13;

59 e 15 ppm de B

38 e 27 ppm no cv. 'UFV-1 1

vamente para as seguintes partes das plantas:

,

no

CV.

respect!

raíz,caule +

ramos, folhas e vagens; enquanto que para o Zn f oram observ�
dos teores de 52;
79;

13;

10;

30 e 10 ppm, para o cv. 'Santa Rosa'e

34 e 52 ppm para o cv. 'UFV-1', respectivamente ,

para as partes acima citadas.
TOUCHTON et alii (19ROh conduzindo experime�
to em quatro locais com a c ultura da soja e quatro doses de
B (O;

0,56;

1,12 e 2,24 Kg/ha),verificaram aumento na con

1 2.
centração de B no solo, com a aplicação das doses. A concen
tração do elemento nas folhas também aumentou, passando
30 para mais de 60 ppm, de 40 para aproximadamente

de

55 ppm,

de 40 para aproximadamente 65 ppm e de 50 para 70 ppm,

em

quatro locais distintos, quando se comparam as doses zero e
2 1 24 ppm de B aplicadas.

Entretanto,a aplicação do

elemen

to praticamente não surtiu efeito nos quatro experimentos ,
no que tange à produção de graos.

Com relação à

çao do elemento nos graos houve yariação
40

ppm,

de

30

e de 24 para 45 ppm de B,

concentra

de

para 44 ppm, de

?ara

35
30

para

37

ppm

nos quatro experimentos e nas do

ses de zero e 2,24 Kg/ha de B aplicadas.
MASCARENHAS et alii (1980) verificaram

a extração média por tonelada de grãos para o Zn

que

foi

de

80 g, ou seja, havia uma concentração de Zn nas sementes de
80 ppm, variando de 71 a 96 ppm entre vários cultivares

e

linhagens de soja, sendo que para o cv.'Paraná'foi verifica
do 78 ppm.
MALAVOLTA (1980) relata para os teores de

B

e Zn nas folhas mais novas r ecém-amadurecidas, colhidas

no

final do florescimento (sem os pecíolos) como: abaixo

de

10 ppm = deficiente, 1 1 a 20 ppm = baixo; para os dois
mentos, 21 a 55 ppm de B e 21 a 50 ppm de Zn, como

ele

suficien

te; 56 a 80 ppm de B e 50 a 75 ppm de Zn, como alto e, acima
de 80 ppm de B e acima de 75 ppm de Zn,como excessivo.

TRA

13.

NI et alii (1983) citam teor mínimo de B e Zn = 20 ppm para

a cultura (terceira folha com pecíolo

coletadas no

flores

cimento), para o Estado de são Paulo.
BORKERT et alii (1981), tentando

o teto de produção de três

dimensionar

cultivares de soja,

'União' e 'FT-2' , verificaram que teores de 56
de Zn em folhas, no início do florescimento,

'Lancer',
a

60

ppm

estavam

asso

ciados a produções de grãos superiores a 4 t/ha.
LANTMANN e t a lii U 981 ),,em um Latossolo

Roxo

distrófico de Londrina (PR), conduziram um experimento
lizando os cultivares 'Paraná' e 'Santa Rosa', e
de O; 8; 16 e 24 Kg/ha de Zn.

as

uti

doses

Não verificaram resposta, em

bora para o cultivar 'Santa Rosa' houve um incremento

na

produção de 421 Kg/ha, quando se uti.lizou a dose de 8 Kg/ha.
Outro experimento foi conduzido utilizando três solos,

ou

seja, um Latossolo Roxo álico, um Latossolo Roxo distrófico
e um Latossolo Vermelho-Escuro distrófico e tratamentos
O; 3 e 6 ppm de Zn, dentre outros.

Foi utilizado

o

de

culti

var 'Paraná', não tendo havido efeito desses tratamentos na
massa seca produzida.

BUZETTI et alii (1982),

obtiveram

respostas da cultura da soja à aplicação de Zn e Mo e

nao

ao B, em experimento conduzido em Latossolo Vermelho-Escuro,
sob vegetação de cerrado,loca lizado em Selvíria (MS).

VITTI (1982�conduzindo experimento em casa -

14.
de-vegetação, testou doses de Zn (O; 1,2; 2,4 e 4,8 pprn)
em dois Latossolos Vermelho-Escuro de cerrado e com
cultivares de soja: 'Santa Rosa'e 'IAC-2 1

dois

Verificou , rentre

•

outros aspectos, respostas da cultura à aplicação de Zn, aumento
linear na concentração do elemento no solo com a sua

apl!_

caçao, cóm coeficientes de 0,205 a 0,28 pprn recuperado para
cada pprn aplicado; houve também aumento na concentração

do

elemento nas folhas em dois estágios de desenvolvimento

e

concentração crítica (10% de redução da produção máxima) de
25 a 39 pprn na matéria seca e 27 a 39 pprn para os graos.
concentração que proporcionou o máximo de produção

A

variou

de 28 a 44 ppm para a matéria seca e 31 a 44 pprn para

os

grãos, quando se levou em consideração as folhas recém-madu
ras, sem pecíolo, colhidas no florescimento.

Para

lhas coletadas no final do ciclo da cultura a

as

concentração

critica esteve entre 20 a 28 ppm para a matéria seca
a 28 pprn para os grãos.

fo

e

24

A concentração de 24 a 32 pprn para

a matéria seca e 28 a 32 ppm para os grãos, proporcionou
máxima produção; para os dois tipos de solos e os dois

a
cul

tivares.
BUZETTI & NAKA GA f1A ( 19 8 3)

verificaram

ap�

nas urna tendência de diminuição na produção nos tratamentos
completo (S + Zn + Mo +

Mn

+ Fe + B + Cu),

C-S e no

em experimento conduzido em casa-de-vegetação.

C-Zn,

Em micropa�

celas, no campo, não houve diferença significativa entre os

15.
tratamentos adubados, quanto à produção de grãos.
GALRÃO (1984) conduziu experimento de

campo

em um Latossolo Vermelho-Escuro, textura argilosa, origina!
mente recoberto por vegetação de cerrado.

Foram realizados

seis cultivas, sendo o quarto com a cultura da soja

e

os

anteriores sendo dois com a cultura do arroz e outro com
milho.

Os tratamentos utilizados foram do tipo

diagnose

por subtração, sendo o completo constituído por B, Co,
Fe, Mn, Mo e Zn.

o

O solo que continha 0,4 ppm de ,Zn

Cu,

(duplo

ácido) recebeu 6,0 Kg/ha do elemento ( sulfato de zinco)
1,2 Kg/ha de B (ácido bórico), dentre outros, antes do
meiro cultivo.

e

pr!

Com relação à cultura da soja, foi verific�

da diminuição na produção de graos no tratamento menos o Zn.
A concentração de Zn no solo também continuou inferior

no

tratamento que nao recebeu o elemento em relação aos outros
tratamentos, até o cultivo da soja, e a sua concentração na
planta foi de 15,7 ppm no t ratamento menos Zn e variou
26,8 a 30,4 nos outros tratamentos. GALRÃO et alii

de

(1984)

estudaram o efeito do calcário, s, B, Cu, Mo e Zn, na

pr�

dução de matéria seca, número e peso de nódulos da soja 'Do
ko' ,em

solos de cerrado.

Verificaram que dos dez solos es

tudados, em cinco houve aumento na produção de matéria seca
com a aplicação de B, o peso dos nódulos só aumentou em
solo e o número de nódulos aumentou em dois solos
nuiu em outro.

Para o Zn, não houve resposta na

e

um

dimi

produção

16.

da matéria seca, com a sua aplicação.
BUZETTI et alii (1984 a, b, e)

nao

caram efeito na produção de grãos, em cultives
d

em so 1os

verifi

realizados

e cerrado recuperados, em condições de campo.
li

Fo

li

raro testadas doses de sulfato de zinco e de F.T.E., no solo
e, aplicação de Zn via foliar, como sulfato de zinco.
RABOY & DICKINSON (1984), testando três
veis de P (2; 10 e 50 mg/litro) e três de Zn (0,05;

ni
5,0

e

50,0 mg/litro) ,verificaram d iminuição no peso da matéria se
ca da parte aérea com a aplicação?ª dose mais elevada

de

Zn, quando em presença de 2,0 ou 10,0 mg/litro de P, o

roes

mo nao ocorrendo quando foi utilizado o nível de 50,0 mg/1�
tro de P.

A concentração de Zn na terceira ou quarta folha

trifoliada, colhida aos 35 dias após o florescimento,

foi

aumentada com o uso das doses, variando de 156 a 640 ppm do
elemento.
GUPTA & GUPTA

(1984), testando três doses

zinco (O; 5 e 10 ppm) como sulfato e Zn-EDTA, além de
níveis de salinidade, verificaram aumento na

de
três

concentração

do elemento nos tecidos da s oja, com o aumento na dose de Zn
aplicada, independente da fonte ou do nível de salinidade .
Para o tratamento controle a concentração de Zn

foi

de

15,40; e de 30,10 e 32,44ppm para as doses de 5 e 10 ppm àe
.

.

Zn, aplicadas como sulfato de zinco.

17.

SILVA et aLii (1986)

verificaram

o

efeito

residual de micronutrientes no teor foliar e na produção ãa
soja 'IAC-7' , cultivada em solo de cerrado

e

concluiram

que o Zn foi o Único micronutriente a aumentar o rendimento
em dois anos subsequentes.

Quando

foram comparados os teores

médios de micronutrientes e os teores. críticos em são

Pau

lo e nos Estados Unidos, verificou-se que o teor de Zn

nas

folhas, nos tratamentos que não receberam o elemento,

este

ve abaixo do nível mínimo e,,nos tratamentos onde o elemento
foi aplicado , o teor nas folhas esteve próximo ou
a este nível.

superior

Tanto nas folhas como no solo, o teor

aumen

tou, à medida em que as doses foram incrementadas, passando
de 1,8 para 6,2 ppm com as doses zero e 20,5 Kg/ha de Zn
na profundidade de

O

ppm de Zn, na

pr�

O nível crítico nas folhas que

pr�

a 20 cm e

fundidade de 20-40 cm.

1,9

para

3,6

piciaram o máximo rendimento esteve ao redor de 23 ppm,e

o

crítico no solo, que correlacionou com o das folhas, foi de
2,35 ppm.
Em experimento conduzido com .

o

cv.

�o',SAMARÃO et aLii (1986)�testando 4 doses de calcário

'Do
do

lomítico(0;2;4 e 6 t/ha) ,nas parcelas principais e, mícron�
trientes nas subparcelas, além de um tratamento com mais M�
verificaram

um menor peso seco dos nódulos

no

tratamento

em que não foi incluído o Zn, quando comparado ao
~

tratamen

to-B, em amostragem feita aos 85 dias, o· mesmo nao sendo ve

18.
rificado em amostragens realizadas aos 30 e 60 dias
germinação.

