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NUTRIÇÃO MINERAL E DESENVOLVIMENTO DE CUL TIV ARES DE ARROZ 

(Oryza sativa L.), CULTIVADOS EM SOLUÇÕES NUTRITIVAS COM 

D~ERENTESCONCENTRAÇÕESDEFERRO 

RESUMO 

Autor: Ramon Marcelo Mayol 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Roque Dechen 

o presente experimento foi conduzido em câmara de crescimento, 

com o objetivo de avaliar os efeitos de níveis de ferro em solução nutritiva, sobre o 

desenvolvimento de dois genótipos de arroz IAC-47 e IAC-1205, estudando os 

efeitos quanto a aspectos nutricionais e fisiológicos. Foram utilizadas 

concentrações de ferro de 0,125; 0,625; 1,25; 12,50; 25,00 e 50,00 mg L-I, 

utilizando-se o delineamento de blocos ao acaso com arranjo fatorial, 6 x 4 com 4 

repetições. O experimento foi conduzido em condições ambientais controladas 

com ciclos de iluminação de 16 horas de luz e 8 horas de escuro, umidade do 

ambiente de aproximadamente 60 %, com temperatura média de 25°Celsius. As 

plantas foram colhidas 30 dias após sua instalação, fracionando em parte aérea e 

raízes, que posteriormente seco o material em estufa a 60°-70°C até peso constante, 

foi moído para análise química. 

Os resultados obtidos permitem concluir que doses elevadas de ferro 

(25 e 50 mg L-I) foram prejudiciais aos dois genótipos estudados, os quais 

apresentaram sintomas típicos de toxidez de ferro com redução da produção de 
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matéria seca da parte aérea e das raízes dos genótipos, afetando também altura da 

planta, comprimento da raiz, número de perfi lhos e área foHar. O genótipo IAC-

1205 foi menos prejudicado, mostrando-se mais tolerante a doses elevadas de ferro 

na solução nutritiva, provocado provavelmente por uma menor absorção e 

translocação de ferro das soluções, apresentando menores concentrações deste 

nutriente na parte aérea e nas raízes. Os teores de clorofila aumentaram nos dois 

genótipos em função do aumento de ferro nas soluções nutritivas. A concentração 

dos nutrientes analisados na matéria seca da parte aérea e raízes, em geral 

diminuíram nas maiores doses de ferro na solução nutritiva (25 e 50mg L-\ 
Estes resultados demonstram que os genótipos de arroz diferem em tolerância à 

toxidez de ferro, para as condições deste experimento. 



MINERAL NUTRITION AND GROWTH OF RICE CULTIV ARS (Oryza sativa 

L.), GROWN IN NUTRIENT SOLUTIONS WITH DIFFERENT IRON 

CONCENTRATIONS 

SUMMARY 

Author: Ramon Marcelo Mayol 

Adviser: Prof. Dr. Antonio Roque Dechen 

This experiment was carried out in growth chamber with the 

objective of evaluate the effect of six leveIs of iron in nutrient solution (0,125; 

0,625; 1,25; 12,50; 25,00 e 50,00 mg L-I) on the growth of two rice genotypes 

IAC-47 and IAC-1205. A 6x4 factorial with four replications in completely 

randomized block design was used. The experiment was conducted in controlled 

conditions with lightldark regime of 16/8 h, a relative humidity about 60 %, and an 

average temperature of 25°Celsius. Plants were harvested at 30 days after starting 

the use of complete nutrient solution and were separated in shoot and roots. They 

were dried at 60°-70°C to constant weight and then milled, and prepared for 

chemical analysis. 

The results indicated that the genotypes were negatively affected by 

increasing concentrations of iron up to 12,5 mg L-I in the nutrient solution. Plants 

of both genotypes showed typical iron toxicity symptoms which varied with the 

degree of tolerance of genotype. These plants had reduction in dry matter yield of 

shoot and roots,. and reduction in height, root length, leaf area, number of tillers. 
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The genotype IAC-1205 seemed to be more tolerante to the high leveI of iron in 

the nutrient solution, and this was associated with a lower iron uptake than the 

other genotype with lower concentrations of iron in shoot and roots. The 

chlorophyll content was directly related to the iron leveIs in nutrient solution. 

In general, higher iron concentration in the growth medium (up to 

12,5 mg L-I) promoted a decrease in the mineral concentrations in the shoot and 

roots of the plants. Iron concentrations in shoot and roots increased as the iron 

leveIs in the growth medium was increased. These results showed that rice 

genotypes differ in their tolerance to iron toxicity. 



1. INTRODUÇÃO 

O arroz (Oryza sativa L.) é considerado uma das culturas maIS 

importantes em termos de alimento básico à população humana representando 

também a base da economia em inúmeros países do mundo, encontrando-se 

amplamente distribuído em regiões tropicais, subtropicais e temperadas de todos os 

continentes. Trata-se de uma espécie que é cultivada em condições de sequeiro, 

várzea úmida e irrigado. 

Atualmente, a produção mundial de arroz é de 518 milhões de 

toneladas, ocupando uma área de aproximadamente 150 milhões de hectares. 

China e Índia possuem em torno de 50% da área plantada com arroz no mundo, 

cuja produção representa 56% da produção mundial. América do Sul encontra-se 

em segundo lugar em produção, sendo o Brasil o primeiro produtor com 10,3 

milhões de toneladas, ocupando o oitavo lugar na produção mundial. A 

produtividade varia de 2,0 t ha-1 na África para 8,0 t ha-1 na Australia, sendo de 2,7 

t ha-1 na América do Sul, situando-se o Brasil em nono lugar com 2,3 t ha-1 
• (F AO 

- QUATERL Y BULLETIN OF STATISTICS, 1994). 
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A cultura de arroz, no Brasil ocupa uma área de aproximadamente 

4,4 milhões de hectares, sendo cultivado em grande parte utilizando o sistema de 

cultivo sem irrigação, sistema encontrado no sudeste, centro-oeste e nordeste do 

país, com uma produtividade média em torno de 2 t ha- l
, diferindo enormemente da 

obtida no sistema irrigado, que é da ordem de 5 t ha- l
, encontrado em sua maioria 

nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O cultivo de arroz de sequeiro 

tem grande importância econômica e social no Brasil, contribuindo com cerca de 

43% do total de arroz produzido no Pais. (FAO - QUATERL Y BULLETIN OF 

STATISTICS, 1994). 

A deficiência ou toxicidade de nutrientes no solo, frequentemente 

representa um sério problema a resolver para estabilizar ou incrementar a produção 

agrícola. 

Os nutrientes minerais desempenham funções específicas e essenciais 

no metabolismo das plantas. O micronutriente Fe participa diretamente do 

desenvolvimento vegetal desempenhando em diferentes partes do metabolismo 

funções vitais no crescimento e processos metabólicos durante o ciclo das mesmas. 

A cultura do arroz irrigado tem-se mostrado sensível à toxicidade de 

ferro, principalmente associado ao excesso de ferro solúvel na água, resultante de 

reações de oxi-redução decorrentes da inundação do solo, mais frequentemente 

naqueles fortemente ácidos. Vários são os países que apresentam problemas de 

toxidez de ferro, como Índia, Vietnam, Tailandia, Sri lanka, Malásia, Indonésia, 

Filipinas, Senegal, Libéria, Nigéria, China e Colômbia (Ottow et.al., 1983). No 

Brasil, os Estados do Pará, Minas Gerais; Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, também apresentam problemas de toxidez de ferro, 

representando um fator limitante para o desenvolvimento das plantas de arroz 

irrigado. 
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Altas concentrações de ferro (preferencialmente como Fe+2 na solução 

do solo) podem provocar redução de parâmetros de crescimento em plantas de 

arroz, tais como: altura de planta, número de perfilhos, comprimento de raiz, e 

peso de matéria seca da parte aérea e raizes, com grandes variações entre 

cultivares. 

Por outro lado a deficiência de ferro em arroz de sequeiro, quando 

submetido a rotação com outras culturas em solos do cerrado, foi observada em 

vários Estados Brasileiros, devido principalmente à baixa disponibilidade ou 

absorção do elemento, como consequência da aplicação de calcário em grandes 

quantidades, sendo esta prática comum em solos do cerrado. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de níveis 

de ferro em solução nutritiva, no desenvolvimento de genótipos de arroz, 

estudando os efeitos quanto a aspectos nutricionais e fisiológico nessa cultura. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Situação atual da cultura de arroz. 

2.1.1. Arroz no mundo 

o arroz, representa uma fonte primária na alimentação para 

mais de um terço da população mundial, sendo este cereal de grande importância 

para países em desenvolvimento, constituindo-se na base da dieta da população e 

principal produto da economia destes países. A produção mundial é pouco 

comercializada internacionalmente, apresentando esta cultura característica de 

subsistência. 

Considerando os sistemas de cultivo, o irrigado é utilizado em 

mais de 50 % da área cultivada com arroz no mundo, contribuindo com mais de 

70 % da produção mundial. Ao contrário, a área cultivada em sistema de sequeiro 

corresponde aproximadamente a 23 %, participando com 17 % da produção. 
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Representando o sistema de várzea úmida a porcentagem restante. (F AO -

QUATERL Y BULLETIN OF STATISTICS, 1994) 

2.1.2. Arroz no Brasil 

O Brasil é o maior produtor de arroz da América Latina, dos 

quase 7 milhões de ha cultivados com arroz, aproximadamente 4,4 milhões são 

encontradas no Brasil. É cultivado em todos os Estados do Brasil, e confonne 

(ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL, 1993) o Estado do Rio Grande do Sul 

ocupa o primeiro lugar em área plantada, produção e rendimento médio. 

Os dois sistemas predominantes de cultivo no Brasil estão 

representados por arroz irrigado e de sequeiro, o primeiro é encontrado em sua 

maioria nos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o qual é caracterizado 

por lavouras extensas realizadas por produtores de maior capacidade de 

investimento, o de sequeiro muito superior em área quando comparado com o 

anterior, é praticado no sudeste, centro-oeste e nordeste do país, apresentando 

bai~os níveis de produtividade; a diferença do irrigado, este sistema é 

caracterizado por ser praticado em áreas menores e em sua grande maioria por 

produtores de menor capacidade econômica. 

Atualmente a área plantada com arroz no Estado de São Paulo 

éde aproximadamente 190 mil ha, situando-se no oitavo lugar quando comparado 

com os outros Estados do Brasil, o mesmo participa com 3,4 % da produção total 

do país, apresentando baixas produtividades em tomo de 1,8 mil kg.ha-
I
. 

(ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL, 1993). Aproximadamente 10% da área 

total do Estado é plantada utilizando o sistema de arroz irrigado, sendo que na 

superficie restante é utilizado o sistema de sequeiro. 
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2.2. Ferro na planta 

2.2.1. Considerações gerais 

O micronutriente F erro é considerado um nutriente de 

significativa importância para transformações energéticas necessárias para sínteses 

e outros processos vitais das células. Segundo Menguel & Kirkby (1987), é um 

importante componente em sistemas enzimáticos das plantas, tais como 

cito cromos (contendo um complexo F e-porfrrina como grupo prostético) no 

transporte de eletron, o envolvimento do cito cromo oxidase na cadeia terminal da 

respiração, possível participação no metabolismo de proteínas, componente da 

ferredoxina, importante a sua participação no processo da fotossíntese, e requerido 

para redução de nitrato e sulfato, assimilação de N z, e produção de energia 

(NADP). Funciona como catalisador ou parte de um sistema enzimático associado 

à formação de clorofila (Jones et aI., 1991). 

A inibição da formação de clorofila em condições de 

deficiência de ferro, é causada em parte pela diminuição da síntese de proteínas 

(Marchner, 1986). De acordo com Menguel & Kirkby (1987), foram observadas 

grandes quantidades de ferro em cloroplastos, confirmando que são ricos em ferro, 

contendo aproximadamente 80 % do total de ferro da planta. 

Segundo Terry & Abadia (1986), o Fe encontra-se na folha 

preferentemente como F e-ferrico, presente em proteínas F e-S, citocromos e 

fitoferritina. A outra parte está presente como Fe-ferroso (solúvel), requerido para 

diversos processos enzimáticos. 
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2.2.2. Concentração, deficiência e toxicidade. 

Sabe-se que tanto a deficiência como o excesso de 

micronutrientes causam diminuição na produtividade das plantas, originando 

injúrias nas mesmas. 

Provavelmente de todos os cereaiS, o arroz seja o mais 

suscetível a deficiência de ferro, mas como a sua cultura é realizada principalmente 

em solos inundados, ácidos, com alto teor de Fe disponível, geralmente não 

apresenta essa limitação (Vose, 1982); embora quando cultivado em solos secos, 

aeróbicos, a deficiência de Fe pode ser um fator limitante em solos ácidos, segundo 

(IRRI., 1970; Ponnamperuma, 1977). Conforme Malavolta (1985), em solos 

ácidos como os de Cerrado pode haver falta de F e na planta, induzida por excesso 

de Mn presente no meio, por outro lado a calagem excessiva provocando a 

elevação do pH do solo além de 7,0 pode insolubilizar o ferro, causando também 

deficiência. 

Obata (1995), cita que segundo diversos autores as plantas de 

arroz têm maior requerimento de ferro que outras culturas. 

A toxicidade de Fe é um sério problema em arroz irrigado 

(Fageria & Rabelo, 1987), podendo ser considerada a maior desordem nutricional 

em sistemas de cultivos estabelecidos em solos orgânicos inundados (anaerobiose) 

que contêm Fe reduzido. Genon et aI. (1994), encontraram teores foliares maiores 

que 250 J.lg g-l induzindo diminuição na absorção de outros nutrientes e 

consequente redução na produção de grãos. 

Segundo Jones et aI. (1991), nas plantas em geral a 

concentração de Fe foliar encontra-se em uma amplitude de 10 a 1000 J.lg g-l na 

matéria seca, mais frequente entre 50 e 75 J.lg g-l, por outro lado de acordo com 

Vos e (1982), 8:. faixa normal varia entre 60-300 J.lg g-l, para plantas deficientes 
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entre 10-30 .J.1g gol, enquanto que em condições de excesso, 400 a 1000 podem ser 

encontrados. 