No nível de 6 t/ha de calcário os

após a

tratamentos

menos Zn e a testemunha foram os de menores produções
grãos.

de

Não houve efeito do B nos diferentes níveis de

cal

cário.
RITCHEY et alii (1986) conduziram um

exper!

mento de campo tentando avaliar doses de Zn na cultura
milho, sorgo e soja.

de

Foram usadas doses de O; l; 3; 9 e 27

Kg/ha de Zn, aplicadas no primeiro ano.

No quarto ano foi

cultivada a cultura da soja, s.endo que a produção

máxima

foi obtida nos tratamentos q ue receberam 9 Kg/ha de Zn.

A

quantidade de Zn extraída pelo DTPA pH 7,3, aumentou com

a

dose aplicada, na razão de 0,067 Kg/ha de Zn a cada Kg
Zn aplicado.

O nível critico de Zn no solo, para

os

de
três

cultives de milho, esteve em 0,7 ppm.
Outra maneira de se aplicar os
tes

pode ser diretamente nas sementes.

et àlii (1980)

1

micronutrien

Deste modo, SANTOS

trabalhando em um Podzólico Vermelho-Amare

lo em Santa Maria (RS) com fertilidade natural e corrigida,
verificaram aumentos na produção de grãos de soja'Prata,corn
o uso de Zn, apenas no solo com fertilidade natural,
a dose ótima estimada em 18,6

g/ha,

sendo

Para o B houve respo�

ta quadrática, sendo a dose ótima de 6,2 e 4,4

g/ha de B ,

para o solo com fertilidade natural e corrigida, respectiv�

19.

mente.Também SANTOS et alii (1981)obtiveram incremento

na

produção de grãos estimando a dose de 21,27 g/ha de Zn como
sendo a dose a proporcionar o máximo de produção.Em

outro

experimento,SANTOS et alii (1982),testando o Zn e o Mo,além
de calcário e gesso, verificaram que não houve resposta da cultu
ra a aplicação de 2'nno solo com fertilidade natural,houve efeito
negativo onde foi aplicado nos tratamentos que também

rece

beram 200 Kg/ha de calcário e 400 Kg/ha de gesso,porem
verificaàa resposta da cultura à aplicacã o de Zn onde

foi
tam

bém foram aplicados 4 t/ha de calcário.
LANTMANN et alii (1985a)não verificaram efei
to dos elementos B,Co,Mo e Zn aplicados às sementes, em

so

los de Campo Mourão (PRh poréitl verificaram diminuição na produção
com a aplicação deB ouCo, em solos de Londrina (PR).Também

LANT

MANN et alii (1985b) não verificaram efeito das doses de Zn
(0;20;40 e 60g/80Kg de sementes)na produção de grãos da cul
tura, em Latossolo Vermelho-Escuro em Ponta Grossa (PR) ,que
recebeu três doses de calcário (0;2,6 e 8,5 t/ha).

2.2. SOLO

2.2.1. CONCENTRAÇÃO E NÍVEL CRÍTICO
BROWN & KRANTZ (1960), trabalhando com 55

pos distintos. de solos e usando como extrator a diti zona

ti
e

2 0.
o acetato de amônio, estabeleceram como nível crítico
o Zn = 0,55 ppm, para a cultura do milho.

Também

para

BROWN

alii (1962), usando 53 solos verificaram que o nível

et

críti

co para o milho doce foi de 0,55 ppm de Zn (extrator = diti
zona) e que a concentração média de Zn nos solos a]?Ós o

cultivo

foi de 0,38; 1,20 e 4,60 ppm de Zn,para os solos com baixo teor
de Zn e, 0,96; 1,91 e 6,3 2 ppm de Zn para os solos com

alta

concentração de Zn,respectivamente, para os tratamentos que
-receberam as doses O; 5,7 e 28,4 Kg/ha de Zn (sulfato
zinco).

de

Relatam que aproximadamente 35% do Zn aplicado foi

extraido dos solos pela ditizona, após o cultivo.
MITCHELL (1965) cita que o nível de deficiê�

eia em B,extraído com água quente,é próximo de 0,5ppm. Este
nível também é citado por BRADFORD (1966), para várias cul
turas e vários solos.
GOEPFERT (19?0)relata que os pontos críticos

no solo,abaixo do qual podem ocorrer deficiências

nutricio

nais na soja,são de 5 Kg/ha de Zn (extraido com HCl O,lN) e
0,72 Kg/ha de B (extraído com água quente).
BROWN et alii (1971)trabalhando com 92 solos

da Califórnia e usando quatro extratores para Zn, ou seja ,
DTPA, ditizona, HCl O,lN e Na 2EDTA, verificaram que o DTPA
foi preferível em relação aos outros extratores e o
nível
critico foi de aproximadamente 0,5 ppm, para a cultura
milho.

do

21.
COX & KAMPRATH (1972) citam que o nível

tico de B, quando se usa a agua quente como extrator,
entre 0,1 a 0,7 ppm.

cri
está

Para o Zn varia com o extrator, sendo

de 0,5 a 1,0 ppm, quando se usa o DTPA pH 7,3; 1,4 a 3,0ppm

para o EDTA + (NH4) 2co 3 ; 0,3 a 2,3 ppm para a ditizona
NH c tt3o2 e 1,0 a 7,5 ppm quando se usa o HCl 0,1 N.
4 2

+

VIETS & LINDSAY (1973) citam como deficiente

o solo com teor abaixo de.0,5 ppm de Zn, marginal: 0,5

a

1,0 ppm e adequado acima de 1,0 ppm, sendo estes níveis usa
dos no Estado do Colorado (EUA).
BARTLETT & PICARELLI (1973) verificaram

mento na concentração de B no solo com a aplicação de O;

au
3

e 12 ppm do elemento, em quatro níveis de calagem.
EVANS et alii (1974) testaram duas doses

de

Zn (O e 5 ppm) em 11 solos diferentes e com as culturas

de

milho e sorgo.

Para os três extratores utilizados

(DTPA ,

HCl 0,1 N e duplo ácido), houve aumento na concentração

de

Zn do solo com a aplicação do elemento, com apenas uma

ex

ceçao.
GVPTA & STEWART (1975) citam o nível crítico

de 0,35 µg de B/g de solo, utilizando-se o acetato ,de
nio l N pH 4,8 , como extrator.

amo

LOPEZ RITAS & LOPEZ MELIDA

(1978) citam que solos contendo menos que 1,0 ppm de B solú
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vel em CaC12 0,1 %, usan do refluxo, podem respon der a apl�
caçao de B ao solo. Consideram satisfatórios os teores de
1,0 a 5,0 ppm, para a maioria das culturas, poden do

haver

toxidez quan do os teores estiverem acima de 5,0 ppm.

Para

o Zn, usan do o DTPA

pH 7,3, teores

no

solo abaixo de

0,5

ppm podem dar problema de deficiê n cia, sendo os solos

con

siderados bem supridos aqueles com teores acima de 1,0 ppm.
LINDSAY & NORVELL (.19?8) citam 0,8 ppm

Zn como o

n ível

de

crítico, utili zando o DTPA e 42 solos com a

cultura do milho

e,0,6 ppm em 35 solos com a cultura

do

sorgo.
PONNAMPERUMA et alii (1981) avaliaram

a

ex

tração de B usan do a água quente ou o HCl 0,05 M, como

ex

tratores, em 53 solos.

de

Os autores estimaram como 4 ppm

B o limite acima do qual será considerado com um
co, quando usado o HCl 0,05 M

como extrator.

n ível

Para

utilizaram 33 solos cultivados com arro z e quatro
res.

o

tóxi
Zn ,

extrato

Em 14 dos 16 solos on de foi verificado deficiên cia de

Zn, apresen tavam men os que 1,0 ppm

no

elemento, usan do

o

HCl O,05 M e, com teores acima do limite critico quando foram
utilizados

outros extratores.

Os respectivos

coeficientes

de correlação para Zn disponível e con cen tração de Zn
plantas foram de:

n as

0,88** para o HCl 0,05 M; 0,55** para
HCl 0,1 M; 0,43** para o EDTA e 0,3ln.s. para o DTPA.

o

23.

GALRÃO & MESQUITA FILHO (1981)

verificaram

aumento na concentração de Zn no solo com as doses
das de O; 1,25; 2,50; 5,0 e 10,0 ppm,
-Amarelo, textura argilosa.

aplica-

em Latossolo Vermelho
no

A concentração do elemento

solo aumentou com o aumento das doses aplicadas,

independe�

te do nível de calcário utilizado (1,0 e 2,6 t/ha), das fon
tes de Zn (sulfato, óxido e FTE) e do cultivo de
29 e 39 ).

CAMARGO et alii (1982)

milho

(19,

citam teores baixos de Zn

como os inferiores a 1,0 ppm, quando foi utilizado o
pH 7,3, em trabalho em que se objetivou estudar os

DPTA
efeitos

do pH e da incubação dos solos e a extração do Cu, Fe, Mn

e

Zn.
LANTMANN & MEURER (1982) em trabalho conduzido com dez solos do Rio Grande do Sul,
doses de Zn (O; 5; 10 e 15 ppm)

e utilizando

na presença e

quatro

ausência

de

calagem, verificaram aumento de Zn extraido por três extrato
res químicos
EDTA 0,1 N),

HCl 0,05 N + H so 4 0,025 N;
2
com o aumento das doses de Zn aplicadas,

Na2
sen

(HCl O,lN;

do este aumento mais pronunciado nos tratamentos que não re
ceberam calagem.
CARTWRIGHT et alii (1983)

citam corno

níveis

críticos de B, em 18 solos diferent�s, como sendo de 0,7 ppm
(água quente), 0,25 ppm (manitol 0,05 M - Cacl2 0,01 M)
0,35 ppm (acetato de amônia 1 M pH 4,8), utilizando a
tura do trigo.

e
cul
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RIBEIRO & TUCUNANGO SARABIA (1984)

raro experimentos em cinco Latossolos do Triângulo
com três cultives sucessivos de sorgo.
sistiram de seis doses de Zn

(O;

realiza
Mineiro,

Os tratamentos

0,8; 1,6; 2,4; 3,2

con

e

4_,0

ppm) ou de B (O; 0,3; 0,6; 0 ,9; 1,2 e 1,5 pprn). Verificaram
antes do- terceiro cultivo' que com o aumento das doses de Zn
aplicadas houve aumento na concentração do elemento no solo,
da ordem de 0,19 ppm a cada_ppm aplicado, quando se

usou o

extrator Na2-EDTA e 0,24 ppm quando se usou o duplo
ácido
como extrator. Com relação ao B, houve aumento de 0,5 ppm
em sua concentração no solo a cada ppm adicionado,

quando

se usou a água quente como extrator e 0,57 ppm quando

se

utilizou o duplo ácido como extrator.
SINGH & M�LLER (1984) em revisão feita,

cluirarn qu� podem ser usados os niveis críticos de
de Zn (DTPA pH 7,3); 2 ppm (HCl 0,1 N
1,4 ppm

(EDTA

con

0,7 ppm

ou HCl 0,05 N

0,05 M

pH

+

7,0)e 0,45 pprn

(NH4 OAC N), como diagnóstico de deficiência ou suficiência
dos solos.
MALAVOLTA (1986) cita que os teores de micro

nutrientes encontrados em solos brasileiros em forma

disp�

nível estão entre O,1 a 3,O ppm para o B e O,2 a 4,O ppm

p�

ra o Zn, sendo que a faixa tida corno adequada varia de

0,5

a 1,0 pprn de B e 0,8 a 1,0 ppm de Zn, sem entretanto, citar
para qual extrator.

Também MALAVOLTA (1987)cita que a

con
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centração abaixo de 0,10 ppm em B é tida como baixa,de 0,10
a 0,30 ppm como média e acima de 0,30 ppm como adequada. p�
ra o Zn, concentrações abaixo de 0,5 ppm são tidas como bai
xas, 0,5 a 1,0 ppm como médias e acima de 1,0 ppm como
quadas,tendo o duplo ácido como extrator de Zn e

a

ade
agua

quente p_ara o B.

2,2,2, FATORES QUE AFETAM A D!SPON!Blt!DADE
2. 2. 2. 1. BORO
a) pH
Segundo vários autores,o pH foi tido como

o

Único fator a influenciar na disponibilidade do boro, sendo
que

à medida que este aumentava,diminuia a absorção

do

B

pelas plantas (NAFTEL, 193?; COOK & MILLAR, 1939;WOLF,1940;
GUPTA,1972; GUPTA & CUTCLIFFE,1972; BARTLETTE & PICARELLI ,
1973),entretanto,BRASIL SOBRINHO (1965) não verificou corre
lação significativa entre o boro solúvel e o pH do solo, em
solos pertencentes aos Grandes Grupos do Estado de são

Pau

lo e obteve correlação significativa e positiva• entre esses
dois parâmetros quando se testou solos pertencentes a

alg�

mas séries do município de Piracicaba (SP}.
BINGHAM et alii (1971) relatam que a

adsor

çao de B varia relativamente pouco quando o pH varia de 5,0
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a 7,0, o mesmo sendo relatado por SCHALSCHA et alii (1973).
WOLF (1940) observou que no pH acima de 7,0 a cultura do ra

banete apresentava deficiência do elemento, sendo esta defi
ciência acentuada quando o pH aumentava.

OLSON

&

BERGER

(1946) explicam que o processo de fixação e liberação do

é reversível pois ocorria fixação quando havia

B

aplicação

hidróxido de cálcio e liberação com a aplicação

de

de

ácido

clorídrico. KUBOTA et alii (1948) relatam que essa ad sorção
ajuda a conservar o boro no solo contra a lixiviação, sendo
portanto,um fator benéfico. OKAZAKI & CHAO (1968/ ., constata
ram que a adsorção do B aumentava com a elevação do pH, sendo
este aumento mais pronunciado quando se usou hidróxido

de

Ca ao invés de hidróxido de Na, sugerindo que nao apenas

o

pB estava influenciando esta adsorção.

b) Matéria Orgânic�
S�gundo BERGER & TRUOG (1945� solos com alto
teor de matéria orgânica são normalmente ricos em B disponi
vel 2 enquanto solos com baixo teor de matéria orgânica
relativamente pobres em B disponível.

sao

O teor crítico de ma

téria orgânica parece estar em torno de 2%, sendo

que

o

teor de carbonato de cálcio também influencia a disponibi
lidade do elemento, diminuindo-a.
Para BERGEi & TRUOG (1945); BERGER (1949)

;
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PAGE & PADEN (1964), BRASIL SOBRINHO (1965); GUPTA (1968) e
HOROWITZ & DANTAS (1973) ,foi obtida estreita

correlação eg

tre o teor de matéria orgânica e teor de B disponivel ,entr�
tanto,ZYRIN & ZBORISHCHVK (1975),observaram correlações não

consistentes de B total e solúvel com_ o conteú�o de

húmus

do solo.

e) Textura e Lixiviaçio

OLSON & BERGER (19 4 6) relatam que o teor

de

B disponível é maior nas fraçÕ2s argila, que no limo e este maior quera
areia, ou seja, há

muito

menos B na fração areia, sendo que a fixação

ocorre em maior intensidade na fração limo.
a'lii (1948)

e

Para KUBOTA et

WILSON et alii (1951) . a lixiviação é

tante rápida em solos arenosos.

bas

WEAR & PATTERSON (1962) ve

rificaram que a textura do solo e o pH influenciam na dispo
nibilidade do B e MILJKNOVIC et alii (1966) relatam

que

a

correlação existente entre o teor de B e a textura pode ser
função do teor de matéria orgânica.

Para GUPTA (1968),

teor de B total e B solúvel em água quente foi menor

o

em so

los de textura grossa e maior em solos de textura fina.

Su

gere que as partículas de argila adsorvem o B, o mesmo

nao

ocorrendo com a areia , ficando o B suscetível à lixiviação.
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d) Compostos de Fe e Af

SIMS & BINGHAM (196?) relatam que o Fe e

sao responsáveis pela retenção de B, pois a
livre de'Fe e

At

montmorilonita

teve baixa retenção e a caulinita e

culita com Fe e Af

apresentaram alta retenção.

CHER et alii (1967), o

Al

Para

vermi
HAT

Af(OH)3 adsorve quantidades relativ�

·mente grandes de B e,segundo SIMS & BINGHAM (1968),os

óxi

dos de Fe e Af , são os principais constituintes

do

que adsorvem B, embora esta quantipade adsorvida

diminuía

solo

com o envelhecimento desses compostos.RHOADES et alii(19?0)
citam que os três principais sítios de adsorção no solo são:
hidróxido de Fe ou Al

recobrindo ou associado com minerais

de argila; óxido de Fe ou U

no solo;

minerais de

argila

tipo micãceo, embora todos os minerais de argila apresentem
alguma capacidade de retenção.

e) Clima

A umidade do solo afeta a disponibilidade de
B mais que qualquer elemento (GVPTA, 1979b). Para

MORTVEDT

& OSBORN (1965) a movimentação do boro a partir dos

gran�
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los de fertilizantes aumentou com o gradiente de
çao e com o conteúdo de

agua

concentra

do solo. A umidade do

solo

em e xcesso pode provocar deficiência do elemento devido

�

li xiviação, principalmente em solos de te xtura grosseira.P�
ra TISDALE et alii (1985), em condições de seca há

redução

no teor ,de boro disponível, devido à não liberação do

ele

mento da matéria orgânica, ocorrendo também

umi

dade

com pouca

uma diminuição do transporte de boro para a

superfi

cie de absorção radicular.

2,2,2,2. ZINCO

BOAWN et alii (1960) citam o efeito do pH na
disponibilidade do Zn, onde o sulfato de amônio tem relação
oposta

à do nitrato de cálcio,que diminui a disponibilidade

devido ao aumento de pH. BRASIL SOBRINHO (1966) relata

que

a retenção do elemento varia com o tipo de solo, e que

na

maioria dos solos estudados o Zn permaneceu nos primeiros 5
cm.

MALAVOLTA et alii (1974) citam que os fatores que

trolam a disponibilidade do Zn são:

con

pH, fixação pelos mine

rais de argila e precipitação pelo fosfato.

Com relação ao

pH,a disponibilidade é maior em pH abaixo de 5,5, sendo
nima na faixa entre 5,5 a 7,0, a partir da qual se verifica

a

mí

for-
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maçao de zincato de cálcio insolúvel.

Na fixação pelos

mi

nerais de argila o Zn pode deslocar o Mg ocupando o seu

lu

gar, tornando-se neste cas� de difícil aproveitamento pelas
plantas.

Na precipitação pelo iÔnio fosfato

ocorre a

for

mação de fosfato de zinco insolúvel, o que faz com que haja
diminuição na disponibilidade do elemento.
et alii

(1979)

BRASIL SOBRINHO

citam a reação do solo e percentagem de

maté

ria orgânica, atividade microrgânica, percentagem de

fosfa

tos e capacidade de troca catiônica, como os principais
tores que controlam a disponibilidade do elemento.
fatores tais como:

Outros

baixas temperaturas associadas a

exces

so de umidade e sistematização do solo para irrigação
inundação
(LOPES,

podem levar a problemas de deficiência

fa

por

de zinco

1984).

2.3. ESTABELECIMENTO DE NfVEfS CRÍTICOS

Segundo MACY

(1936)

a suficiência de um

triente é função da sua concentração na planta, sendo

nu
que

o conceito central é a percentagem �rítica de cada nutrien
te em cada espécie, acima da qual vem a ser o

consumo

de

luxo e abaixo da qual vem a ser uma adaptação à pobreza,que
é proporcional à deficiência até que o mínimo seja

alcanç�
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do; este é o conceito usado no estabelecimento da
gem crítica.

percent�

Deste modo; ANDREW (1960) estimou o nível cri

tico como aquela percentagem do elemento na planta que
porcionou a máxima produção de matéria seca.

prQ

Também ANDREW

& ROBINS (1969a) descrevem como valor crítico aquele corres
pondente ao ponto de máxima curvatura, ou podendo ser
lhido um ponto arbitrário, ou seja, aquele que
90 ou 95% da produção máxima.

esco

proporcione

Entretanto, esses autores ve

rificaram que para o caso do fósforo a diferença para
espécie não diferiu de mais de 0,02%.
BINS (1969b)

e ANDREW & ROBINS (1971)

ceito de nível crítico
JONES Jr.

Também ANDREW

cada
&

RO

utilizaram este con

em seus trabalhos.
(1967) .,

como teores deficientes ,

aqueles obtidos em plantas produzindo menos que 80% da

prQ

dução máxima, teores baixos aqueles para produções de 80
90% do máximo e teores suficientes para 90 a 100% do
mo.

Este é o critério utilizado para %N em folha de

a

máxi
milho

pelo Programa de Análises de Plantas do Estado de Ohio(EUA).
MAR�IN & MATOCHA (1973) citam a

percentagem

crítica como aquela que permite 90% da produção máxima.
GERIA (1976) cita como teores deficientes aqueles

FA

obtidos

em plantas que produziram menos que 80% da produção máxima,
sendo os teores críticos e adequados
J O N E S J r• •

( 1 9 6 7) •

os mesmos citados por
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2. 4. 1 NTERAÇÃO
2.4.1. BORO VERSUS CÁLCIO E/OU MAGNÉSIO

Na maioria dos trabalhos sao relatados que _o
Ca ou Mg exercem um efeito antagônico em relação ·ao

B,

ou

seja, à medida que se aumenta a concentração do macronutrieg
te, há decréscimo na concentração do B.