Fageria et aI. (1981), verificaram que_ o teor de Fe na parte 

aérea das plantas de arroz tem aumentado nos diferentes estádios de crescimento 

com o aumento na concentração de F e em solução nutritiva, encontrando que os 

níveis tóxicos de F e na parte aérea aos 20 e 40 dias de crescimento foram 680 e 

850 J.1g g,l respectivamente. 

Normalmente, o nível tóxico de Fe nas plantas segundo 

Tanaka et aI. (1966) e Foy et aI. (1978) está entre 300 a 500 ppm, já outros 

pesquisadores, Fageria & Rabello (1987), analizando a parte aérea encontraram 

valores maiores do que 600 J.1g g'l como tóxicos para a cultura do arroz. Segundo 

Malavolta (1978), o teor crítico indicador de deficiência no estado de 

perfilhamento é de 70 J.1g g'l, e de toxidez 300 J.1g g'l, ambos valores na lâmina 

foliar, e variando em função do cultivar. Segundo Howeler (1973), plantas com 

sintomatologia de bronzeamento podem apresentar conteúdos de Fe nas folhas que 

variam entre 100 e 1000 J.1g g,l. Por outro lado De & MandaI (1957) e Ishizuka 

(1961), determinaram que o nível de ferro tóxico para as plantas de arroz é 

variável, dependendo do tipo e fertilidade do solo e do cultivar, podendo os 

valores variarem entre 50 a 1680 J.1g g,l na parte aérea das plantas. 

Segundo Ottow et aI. (1983), sintomas de toxicidade típica de 

Fe foram encontradas com quantidades de 10 a 40 J.1g g'l de Fe2+ na solução. 

A toxidez de ferro pode estar diretamente relacionada com a 

absorção excessIva do nutriente pela planta provocando danos as células 

(toxicidade direta) ou indiretamente afetando outros nutrientes induzindo 

deficiência pelo excesso do mesmo (Fageria et.aI., 1981; Ottowet.aI., 1983). 
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Jugsujinda & Patrick (1993), pesquisando níveis de ferro em 

plantas de arroz encontraram que 51 % das amostras de· tecido de folhas das 

plantas continham níveis maiores que 300 mg kg-1 de Fe, concordando com o nível 

crítico proposto por Tanaka & Yoshida (1970). São comumente observadas 

diferencias intervarietais em níveis críticos de toxidez ou deficiência (Vose, 1982; 

Foy, 1983; Marschner, 1986). 

Segundo Barbosa Filho et aI. (1983), a toxicidade de Fe 

também conhecida como "bronzing"· ou bronzeamento, tem-se constituído em 

algumas regiões do Brasil, tais como a zona de Mata em Minas Gerais, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro e Pará, em um fator limitante para o desenvolvimento 

normal das plantas de arroz irrigado por submersão. 

Ponnamperuma et aI. (1955), descrevem uma desordem 

nutricional caracterizada por amarelecimento foliar ou bronzeamento, com 

reduzido crescimento e produção, apresentando-se na cultura de arroz irrigado 

acentuándo-se em solos deficientemente drenados de Africa e Asia, atribuindo o 

mesmo a uma provável toxicidade de F e. 

Howeler (1973), relatou que sintomas de coloração laranja nas 

folhas são causados por efeito indireto do Fe sobre a absorção de outros nutrientes 

principalmente P e Mg em solos ácidos, e a sintomatologia de bronzeamento seria 

consequência de um efeito direto de altas concentrações de Fe na solução sobre a 

planta. Em algumas situações, o cultivo de arroz em solos baixos é afetado por 

uma combinação da toxidez de Fe direta e indireta, resultando em uma ampla faixa 

de intensidade de cores alaranjadas. Ottow et aI. (1983), citaram que multiplas 

deficiências nutricionais são encontradas associadas com toxicidade de Fe. 

Conforme Tadano (1975), a toxicidade de Fe em plantas de 

arroz cultivadas em solos ácidos, é conhecida como "bronzing" em Sri Lanka 
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(Ceilão), "Akagare tipo I", no Japão, e "Akiochi" na Coréia com suspeita de ser 

causado por toxidez de F e. 

Ponnamperuma et aI. (1955), estudando as possíveis causas de 

bronzeamento em plantas de arroz cultivadas em solos irrigados, encontraram uma 

estreita relação entre a severidade da sintomatología e a concentração de produtos 

reduzidos especialmente Fe-ferroso. 

Segundo Tadano (1975) e Brown & Jones (1977), a toxidez 

estaria associada com aumento na absorção e translocação de Fe para a parte aérea; 

já a capacidade que tem a planta de arroz de absorver o oxigênio pela parte aérea, 

transportá-lo para as raízes e difundi-lo na rizosfera (Raalte 1941; Jensen et.aI. 

1967), enquanto que considerando a redução e absorção de ferro que é variável 

entre cultivares, poderia ser mais tolerante aquele que possua alta taxa de difusão 

de oxigênio na rizosfera que outro com menor capacidade de oxidação (Fageria, 

1989). Segundo Tadano (1975) e Foy (1978), a taxa de translocação do Fe na 

planta decresce com alto teor de P, K, Mg, Ca e Mn, portanto a planta de arroz 

deficiente nestes nutrientes acumula mais ferro na parte aérea, aumentando desse 

modo a suscetibilidade à toxidez do nutriente. 

Um numero de estratégias diferentes são empregadas pelas 

plantas para superar problemas de deficiência de ferro (Marschner, 1986). Para o 

caso das dicotiledoneas, reações de deficiência de Fe usualmente consistem em 

acidificação da rizosfera e excreção de ácidos orgânicos, que conduzem a uma 

elevada mobilização e transporte de F e3
+ desde o solo para sítios de redução e 

absorção nas raízes (Alloush & Sanders, 1990). 

Existem alguns mecanismos de tolerância a toxidez, como o 

citado por Nishizono et.al. (1987); Taylor (1987); Allan et aI. (1990), onde a 

acumulação apoplástica tem sido pensada como um possível mecanismo de 
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tolerância das plantas à toxicidade de metais pesados ou adaptação à deficiência de 

nutrientes (Lineham, 1984; Longnecker & Welch, 1986). Íons acumulados no 

apoplasto podem ser encontrados na parede celular ou podem precipitarem-se 

como hidróxido ou fosfato, como no caso do Fe e AI. 

As gramineas incluindo cereais de grãos como o arroz, 

segundo Salisbury & Ross (1991), em geral respondem a deficiência de Fe, 

através da formação e liberação de ligações fortes que quelatizam especificamente 

Fe3+. Estas ligações são chamadas sideroforos ou mais especificamente 

fitosideroforos. Atualmente o ácido avenico e ácido mugineico são os dois mais 

estudados, que atuam ligando o ferro, os quais são absorvidos juntos pela planta, 

provavelmente este F e que é reduzi~o previamente, é libertado imediatamente e 

utilizado pela planta, sendo os fitosideroforos libertados desde as raízes para 

novamente carregar Fe do meio circundante. 

2.2.3. Fe e características fisiológicas 

Fageria et aI. (1981), verificaram que a produção de matéria 

seca e o crescimento do cultivar de arroz IAC-435 foram reduzidos, quando a 

concentração de Fe em solução nutritiva foi maior que 80 mg L-I, e também 

encontrararnque altos níveis inibiram a formação de novas raízes ativas. 

Fageria (1989), comenta que altas concentrações de ferro 

provocaram redução nos parâmetros de crescimento em plantas de arroz, como: 

altura de planta, número de perfilhos, comprimento de raiz e peso de matéria seca 

da parte aérea e raiz de diferentes cultivares de arroz, com grandes variações entre 

cultivares; verificou redução significativa do peso da matéria seca da parte aérea e 
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das raízes com valores acima de 20 J.lg gol de ferro. O mesmo autor tem encontrado 

que a parte aérea da planta de arroz é mais sensível à toxidez de ferro do que as 

raízes. 

Barbosa Filho et.al. (1983), estudando a produtividade de 

arroz em dois solos, um com alta concentração de Fe (730 J.lg gol) e outro com 

concentração menor (420 J.lg gol), encontraram que o número de perfilhos, 

comprimento total das raízes, produção de matéria seca e rendimento de grãos das 

plantas cultivadas no solo com alto teor de F e foram significativamente menores do 

que no solo com menor concentração do mesmo, atribuindo este resultado à alta 

toxicidade de F e naquele solo, associando a severidade da toxicidade aos teores de 

macro e micronutrientes na parte aérea das plantas de arroz 

Y oshida & Yamamuru (1986), pesquisando possíveis causas 

de sintomas típicos "Akagare" em arroz, determinaram que a origem da mesma 

devia-se à toxicidade de Fe, associada a condições de solo inundado com 

deficiência de P. 

É característica da toxidez de F e, uma primeira manifestação 

de um bronzeamento claro nas folhas, que dependendo da variedade pode iniciar-se 

apresentando um amarelecimento, seguida de pequenas pontuações marrons nas 

folhas basais, culminando com a decoloração e expansão desde a extremidade 

superior das folhas em direção à base das mesmas, com posterior secamento e 

morte das folhas (Ponnamperuma et.al., 1955; Howeler, 1973; Tadano, 1975; 

Barbosa Filho et.al. 1983; Ottowet.al. 1983; Duarte et.al. 1993). 

As raízes de plantas afetadas apresentam-se escassas, grossas, 

curtas, e frequentemente de coloração avermelhada escura com pouca ou nenhuma 

ramificação (Howeler, 1973; Barbosa Filho, 1987). Por sua vez Jugsujinda & 

Patrick (1993), concluiram que o sistema radicular em plantas de arroz afetadas por 
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toxidez de ferro apresenta raízes curtas e altamente ramificadas com tegumento 

laranja escuro para marrom, por causa de óxidos de ferro e Mn, provocando 

redução na capacidade de absorção de nutrientes, também têm observado a 

presença de raízes brancas não ativas. 

Segundo Kampfenkel et aI. (1995), estudando excesso de ferro 

em tabaco (Nicotiana plumbaginifolia), encontraram que excesso de ferro na 

solução provocou diminuição do 40 % na taxa fotossintética, acompanhada de 

fotoinibição, aumento na redução do fotossistemalI e maior energização nos 

tilacoides, estimulando a fotorrespiração devido a que dobra a atividade da 

catalase. Indicando isto, que a concentração de ferro celular deve ser regulada para 

evitar dano celular provável mente por estresse oxidativo, induzido por este. 

Moderadas variaçãoes no conteúdo de ferro foliar, provoca dramático efeito sobre 

o metabolismo. 

o sintoma típico de deficiência de ferro, consiste 

primeiramente em uma clorose intemerval das folhas mais novas, e quando a 

mesma toma-se mais severa, as folhas ficam totalmente amareladas, atingindo 

também as folhas mais maduras (Jones, 1991; Fageria, 1994). 

Segundo Salisbury & Ross (1991), a causa do amarelecimento 

por deficiência de Fe, é devido a uma rápida inibição da formação de clorofila, 

sendo que o grupo de enzimas que catalizam determinadas reações da síntese da 

clorofila requerem de Fe-ferroso. O Fe acumulado nas folhas maduras é 

relativamente imóvel no floema, talvez porque seja precipitado internamente em 

células das folhas como óxido insolúvel ou na forma de composto inorgânico ou 

orgânico como fosfato férrico, e talvez outros compostos insolúveis não 

conhecidos, sejam formados. De acordo com Taiz & Zeiger (1991), a baixa 

mobilidade do Fe pode ser devido à precipitação nas folhas maduras como óxidos, 
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fosfatos insolúveis ou pela formação de complexos como a fitoferritina, como uma 

ligação F e-proteína, precipitação que reduz a mobilização do metal no floema 

prejudicando a translocação a grandes distâncias. 

Alloush & Sanders (1990), encontraram que deficiência de Fe 

em plantas de grão de bico provocaram diminuição no crescimento e absorção de 

nutrientes, com maior efeito sobre ânions que cátions, aumentando o de H+, 

enquanto que plantas normais captaram mais ânions que cátions, com um claro 

efluxo de OH-o 

Segundo Barbosa Filho et aI. (1983), a relação entre os teores 

de macro e micronutrientes e o teor de Fe é importante para compreender o 

comportamento diferencial de um mesmo cultivar de arroz em função do tipo do 

solo e da concentração de Fe na parte aérea, que de acordo a Howeler (1973), a 

severidade da toxicidade de ferro está associada, principalmente aos teores de P, K, 

Ca e Mg das folhas. O efeito de deficiência de Fe sobre a absorção de outros 

nutrientes não está bem entendida, mais diminui a captação de ânions e assimilação 

de nitrogênio (Egmond & Aktas, 1977). 

Por sua vez Fageria et aI. (1981), encontraram que a absorção 

de P, K, Ca e Mg diminuiu com o incremento da concentração de Fe na solução, 

determinando que a toxidez pode estar associada a outros desordens nutricionais. 

Para Fageria (1981); Howeler (1973); Chen et.aI. (1980) e Wang et.al. (1994) 

pode ser causado devido ao excesso de Fe no meio de crescimento com deposição 

nas raízes e na rizosfera poderia estar bloqueando a absorção de nutrientes através 

da camada de óxido férrico depositada no sistema radicular, provocando assim um 

efeito indireto da toxidez de Fe induzindo deficiência principalmente de P, K, Ca e 

Mg, por diminuição da capacidade de absorção das raízes, juntamente com a 

inibição da formação de novas raízes brancas ativas. Segundo (Howeler, 1973; 
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Barbosa Filho, 1987) em detenninadas condições as plantas podem sofrer o efeito 

direto da toxidez de F e, onde a absorção excessiva de F e pela planta resulta em 

uma sintomatología de bronzeamento nas folhas das mesmas. 

Segundo Tadano (1975), plantas deficientes em K, Ca, Mg, P 

e Mn, são mais suscetíveis a toxidez de ferro que plantas com níveis nonnais 

destes nutrientes. 