Deste modo,

WOLF

(1940) verificou que o M� exerceu um maior efeito na redução

do B em plantas de rabanete, quando comparado ao efeito

do

Ca, K ou Na, embora tenha havido pouca diferença quando

se

comparou o efeito do Mg com o efeito do Ca.
JONES & SCARSETH (1944) relatam que as

plag

tas têm um comportamento diferente quanto a absorção do Ca e
B, dependendo da disponibilidade no solo ..

Citam que as pla�

tas só terão um desenvolvimento normal se existir um
brio na absorção desses elementos.

equili

Desta maneira, em

ácidos, onde normalmente há pouca quantidade de Ca, as
tas terão uma maior tolerância à deficiência de B,
ocasionar injúrias às plantas, mesmo com a adição de
nas quantidades de B.

solos
plag

podendo
pequ�

Por outro lado, em solos onde há apr�

ciáveis quantidades de Ca, as plantas passam a necessitar de
uma maior quantidade do micronutriente, podendo este
administrado em maiores proporçoes, quando comparado aos
los ácidos, sem

ser
so

que haja problemas de toxi�ez nas plantas.
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REEVE & SHIVE (1944) testaram 5 doses de

(0,001; 0,01; 0,5; 5,0 e 10,0 ppm) e 6 doses de Ca

B

(5,0;

10,0; 50,0; 100,0; 250,0 e 500 ppm), verificando que

o

Ca

e o K são muito similares em sua capacidade de-acentuar

os

sintomas de deficiência de B com o aumento da
desses macronutrientes, no substrato.

concentração

A toxidez de B,

em

altos níveis do elemento, diminui drasticamente com o aumen
to da concentração de Ca.

macronu-

A concentração deste

-triente nos tecidos da planta é determinado pela sua concen
tração no substrato e parece ser independente da concentra
ção de B.

BRENNAN & SHIVE (1948) �ambém testaram doses

de

B (0,001; 0,10; 0,25 e 0,5 ppm) e de Ca (50,0; 100,0; 250,0
e 500,0 ppm).

Observaram que o tecido foliar das

de tomate deficientes em B

tinham uma relação

plantas

extremamen

te alta de Ca/B, ou seja, da ordem de 1.000 a 2.380.

Por

outro lado, em relações entre 30 a 114 as plantas mostravam
sintomas de toxidez de B.

Em qualquer nível de B

ção Ca/B nos tecidos aumentou abruptamente com

o

a

rela
aumento

da concentração de Ca no substrato.
ECK & CAMPBELL (1962) verificaram que a cala
gem diminuía a absorção de B quando a reserva de B no
era alta.
de Ca

solo

Os autores atribuem este efeito ao alto conteúdo

existente nestas condições.

TANAKA (1967)

que a absorção de B por plantas de rabanete foi

reporta
reduzid�

quando o conteúdo de Ca no meio foi aumentado. FOX (1968)ob
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servou,ern trabalho com o algodoeiro e alfafa,que em pH
vado e em altas concentrações de Ca
plantas foi reduzida a 50%.

a absorção de B

GUPTA (19?2)

cita

ele
pelas

a

rela

çao Ca/B igual a 180, no tecido foliar, corno a.relacionada
com a máxima produção de grãos de cevada.

Relações

Ca/B

de 10 a 45 estão associadas a problemas de toxide'z de B
relação de 540 associada a deficiência.BEAUCHAMP &

e

HUSSAIN

(19?4) relatam que o aumento da concentração de Ca nos teci

_dos de plantas de nabo

aumentava a incidência da pinta pr�

ta, estando esta associada a problemas de deficiência de B.
GUPTA & MacLEOD (19??) testaram fontes de Ca

e Mg para verificar o efeito na absorção de B
de nabo.

em

plantas

Observaram que na ausência de aplicação de B, n as

raizes e parte aérea das plantas, dos tratamentos que

rece

berarn Ca e Mg corno carbonato, houve maior incidência da pi�
ta preta, quando comparado as raízes
receberam Ca e Mg corno sulfato.

dos tratamentos

que

A concentração de B no

te

cido foliar variou com a fonte, sendo maior onde se usou
sulfato, quando em comparação com o carbonato.

o

Neste caso,

parece que o Ca ou Mg não surtiram efeito na absorção do mi
cronutriente, sendo esta função do pH do solo.GUPTA (1979b)
citando vários autores, relata que a relação Ca/B no
do foliar

tem sido considerada como indicadora do

teci
estado

nutricional do B, sendo que relação sup erior a 1370 em ceva
da e superior a 3300 em nabo

pode ser considerado corno pro
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blema de deficiência em B.

Para a cultura do.fumo a

rela

ção entre deficiência e Ótima estava dentro do intervalo de
1200 a 1500.

Uma alta relação indica deficiência de B, prQ

vavelmente relacionada com altas concentrações.de Ca no

te

cido foliar.
Por outro lado, BOWEN (1981) relata
uma interação sinergística entre o Ca e B e uma

existir

interáção

antagônica entre o Mg e o B, na absorção pela

cana-de-aç�

car.

2,4,2. ZINCO VERSUS CÁLCIO E/OU MAGNÉSIO

CHAUDHRY & LONERAGAN (1972), trabalhando

com

plantas de trigo, verificaram que a absorção de Zn foi

bem

maior quando se comparou o tratamento que recebeu 5 µi•i
de
Zn 2+,e sem a ad'içao
- de Ca ou Mg, com os tratamentos que re
Ficou evidente que a preceberam 250 µM Ca 2+ ou de Mg.
sença

de

nutriente.

Ca

ou

Mg

diminuía

a

abso�ção

do micro

RASHID et alii (1976) , com a cultura do arroz ,

verificaram que a absorção de Zn diminuía quando se

aumen

tava a concentração de Ca de 0,5 mM para 5 mM, em ambos
mecanismos, ou seja, quando a concentração de Zn no
·era. baixa ou quaJo

altá.

Com

o

os
solo

aumento
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na concentração de Mg

houve inibição na absorção de Zn

la cultura, sendo esta inibição não competitiva. para
xas concentrações de Zn e competitiva para altas
ções de Zn no solo.

p�
bai

concentra

PRIMAVESI l1981) cita que para nao

ha

ver prejuízo na interação Ca-Zn, quando se aumenta a concen
tração de Ca há a necessidade de se aumentar também a

con

centração do micronutriente.
Por outro lado, SMITH et alii (1954)verific�
raro que com o aumento das doses de Mg, o transporte do

Zn

das raízes para a parte aérea era favorecido, em plantas cí
tricas.

BOWEN (1981) relata existir urna interação sinergí�

tica na absorção de Ca e Zn pela cultura da cana-de-açúcar,
o mesmo valendo para a interação Mg-Zn.
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3. MATERIAL E M!TODOS

O presente trabalho foi conduzido em um Latos
solo Vermelho-Escuro, textura argilosa (Acrustox)

original

mente recoberto por vegetação de cerrado e localizado no
nicípio de Selvíria (MS).
constam na Tabela 1.

As suas características

químicas

A cultura utilizada foi a soja

ne max (L.) Merrill) cv.

mu

(Gl y ci

'Paraná', cultivada em vasos

... de

plástico que receberam 4 litros de solo.
O solo foi retirado a uma profundidade de O a
50 cm, perfazendo uma quantidade de aproximadamente 1 tonela
da, levado para secar ao ar, homogeneizado e passado em
neira com abertura de 5 mm.

Após n.ova homogeneização

pe
foram

feitas três sub-divisões, em porções mais ou menos iguais. A
primeira porção não recebeu corretivo.

As segunda e

tercei

ra porçoes foram divididas em sub-porções de 4 litros, sendo
que para o solo referente à segunda porção

cada sub- porção

(4 litros) recebeu 1,72 g de CaO e 0,41 g de MgO ( equivaleg
te a 2,0 t/ha de calcário PRNT=l00%) e a denominação de dose
1 (um).

Para a terceira porção de solo

cada sub-porção

(4

litros) recebeu 2,76 g de CaO e 0,66 g de MgO (equivalente a
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Análises realizadas após a adubação básica e antes da semeadura, respectiva
mente para o solo que não recebeu corretivo, que recebeu a dose corresponde�
te a 2,0t de corretivo /ha e que recebeu a dose correspondente a 3,2 t de COE
retivo/ha(médias de -40 repetições). Para o B e Zn as análises se referem aos
tratamentos que não receberam os elementos (médias de 4 repetições).

Análise realizada imediatamente antes da aplicação de corretivo.

Obs. Metodologia descrita em RA1J & ZULLO (7977) exceto para o B (GUPTA, 1967 e GUPTA
(7979a) e para o Zn (LI NV S A Y & NO R V ELL, 1 9 7 8 ) .

O, 30

5,4

1

e

%

pH

Amostras

TABELA 1. Características químicas das amostras de solo utilizadas no experimento

O)

w
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3,2 t/ha de calcário PRNT= 100%) e a denominação de dose
(dois).

2

Estas doses foram calculadas para se atingir 70% de

saturação em bases (dose 1) e 100% de saturação em bases (do
se 2).

Cada sub-porção foi novamente homogeneizada em sacos

plásticos e colocadas nos vasos, os quais foram pesados
adicionado água destilada suficiente para se chegar
à capacidade de campo e novamente pesados.

-

a agua evaporada

e

próximo

A cada dois dias

foi reposta , permanecendo assim durante 30

dias.
Após esse período de incubação, o solo de
da vaso foi deixado secar ao ar, sendo novamente
em peneira de 5 mm de abertura, após o que

foram

ca

peneirado
adiciona

dos os nutrientes em quantidades conforme descrito em

MALA

aplicado

em

três parcelamentos, sendo um terço do total aplicado na

se

VOLTA (1980), exceto para o B e Zn.

O N foi

meadura (sulfato de amônio), um terço aos 25 dias (uréia)

e

o restante aos 50 dias (uréia) após a emergência.

K

Para o

(cloreto de potássio) fez-se também três parcelamentos

apl!

cando-se 50 ppm na semeadura e mais duas coberturas de 50ppm
cada, como para o N. Para os outros elementos
das seguintes fontes:

utilizou-se

P (fosfato monocálcico), Cu e Mn (sul

fato), Fe (Fe-EDTA) e Mo(molibdato).

Para o B aplicou-se d2

ses de O; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 ppm do elemento (H3Bo3) e para
o Zn doses de O; 1, O; 2, O; 3, O e 4, O ppm do elemento· (ZnSO 4.

7H2o), em solução.

Todos os reagentes foram do tipo p.a.
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'As doses de B e de Zn constituíram dois
rimentos, sendo que

cada

um

constou

de

de B ou de Zn ,em três doses de corretivo.

cinco
Cada

exp�
doses

tratamento

foi repetido quatro vezes e distribuídos ao acaso , perfaze�
do,deste modo, 60 vasos por experimento.
Após a aplicação das soluções , em cada vaso ,
foi feita a homogeneização do solo e adicionou-se água desti
lada suficiente para se chegar a 70% da capacidade de campo.
Semeou-se seis sementes de soja em cada vaso a uma

profund!

dade de aproxi�adamente 2 cm e os vasos foram levados
pesagem.

para

Após doze dias da semeadura foi feito o desbaste ,

deixando-se três plântulas por vaso.
As regas foram feitas regularmente duas vezes
ao dia,para que a água evaporada e/ou transpirada fosse

re

posta , procurando-se manter a umidade a 70% da capacidade de
campo.

No primeiro mês após a emergência

os vasos foram re

tirados da casa-de�vegetação, durante o dia,e recolocados

a

noite , para evitar o estiolamento verificado em experimentos
anteriores.

Não houve necessidade de se fazer controle

fi

tossanitário.
o experimento foi iniciado em agosto de 1985,
tendo a cultura um ciclo de cem dias, no
coletou - se

a

parte

final

do

qtie

aérea , separando-se as partes das

plantas em caules + ramos, folhas e vagens, sendo estas sep�

41.
radas posteriormente em cascas e graos.

As folhas

tes foram coletadas ao longo do experimento e

senescen

acondicionadas

em sacos de papel, previamente identificadas, assim como fo
ram acondicionadas todas as partes das plantas, separadamen
Após secas em estuda a 60-7o 0 c, até peso constante,

as

diversas partes foram pesadas e misturadas, de tal forma

a

ficarem apenas os graos e a parte aérea menos os grãos.

O

te.

preparo das amostras e as análises químicas do material vege
tal foram feitos conforme descrito em BATAGLIA et aZii (1983).
Para as análises estatísticas fez-se uso do delineamento in
teiramente casualizado, para s� verificar o efeito das doses
de B ou de Zn,

seguido da análise de regressão. Quando

se

fez necessário verificar o efeito das doses do corretivo, uti
lizou-se do esquema em parcela subdividida; conforme

descri

tos em GOMES (1985).

O estabelecimento dos níveis adequados
obtidos através da derivada primeira da

equaçao

e os níveis críticos obtidos para uma produção

prod�ção máxima.

foram

quadrática

de

90%

da

42.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
�.l. EXPERIMENTO OE BORO
4.1.l.-MATERIA SECA DA PARTE AfREA E GRÃOS

das

Na Figura 1 estão ilustrados os efeitos
doses de B

sobre a produção de matéria seca da parte aérea

da soja, cultivada em três condições de acidez.Verificou-s�
nos tratamentos que não receberam
que

receberam

a

corretivo

e

dose 1, um efeito quadrático das

nos
doses

de B sobre o parâmetro analisado, com o ponto de máximo sen
do atingido mediante a aplicação de 0,37 e 0,33 ppm de

B ,

respectivamente para os tratamentos que não receberam corre
Entretanto, para os

tra

tamentos que receberam a dose 2 do corretivo, os dados

so

tivo e os que receberam a dose 1.

bre a produção de matéria seca da parte aérea nao se ajusta
raro a nenhuma função matemática, em relação às doses de B.
Para�a produção de graos

verificou-se a �es

ma tendência, ou seja, os dados se ajustaram a uma
quadrática em relação às doses de B, nos tratamentos

função
que

não receberam corretivo e nos que receberam-a dose 1. A pr2
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1?-J:GURA 1. Efeito das doses de B na produção de matéria seca

da parte aerea, nos tratamentos q_ue nao receberam corretivo
(A) ' que receberam a dose 1 (B) e que receberam a dose 2 (C).
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dução máxima foi obtida com a aplicação de 0,42 e 0,36

ppm

de B, onde o cultivo se fez sem a aplicação de corretivo
com a dose 1, respectivamente.
ceberam a dose 2 do corretivo
graos

Para os tratamentos
os dados de

que re

produção

nao se ajustaram a nenhuma função matemática.

gura 2

e
de

Na Fi

estão ilustrados os efeitos das doses de B sobre

a

produção de grãos, nas três condições de acidez.
A resposta da cultura à aplicação de B se de
ve provavelmente à bai}(cl disponibilidade do elemento no

so

lo, ou seja, 0,20 ppm do elemento no solo, quando ainda com
a fertilidade natural, nível este próximo ou abaixo do

con

siderado crítico (0,1-0,7 ppm), estipulado por vários

auto

res, tais como:

· &

MITCHELL (1965); BRADFORD (1966); COK

KAMPRATH (19(2); CARTWRIGHT (1983) e MALAVOLTA (1987).

Por outro lado, a nao resposta da cultura
aplicação de B, nos tratamentos que receberam a dose

2

de

corretivo , deve-se talvez, a um maior desenvolvimento
sis�ema radicular, já que nesses tratamentos houve

a
do

maior

quantidade de B na matéria seca da parte aérea (Tabela 2) ,
sem,entretanto, ter havido aumento na disponibilidade do
lemento com a aplicação do corretivo {Tabela 3).

Pode

e
taro

bém ter ocorrido uma .maior absorção e/ou transporte de B do
sistema radicular para a parte aérea, influenciados

dire

ta ou indiretamente pela aplicação da maior dose do correti
vo.

Deste modo, JONES & SCARSETH (1944) relatam

que

as
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FIGURA 2. Efeito das doses _de B na produção de graos, nos tra
tamentos que nao receberam corretivo (A), que receberam a do
se 1 (B) e que receberam a dose 2 (C).
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TABELA 2. Análise de variância da quantidade de boro na matéria seca da parte aérea (µg), nas três

condi

ções de acidez.

Causas de variação

G.L.

Q.M.

Corretivo

2

1. 211.778,9500

Resíduo

9

30.932,3667

Médias

B dentro da dose 0 1

4

1494,25

b

B dentro da dose 1

4

1630,60

b

B dentro da dose 2

4

1972,10 a

D.M.S. (%)
c.v. (%)

**

10,35

significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo tes
te F.

1

155,34

doses do corretivo

4 7.
TABELA 3.

Análise de variância para a concentração de B no
solo (ppm), nas t rês condições de a cidez.

Causas de variação

G.L.

Q.M.

Corretivo

2

0,0018n .s.

Resíduo

9

0,0019

Médias

Boro dentro da dose 0 1

4

0,38a

Boro dentro da dose 1

4

0,40a

Boro dentro da dose 2

4

0,38a

D.M.S.

C. V.
n .s.

(%)

(%)

5,10

nao significativo ao nível de 5% de probabilidade p�
lo teste F.

1 ·

0,04

doses do corretivo
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plantas só se desenvolvem normalmente quando há um
brio na entrada de Ca e B na planta, sendo que
ideal de Ca e B

para a soja era de 500/1.

a

equilí
relação

BOWEN (1981) ve

rificou existir um efeito sinergístico na absorção entre
Ca e o B, e antagônico entre o Mg e o B.

Entretanto,

trabalhos que mostram que o Ca acentua os sintomas
ciência de B, como os de

HUSSAIN ( 1 9 7 4 ) .

REEVE & SHIVE (1944)

há

de defi

BEAUCHAMP &

-

Na literatura sao encontrados traqalhos
mostram efeito positivo das doses de B
mento da cultura, tais como os de:'

sobre o

GOEPFERT

o

que

desenvolvi
KUSSOfi

&

(1971), embora tais autores tenham verificado efeito depre�

sivo na produção com a omissão do elemento, em apenas

um

dos oito solos estudados; GALEÃO et alii (1984 ) verificaram
efeito do elemento na produção de matéria seca, em cinco so
los dos dez estudados e

SANTOS et alii (1980)

observaram

resposta ao B, com os dados de produção se ajustando a
função quadrática, tanto quando o cultivo se fez em

uma
solo

com fertilidade natural, como em fertilidade corrigida, apli
cando o elemento diretamente na semente.

Por outro lado,há

trabalhos em que não foi verificado efeito do elemento,tais
como os de:

MASCARENHAS et alii (1967), em Latossolo

com vegetação de cerrado,

GOEPFERT & KUSSOW (1971), em

te dos oito solos estudados, BRITTO et alii (1971) em

Roxo
se
expe

rimento usando a técnica de diagnose por subtração,BAUMGART

49.
NER et alii (1974), em solos de Pindamonhangaba (SP),BUZETTI
et alii (1982)
testando uma

e BUZETTI & NAKAGAWA (1983), em experimento
mistura de micron utrientes e a omissão

vid ual de cada um.

indi

Também LANTMANN et alii (1985a)não veri

ficaram efeito do B

aplicado às sementes , quando o cultivo

foi realizado em solos de Campo Mourão (PR) e
na produção em sol os de Londrina (PR), e

dimin uição

ANGHINONI et alii

(1976) verificaram efeito negativo com a aplicação das

do

_ ses de B, na produção da - c ultura. Isto sugere que a resposta da
cultura a aplicação do elemento deve-se a sua disponibilidade no solo

e a produtividade da cultura, dentre outros fatores.

4.1.2. CONCENTRAÇÃO DE B NA MAT�RIA SECA DA PARTE �REA
E NOS GRÃOS

Na Figura 3 estão apresentados
das doses de B

os

efeitos

sobre a concentração do elemento na matéria

seca da parte aérea, nas três condições de acidez.

Verifi

ca-se que os dados se ajustaram a uma f unção linear,
coeficientes lineares de 21,625;

28,0

e

respeS:

32,125,

tivamente para os tratamentos que não receberam

com

corretivo e

para os que receberam as doses 1 e 2 do corretivo.
Para a concentração de B nos grãos os dados tam
bérn se ajustaram a uma .função linear, sendo os coeficientes
res de 10,5;

4, 625

e

6;25

para os tratamentos

que

linea
nao
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FIGURA 3. Efeito das doses de B na concentração do elemento
�
na matéria seca da parte aerea, nos tratamentos que nao re
ceberam corretivo (A) , que receberam a dose 1 (B) e:que re
ceberar:-. 2. c'.ose � (e) •
")
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receberam corretivo e para os que receberam as doses 1 e 2 do
corretivo (Figura 4) . O fato de os coeficientes lineares

se

rem maiores na matéria seca da parte aérea, indica que

hou

ve menor acúr"ulo nos grãos, quando comparado às outras

PªE

tes da planta, como um todo.