A deficiência induzida de K, Ca e Mg na solução nutritiva ou 

do solo aumenta a absorção de Fe, com consequente elevação da toxidez, sendo 

que baixos teores de K e P parecem acentuar a toxidez por decréscimo da 

capacidade de oxidação das raízes (Trolldenier, 1977). 

Holmes (1960), cita que o Fe solúvel presente em uma solução 

nutritiva com pH ao redor de 4 tem diminuído severamente com aumento do P 

solúvel, pois, frente ao excesso de P o Fe foi precipitado como Fe3+ - fosfato 

insolúvel. Segundo Ayed (1970), o excesso de P também interfere com a 

mobilidade e funcionalidade do Fe na planta. A deficiência de Fe começa com 

índices PIFe superiores a 60 (Yunusa Yusuf, 1980). 

Lahar & Zipori (1978), concluíram que altas concentrações de 

Ca próximas à superficie das raízes constituíram-se em uma barreira química para 

o movimento de Fe-EDTA em direção às raízes. Singh & Sinha (1977), 

observaram que Fe3
+ foi rapidamente deslocado em um solo calcário por Ca2+ e 

Mi+. Segundo Burstrom (1968), altas quantidades de Ca2+ na solução do solo ou 

nas plantas têm um efeito fisiológico negativo sobre o ferro ativo. Em um solo 

deficiente em Fe, Salardini & Murphy (1975), encontraram que aplicações de Fe 

diminuíram as concentrações de Ca, Mg, Zn e Mn na planta. 
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Altas concentrações de Fe podem resultar na competição entre 

este nutriente e Mg por sítios de absorção, segundo (Moore & Patrick, 1989; 

Moore et.aI. 1990), suficiente para diminuir o conteúdo de Mg nas folhas. 

Barbosa Filho et.al. (1983), encontraram que a relação N:Fe na 

parte aérea foi 5 vezes maior no solo sem problema de Fe, e duas vezes maior para 

as relações P:Fe, K:Fe, Ca:Fe, Mg:Fe, Zn:Fe, Cu:Fe e Mn:Fe, concluindo que estas 

relações são mais importantes do que a quantidade absoluta de F e no tecido, e que 

a toxicidade de Fe depende do balanço nutricional das plantas. 

Conforme Jones et aI. (1991), os micronutrientes Fe e Mn 

estão estreitamente correlacionados na nutrição de plantas, onde estudos realizados 

em hidroponia têm mostrado que altos níveis de Fe reduzem o conteúdo de Mn na 

planta e vice versa, provávelmente por antagonismo, concordando com (Tanaka & 

Navasero, 1966; Zaharieva, 1986), onde o Mn pode deslocar o Fe desde seu 

complexo metal orgânico, e as plantas cloróticas apresentar altos índices MnlFe2+ 

ou por diminuição das reações de oxi-redução (Zaharieva, 1986). O deslocamento 

do Mn por que lados de F e pode ser uns dos responsáveis pela depressão do Mn. 

Na mesma citação, estes pesquisadores colocaram uma relação FelMn de 2/1 e 1/2 

nas folhas de um grande número de plantas, sem provocar efeitos adversos no 

crescimento das mesmas. Segundo Malavolta (1985), o Mn inibe 

competitivamente a absorção de ferro. 

De acordo com Yang et aI. (1993), a deficiência de Zn tem 

sido associada a altos níveis de Fe2+ e Mn2+ em arroz cultivado sobre solos 

inundados. 

Conforme Mengel & Kirkby (1987), a deficiência de Fe é 

caracterizada por diminuição na produção de clorofila; já cloroplastos com 

adequado fornecimento de F e, formaram numerosos tilacoides; em cloroplastos 
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deficientes em Fe há diminuição do número de tilacoides. Spiller & Terry (1980), 

citado por Mengel & Kirkby (1987), têm verificado que a deficiência de ferro 

causa diminuição na síntese de membranas do tilacoide e uma depressão na 

capacidade fotoquímica da fotossíntese .. 

2.2.4. Fe e clorofila 

o Fe participa na síntese de clorofila, embora não seja parte 

constitutiva da molécula da mesma (Taiz & Zeiger, 1991). 

Barakiva & Lavon (1968), encontraram correlação 

significativa e positiva entre o teor de clorofila e o ferro no substrato, em folhas de 

limoeiro sofrendo diminuição tanto de clorofila "a" como de clorofila "b". 

Segundo Bergmann (1992), o Fe não faz parte da molécula de 

clorofila, mas é considerado o elemento que mais influencia diretamente na síntese 

desse pigmento. O Fe é um constituinte do precursor da clorofila, implicado 

também na síntese do pigmento através de vários sistemas enzimáticos. A ligação 

F e-9-protoporfirina é considerada como um precursor imediato da síntese da 

clorofila, e sua concentração em plantas deficientes em Fe é muito baixa (Machold 

& Stephan, 1969). 

Em folhas de girassol Jacobson & Oertli (1956), encontraram 

adequadas relações entre o suprimento de F e e concentração de clorofila. 

Resultados similares foram obtidos para caupí por Marsh et.al. (1963), milho 

(Agarwala et.al., 1965). 

Yunusa Yusuf (1980), cita que em plantas de sorgo, níveis de 

Fe influenciaram grandemente na concentração de clorofila quando crescendo em 
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solos com suficiente Fe, onde o conteúdo de clorofila foi de 2,1 e 1,4 vezes mais 

que plantas crescendo em solos com baixos níveis do micronutriente, concordando 

com Sideris & Young (1956), que o total de clorofila em folhas de abacaxi foi de 

2,2 vezes maior em plantas crescendo com níveis adequados de Fe que em plantas 

deficientes. Uma marcada correlação entre suprimento de Fe e conteúdo de 

clorofila foi verificado por O' Sullivan .(1969), pesquisando com forrageiras. 

Agarwala (1965), observou uma correlação linear entre concentração de clorofila e 

suprimento de Fe em milho, com valores acima da concentração de 0,5 flM Fe. 

Deficiência de Fe em caupí, segundo Marsh et.al. (1963), limitaram a formação de 

ácido õ-aminolevulinico, que participa da síntese de clorofila. Segundo Yunusa 

Yusuf(1980), o limitado suprimento.de Fe, limitou mais a síntese de clorofila "ali 

que clorofila "b". 

Vorm & Diest (1979), ao estudar a relação entre F elMn e 

conteúdo de clorofila em arroz, não encontraram correlação entre conteúdo de Fe e 

clorofila nas folhas, devido provávelmente à inativação do Fe nas folhas causado 

por altos níveis de Mn o qual foi negativamente correlacionado com conteúdo de 

clorofila. 

De acordo com Taiz & Zeiger (1991), a participação 

específica do Fe na síntese da clorofila é ainda objeto de investigação. 

Conforme Mengel & Kirkby (1987), nas folhas jovens, uma 

diminuição no conteúdo de clorofila é o sintoma visual mais óbvio de deficiência 

de F e, devido a que este é responsável direto da síntese de clorofila. O precursor 

da clorofila é o ácido õ-amino levulinico (ALA), sendo o índice de formação de 

ALA regulado por Fe em folhas de cevada (Miller et.al., 1982).' 

Machold (1969), estudando Fe e conteúdo de clorofila em 

folhas de tomate, tem encontrado que com suprimento normal de Fe o conteúdo de 
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clorofila atingiu 3,52 mg g-l, sendo que no tratamento sem Fe, o conteúdo de 

clorofila diminuiu para 0,25 mg g-l. Landsberg (1981), verificou uma diminuição 

do conteúdo relativo de clorofila de 100 para 12 em tratamentos com e sem Fe, 

respectivamente, em folhas de aveia. 

Segundo Malavolta (1979), 75 % do Fe da folha encontra-se 

nos cloroplastos e, quando há deficiência desse micronutriente, há redução no teor 

de clorofila, o número de cloroplastos diminui e há menor quantidade de grana nos 

mesmos. Terry & Low (1982), têm mostrado que o conteúdo de clorofila está 

diretamente relacionado ao total do conteúdo de Fe na folha; análise de folhas 

cloróticas com folhas testemunhas revelaram maior conteúdo de Fe nas primeiras 

que nas segundas. Clorofila, proteinas e transporte de elétrons, aumentam com 

fornecimento de ferro (Shuman, 1994). 

Segundo Pushnik et.a1.(1984), a primeira resposta associada a 

deficiência de Fe na planta, é a diminuição da clorofila e como consequência a 

perda da capacidade fotossintética, ocasionando redução na produção. Conforme 

Terry & Rao (1991), os pigmentos como as clorofilas "a", "b", e carotenos 

diminuem em proporção com a deficiência de Fe; já xantofilas diminuem em 

menor grau, pois as folhas deficientes em Fe são caracterizadas por conter mais 

xantofilas que outros. 

2.2.5. Raízes da planta de arroz e seu ambiente 

As raízes da planta de arroz como outras espécies, segundo 

Ponnamperuma (1964), têm alta demanda de oxigênio devido à energia que 

requerem determinados processos vitais para as plantas, como a absorção ativa de 

nutrientes. Uma consequência da inundação do solo é a falta ou escassez de 

f 
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oxigênio, cujo suprimento na planta de arroz é direcionado desde a parte aérea 

difundindo-se através do aerênquima para as raízes. 

O sistema radicular das plantas de arroz é caracterizado por ser 

pouco profundo e com forte poder oxidativo, considerado uma importante 

adaptação fisiológica que permite à planta crescer em meios reduzidos (Tanaka & 

Navasero, 1966; Okuda & Takahashi, 1984). A zona oxidada desenvolvida na 

rizosfera, segundo Takijima (1965), atua como uma área de proteção contra efeitos 

prejudiciais que substâncias redutoras semelhantes a Fe-ferroso e sul fitos podem 

causar às raízes. Segundo Obata (1995), é baixa a capacidade de absorção de ferro 

pelas raízes de plantas de arroz quando comparada com outras culturas, tendendo o 

arroz a ser suceptível a clorose por ferro, sob condições de deficiência. 

O ferro na forma F e2+ disponível para a planta, segundo 

(Ponnamperuma, 1964; Tanaka & Navasero, 1966; Howeler, 1973) é oxidado 

desde a sua forma F e-ferroso para formas insolúveis pelas raízes de arroz, e 

depositados sobre a superficie das mesmas. Da mesma forma Tanaka et aI. (1966), 

encontraram grandes quantidades de Fe depositado na superfície e na epiderme das 

raízes de arroz, mas não determinaram a natureza química e mineralógica do 

fenómeno. Bacha (1976) e Bacha & Hossner (1977) estudaram o precipitado 

sobre a superficie das raízes de arroz, e concluíram que pela ocorrência sistemática 

de um máximo na análise de difração de raio X a 6,26 A, o óxido mineral de ferro 

tratava-se de lepidocrocita (õ-FeOOH) como o único componente cristalino dos 

tegumentos. Chen et aI. (1980) identificaram também a goetita (õ-FeOOH) 

formada pela oxidação na superficie das raízes. 

Concentrações médias de F e nas raízes conforme Bacha 

(1976), são muito maiores que na parte aérea, variando de 122 para 414 J.lg g-I. O 
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mesmo autor analisando o tegumento tem encontrado valores de 915 a 24272 J.1g g.1 

de F e na matéria seca da raiz. 

Bacha (1976), ao estudar altas doses de Fe em solução, 

verificou que nos tratamentos contendo as menores doses as raízes de arroz 

apresentaram uma coloração ferruginosa, originada pela cobertura com ferro, 

enquanto que com as doses maiores tem observado cores marrom-laranja escuro, 

que de acordo com vários autores uma banda marrom de hidróxido férrico ao redor 

das raízes de arroz é uma característica da cultura. Quando o citado autor não 

aplicou doses elevadas de Fe no meio nutritivo, encontrou que as mesmas 

apresentavam-se com cor branca. 

Clarkson & Sanderson (1978), têm encontrado em plantas de 

trigo que principalmente as regiões apicais da raiz e não as partes basais, são 

capazes de absorver Fe. 

Segundo Wang et aI. (1994), a rizosfera é uma importante 

microregião onde existe uma interação direta entre as raízes e o solo, resultando em 

uma complicada interação de elementos. Otte et aI. (1989), citado por Wang et aI. 

(1994) verificaram que a deposição de F e nas raízes pode comprometer a absorção 

de zinco. Wang et aI. (1994), também encontraram que a acumulação de Fe na 

rizosfera poderia bloquear a absorção de P e diminuição na absorção de Si 

e Ca pela planta de arroz, e com aumento na deposição do mesmo nas raízes e na 

rizosfera poderia bloquear a absorção de outros nutrientes. 

Conforme Tadano (1975), as raízes de arroz possuem três 

estratégias para evitar a toxidez de ferro, mesmo em concentrações altas, sendo as 

mesmas: a) diminuição da concentração do ferro disponível no meio de 

crescimento, por aumento no potencial redox e liberação de O2 para o meio de 

crescimento, oxidando assim o Fe-ferroso em Fe-ferrico, de acordo com Kirk et.aI. 
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(1993); b) Através da força de exclusão do ferro, interrompendo a entrada do 

mesmo que atinge a superficie radicular para depois ser absorvido, essa força é 

operada pela respiração quando a concentração de ferro no_ meio de crescimento é 

elevada.; c) força de retenção do ferro, interrompendo a translocação do mesmo 

que entrou na raiz para dirigir-se em direção a parte aérea, onde parte do ferro que 

entra na raiz é translocado para a parte aérea e outra é retida nas raízes. 