No presente trabalho os teores de B variaram
de 4 7,5 a 84,5 ppm na matéria seca da parte aérea, e
a 44 ppm nos grãos, independentemente dos níveis
çao.

Com o cv. 'Santa Rosa',

de 34

de corre

BATAGLIA & MASCARENHAS(1977)

observaram uma concentração de 24,2 ppm de B nos grãos.

MA

LAVOLTA et alii (1980), utilizando.os cultivares 'Santa

Ro

sa' e 'UFV-1 1

,

em solução nutritiva, verificaram

concentra

ções de 13; 59 e 15 ppm de B para 'Santa Rosa' e 9; 38 e 27
ppm para 'UFV-1', respectivamente para caule + ramos,folhas
e vagens.

TOUCHTON et alii (1980) também observaram

pouca

variação na concentração do elemento nos grãos, em três

lo

cais dos quatro testados, variando de 35 a 40, 30 a 44

e

30 a 37 ppm, nos três locais e 24 a 45 ppm no outro;

concor

dando com os dados aqui obtidos.

4.1.3. BORO NO SOLO

Os efeitos das doses de B sobre a

concentra
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çao do elemento no solo (amostras retiradas apos a adubação e· an""'.
tes da semeadura), estão ilus trados na F;_gura 5, para os três níveis de
correçao. Verifica-se

um

efeito linear crescente da ordem de 0,42 ppm

de B no solo a cada ppm aplicado, nos tratamentos que não receberam ca
lagem · e de O,4 9 e O,41 ppm, para os tratamentos

que

receberam as doses 1

e 2 do corretivo. BARTLETT & PICARELLI (1973) também

verifica

ram aumento na concen t ração do elemento no solo com a

apli

caçao de O; 3 e 12 ppm e em quatro níveis de calagem ,

RI

BEIRO & TUCUNANGO SARABIA (1984), em cinco Latossolos

do

Triângulo Mineiro após três cultives consecutivos com

sor

go, verif icaram aumento de 0,50 ppm na concentração do

ele

mento no solo a cada ppm adicionado, quando se usou a
quente como extrator.

Neste caso, a recuperação do

água
elemen

to do solo pelo extrator foi maior que a encontrada no
sente trabalho, além do que a extração foi feita
três cultives.

apos

Isto provavelmente seja devido aos

pr�
os

fatores

ligados ao solo, tal · como o pH, o qual influenc ia na d ispo
nibilidade do elemento, como citam

NAFTEL (1937);COOK & MIL

LAR-(1939);WOL? (J940);GUPTA & CUTCLIFFE (1972);GUPTA(l972)
e BARTLETTE & PICARELLI (1973). A textura do solo também i.n
fluencia na fixação do B, sendo que na fração limo

ocorre

muito maior fixação que na fração areia (OLSON & BERGER
1946).

Também WEAR & PATERSON (1962) veri.ficaram que a tex

tura do solo e o pH influenc iam na disponibilidade do
mento.

.,

GUPTA (1968) sugere

que as partí culas

de

ele

argila
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adsorvem o B, o mesmo nao ocorrendo com a areia.

Para SIMS

& BINGHAM (196? J o Fe e .Al sao os responsáveis pela

reten

ção de B.

HATCHER et aZii (196?) relatam que o Al(OH)3
sorve quantidades relativamente grandes de B. RHOADES

ad
et

aZii (19?0) citam que os três principais sítios de adsorção
no solo são:

hidróxido de Fe ou Al recobrindo ou associado

com minerais de argila, óxido de Fe ou Al

livres no solo ,

minerais de argila tipo micáceo, embora todos os

minerais

de argila apresentem alguma capacidade de retenção.

Deste

modo, sugere-se que um ou mais desses fatore� estão

parti

cipando mais ativamente do processo de fixação do Brio solo
do presente trabalho, que no solo estudado por

RIBEIRO

&

TUCUNANGO SARABIA (1984).

4,1.4,

NÍVEIS CRÍTICOS E ADEQUADOS DE B NO SOLO

Na Figura 6

estão representados os

efeitos

da concentração de B no solo sobre a produção de matéria se
ca da parte aérea.

Relacionando-se estes doi.s

parâmetros

verifica-se que o nivel crítico do elemento no solo, ou
ja, a concentração de B no solo relacionada com 90%

se

da prQ

dução máxima de matéria seca da parte aérea foi de 0,18 ppm
e 0,11 ppm, respectivamente para os tratamentos que nao
ceberam corretivo, ou que receberam q dose 1.

As

re

concentra
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FIGURA 6. Relação entre a concentração de B no solo e a prod�
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57.
çoes relacionadas com a máxima produção de matéria seca
parte aérea foram de 0,3� e 0,38 ppm de B. Não

se

da

determi

nou os níveis críticos e adequados para os tratamentos

que

receberam a dose 2 do corretivo, pois nestas condições

nao

se detectou efeito do B.
Para a produção de graos {Fi gura 7)

os

veis críticos observados foram de 0,23 e 0,19 ppm de
tratamentos que não receberam o.corretivo e os
raro a dose 1, respectivamente.

que

ni

B n9s
recebe

A concentração que

propoE_

cionou as máximas produções de graos foi de 0,39 ppm de
tanto para a dose O como para a dose 1 do corretivo.
para a produção de matéria seca da parte aérea, a

B,

Como

produção

de grãos não foi afetada pelo B, quando se fez uso da

dose

2 do corretivo.
Os níveis críticos para os

dois

analisados e nas duas doses do corretivo (O e 1)

parâmetros
variaram

de 0,11 a 0,23 ppm de B, níveis estes abaixo do

citado por

MITCHELL (1965), o qual cita como nível crítico

apro ximad�

mente

0,5 ppm de B (água quente), também citado por

FORD (1966).

GOEPFERT (1970) cita que o ponto crítico

solo abai xo do qual pode ocorrer deficiência de
0,72 Kg/ha do elemento (água quente).

B

BRAD
no
de

COX & KAMPRATH (1972)

citam que o nível crítico de B está na faixa de 0,1 a 0,7 pprn,
quando e xtraido com água quente. GUPTA & STEWART (1975)

ci
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FIGURA 7. Relação entre a concentração de B no solo e a pro
d��ão de graos, nos tratamentos que nao receberam
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(C) .

59.
tan0,35 ppm como nível crítico, utilizando o acetato de amo
nio como extrator.

CART.WRIGHT et aZii ( 1983)

citam O, 7 ppm

de B, solúvel em água quente� como nível crítico. Tais níveis
citados na literatura estão um pouco acima do verificado no trabalho
e.'":\

estudo, o que se deve provavelmente ao ti]?'.) de cultura e às

ções de clima e solo. Por outro lado,

MALA.VOLTA (1987}

condi

relata que a co�

centração de B inferior a O, 1 pµ:n (água quente) é tida cano baixa.

4.1.5. NÍVEIS CRÍTICOS E ADEQUADOS DE B NA PLANTA

Na Figura 8

procurou-se relacionar

a

centração de B na planta com a produção de matéria seca
parte aerea.

Confrontando-se estes dois parâmetros

con
da

verifi

ca-se que o nível crítico encontrado na matéria seca da PªE
te aérea foi de 56 e 42 ppm de B, para os tratamentos

que

nao receberam corretivo e que receberam a dose 1 do correti
vo.

� máxima produção.de matéria seca foi obtida

quando a

concentração interna do elemento estava em 66 e 58 ppm,

p�

ra as doses O e 1 do corretivo, respectivamente.
Para a produção de graos (Figura 9) os

ni

veis críticos foram de 36 e 34 ppm e os níveis adequados de
40 e 37 ppm de B, respectivamente para os tratamentos

que

e que receberam a dose 1 do corretivo.

Não

não receberam
se estimou

os níveis críticos e adequados para os tratamen

tos ·que receberam a dose 2 do corr�tivo, já que nesta condi
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FIGURA 8. Relação entre a concentração de B na matéria se
ca da parte aérea e sua produção, nos tratamentos que não
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62.

çao nao houve efeito do B nestes parâmetros analisados.
A comparaçao com outros trabalhos fica

difi

cultada,já que na quase totalidade dos trabalhos examinados
as folhas é que sao avaliadas, e não a matéria seca da parte
~
aerea ou os graos. Deste modo, OHLROGGE (1963) cita como
teor normal na planta o intervalo de 20 a 100 ppm

e

a 20 como a zona de transição entre a

e adequa

da.

deficiente

de 16

OHLROGGE & KAMPRATH (1968) citam como nível baixo

11 a 20 ppm, 21 a 55 ppm como adequado e 56 a 80 ppm

de
como

alto, sendo neste caso avaliadas as folhas trifoliadas,
cém maduras e no estágio final do florescimento.

Também

SMALL JR. & OHLROGGE (1973) citam teores de 21 a 55 ppm
B como a faixa de suficiência, para as

folhas

totalmente desenvolvidas e sem o pecíolo.

re
de

trifoliadas

MALAVOLTA (1978)

cita como nível baixo o intervalo que vai de 11 a 20 ppm,su
ficiente de 21 a 55, alto de 56 a 80 ppm e excessivo o sup�
rior a 80 ppm de B.

TRANI et alii (1983) citam o teor mini

mo de B como 20 ppm, para a terceira folha com pecíolo

na

époc·a do florescimento.

4,2. EXPERIMENTO DE ZINCO
4.2,1. MATIRIA SECA DA PARTE AÉREA E GRÃOS
Na Figura 10 estão ilustrados os efeitos das
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64.

doses de Zn

na produção de matéria seca da parte aérea,nàs

três condições de acidez.

Verifica-se que as doses de

Zn

surtiram efeito apenas nos tratamentos que receberam

corre

tivo.

anali

Para esses tratamentos os dados do parâmetro

sado .se ajustaram a uma função quadrática, em relação

as

doses de Zn, sendo o ponto de máxima produção obtido com

a

aplicação de 2,0 e 2,2 ppm de Zn, respectivamente para

os

tratamentos que receberam as doses 1 e 2 do corretivo.

En

-

~

tretanto, nos tratamentos em que a correçao nao foi
da

realiza·

os dados não se ajustaram a nenhuma função matemática.
Com relação à produção de graos, observou-se

o mesmo comportamento, com os dados se ajustando a uma

fun

çao quadrática, nos tratamentos que receberam corretivo,
nao se ajustando a nenhuma f unção
nao se fez uso do corretivo.

nos tratamentos

Os pontos de máxima

em

que

produção

de grãos foram obtidos com a aplicação de 1,9 e 2,3 ppm

de

Zn, para os tratamentos que receberam as doses 1 e 2 de cor
retivo, respectivamente.

A Figura 11 ilustra tais efeitos.

O fato de a cultura responder à aplicação
Zn deve-se

provavelmente à baixa disponibilidade do

to no solo, ou seja, 0,41 ppm de Zn, antes do solo
os tratamentos.

elemen
receber

Entretanto, para o tratamento que nao rece

beu o corretivo e nem a apl.icação de Zn

a

concentração do

elemento no solo permaneceu praticamente constante
ppm).

de

(O, 3 7

Para os tratamentos que receberam as doses 1 e 2

do

65.

..

·.

--r�·e;:§5

9,3

A

"º
"

8.7
C/1

11.4

t.:t

a::

8.l

1.8

7.5

o

1,0

Y • 10,0329

H8

2

2.0
ppm d• Zn

+ 1,0518X-0,2661X2

R • 0,9i t 1•1.)

�

4.0

B

'

11.4
:

3,0

11,0

� 10.6
CII

.�

a::

10.2

i,8
i.4

'·º

o

1,0

4,0

2.0
ppm de Zn

e

Y • 9,83 + 1,485 X - 0,325 X

13.0

2

2

R • 0,86 ( 1 •1.}

12,5
12.0
11,5
11,0
10.5
e>
10,0
9.5

s.o

o

�o

z.o
ppm d• Zn

3.0

◄.O

-

FIGURA 11. Efeito das doses de Zn na produção de graos, nos
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66.
corretivo e nao aplicação de Zn

a concentração do elemento

diminuiu sensivelmente, passando respectivamente para
e 0,27 ppm.

0,26

Esta concentração está abaixo do nível crítico

citado por vários autores, como COX & KAMPRATH (1972),

os

quais citam de 0,5 a 1,0 ppm como intervalo para tal nível.
LINDSAY & NORVELL (1978) citam o nível crítico para a cult�
ra do milho como 0,8 ppm e 0,6 ppm para a cultura do sorgo.
LOPEZ RITAS & LOPEZ MELIDAS (1978) relatam que solos

com

teores abaixo de 0,5 ppm podem apresentar problemas de defi
ciência,

sendo

bem

supridos

mais de 1,0 ppm do elemento.

aqueles

que

possuem

RITCHEY et aZii (1986) verifi

caram um nível crítico de 0,7 ppm de Zn para três

cultives

sucessivos com a cultura do milho; em todos esses trabalhos
foi usado o DTPA pH 7,3 como extrator,
no presente trabalho.

Isso

o mesmo

-·

sugere que a nao

elemento, embora ainda abaixo do nível crítico

utilizado

resposta

ao

citado

por

vários autores , deve-s·e provavelmente a sua maior disponib!
lidade nesses tratamentos que não receberam o corretivo,seg
do tal disponibilidade suficiente para atender
cias da cultura.

Ressalte-se também que neste

as
caso

exigêg
houve

menor desenvolvimento das plantas quando comparado aos

tra

tamentos que receberam o corretivo, conforme se verifica pe
la Tabela 4; entretanto a quantidade de Zn existente na

ma

téria seca da parte aérea não diferiu estatisticamente

en

tre os tratamentos que receberam as diferentes doses do cor

retivo {Tabela 5).

67.

TABELA�-

Análise de variância da quantidade de matéria se
ca produzida �g/vaso),

nas tr�s condiç6es

de

acidez.

Causas de Variação
Corretivo

Resíduo

G.L.

Q.M.

2

197,6432**

9

2,0288

Médias

Zn dentro da dose 0 1

22,89 b

Zn dentro da dose 1

28,42a

Zn dentro da dose 2

28,24a

D.M.S. (5%)

1,49

C.V.

2,40

(%)

** significativo ao nível de 1% de probabilidade
te F.
1

doses do corretivo.

pelo tes

68.
TABELA 5.

Análise de variância da quantidade de Z n existen
te na matéria ·seca da parte aérea (µg), nas três
condições de acidez.

Causas de variação
Corretivo
Resíduo

G.L.
2
9

Q.M.

Médias

184947, 3167 n.s.
45399,9500

Z n dentro da dose 0 1

1716,95a

Z n dentro da dose 1

1745,80a

Zn dentro da dose 2

1566,70a

D.M.S.

188,20

(5%)

5,68

c.v. (%)

n.s.
1

n ao

sign ificativo ao

pelo teste F.

doses do corretivo.

n ível

de 5% de probabilidade

69.

Outro fator que deve ser considerado

vem

a

ser a possibilidade de ter ocorrido um menor aproveitamento
do elemento nesses tratamentos que receberam o

corretivo ,

pois como citam RASHID et alii (1976), a absorção de Zn dimi
nui quando se aumenta a concentração de Ca ou Mg no substra
to.

Também BOWEN (1981) cita efeito semelhante nesta

raçao em relação ao Ca e também ao Mg.

inte

PRIMAVESI (1981), c�

mentando a relação entre o Ca e o Zn·, cita que quando se au
menta a concentração de Ca há necessidade de se aumentar

a

de Zn, para que não haja prejuízo nesta interação. CHAUDHRY

& LONERAGAN (1972) também verificaram redução

na absorção

de Zn, com o aumento na concentração de Ca e Mg.
Na literatura há vários trabalhos citando

a

resposta da cultura à aplicação do elemento, tais como

os

de: FREITAS et alii (1960),os quais verificaram efeito

do

Zn em um dos dois experimentos conduzidos em solos de campo
cerrado.

GOEPFERT & KUSSOW (1971) verificaram que

em um solo houve efeito depressivo na produção de

apenas
matéria

seca com a omissão de Zn,sendo que em outro o efeito

foi

contrário,sem entretanto ser detectado efeito nos outros
solos:estudados.

6

BRITTO et alii (1971tutilizando a técnica

da diagnose por subtração,verificaram que o tratamento

que

tinha o Cu substituindo o Zn foi o de menor produção, traba
lhando em solos sob vegetação de cerrado.

BUZETTI et alii

70.

(1982), em um experimento usando também a diagnose por
tração,

em

·Latossolo

Vermelho - escuro

sob

sub

veget_ê:

ção de cerrado, observaram uma diminuição na produção
graos, com a omissão do Zn ou do Mo.
GAWA (1983)

de

Também BUZETTI & NAKA

verificaram apenas uma tendência de diminuição

na produção de grãos no tratamento faltante em Zn, em

exp�

rimento conduzido em casa de vegetação, o mesmo não ocorre�
do no experimento conduzido em condições de campo. SILVA et
alii (1986),testando o efeito residual de micronutrientes
no teor foliar e na produção de grãos, concluiram que o
foi o único micronutriente a aumentar o rendimento em
anos consecutivos.

Zn
dois

SAMARÃO et alii (1986), utilizando a

va

riedade 'Doko', verificaram que os tratamentos que
cionaram menores produções de grãos foram a testemunha

e

os tratamentos menos o Zn, quando na ausência de calagem ou
com a aplicação de 6 t/ha de calcário.
Entretanto, MASCARENHAS et alii (1967)

tes

tando isoladamente os micronutrientes B, Cu, Fe, Mn, Mo
Zn, em Latossolo Roxo com vegetação de cerrado;

e

ANGHINONI

et alii (1976) cultivando a soja em Latcssolo Vermelho-Escu
ro em Passo Fundo (RS), MARTINS & BRAGA ·(1977) em cinco
los do Triângulo Mineiro quanto a altura de plantas,

so
peso

das raízes, peso da parte aérea e peso total das plantas ,
FREIRE & SARRVGE (1979) testando a interação fósforo x
co em três tipos de solos;

LANTMANN et aUi ( 1981)

em

zin
dois.
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experimentos, utili?ando os cv.

1

Par.anã I

e

I

Santa

Rosa 1 ,.

e quatro doses de Zn (O; 8; 16 e 24 Kg/ha) em relação a pr�
dução de graos, e em outro e xperimento utilizando o
raná 1

e

doses de O; 3 ; 6 e 9 ppm do elemento, sobre

teor de matéria seca produzida por vaso;
(1984),

cv .. 'Pa

GALRÃO

o

et alii

estudando o efeito do calcário, s, B; Cu, Mo e Zn,na
tes

produção de matéria seca; BUZETTI et alii (1984a,b,c)

tando doses de sulfato de zinco e de F.T.E. Br-9 em solo re
cuperado, de cerrado; não verificaram resposta da cultura à

aplicação do elemento.

4.2.2. CONCENTRAÇÃO DE Zn NA MATIRIA SECA DA PARTE AiREA
E NOS GRÃOS

Na Figura 12

estão ilustrados

os· efeitos

das doses de.Zn sobre a concentração do elemento na matéria
seca da parte aérea.

Observa-se que os dados se

ajustaram

a uma função linear, com coeficientes lineares de
9,375

e

10,525;

7,375, para os tratamentos que receberam as doses

O; 1 e 2 do corretivo, respectivamente.
Para a concentração do elemento nos

graos

foi verificada a mesma tendência, ou seja, os dados se aju�
taram a uma função linear, com os coeficientes lineares
4,475;

3,85 e 4,20, respectivamente

para

os

de

tratamentos

72.
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beram corretivo (A), que receberam a dose 1 (B) e que recebe
ram a dose 2 (C}.
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que receberam as doses O; 1 e 2 do corretivo (Figura 13) .O
fato de se obter coeficientes mais elevados para a

concen

tração do elemento na matéria seca da parte aérea

indica

que houve menor acúmulo de Zn nos graos que nas outras PªE
tes da planta.

Taniliém WHITE et atii (1978b) verificaram au
mento na concentração de Zn, embora nas folhas, com
mento das doses aplicadas e, WHITE et aZii (1978a)

o

au

obtive

ram coeficientes lineares de 4,6 a 6,4 para quatro cultiva
res, com o aumento da dose de Zn aplicada.

KUMAR &

SINGH

(1979) também ver�ficaram aumentos na concentração de

Zn

em todas as partes das plantas, com o aumento da dose, VIT
TI (1982) observou aumento na concentração do elemento nas
folhas, no florescimento e no final do ciclo, com o
to das doses.

aumen

RABOY & DICKINSON (1984) encontraram

teo

res variando de 156 a 640 ppm na terceira ou quarta

folha

trifoliada a medida que·as doses de Zn foram incrementadas,
o mesmo ocorrendo no trabalho de GUPTA & GUPTA (1984),
GALRÃO (1984) e

tas nas folhas.

de SILVA e� aZii (1986) em análises

de
fei

74.
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FIGURA 13. Efeito das doses de Zn na concentração do ele
mento nos grãos, nos tratamentos que não receberam corre
tivo (A), que receberam a dose 1· (B) e que receberam
a
dose 2 (C) •
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4.2.3. Zn NO SOLO

As doses_de Zn aplicadas e o teor do el'.2mento no solo
(amostras retiradas a::iós a adubação e antBs da semeadura)estão ilustra
dos na Figura 14. Verifica-se

um

efeito linear crescente das doses sobre

tal parâmetro, da ordem de 0,50; 0,40 e 0,39 pµn de Zn. recuperado, p:n:ac�
da ppm adicionado , respectivamente para os tratamentos
receberam as doses O; 1 e 2 do corretivo.
(19?4)

EVANS

et

também verificaram aumento na concen�ração

no solo quando foi aplicado o elemento.

que
aZii

de

LANTMANN &

Zn

MEURER

(1982) verificaram aumento n a quantidade de Zn extraída,com
as doses aplicadas, sendo este aumento mais pronunciado nos
tratamentos que não receberam calcário.