Bacha & Hossner (1977), determinaram que a ocorrência de 

precipitados de óxidos de Fe e Mo envolvendo as raízes são função da 

concentração dos mesmos no solo, ao mesmo tempo que a habilidade específica 

das plantas de arroz para transportar oxigênio desde as partes aéreas para as raízes 

em condições anaeróbicas, realizando através de espaços gasosos (aerênquima) 

conectado com espaços de ar do sistema radicular, movendo-se o O2 nestes canais 

dentro da raiz e para o solo, oxidando a rizosfera. Esta zona de oxidação da 

rizosfera atua como área de proteção contra quantidades tóxicas de substâncias 

reduzidas prejudiciais como Fe-ferroso (Takijima, 1965). Os nutrientes Fe e Mn 

são oxidados desde suas formas reduzidas (solúveis) pelas raízes e depositados 

(precipitado) sobre a superficie das mesmas, (Yoshida & Takahashi, 1958; Okuda 

& Takahashi, 1964; Ponnamperuma, 1964; Takijima, 1964; Tanaka & Navasero, 

1966; Howeler, 1973), resultando em uma diminuição na absorção destes 

nutrientes. 

2.3. Fe no solo 

2.3.1. Níveis de ocorrência e formas 

Ferro é um nutriente essencial para as plantas, que em 

concentrações excessivas no substrato, retarda o crescimento e desenvolvimento 

(Fageria et.al. 1981; Barbosa Filho et.a!. 1983). 
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Segundo Alam (1994), o incremento na solubilidade do Fe em 

solos inundados é benéfico para a cultura do arroz, o qual tem maiores exigências 

deste elemento que outras plantas, por outro lado solos com níveis tóxicos de 

ferro solúvel, superando 300-500 J.lg g-I, geralmente provocam bronzeamento nas 

plantas de arroz (Ponnamperuma et.aI1955; Tanaka et.al. 1966). 

Fageria (1989), considera que para avaliar cultivares de arroz 

para tolerância a toxidez de ferro em solução nutritiva, deve ser considerada baixa 

toxidez entre 40 e 60 J.lg g-\ e alta toxidez superior a 60 J.lg g-I de Fe. 

Sintomas de toxidez na parte aérea e raízes das plantas de 

arroz ocorrem em solos frequêntemente em associação com salinidade, deficiência 

de fósforo e baixa concentração de bases (Ota, 1968; Ponnamperuma et.al. 1955). 

Fageria (1981), em sua pesquisa, verificou que na 

concentração de Fe de 2,5 mg L-I em solução nutritiva as plantas apresentaram 

crescimento normal, já com valores superiores a 80 mg L-I de Fe na solução 

nutritiva provocaram redução significativa no crescimento, manifestando sintoma 

típico de bronzeamento em concentrações de 160 mg L-I de Fe. 

Fageria (1990), verificou que níveis maiores de 160 J.lM 

diminuíram o comprimento de raiz em plantas de arroz, e também tem 

determinado que com o aumento do nível de F e incrementou-se a concentração e 

absorção de Fe na raiz e parte aérea. Pelo contrário a absorção de P, K, Ca, Mg e S 

foi diminuída com o incremento dos níveis de Fe no meio de crescimento, não 

assim com Mn, Zn e Cu que aumentaram. 

Benckiser et aI. (1984), observaram toxicidade de Fe em solos 

com 30 a 3000 mg L-I de Fe2+ a valores de pH de 3 para 7. Solos típicos com 

toxicidade de F e são caracterizados por baixas quantidades de P, K, Ca e Mg mais 

que por baixo pH ou altas quantidades de F e solúvel. O arroz apresenta grandes 
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mudanças metabólicas influenciando na penneabilidade das raízes; plantas de 

arroz irrigado bem nutridas crescendo ativamente, possuem uma elevada proteção 

do excesso de absorção de Fe, por oxidação do mesmo. 

O Ferro, embora ocorra em níveis bastante elevados nos solos, 

em detenninadas situações encontra-se com teores solúveis extremadamente 

baixos, provocando sintomas de deficiência, especialmente quando as condições 

químicas do solo favorecem a insolubilização (Bataglia, 1991; Fageria et.aI., 

1994). O nível crítico de ferro segundo Malavolta (1987) e Fageria et aI. (1991) 

varia de cultivar para cultivar, situando-se geralmente em torno de 5 mg kg- l
, 

portanto a deficiência de ferro em culturas anuais como o arroz de sequeiro, é 

devido à baixa disponibilidade ou absorção. Por outro lado para Lopes (1983), o 

valor do nível crítico de Fe seria menor a 5 mg kg- l . 

Tisdale et aI. (1985), descreveram que a clorose é causada por: 

desequilíbrio de íons metálicos, tais como Cu e Mn; excesso de P no solo; uma 

combinação de pH elevado por excesso de calagem; baixas temperaturas, alta 

umidade e altos níveis de HC03 no ambiente radicular. 

Segundo Vose (1982), a toxicidade de Fe não é tão comum 

como a deficiência, sobre solos ácidos onde o Fe encontra-se disponível como Fe2+ 

pode converter-se tóxico para as plantas, geralmente associado a drenagem 

deficiente, e consequentemente altas condições redutoras, como em detenninadas 

situações para a cultura do arroz. (Obata, 1995) 

2.3.2. Disponibilidade 

A toxicidade de Fe que ocorre geralmente em solos inundados 

é bastante complexa. O ferro existe na fonna de Fe3
+ em condições aeróbicas, 
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enquanto que quando é inundado este é reduzido para F e2+ aumentando a sua 

concentração na forma disponível para as plantas (Ponnamperuma, 1965). 

Conforme (Mengel & Kirkby, 1987) a disponibilidade de Fe-inorgânico é 

altamente dependente do pH do solo. 

Segundo Bacha (1978), condições de solo inundado são 

necessárias para que a cultura de arroz atinja ótimas produções. A eliminação do 

ar do solo pela água de irrigação provoca diversas transformações, aumentando o 

número de' microorganismos anaeróbicos. As mudanças eletroquímicas 

acompanhando a redução do solo são: a) diminuição do potencial redox; b) 

aumento de pH em solos ácidos; e c) aumento na condutância específica. Dentre 

as alterações químicas encontram-se:.a) denitrificação; b) acumulação de produtos 

resultantes do metabolismo de microorganismos anaeróbicos; c) redução de 

sulfatos; d) redução de Mn e Fe, que segundo Alam, 1994) essa mudança na 

disponibilidade é refletida no aumento nas concentrações nos tecidos; e) 

acumulação de amônia; e f) efeitos secundários da redução, como ser aumento na 

solubilidade de P e Si e deslocamento de K e outros cátions na solução do solo por 

Fe2+ e Mn2+ (Ponnamperuma, 1964). 

O excesso de Fe nas plantas de arroz origina-se geralmente de 

alterações químicas do substrato que favorecem o aparecimento da forma reduzida 

Fe2+, especialmente em condições anaeróbicas como em solos inundados (Bataglia, 

1991), Segundo Mengel & Kirkby (1987), em poucas semanas de inundação 

pode-se incrementar o nível de Fe solúvel de 0,1 para 50-100 mg L,I. Por outro 

lado conforme (Ponnamperuma, 1977) citado por (Barbosa Filho, et.a!. 1983), a 

submersão de solos ácidos ricos em matéria orgânica e com alto teor de Fe, pode 

causar problemas para o arroz, atingindo concentrações de 600 mg L-I de Fe em 

um periodo de 1 a 3 semanas de submersão. 
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Em solos com água pennanente prevalece a anaerobiose, que 

segundo Genon et aI. (1994), a difusão de oxigênio é muito menor que em solos 

bem arejados, sendo este rapidamente utilizado pelos microorganismos aeróbicos 

do solo. 

A capacidade de respiração das raízes diminui em solos 

submersos, devido à presença de inibi dores respiratórios, como H2S, aumentando a 

toxidez de ferro (lnada 1966); esta característica é importante na tolerância da 

toxidez de ferro, sendo que provoca a precipitação do ferro da rizosfera, 

diminuindo a sua concentração na forma de Fe2+, facilmente disponível para a 

planta, ocasionando redução da absorção do ferro pela mesma (Tadano 1975; 

Benckiser et.aI., 1984). Aumentando esta capacidade de oxidação em presença de 

altas concentrações de sílica, potássio e fósforo (Okuda & Takahashi 1964; 

Trolldenier 1977). 

o pH afeta a solubilidade dos compostos de Fe, que confonne 

Lindsay (1974), quando a disponibilidade de F e é baixa, não são suficientes os 

processos de transporte para suprir as necessidades das plantas, razão pela qual as 

mesmas possuem mecanismos que podem aumentar o suprimento de Fe às raízes. 

Um dos mecanismos seria a fonnação de complexos solúveis ou quelados, 

podendo-se originar como exudados das raízes, representando substâncias 

produzidas durante a decomposição da matéria orgânica no solo através da síntese 

microbiológica. Através de outro mecanismo, as plantas podem aumentar a 

disponibilidade de F e, pela sua habilidade de diminuir o pH e de reduzir F e-ferrico 

para Fe-ferroso na rizosfera. As plantas denominadas eficientes possuem maior 

capacidade de abaixar o pH e de aumentar a redução na superfície da raiz sob 

condições de baixos níveis do elemento (Bataglia, 1991) 
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Segundo Bataglia (1991), a fração solúvel de Fe no solo é 

muito pequena em comparação ao total, sendo que através da solubilidade dos 

óxidos hidratados de Fe-fernco é controlada a solubilidade do mesmo. Em 

condições normais de pH o F e é absorvido pelas plantas principalmente na forma 

de Fe2+ ou quelatos, sendo a forma Fe3+ de baixa solubilidade. A relação entre Fe3+ 

e Fe2+ nos solos é determinada principalmente pelas condições de aeração, já que 

em solos inundados a redução de Fe3+ para Fe2+ ocasiona um aumento na 

disponibilidade para as plantas, promovido este processo pelo metabolismo 

anaeróbico de bactérias, que em condições normais é muito importante para a 

produção de arroz. 

Conforme Ponnamperuma (1972) condições anaeróbicas 

desencadeiam um processo de redução a partir da solubilização de óxidos 

hidratados de Fe, dando origem a Fe2+, com posterior elevação do pH por consumo 

de H+, o reverso ocorre ante um aumento na aeração com queda de pH e oxidação 

de F e2+ para F e3+. 

As formas orgânicas de Fe encontram-se nos solos 

especialmente como quelatos e complexos, que são importantes para a sua 

movimentação no perfil do solo, como por exemplo complexos de Fe2+ com 

polifenóis, ácidos alifáticos e fúlvicos favorecendo a sua mobilização (Oades, 

1963). 

2.4. Algumas praticas para reduzir toxidez de Fe 

Existem práticas para reduzir a toxidez de ferro na cultura de 

arroz, tais como: aumento da drenagem, época de aplicação de água, aplicação de 

calcário, adubação pesada principalmente de potássio e fósforo, adubação verde e 
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emprego de cultivares tolerantes (Ponnamperuma 1958; Ota & Yamada 1962; 

Howeler, 1973; Virmani 1977; Barbosa Filho et.aI. 1983). 

Calagem e aplicação de P e K também são eficientes para 

corrigir a toxidez. As raízes de plantas sadias são capazes de diminuir a absorção 

excessiva de Fe, ocorrendo o contrário naquelas deficientes em K, ácidos 

orgânicos, ácido sulfidrico e com dano mecânico (Malavolta, 1978). Barbosa Filho 

(1983), conclui que não há necessidade de eliminar completamente o Fe tóxico e 

que a toxicidade pode ser prevenida pelo plantio em várzea úmida e pela aplicação 

de quantidade econômica de calcário. Conforme resultados obtidos por Winslow 

et aI. (1989), genotipos resistentes e o plantio direto em sulcos podem incrementar 

grandemente a produção de arroz em solos severamente tóxicos em ferro. 

Patra & Mohanty (1994), concluem que a toxicidade de Fe 

pode ser reduzida com o uso balançado de fertilizantes (NPK ou NPK + calcário) e 

sua ocorrência nas condições estudadas foi devido principalmente a stress 

nutricional. Em experimentos de campo e em vasos, a intensidade da toxicidade de 

Fe tem sido reduzida ou eliminada por fertilização com P, K e Zn, segundo· 

Benckiser et aI. (1984). 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

o experimento foi conduzido em câmara de crescimento, no 

Setor de Nutrição Mineral de Plantas do Departamento de Química da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", em Piracicaba - SP. 

As dimensões da câmara de crescimento na qual realizou-se o 

ensaio eram de 3,0 m x 5,40 m, com as paredes pintadas com tinta aluminizada, 

onde a parte iluminada correspondía a uma área de 2,40 m x 3,0 m. A iluminação 

da mesma constava da combinação de 72 lâmpadas fluorescentes de 40 w e 28 

lâmpadas de vapor de mercúrio de 250 w. A intensidade luminosa média, em 

diferentes pontos ao nível de altura das plantas, foi de 208 micro einsteins. 

Com o objetivo de determinar as doses de ferro a serem 

utilizadas na solução nutritiva para o crescimento do arroz, ajuste da metodologia e 

condições de funcionamento da câmara, foi conduzido um ensaio preliminar com 4 

cultivares de arroz e 4 doses de F e, onde posteriormente, a partir dos resultados 

obtidos, instalou-se um ensaio definitivo com dois genótipos de arroz e seis doses 
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ajustadas do elemento Fe; experiência desenvolvida seguindo a mesma 

metodologia que para o e~~aio preliminar, com os convenientes ajustes que 
\ 

surgiram do mesmo. 

3.1. Características dos genótipos: 

No ensaio preliminar foram utilizadas sementes de arroz 

pertencentes aos genótipos IAC 47; IAC 1205; IAC 201 e IAC 165, todos 

adaptados a condições de sequeiro, cedidos pelo Instituto Agronômico de 

Campinas - Seção de Cereais. O cultivar IAC 47, conforme Banzatto et aI. (1978) 

foi obtido através do cruzamento artificial entre os cultivares IAC-1246 e a 

linhagem 58-1391; é de porte médio (115-120 cm), com bom perfilhamento e de 

ciclo médio (130-135 dias do plantío à colheita), é indicado para plantios precoces 

(Outubro-Novembro), é tolerante ao alumínio, segundo Camargo (1984), com grão 

de excelente qualidade culinária. 

O cultivar IAC-165, segundo Usberti Filho et.aI. (1987), 

resultante do cruzamento Dourado Precoce x IAC-1246, apresentando 

características de porte médio (100-11 O cm), com bom potencial de perfilhamento 

e ciclo precoce de 11 0-120 dias de germinação à colheita, moderadamente 

tolerante a periodos mais ou menos prolongados de seca no estádio vegetativo; 

possui excelente tolerância a presença de níveis elevados de alumínio (AP+) em 

solos com elevada acidez, característica semelhante ao do IAC-47 (Camargo & 

Camargo, 1985). 
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." O cultivar IAC-201 (agulhinha de sequeiro) proveniente do 

cruzamento entre o cultivar IAC-165 e o cultivar Labelle, é de ciclo precoce 

(110-120 dias) e altura média de 100 em. 

A linhagem IAC-1205 obtida do cruzamento entre o cultivar 

Lemont (irrigado) x IAC-25 (sequeiro) é de ciclo intermediário (120-130 dias), 

porte baixo, e de boa produtividade; segundo ensaio preliminar do IAC, podería 

ser um genótipo suscetível a deficiência de Fe no solo, razão pela qual pensou-se 

que talvés seria mais tolerante ao excesso de Fe que outros genótipos. 

No ensaio definitivo partindo do ensaio preliminar, utilizou-se 

dois genótipos de arroz IAC-47 e IAC-1205, tendo este último tolerado níveis 

elevados de Fe na solução nutritiva. Os outros demonstraram alta sensibilidade aos 

níveis elevados de ferro. 

3.1.2. Obtenção das plântulas 

As sementes dos genótipos de arroz foram colocadas para 

germinar em papel de germinação umedecido previamente com água destilada na 

proporção de 2,5 ml de água por grama de papel, na forma de rolo. No 

germinador, durante o período de germinação a temperatura foi mantida a 25° C. 

Logo após a emergência da radícula, foram selecionadas as plântulas a serem 

transplantadas quanto a uniformidade de tamanho. 
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3.1.3. Instafação e transplante 

F oram utilizados recipientes de isopor revestidos internamente 

com saco plástico com capacidade para 2,5 L de solução nutritiva. Nas tampas dos 

recipientes, foram feitos 18 orificios separados a cada 3 cm para onde foram 

transplantadas as plântulas 5 dias após germinação. Inicialmente e durante 7 dias 

foi utilizada uma solução de elongação, diluída a 50 % da solução completa 

recomendada por Furlani & Furlani (1988) para a cultura de arroz, (tabela 2). 

3.1.4. Tratamentos e condução 

No ensaio preliminar foram estudados quatro genótipos de 

arroz IAC 47; IAC 165; IAC 201 e IAC 1205, e baseado na literatura, foram 

escolhidos os seguintes níveis de ferro utilizados na solução nutritiva: 0,5; 5,0; 

50,0; 150,0 mg L-I de solução, respectivamente, colocando Fe-EDTA como fonte 

do elemento 

A composição da solução nutritiva completa foi preparada 

conforme a desenvolvida por (Y oshida et.al., 1972) para a cultura de arroz com 

pequenas modificações (tabela 1). O citado autor recomenda para a cultura de 

arroz em solução nutritiva a concentração de Ferro de 2,0 mg L-I, neste ensaio 

previ o se estudaram níveis menores e maiores de ferro em solução. Camargo 

(1984), tem cultivado arroz em solução nutritiva selecionando cultivares para 

tolerância a ferro, utilizando como dose normal 0,5 mg L-I de ferro em solução, 

doses elevadas (100; 200 e 400 mg L-I) provocaram sintomas de toxicidade, nos 

cultivares avaliados. O pH das soluções foi controlado periodicamente corrigindo 
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quando necessário, para pH 4,5 ± 0,5, com o agregado de HeI 0,1 N ou NaOH 

0,1 N. 

Para o ensaio definitivo utilizou-se a solução nutritiva 

completa baseada em Furlani & Furlani (1988), para a cultura de arroz, sendo 

modificada pelo aumento de 0,4 mg L-I da concentração de P para 5,0 mg L-I de P, 

como é possível observar na Tabela 2. 

O Fe foi fornecido como Fe-EDTA, com concentrações do 

mesmo em mg L-I na solução nutritiva de: 0,125; 0,625; 1,25; 12,50; 25,00 e 

50,00. Esta solução de ferro preparou-se em base à descrita por Furlani & Furlani 

(1988), da seguinte maneira: 1) Dissolveu-se FeS04.7H20 em aproximadamente 

400 ml de água destilada; 2) Na2EDT A em aproximadamente 400 ml de água 

destilada; 3) Misturando-se as duas soluções, completando-se o volume para 1 

litro, e 4) Borbulhando-se a solução final com ar, durante aproximadamente doze 

horas no escuro 

O pH das soluções foi corrigido em cada substituição da 

solução nutritiva, que era renovada a cada 7 dias. Acompanhou-se a variação do 

mesmo durante todo o experimento, mediante leituras periódicas. 

Durante o ensaio utilizou-se água desmineralizada para 

completar quando necessário o volume da solução dos recipientes, compensando 

assim as perdas devido a transpiração e evaporação. A renovação da solução 

nutritiva era efetuada a cada 7 dias. 
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Tabela 1. Composição das soluções estoque e da solução nutritiva, utilizadas para o 

estudo preliminar do desenvolvimento de genótipos de arroz em função de 

doses de ferro. (Y oshida et aI, 1972). 

Soluções estoque 

Componentes Cone. 

Relação solução 
estoque / solu
ção nutritiva 

e l -- g -- -- ml e l --

NH4N03 91,4 1,25 

NaH2P04 2H20 40,3 1,25 

K2S04 71,4 1,25 

CaCl2 88,6 1,25 

MgS04 7H20 324,0 1,25 

Micronutrientes 1,25 

MnCI2 4H2O 1,500 

(NH4)6 Mo70 24 4H20 0,074 

H3B03 0,934 

ZnS04 7H20 0,035 

CuS04 5H20 0,031 

Concentração 
do elemento na 
solução nutritiva 

nutrientes L-I -- mg --

N 40,0 

P 10,0 

K 40,0 

Ca 40,0 

Mg 40,0 

Mn 0,50 

Mo 0,05 

B 0,20 

Zn 0,01 

Cu 0,01 

As soluções foram continuamente· arejadas, utilizando-se um 

compressor de ar. Na câmara de crescimento foi realizado um controle 

permanente de: Temperatura através de dois condicionadores de ar, frio e quente, 

com capacidade para 17000 e 18000 BTUs, ajustando para uma média de 250 ± 40 

Celsius; Umidade do ambiente em aproximadamente 70%, controlando com o 

umedecimento da câmara; e Iluminação artificial da câmara durante todo o 
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período da experiência, com ciclos de iluminação de 16 horas de luz e 8 horas de 

escuro, controlado através de um timer. 

Tabela 2. Composição das soluções estoque e nutritiva para a cultura de arroz. (Furlani & 
Furlani, 1988) 

Soluções - Estoque Relação solução 
---------------------- estoque/solução 
Componentes Concentração nutritiva. 

A - Ca(N03)24H20 
-NH4N03 

B -KCI 
-KN03 

- K2S04 

C - Mg(N03)26H20 

D -KH2P04 

Micronutrientes . 

L
,I 

--g ---

270,0 
33,8 

18,6 
24,6 
44,0 

142,6 

17,6 

Mn - MnCl24H20 2,34 
B - H3B03 2,04 
Cu - CuS045H20 0,20 
Zn - ZnS047H20 0,88 
Mo - Mo 0 3 0,16 
Fe-EDTA (confonne tratamento) 

___ ml L" I __ _ 

1,2 

0,9 

0,6 

1,2 

0,3 

3.1.5. Colheita e preparo do material 

Concentração final 
da solução nutritiva 

Nutrientes mgL,1 

Ca 57,3 
K 40,0 

Mg 8,1 
N-NO'3 59,7 

+ 
N-NH 4 7,4 

P 5,0 

S 6,9 
CI 7,6 

Mn 0,190 
B 0,110 
Zn 0,060 
Cu 0,015 
Mo 0,030 

Antes da colheita do experimento foram avaliados os teores de 

clorofila, a área foliar e, perfilhamento 
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a) Clorofila: 

o clorofilômetro [SP AD-502, _ Soil-Plant Analysis 

Development (SPAD) Section, Minolta Camera Co., Osaka, Japan] foi usado para 

obter valores de clorofila-SP AD de folhas intactas (correspondente à quantidade de 

clorofila presente na amostra foliar). 

As leituras foram realizadas utilizando-se a segunda folha 

completamente expandida a partir do ápice de cada planta, devido a que os valores 

das leituras de clorofila das folhas de diferentes posições na planta, em uma 

avaliação previa, não se diferençaram entre a segunda e terceira folha e nem entre 

as posições na mesma. Considerou-se como valor representativo de cada 

tratamento a média de 10 leituras em cada parcela (recipiente). 

b) Área foliar: 

A avaliação da área foliar foi efetuada sobre plantas 

representativas em cada tratamento, segundo metodologia descrita por Y oshida 

et.al. (1972), medindo-se o comprimento e largura máxima de cada uma das 

folhas, e multiplicando por um valor de "0,75", sendo este um fator de ajuste 

recomendável para a planta de arroz em todos os estágios. 

c) Número de perfilhos: 

Foi registrado no momento da colheita o número de perfilhos 

por planta em cada tratamento, de forma de avaliar o número médio de perfi lhos 

por planta 
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d) Colheita e preparo do material 

o experimento foi colhido 30 dias após sua instalação, e uma 

vez descritos e registrados os sintomas visuais mediu-se em cada planta o 

comprimento da raiz e altura da parte aérea. A seguir as plantas foram fracionadas 

em raizes e parte aérea. Após retirar as plantas dos recipientes lavou-se o sistema 

radicular com água deionizada, várias vezes. O material coletado "raízes e parte 

aérea" foi colocado em estufa (com cIrculação forçada de ar) a 600 - 700C de 

temperatura até apresentar peso constante, posteriormente o material seco foi 

pesado para determinação de matéria seca das respectivas frações. 

A matéria seca das raízes e da parte aérea após secagem e 

pesagem, foi moída em moinho tipo Willey, para posterior análise química, 

determinando-se as concentrações de N, P, K, Ca, Mg, F e, Mn, Zn, e Cu, conforme 

metodologia descrita por Sarruge & Haag (1974). 

3.1.6. Características avaliadas 

Para se avaliarem os efeitos dos níveis de ferro sobre o 

desenvolvimento dos cultivares estudados, foram analisadas as seguintes 

características: 

- Altura da parte aérea e comprimento de raiz (cm). 

- Produção de matéria seca da parte aérea e das raízes (g planta-I) 

- Determinação química de N, P, K, Ca, Mg (g kg-I) e Fe, Mn, Zn e Cu 
(mg kg-I) na parte aérea e raízes. 

- Teor eJe clorofila dos cultivares (valor SPAD 502). 
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- Área foliar de cada cultivar em estudo (cm2
) 

- Número médio de perfilhos por planta. 

3.1.7. Delineamento experimental e analise estatística 

o delineamento experimental utilizado foi blocos 

casualizados, obedecendo o esquema fatorial, testando-se 2 genótipos de arroz 

(IAC 47 e IAC 1205), e 6 níveis de Fe na solução nutritiva (0,125; 0,625; 1,25; 

12,50; 25,00, e 50,00 mg L· I
), totalizando 12 tratamentos com 4 repetições por 

cada tratamento, considerando como unidade experimental cada recipiente 

contendo 18 plantas. A análise estatística dos parâmetros avaliados foi realizada 

segundo Gomes (1990), aplicando-se o Teste de F conforme a Tabela 3 de análise 

da variância. 

Tabela 3. Análise da variância para interação genótipos e níveis de ferro 

Causas de variação G.L. 

B~coo 3 
Genótipos 1 
Níveis de Fe 5 
Genótipos x níveis de Fe 5 
Resíduo 33 

TOUll 47 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Aspecto das plantas dos geriótipos estudados. 

Foi observado que na menor concentração de ferro na solução, na 

parte aérea das plantas de cada genótipo desenvolveram-se sintomas de deficiência 

a partir dos 15 dias de colocadas na soluça0 nutritiva definitiva, acentuando-se 

com o tempo. 

No final da experiência, antes da colheita das plantas, observou-se 

que os dois genótipos apresentaram crescimento normal no nível 0,125 mg L-I de 

ferro, apresentando raízes vigorosas, sadias e de coloração clara (Figura 25.a). 

Confirmando as informações de Shimada (1995), encontrou-se clorose intemerval 

nas folhas jovens dos genótipos estudados na menor dose, sintomatologia 

característica de deficiência de ferro nas folhas de plantas de arroz, denominado 

por Mengel & Kirkby (1987), reticulado fino das nervuras. 

Esse amarele cimento entre as nervuras pode ser causado pela inibição 

da formação de clorofila, pois o ferro é requerido por enzimas que participam da 
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biossintese da mesma, conforme Salisbury & Ross (1991), e sendo o ferro um 

elemento relativamente imóvel no floema, este pode ser prejudicado em sua 

translocação a grandes distâncias, permanecendo precipitado nas nervuras das 

folhas, conforme citado por Taiz &Zeiger (1991). 

No nível 0,625 mg L· I de ferro as plantas dos dois genótipos 

apresentaram um excelente crescimento, tanto da parte aérea como das raízes. 