VITTI (1982) obser

vou um aumento linear na concentração de Zn no solo, median
te a aplicação de doses crescentes , obtendo coeficientes li
neares que variaram de 0,205 a 0,28, utilizando
0,05 N como extrator.

o

RIBEIRO & TUCUNANGO SARABIA (1984) ,

também verificaram aumento n a concentração de Zn . no

solo

com a aplicação do elemento, mesmo antes do_ terceiro

culti

vo, obtendo coeficientes lineares de 0,19 e 0,24 ppm de
a cada ppm aplicado, quando foi usado o Na 2-EDTA e o
ácido , como extratores.

duplo

RITCHEY et alii (1986) após quatro

cultivos consecutivos com a cultura do milho,
aumentos de 0,067 Kg/ha a cada Kg/ha adicionado.
os

Zn

verificaram
O

coeficientes lineares do presente trabalho serem

fato de
mais
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FIGURA 14. Efeito das doses de Zn na concentração do ele
mente no solo, nos tratamentos que não.receberam correti
vo (A), que receberam a dose 1 (B) e que receberam a do
se 2 (C) •
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elevados que os de outros trabalhos aqui citados, se

deve

provavelmente ao menor tempo de contato Zn-solo,o que

fez

com que o processo de fixação fosse menos intenso,ou

mesmo

devido à não absorção do elemento pelas plantas, já que
análise do solo

foi feita antes da semeadura.

res também podem ter influenciado nesta maior
do elemento, tais como:

a

Outros fato
recuperaçao

pH, minerais de argila, fosfato,ma

téria orgânica, atividade m�crorgânica, capacidade

de

tro

.ca catiônica (MALA VOLTA e t a lii, 197 4 e BRASIL SOBRINHO

et

alii, 1979).

4.2.4. N!VEIS CRfTICOS E ADEQUADOS DE Zn NO SOLO

Na Figura 15 estão ilustrados os

efeitos da

concentração de Zn no solo e a produção de matéria
parte aérea.

seca da

Para os tratamentos que receberam corretivo ,

os níveis críticos (nível que relaciona com 90% da produção
máxima) foram de 0,32 e 0,27, respectivamente para

as

do

ses 1 e 2 do corretivo e o nível adequado (níveis relaciona
dos com a máxima produção) d e 1,1 pom de Zn, para os

dois

níveis do corretivo.
Para a produção de graos (Figura 16)

os

ní

veis críticos foram de 0,30 e 0,37 ppm de Z� para os níveis
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FIGURA 15. Relação entre a concentração de Zn no solo e a
produção de matéria seca da parte aérea, nos tratamentos
que não receberam corretivo {A}, que receberam a dose
1
(B} e que receberam a dose 2 (C) •
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FIGURA 16. Relação entre a concentração de Zn no solo e a pr�
dução de grãos, nos tratamentos que nao receberam corretivo
(A), que receberam a dose 1 (B) e que receberam a dose 2 (C).
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1 e 2 do corretivo e 1,1 ppm como nível adequado

para os

dois níveis do corretivo.

os

Não foram estabelecidos

ní

veis críticos e adequados nos tratamentos que não receberam
corretivo,já que nestas condições não houve efeito

do

Zn

sobre esses dois parâmetros analisados.
de

No presente trabnL�o os niveis criti<.:.0s variaram
0,27 a 0 ,37 pfl',1

de

Zn no solu, níveis este.-; um pouco abauo dos encon

trados na literatura, embora nesta haja várias citações sobre nível cri
tico, mas muitas delas não definem tal tenro, além de muitê!.s serem tra
balhos com outras culturas e outros extratores. Deste modo,

GOEPFERT

(1970) cita como 5 Kg/ha de Zn o ponto abaixo do qual

pode

ocorrer deficiência nutricional na cultura;

alii

BROWN et

(1971) relatam 0,55 ppm como nível crítico para 92 solos,
usando a cultura do milho; COX & KAMPRATH (1972)

citam

o

intervalo de 0,1 a 0,7 ppm como nível crítico; VIETS & LIND
SAY (1973) citam os níveis usados no Estado
(EUA),

do

Colorado

tendo como teor baix o o aqu ém de 0,5 ppm; LOPEZ

TAS & LOPEZ MELIDA (1978) comentam que em solos com

RI

teores

abaixo de O,5 ppm pode . haver problema de deficiência ; LIND
SAY & NORVELL (1978) citam 0,8 ppm para a cultura do
e 0,6 ppm para a cultura do sorgo;

milho

SINGH & MOLLER (1984)ba

seado em revisão de literatura, relatam que 0,7 ppm

pode

ser usado como nível critico, e RITCHEY et alii (1986)

rela

tam que o nível crítico para três crltivos de milho
em 0,7 ppm; todos utilizando o DTPA

esteve

pH 7,3 como e xtrator.
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4.2.S. NÍVEIS CRÍTICOS E ADEQUADOS DE Zn NA· PLANTA

Para a concentração de Zn na matéria seca

da

parte aérea versus a quantidade produzida (Figura 17), veri
fica-se que tais dados se ajustaram a uma

função· quadráti

ca, para os tratamentos que receberam o corretivo.

Através

desta função verifica-se que os níveis críticos de Zn foram
de 46 e 36 ppm e os níveis a dequados de 65 e 55 ppm, respec
tivamente para os tratamentos que receberam as doses
do corretivo.
Para a produção de graos

.

�
os niveis

foram de 53 e 52 ppm para os tratamentos que

1 e 2

críticos

receberam

as

doses 1 e 2 do corretivo, e o nível adequado de 61 ppm para
Para os tratamentos que nao receberam o

esses tratamentos.
corretivo

não foram estimados tais níveis,

uma vez que

o

elemento não afetou tais parâmetros, nesta condição (Figura
18).

A comparaçao com a literatura fica dificultada,

uma

vez que na quase totalidade dos trabalhos as análises se re
ferem às folhas.

Deste modo, OHLROGGE & KAMPRATH (1968)

tam como níveis baixos:

11 a 20 ppm, adequado: 21 a 50

ci
e

alto: 51 a 77 ppm, para as folhas trifoliadas recém-maduras
coletadas no final
verificou

que

o

do

florescimento.

nível

de

OKKI

deficiência

(1971)
(concen""'.
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FIGURA 17. Relação entre a concentração de Zn na matéria seca
da parte aérea e sua produção, nos tratamentos que não receb�
ram corretivo (A), que receberam a dose 1 (B) e que receberam
a dose 2 (C).
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84.
tração associada com uma redução de 10% da produção

máxima)

era de 12 ppm de Zn, e 15 ppm para a produção máxima,

nas

folhas recém-amadurecidas; MASCARENHAS et alii (1980) verifi
caram um teor de 78 ppm, para o cv. 'Paraná', embora não
objetivou neste trabalho determinar níveis de

se

concentração.

VITTI (1982) verificou nas folhas (recém-maduras, sem pecío

lo, colhidas no florescimento) uma concentração crítica (90%
da produção máxima) da ordem de 25 a 39 ppm na matéria

se

ca e 27 a 39 ppm para os grãos e, uma concentração que

pro

porcionou a máxima produção variando de 28 a 44 ppn para a ma
téria seca e 31 a 44 ppm para os graos, para dois tipos de so
los e dois cultivares.

Para folhas coletadas no final do ci

elo da cultura a concentração crítica esteve entre 20
ppm para a matéria seca e 24 a 28 ppm para os graos e,

a

28
uma

concentração para proporcionar a máxima produção variando de
24 a 32 ppm para a matéria seca e 28 a 32 ppm para os graos,
nos diferentes tipos de solos e cultivares estudados.
níveis são inferiores aos encontrados no presente

Estes

trabalho,

devido provavelmente às diferenças de solo e cultivares uti
lizados.

85.

5. CONCLUSÕES

Nas condições em que os experimentos

foram

realizados, concluiu-se que:

a) O boro influenciou a produção de matéria seca

da

parte

aérea e de grãos, nos tratamentos que nao receberam

cor

retivo e nos que receberam a dose 1. Para os tratamentos
que receberam a dose 2 do corretivo, as doses

de

boro

nao influenciaram tais parâmetros.
b) As doses de boro que propiciaram a máxima produção de m�
téria seca e de grãos estiveram entre 0,33 e 0,42 ppm,p�
ra os tratamentos em que o elemento surtiu efeito.

e) A concentração de boro na planta e no solo aumentou

li

nearmente com a aplicação das doses do elemento.
d) Os níveis adequados externos estiveram entre 0,37 e 0,38

86.

ppm de boro para a matéria seca da parte aerea e 0,39ppm
de boro para os graos.

Os níveis adequados internos

es

tiveram entre 58 e 66 ppm de boro para a matéria seca da
parte aérea e 37 e 40 ppm de boro para os graos.
e) Os niveis criticos externos estiveram entre 0,11 e

0,18

ppm de boro para a matéria seca da parte aérea e 0,19
0,23 ppm de boro para os graos.

e

Os niveis criticos

in

ternos foram de 42 e 56 ppm de boro na matéria seca

da

parte aérea e 34 e 36 ppm de boro para os graos.

a} O zinco influenciou a produção de matéria seca da
aérea e de grãos

parte

nos tratamentos que receberam corretivo

As doses de zinco nao afetaram esses dois parâmetros nos
tratamentos que não receberam corretivo.
b) As doses de zinco que proporci_onaram a máxima

produção

de matéria seca da parte aérea e de grãos estiveram
tre 1,9 e 2,3 ppm de zinco, nos tratamentos que
raro corretivo.

en

recebe

87.
e) A concentração de zinco na planta e no solo aumentou

li

nearmente com a aplicação das doses do elemento.
d) O nível adequado externo foi de 1,1 ppm de zinco, para a
matéria seca da parte aérea e também para os graos e

os

níveis adequados internos estiveram entre 55 e 65 ppm de
zinco na matéria seca da parte aérea e 61 ppm de

zinco

para os graos.
e) Os níveis críticos externos estiveram entre 0,27

e 0,32

ppm de zinco para a matéria seca da parte aérea e
e 0,37 ppm de zinco, para os graos.

Os níveis

0,30

críticos

internos foram de 36 e 46 ppm de zinco para

a

seca da parte aérea e 52 e 53 ppm de zinco

para

graos.

matéria
os

88.
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