(Figura 25.b) 

No nível 1,25 mg L-I praticamente não houve diferença do nível 

anterior, quanto a aspecto e crescimento das plantas (Figura 25.c). A deposição de 

ferro nas raízes começou a partir da dose 12,50 mg L-I, provocando uma coloração 

laranja ferruginosa, devido a precipitação do ferro sobre as mesmas, como citado 

por Bacha (1976) e Foy (1978) (Figura 25.d). Já no nível 25,0 mg L-I de ferro, o 

cultivar IAC-47 apresentou diminuição no crescimento afetando mais a parte aérea 

que as raízes, sendo que observou-se nas mesmas um incremento da coloração 

ferruginosa (Figura 25.e). O genótipo IAC-1205 manifestou escassa redução no 

crescimento, e leve sintomatologia de toxidez por ferro nas folhas (Figura 24.b) 

Nas plantas do cultivar IAC-47 ao nível 50,0 mg L-I de ferro na solução, houve 

grande redução do crescimento, afetando mais a parte aérea que as raízes, como 

resultados encontrados por Fageria (1984); a sintomatología de toxicidade nas 

folhas em presença das maiores doses neste genótipo, foi uma coloração laranja ou 

amarela nas folhas maduras, coincidindo com sintomas descritos na literatura 

(Figura 24.a; Figura 25.t) 

Observou-se que as raízes nos níveis mais elevados de ferro na 

solução, apresentaram-se curtas e grossas, como relatado por Camargo & Camargo 

(1985), e frequentemente de coloração bruno-escura, como apresentado nas 

Figuras 24.a-b; e Figuras 25.d-e-f. 
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4.2. Efeito dos níveis de ferro sobre alguns parâmetros de crescimento, 

dos genótipos de arroz estudados. 

4.2.1. Efeito sobre a produção de matéria seca. 

Na Tabela 4 encontramos o peso do material seco da parte aérea 

(g planta-I) em função dos níveis de ferro estudados dentro de cada genótipo. É 

possível observar que estes apresentaram diferente comportamento em relação aos 

níveis de ferro em solução nutritiva. Assim a matéria seca da parte aérea no 

genótipo IAC-47 aumentou até o nível 0,625 mg L-I, para diminuir posteriormente 

em função do incremento das doses de ferro. Entretanto, o IAC-1205 aumentou 

até o nível 12,50 mg L-I, reduzindo seu peso a partir da mesma, com leve 

incremento na maior dose. 

Tabela 4. Peso da matéria seca da parte aérea (g planta-I), de dois genótipos de arroz, 
em função das doses estudadas de ferro na solução nutritiva. 

Fe (mg L-I) 
......... n .................................................. _ .................................................................................................................. 

Genótipos 0,125 0,625 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 12,4 aA 13,3 aA 11,6 aA 9,9bA 8,1 aA 6,4 bB 10,2 aA 
IAC-1205 9,2 bB 9,8 bB 11,0 aA 12,4 aA 9,6aA 10,9 aA 10,5 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

o genótipo IAC-47 apresentou valores superiores ao IAC-1205 com 

diferenças estatísticas significativas (P < 0,01) nas doses 0,125 e 0,625 mg L-I, não 

se observando diferenças nas doses 1,25 e 25,0 mg L-I, enquanto que na dose 50,0 

o IAC-1205 apresentou diferencia significativa (P<O,OI), superando ao IAC-47. 
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Segundo os resultados da análise estatística, verificou-se interação 

significativa (P<O,O 1) entre genótipos e concentração de ferro na solução em 

relação ao peso do material seco da parte aérea. Encontrou-se também efeitos 

significativos (P<O,O 1) entre as doses de ferro, mas não entre genótipos, 

considerando-se o parâmetro em questão. 

O comportamento dos genótipos estudados em função dos níveis de 

ferro aplicados, é apresentado na Figura 1, na qual é encontrada a equação de 

regressão entre o peso do material seco da parte aérea (g planta-I ) e as doses de 

ferro (mg L-I) para o IAC-47. A regressão representa a variação do peso da parte 

aérea em função dos níveis de ferro, porém o IAC-47 ajustou-se a uma equação 

linear negativa, enquanto que dentro do IAC-1205 não houve relação entre doses 

de ferro e peso da matéria seca da parte aérea. 

":" 
.!!! c: 
CII 
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12 IAC-47y = -O,1284x + 12,158 
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Figura 1. Relação entre a matéria seca da parte aérea de dois genótipos de 
arroz, em função dos níveis de Fe na solução. 

50 
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. O peso do material seco das raízes (g planta-I ), em função dos níveis 

de ferro estudados (mg L-I) encontra-se na Tabela 5. Observa-se que os genótipos 

apresentaram comportamentos diferentes em relação aos níveis de ferro. Com a 

adição das doses crescentes de ferro nas soluções, houve um efeito prejudicial no 

genótipo IAC-47 o qual apresentou sensível redução a partir da dose 0,625 

mgL- I
• 

Tabela 5. Peso da matéria seca das raízes (g planta-I), de dois genótipos de arroz, em 
função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Fe (mg L-I) 
... a. ........................ n .... _ ••••• u .................... _ .................................................................................................................... . 

Genótipos 0,125 0,625 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 2,24 aA 2,46 aA 1,71 aA 1,19 bB 1,48 bA 1,06 bB 1,69 bB 

IAC-1205 1,57 bA 1,70 bB 1,95 aA 2,95 aA 2,05 aA 2,45 aA 2,11 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,Ol e mmúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Os resultados da análise estatística mostraram, interação significativa 

(P<O,OI) entre genótipos e concentração de ferro nas soluções em relação ao peso 

do material seco das raízes. Também foram encontrados efeitos altamente 

significativos (P<O,O 1) de genótipos, não para as concentrações de ferro nas 

soluções nutritivas. 

O genótipo IAC-1205 apresentou incremento no peso do material 

seco das raízes conforme as doses crescentes de Fe nas soluções até o nível 12,50 

mg L-I , diminuindo na de 25,0 mg L-I, e apresentando um leve incremento 

novamente na dose 50 mg L-I. É possível observar que para o IAC-47 na dose 

0,625 mg L-I , a produção de matéria seca na parte aérea foi superior 

estatisticamente ao IAC-1205 ao nível P<O,OI de significância,já no nível 1,25 não 

se verificou diferença, e com adições de 12,50 e 25,0 mg L-I de ferro, foi o IAC-
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1205 quem apresentou maior produção de matéria seca diferindo 

significativamente ao nível P<0,05, enquanto que na maior dose (50 mg L-I) de Fe 

o IAC-1205 a significância foi a P<O,OI, dando-se em esta dose a maior diferença 

entre genótipos (Tabela 5). Verificou-se que o genótipo IAC-1205 foi o que 

apresentou maior tolerância à adição de doses crescentes de ferro nas soluções. 

A relação do peso do material seco das raízes em cada genótipo, em 

função dos níveis de ferro aplicados, é apresentado na Figura 2, onde são 

representadas as equações de regressão- entre o peso do material seco das raízes (g 

planta-I) e as doses de ferro (mg L-I) para os genótipos em estudo. O IAC-47 

apresentou redução do peso do material seco das raízes representado pela equação 

de segundo grau (P<0,05), enquanto que no genótipo IAC-1205 a relação ajustou

se a uma equação de segundo grau, aumentando o peso seco das raízes conforme 

incremento do nível de ferro nas soluções, e diminuindo na maior. 

3r-----------------------~------------------~ 

IAC-1205 Y = -O,0008~ + O,0491x + 1,7902 

~ 
fã 1,5 
Q. . -
DI ---........ --. ............................... 

0,5 
IAC-47 Y = O,0007~ - O,0547x + 2,1311 

o~--~--__ --------~--~--__ --~--~----~~ 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Fe (mg L01) 

Figura 20 Relação entre a matéria seca das raízes de dois genótipos de arroz, e 
níveis de Fe na solução. 
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Camargo (1984 ), encontrou resultados similares de redução do peso 

da parte aérea e raízes, conforme aumentava a concentração de ferro nas soluções a 

níveis altos (100 mg L-I); nesse trabalho o genótipo de arroz que evidenciou maior 

tolerância a altas concentrações de ferro nas soluções apresentou maior produção 

de material seco das raízes quando comparado com outros genótipos testados. 

Fageria (1984), também encontrou redução da matéria seca da parte aérea e raízes, 

com variações entre cultivares, com diminuições significativas acima de 20 mg L-I 

de ferro na solução. 

Agarwala (1965), estudando ferro em plantas de cevada, encontrou 

aumentos na produção de matéria seca com aumentos desse micronutriente no 

substrato. Miller et.al. (1961), reportaram resultados semelhantes para produção de 

feijão. Twyman (1959), encontrou que o peso do material seco total diminuiu com 

baixas concentrações de ferro no substrato. Agarwala (1965), encontrou efeitos 

característicos de deficiência de ferro em milho causado por baixos níveis de ferro. 

A produção de matéria seca na parte aérea e raízes, e reposta dos genótipos a níveis 

de ferro obtidos neste experimento, estão em concordância com observações 

reportadas na bibliografia. 

4.2.2. Efeito sobre a área foliar 

A tabela 6 apresenta área foliar (cm2
) em função dos níveis de ferro 

estudados dentro de cada genótipo. Observa-se que na dose mínima de Fe na 

solução (0,125 mg L-I) a área foliar no genótipo IAC-47 foi superior 

estatisticamente (P<O,OI) ao genótipo IAC-1205. Nas doses 0,625 e 1,25 mg L-I 

embora não se tenha encontrado diferença significativa, o IAC-47 apresentou 
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valores maIOres que o IAC-1205. Já na dose 12,50 mg L-I sem diferença 

significativa encontrou-se que a área foliar do IAC-1205 foi maior que o IAC-47, e 

com adição de ferro na solução (25,0 e 50,0 mg L-I) foi maior a área foliar do IAC-

1205 diferindo significativamente (P<O,OI) do genótipo IAC-47. 

Tabela 6. Área foliar (cm2
) de dois genótipos de arroz, em função dos níveis de ferro 

na solução nutritiva (média de quatro repetições). 

Fe (mg-L-1
) 

Genótipos ········ÕJ25·······_·······Õ~62·5·······_···········C25···········_····T2~·5·õ·············25·~ÕÕ······_······5Õ~·ÕÕ······ Média 

IAC-47 758,2 aA 866,2 aA 672,2 aA 486,4 aA 471,1 bB 312,3 bB 594,5 bB 

IAC-1205 528,7 bB 771,9 aA 616,0 aA 540,2 aA 784,1 aA 888,5 aA 688,2 aA 

* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O 1 e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 
de Tuckey. 

o comportamento de cada genótipo quanto a área foliar, em função 

dos níveis de Fe aplicados, é apresentado na Figura 3, onde são representadas as 

equações de regressão entre a área foliar (cm2
) e as doses de Fe (mg L-I) para os 

genótipos estudados. Para o IAC-47 a regressão representa a redução da área foliar 

em função da adição de ferro na solução, ajustando-se a uma equação linear 

negativa (P<O,O 1), e para o genótipo IAC-1205 a regressão representa o aumento 

da área foliar confonne se aumenta a dose de Fe na solução nutritiva, apresentando 

incrementos segundo uma equação linear positiva (P<O,O 1). 
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Os resultados da análise estatística mostraram interação significativa 

entre genótipos e concentração de F e nas soluções, considerando área foliar dos 

genótipos em estudo (P<O,O 1). Verificou-se também efeitos altamente 

significativos (P<O,Ol) de genótipos e das concentrações de Fe nas soluções 

Baseando-se nos resultados obtidos de área foliar é possível observar 

que o IAC-1205 é mais sensível que o IAC-47 a baixos níveis de Fe na solução, e 

mais tolerante a altas concentrações do mesmo. 

Estes resultados poderiam estar indicando que o IAC-1205 é menos 

eficiente em absorver ferro da solução que o IAC-47, atingindo este último mais 

rapidamente uma concentração prejudicial para a planta, e comportando-se melhor 

a valores baixos de ferro, e pelo comportamento inverso do IAC-1205 observa-se 

que este não é muito prejudicado por níveis altos de Fe na solução, encontrando até 

incremento no valor do parâmetro na dose máxima (50 mg L- I
)_ 
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4.2.3. Efeito sobre a altura de planta e comprimento de raiz 

A tabela 7 apresenta a altura de planta (cm) em função dos níveis de 

Fe estudados dentro de cada genótipo. Os resultados da análise estatística, 

mostraram pelo teste F, efeitos significativos (P<0,05) de genótipos e das 

concentrações de ferro nas soluções nutritivas. Não foram verificadas interações 

significativas entre genótipos e níveis de F e na solução em relação a altura de 

planta. Fageria (1981), encontrou que até 40 (mg L-I), houve aumento na altura 

das plantas, enquanto que a partir de 80 mg L-I de ferro na solução, provocou 

redução significativa na altura das p!antas quando comparadas com concentrações 

menores. 

Tabela 7. Altura de planta (em), em função dos níveis de ferro na solução nutritiva, 
\ dentro de eada genótipo (média de quatro repetições). 

Fe (mg L-i) 

Genótipos 0,125 0,625 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 15,39 19,57 17,12 15,53 15,43 13,16 16,04 bA 
IAC-1205 16,25 18,81 17,77 15,71 17,84 18,96 17,56 aA 

* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 
de Tuckey. 

Para o genótipo IAC-47 com a adição de doses crescentes de ferro 

nas soluções, houve aumento na dose 0,625 mg L-I, para posteriormente diminuir 

com incrementos dos níveis de Fe. O genótipo IAC-1205 apresentou valores mais 

elevados que o IAC-47 nas maiores concentrações de ferro, aumentando a 

diferença conforme aumentava a concentração até a dose máxima estudada (50,0 

mg L-I). Considerando estes resultados de altura de planta para cada genótipo, em 
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função das 40ses de ferro na solução, é possivel observar que o IAC-47 é o mais 

prejudicado nas maiores doses, evidenciando menor tolerancia a altos níveis de 

ferro na solução. 

A Tabela 8 mostra o comprimento médio de raízes (cm) em função 

dos níveis de Fe estudados dentro de cada genótipo. Conforme os resultados da 

análise estatística pelo teste F, verificou-se interação significativa P<O,OI entre 

genótipos e concentrações de Fe nas soluções em relação a comprimento de raiz, 

encontrando-se também efeitos significativos de genótipos e das concentrações de 

ferro nas soluções nutritivas, P<0,05 e P<O,OI respectivamente. 

Tabela 8. Comprimento de raiz (em), em função dos níveis de ferro na solução nutritiva, 
dentro de cada genótipo (média de quatro repetições). 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
35,0 aA 

27,0 bB 

0,625 
38,3 aA 

27,8 bB 

Fe (mg L-I) 

1,25 
35,0 aA 
25,3 bB 

12,50 25,00 50,00 
30,5 aA 30,8 aA 26,5 aA 

31,3 aA 33,5 aA 28,5 aA 

Média 
32,7 aA 

28,9 bB 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Observa-se que nos primeiros níveis (0,125; 0,625 e 1,25 mg L-I) foi 

maior o comprimento de raiz para o IAC-47 diferenciando-se significativamente 

(P< 0,01) do genótipo IAC-1205, não assim nos outros níveis (12,5; 25,0; e 50,0 

mg L-I) em que não houve diferença significativa. 

O comportamento de cada genótipo quanto a comprimento de raiz, 

em função dos níveis de Fe estudados, é apresentado na Figura 4, onde são 

representadas as equações de regressão entre o comprimento médio de raiz (cm) e 

as doses de Fe (mg L-I) para os dois genótipos. É possível observar que o valor da 

variável no IAC-47 aumentou até a dose (0,625 mg L-I), diminuindo 
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posterionnente confonne a adição de F e na solução, representado pela equação de 

regressão linear negativa (P<O,O 1). Enquanto que o IAC-1205 aumentou 

praticamente até o nível 25,0 com uma leve redução_na dose 50 mg L-I , 

representada pela equação de regressão de segundo grau (P<O,O 1). 

40~------------------------------------------~ 
IAC-1205 Y = -O,0094x2 + O,5156x + 26,348 

........ ---........ .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .......... ---.......... ---.......... .. .. .. .. 
30 

IAC-47 Y = -O,1933x + 35,541 

fi 20 

10 

O+---~--~----~--__ --________ --~--__ --~--~ 

o 5 10 15 20 25 30 
Fe (mg Lo1

) 
35 40 45 50 

Figura 4. Relação entre comprimento médio das raizes de dois genótipos de 
arroz, e doses de Fe na solução. 

A variável comprimento de raízes, segundo Camargo (1984), não 

representa um parâmetro adequado para avaliar tolerância ao excesso de F e nas 

soluções. Pelos resultados deste trabalho, o IAC-1205 que possivelmente seja o 

genótipo mais tolerante que o IAC-47 a altos níveis ferro em solução, pois 

apresentou valores de comprimento de raiz mais elevado, nas maiores doses de 

ferro. 
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4.2.4. Efeito sobre o número de perfilhos 

A Tabela 9 apresenta o número médio de perfilhos por planta em 

função dos níveis de ferro estudados (rng L-· ), dentro de cada genótipo. Observa

se que os genótipos apresentaram comportamentos diferentes em relação aos níveis 

de Fe. Assim o IAC-47 mostrou redução progressiva no número de perfilhos, em 

função do aumento nos níveis de ferro na solução, já no IAC-1205 a adição de 

ferro na solução resultou em um aumento no número de perfilhos por planta. 

Conforme os resultados da análise estatística, verificou-se interação 

significativa P<O,OI entre genótipos e concentrações de Fe nas soluções em relação 

a número médio de perfilhos por planta, encontrando-se também efeitos 

significativos de genótipos P<O,OI. 

Tabela 9. Número médio de perfilhos por planta de dois genótipos de arroz, em função 
dos níveis de ferro na solução nutritiva (média de quatro repetições). 

Fe (mg L-I) 

Genótipos 0,125 0,625 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 1,92 aA 1,77 aA 1,45 bB 1,37 bB 1,29 aA 1,67 bB 1,50 bB 
IAC-1205 1,67 aA 1,97 aA 2,15 aA 2,37 aA 1,60 aA 2,05 aA 1,97 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey_ 

o comportamento quanto ao número de perfilhos por planta no 

genótipo IAC-47 em função dos níveis de Fe aplicados, é apresentado na Figura 5, 

onde é representada a equação de regressão entre o número de perfilhos planta-·, e 

as doses de Fe (mg L-· ), para o citado genótipo, observando-se pela equação de 

regressão a diminuição do número de perfilhos em função dos níveis de ferro, com' 

acentuada redução em função do aumento da concentração de ferro na solução, 
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ajustando-se a uma equação linear descendente (P<O,OI), enquanto no IAC-1205 

não encontrou-se relação entre doses de ferro e genótipos para o número de 

perfilhos por planta, embora é possível observar que o número médio de perfilhos 

no genótipo IAC-1205 foi superior a do genótipo IAC-47. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Fageria (1989), citando que a redução no 

número de perfilhos poderia ser um dos sintomas da toxicidade de ferro em arroz 

iirrigado. 
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Figura 5. Relação entre o número médio de perfilhos planta~1e os níveis de Fe na 
solução, para dois genótipos de arroz. 

4.3. Efeito dos níveis de ferro sobre o teor de clorofila. 

Os valores encontrados das leituras de clorofila são equivalentes aos 

obtidos por Peng et aI. (1993), que realizaram determinações de clorofila (SP AD 
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502) em plantas de arroz, utilizando o Chlorophyll meter's - SPAD 502 - Minolta. 

Na Tabela 10, observa-se os valores de clorofila nas folhas (SP AD 

502), em função dos níveis de ferro estudados dentro de cada genótipo; observa-se 

que os genótipos embora tenham todos apresentado incremento no valor de 

clorofila nas folhas com o aumento da concentração de Fe na solução, 

manifestaram valores diferentes conforme os genótipos. Assim, o genótipo IAC-

1205 apresentou valores de clorofila menores que o IAC-47. 

Tabela 10. Leitura de clorofila (SP AD 502), em dois genótipos de arroz, em função dos 
níveis de ferro na solução nutritiva. 

Fe (mg L-I) 
Genótipos 0,125 0,625 l,i5 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 41,70 44,10 44,00 43,90 45,90 45,60 44,22 aA 

IAC-1205 39,40 41,80 42,30 42,80 43,20 44,50 42,36 bB 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey_ 

A interação genótipos e dose de F erro considerando a clorofila como 

variável não foi significativa, embora encontrou-se diferença significativa 

(P<O,OI) das doses de ferro e dos genótipos estudados. 

O comportamento dos genótipos estudados quanto ao teor de 

clorofila (SP AD 502) nas folhas, em função dos níveis de ferro aplicados, é 

apresentado na Figura 6, onde está representada a equação de regressão entre o 

valor de clorofila das folhas e as doses de Fe (mg L-· ) para os dois genótipos. A 

regressão representa o aumento do valor de clorofila das folhas em função dos 

níveis de Fe, porém os genótipos IAC-47 e IAC-1205 apresentaram aumentos 

segundo uma equação linear positiva. Estes resultados confrrmam os obtidos por 

diversos autores como O'Sullivan (1969), que em seu experimento de efeito de Fe 
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em espécies de gramíneas, encontrou incremento no teor de clorofila conforme 

aumentava o Ferro na solução de 0,04 para 2,56 mg L-I. 
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Relação entre a leitura de clorofila dos genótipos de arroz em estudo e 
doses de Fe na solução nutritiva. 

A adição de ferro às soluções nutritivas influenciou na concentração 

de clorofila nos genótipos estudados, aumentando nas maiores doses aI, 13 e 1,09 

vezes mais clorofila no IAC-1205 e IAC-47, respectivamente, quando comparada 

com a menor dose de ferro. Yunusa (1980), encontrou que plantas de sorgo 

crescendo em solos com adequada concentração de ferro geralmente continham 2,1 

a 1,4 vezes mais clorofila total que plantas crescendo em solos deficientes em 

ferro, concordando com Sideris & Yung (1956) que encontraram que a 

concentração total de clorofila nas folhas de abacaxi foi 2,2 vezes maior em plantas 

crescendo com concentrações adequadas de ferro que plantas deficientes nesse 

elemento. Shetty & Miller (1966) encontraram diminuição de 45 % no nível de 

clorofila em tecidos deficientes em ferro quando comparado a um tecido normal. 
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Uma acentuada relação entre o fornecimento de ferro e teor de clorofila em 

espécies forrageiras foi encontrado por O'Sullivan (1969). Agarwala et.al. (1965), 

determinaram uma relação linear entre clorofila e fornecimento de ferro em milho, 

acima de uma concentração de 0,5 flM Fe. Marsh et.al. (1963), relataram que a 

deficiência de ferro em caupi, provocou limitada formação de ácido õ 

aminolevulínico, que é o precursor da biosíntese da molécula de clorofila. 

Segundo trabalhos de Terry (1980), o estresse de ferro provocou diminuição no 

teor de clorofila a - b, caroteno e xantofila nas folhas de Beta vulgaris L. 

4.4. Efeito de níveis de ferro na solução nutritiva sobre a concentração de 

alguns macronutrientes, nos genótipos de arroz estudados. 

4.4.1. Nitrogênio na parte aérea e raízes. 

A Tabela 11 apresenta as concentrações de nitrogênio na matéria seca 

da parte aérea (g kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de 

cada genótipo. Observa-se que os genótipos apresentaram comportamentos 

diversos em relação aos níveis de Fe. Assim entre os genótipo IAC-47 e IAC-1205 

não se verificou diferenças significativas nos níveis 0,625; 1,25 e 50,0 mg L-I, 

enquanto que para o IAC-47 na dose 0,125 a concentração de nitrogênio foi menor 

significativamente (P<O,O I), apresentando diferenças significativa na dose 25,0 

mg L-I (P<O,OI). 
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Tabela 11. Concentração de nitrogênio (g kg-1

) na matéria seca da parte aérea, de dois 
genótipos de arroz, em função das doses de Fe na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
28,7 bB 

36,5 aA 

0,625 
30,1 aA 

31,1 aA 

Fe (mg L-I) 

1,25 
31,6 aA 

29,8 aA 

12,50 
30,9 aA 

27,8 bA 

25,00 50,00 Média 
34,0 aA 32,4 aA 31,27 aA 

29,9 bB 32,5 aA 31,27 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,OS, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

o genótipo IAC-47 apresentou tendencia de aumento na 

concentração de nitrogênio conforme aumentou-se a dose de F e na solução até o 

nível 25,0 mg L-I, diminuindo na maior dose (50,0 mg L-I). O aumento no teor de 

nitrogênio nas plantas provocado pela a adição de ferro na solução, também foi 

encontrado por Melo Bastos (1993), em arroz. A concentração de nitrogênio no 

genótipo IAC-1205 diminuiu até a dose 12,50 (mg L-I) de ferro na solução, 

incrementando logo a doses maiores. 

O comportamento da concentração de nitrogênio na matéria seca da 

parte aérea de cada genótipo em função dos níveis de ferro aplicados, é 

apresentado na Figura 7, onde são representadas as equações de regressão entre a 

concentração de nitrogênio na parte aérea e as doses de ferro aplicadas. Assim no 

genótipo IAC-47 a relação ajustou-se a uma equação de segundo grau (P<0,05), 

com aumento nas primeiras doses e posterior diminuição nas doses maiores, 

enquanto que no IAC-1205 foi representado também por uma equação de segundo 

grau (P<O,Ol), com máximo valor na menor dose de ferro (0,125 mg L-I), 

aumentando logo conforme as doses. Segundo a análise estatística encontrou-se 

diferença entre níveis de ferro (P<O,O 1), mas não entre genótipos, para a variável 

concentração de nitrogênio. 
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. As concentrações de nitrogênio na matéria seca da parte aérea, nos 

dois genótipos estudados encontraram-se dentro daqueles citados por Fageria et aI 

(1995), como concentração adequada para a cultura do arroz, em estádio de 

perfilhamento. 
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Figura 7. Relação entre concentração de nitrogênio na matéria seca da 
parte aérea de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução 

São apresentadas na Tabela 12 as concentrações de nitrogênio na 

matéria seca das raízes em função dos níveis de ferro estudados dentro de cada 

genótipo. Observa-se que os genótipos apresentaram comportamentos diferentes 

em relação aos níveis de ferro, obedecendo uma distribuição semelhante à parte 

aérea, portanto no IAC-47 aumentou conforme foi incrementada a dose de ferro na 

solução até o nível 12,5 mg L-I, diminuindo posteriormente com aumento das doses 

de ferro. Enquanto que no IAC-1205 a concentração de nitrogênio nas raízes, em 

geral diminuiu conforme aumentou-se as doses de ferro. 
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Tabela 12. Concentração de nitrogênio (g kg-I) na matéria seca das raízes, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
19,6 bB 

22,7 aA 

0,625 
21,1 aA 

21,7aA 

Fe (mg L-I) 

1,25 
21,7 aA 

20,4 bA 

12,50 
23,7 aA 

18,6 bB 

25,00 
20,7 aA 

19,2 bA 

50,00 
19,2 aA 

20,0 aA 

Média 
21,0 aA 

20,4 bA 
• Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O 1 e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Encontrou-se maiores concentrações de nitrogênio no IAC-47 a partir 

do nível 1,25, diferindo significativamente nesta e na dose 25 (mg L-I) (P<0,05), já 

na dose 12,50 de ferro a diferença foi ao nível P<O,OI de significância, sendo que a 

concentração de nitrogênio nas raízes foi significativamente maior no IAC-1205 na 

dose 0,125 (P<O,Ol). Não apresentando diferença significativa nas doses 0,625 e 

50,0 mg L-I. 

Os resultados da análise estatística, mostraram interação altamente 

significativa (P<O,OI) entre os dois genótipos e níveis de ferro nas soluções em 

relação à concentração de nitrogênio. Também foram verificados efeitos altamente 

significativos de doses de ferro (P<O,O 1), e significativos (P<0,05) de genótipos 

para a concentração de nitrogênio nas raízes. 

O comportamento da concentração de nitrogênio na matéria seca das 

raízes em cada genótipo, em função dos níveis de ferro aplicados, é apresentado na 

Figura 8, na qual são representadas as equações de regressão entre a concentração 

de nitrogênio nas raízes e as doses de ferro, para os genótipos estudados. Assim a 

relação no cultivar IAC-47 ajustou-se a uma equação de segundo grau, com 

máximo na dose 12,5 mg L-I e mínimo na menor e maior dose (0,125 e 50,0 mg L·I 

respectivamente). Enquanto que no genótipo IAC-1205 ajustou-se a uma equação 

de segundo grau invertida, com valor mínimo na dose 12,5 mg L-I. 
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A diferença na concentração de nitrogênio nos dois genótipos poderia 

ser devido a um menor crescimento apresentado pelas plantas do IAC-47 conforme 

a adição ferro na solução, podendo ter promovido uma maior concentração de 

nitrogênio na parte aérea e raizes, concordando com resultados obtidos por Melo 

Bastos (1993), trabalhando com arroz. 
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Figura 8, Relação entre concentração de nitrogênio na matéria seca das 
raízes de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução. 

4.4.2. Fósforo na parte aérea e raízes. 

50 

A Tabela 13 apresenta a concentração de fósforo na matéria seca 

da parte aérea (g kg,l ) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I) dentro de 

cada genótipo. Observa-se que os dois genótipos estudados apresentaram 

comportamento diferente quanto às doses de ferro na solução e concentração de 

fósforo na matéria seca da parte aérea, diferenciando-se o IAC-47 

significativamente (P<O,OI) do IAC-1205 na menor dose 0,125 mg L-\ 

apresentando concentrações menores de fósforo. Não houve diferença significativa 

entre os genótipos nas outras doses crescentes de ferro na solução. 
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Tabela 13. Concentração de fósforo (g kg- l

) na matéria seca da parte aérea, de dois 
genótipos de arroz, em função das doses de Fe na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
6,25 bB 

9,15 aA 

0,625 
7,05 aA 

7,80 aA 

6,95 aA 

8,28 aA 

12,50 25,00 50,00 
8,40 aA 7,38 aA 4,45 aA 

7,23 aA 6,15 aA 4,48 aA 

Média 
6,74 aA 

7,18 aA 
• Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O 1 e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Os valores de fósforo encontrados no IAC-47 aumentaram conforme 

incrementou-se a dose de ferro na solução até o nível 12,5, e diminuiram com 

doses superiores. Enquanto que no IAC-1205 diminuiu em função do aumento de 

ferro na solução. 

Os resultados da análise estatística mostraram, interação altamente 

significativa (P<O,O 1) entre genótipos e concentração de ferro nas soluções, em 

relação aos valores de fósforo encontrados na parte matéria seca da parte aérea. 

Foram verificados efeitos altamente significativos (P<O,OI) de dose, não assim de 

genótipos em que não houve diferença significativa. 

Na Figura 9 é apresentado o comportamento da concentração de 

fósforo na matéria seca da parte aérea em cada genótipo, em função dos níveis de 

ferro aplicados, na mesma são representadas as equações de regressão entre a 

concentração de fósforo na parte aérea e os níveis de ferro para cada genótipo. O 

IAC-47 apresentou valores ajustando-se a uma equação de segundo grau (P<O,OI), 

com mínimo valor na maior dose (50 rng L·I
) e máximo na dose 12,50 mg L-I. 

Enquanto que a regressão para o IAC-1205 representa a redução da concentração 

de fósforo na parte aérea em função dos ní,:,eis crescentes de ferro na solução, 

ajustada pela equação de regressão linear negativa (P<O,O 1). 
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Figura 9. Relação entre concentração de fósforo na matéria seca da parte 
aérea de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução. 
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É apresentada na Tabela 14 a concentração de fósforo na matéria seca 

das raízes (g kgol
) em função dos níveis de ferro estudados (mg L"I) dentro de cada 

genótipo. Os dois genótipos apresentaram comportamentos semelhantes, 

verificando incrementos da concentração de fósforo nas raízes em função do 

aumento da dose de ferro na solução, e diminuindo na maIor dose de ferro. 

Quando comparados os genótipos estudados, estes não diferiram 

significativamente nos três primeiros níveis de ferro (0,125; 0,625 e 1,25 mg L-I), 

entretanto encontrou-se diferença significativa nos outros níveis (12,5; 25,0 e 50,0 

mg L-I), apresentando o IAC-47 concentrações maiores de fósforo na matéria seca 

das raízes. 

Tabela 14. Concentração de fósforo (g kg- I
) na matéria seca das raízes, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
3,88 aA 

4,38 aA 

0,625 
4,38 aA 

4,78 aA 

Fe (mg L"I) 

1,25 
4,88 aA 

5,10 aA 

12,50 
22,35 aA 

11,10 bB 

25,00 50,00 
21,73 aA 28,20 aA 

15,68 bA 16,03 bB 

Média 
14,23 aA 

9,51 bB 

* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O I e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 
de Tuckey. 
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Segundo os resultados da análise estatística pelo teste F, encontrou-se 

interação significativa (P<O,O 1) entre genótipos e concentração de ferro na solução 

em relação ao valor de fósforo nas raízes, verificando também diferença 

significativa (P<O,O 1) das doses e dos genótipos. 

O comportamento da concentração de fósforo nas raízes em cada 

genótipo em função dos níveis de ferro aplicados, é apresentado na Figura 10, onde 
/ 

são representadas as equações de regressão para cada genótipo. Os dois genótipos 

estudados apresentaram comportamento ajustado à equação de segundo grau 

(P<O,O 1), verificando aumento no valor da concentração de fósforo nas raízes dos 

dois genótipos, conforme foi incrementado o nível de ferro na solução, diminuindo 

esse incremento nas maiores doses. 
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Figura 10_ Relação entre concentração de fósforo na matéria seca das 
raízes de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução_ 

Pelos resultados obtidos é possível observar que até o nível 12,50 

mg L-I de ferro:.na solução, a relação encontrada entre a concentração de fósforo e 
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de ferro encontra-se nos valores normais para a cultura (29: 1), conforme Jones 

(1991), diminuindo a mesma conforme posteriores aumentos de ferro .. 

As concentrações de fósforo na matéria seca da parte aérea e raízes, 

em geral apresentaram tendencia de diminuição nas maiores doses de ferro na 

solução, confirmando resultados obtidos por Fageria et aI. (1981), e que segundo 

Howeler (1973) poderia ser explicado devido a que excesso de ferro no meio de 

crescimento pode bloquear a absorção de nutrientes através da camada de óxido 

férrico formado no sistema radicular. 

4.4.3. Potássio na parte aérea e raízes. 

Na Tabela 15 observa-se a concentração de potássio na matéria seca 

da parte aérea (g kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I) dentro de 

cada genótipo. Com a adição de doses crescentes de ferro nas soluções houve 

aumento na concentração de potássio no genótipo IAC-47 até a dose 12,5 mg L-t, 

com posterior diminuição do valor nas maiores doses; enquanto que no genótipo 

IAC-1205 diminuiu até a dose 1,25 mg L-t, aumentando logo até a dose 25,0 e 

diminuindo na maior dose (50 mg L-I). 

Tabela 15. Concentração de potássio (g kg- I
) na matéria seca da parte aérea, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 

IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
34,1 aA 

38,3 aA 

0,625 
27,9 bB 

38,0 aA 

Fe (mg L-I) 

1,25 
36,1 aA 

30,8 aA 

12,50 
49,1 aA 

34,2 bB 

25,00 
44,1 aA 

38,3 aA 

50,00 
42,9 aA 

35,4 aA 

Média 

39,0 aA 

35,8 bA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O I e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 
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_ O genótipo IAC-47 não apresentou diferença significativa com o 

IAC-1205 nas doses 0,125; 1,25; 25,0 e 50,0 mg L-I, não assim na dose 0,625 mg 

L-I, na qual o valor de potássio na matéria seca da parte aérea no IAC-1205 foi 

superior significativamente (P<O,OI) ao IAC-47. 

Os resultados da análise estatística mostraram interações 

significativas (P<O,O I) entre genótipos e concentrações de ferro nas soluções, em 

relação à concentração de potássio na matéria seca da parte aérea. 

Na Figura 1i é possivel observar o comportamento da concentração 

de potássio na matéria seca da parte aérea no genótipo IAC-4 7, em função dos 

níveis de ferro aplicados, na qual está representada a equação de regressão entre as 

concentrações de potássio na parte aérea e as doses de ferro. Assim a concentração 

de potássio para o IAC-47 ajustou-se a uma equação de segundo grau (P<O,O 1), 

com máximo valor na dose 12,5 mg L-I, e diminuindo a maiores doses. Para o 

genótipo IAC-1205 não se encontrou relação entre a concentração de potássio na 

matéria seca da parte aérea e níveis de ferro na solução. 
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Figura 11. Relação entre concentração de potássio na matéria seca da parte 
aérea de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução. 
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Na Tabela 16 são apresentados os valores de concentração de 

potássio na matéria seca das raízes (g kg-I) em função dos níveis de ferro estudados 

(mg L-I), dentro de cada genótipo_ É possível observar segundo os resultados 

obtidos que os dois genótipos apresentaram comportamento semelhante, mostrando 

reduções na concentração de potássio nas raízes conforme aumentou-se a 

concentração de ferro na solução_ Assim a concentração de potássio no genótipo 

IAC-1205 foi significativamente (P<O,OI) superior a do IAC-47 na menor dose 

(0,125 mg L"I), e a nível P<0,05 de sigriificância na dose 0,625 mg L-I, diminuindo 

posteriormente nos dois genótipos conforme a adição de ferro na solução. 

Tabela 16. Concentração de potássio (g kg- I
) na matéria seca das raízes, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Fe (mg L-I) 

Genótipos 0,125 0,625 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 7,18 bB 7,60 bA 7,88 aA 9,08 aA 5,95 aA 5,38 aA 7,18 bB 
IAC-1205 12,3 aA 9,75 aA 9,18 aA 8,85 aA 6,90 aA 5,35 aA 8,71 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Os resultados da análise estatística mostraram interações 

significativas (P<O,O 1) entre genótipos e concentrações de ferro nas soluções, em 

relação à concentração de potássio na matéria seca das raízes. Encontrou-se 

também diferença significativa (P<O,OI) entre genótipos e entre dose de ferro na 

solução. 

Verificou-se uma tendência de diminuição nas concentrações de 

potássio nas raízes dos genótipos, conforme o incremento das concentrações de 

ferro na solução. Como mostra a Figura 12 os dois genótipos apresentam reduçõ,?s 
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na concentração de potássio nas raízes, ajustando-se os mesmos à equação de 

regressão linear negativa (P<O,O 1). 

A adição de ferro em geral, provocou redução nos teores de potássio 

na parte aérea e raízes das plantas de arroz. Resultados semelhantes foram obtidos 

por (Fageria et.al., 1981; Melo Bastos, 1993), que encontraram redução da 

absorção de potássio em plantas de arroz, com o aumento da concentração de ferro 

na solução nutritiva, explicado pelo bloqueio da absorção nas raízes, originado pela 

camada de óxido férrico nas mesmas, acumulada por excesso desse nutriente na 

solução. 
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Figura 1~elação entre concentração de potássio na matéria seca das raízes 
de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução, 

4.4.4. Cálcio na parte aérea e raízes. 

A Tabela 17 apresenta a concentração de cálcio na matéria seca da 

parte aérea (g kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de 
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cada genótipo. Observa-se que os genótipos, embora tenham apresentado redução 

da concentração de cálcio na parte aérea com o aumento de ferro na solução, 

apresentaram diferentes valores de cálcio em relação aos níveis de ferro. Assim, o 

IAC-47 apresentou valores significativamente superiores ao IAC-1205 (P<0,05) 

nas menores doses (0,125 e 0,625 mg L-I); já nas maiores doses de ferro os valores 

são menores que no IAC-1205, não havendo apresentado diferença significativa 

nas doses 1,25; 25,0 e 50,0 mg L-I, e sendo superado em valores de cálcio na parte 

aérea pelo IAC-1205 na dose 12,5 mg L-I (P<O,OI). 

Tabela 17. Concentração de cálcio (g kg- I
) na matéria seca da parte aérea, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
11,15 aA 

8,63 bA 

0,625 
10,63 aA 

8,30 bA 

Fe (mg L-I) 

1,25 
9,08 aA 

9,28 aA 

12,50 
4,50 bB 

7,80 aA 

25,00 
5,28 aA 

6,35 aA 

50,00 
3,30 aA 

4,75 aA 

Média 
7,32 aA 

7,52 aA 
... Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Conforme os resultados estatísticos, foi encontrada interação 

significativa (P<O,O 1) entre genótipos e concentração de ferro nas soluções, em 

relação a concentração de cálcio da parte aérea; verificando-se também efeitos 

significativos (P<O,O 1) de doses de ferro considerando a concentração de cálcio na 

matéria seca da parte aérea, não houve efeitos significativos entre os genótipos. 

O comportamento da concentração de cálcio na matéria seca da parte 

aérea em cada genótipo, em função dos níveis de ferro aplicados, é apresentado na 

Figura 13, onde são representadas as equações de regressão entre concentração de 

cálcio na matéria seca da parte aérea e as doses de ferro para os dois genótipos 

estudados. Assim, todas as regressões representam a redução da concentração de 
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cálcio na parte aérea em função dos níveis de ferro, porem o genótipo IAC-1205 

apresentou reduções na concentração de cálcio na matéria seca da parte aérea 

representada pela equação linear negativa (P<O,OI), para o IAC-47 encontrou-se 

uma relação quadrática (P<O,O I). 

A redução da concentração . de cálcio na parte aérea, confrrma 

resultados obtidos por (Fageria, 1981; Barbosa Filho et.al., 1983), que segundo 

Howeler (1973), também ocorre em relação a outros nutrientes como P, K e Mg, 

provocando-se um bloqueio da absorção desses nutrientes através da camada de 

óxido férrico formada no sistema radicular. 
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Figura 13. Relação entre concentração de cálcio na matéria seca da parte 
aérea de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução. 

Na Tabela 18 são apresentadas as concentrações de cálcio na matéria 

seca das raízes (g kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de 

cada genótipo. Segundo os resultados obtidos, o IAC-47 teve um leve aumento até 

a dose 1,25 (mg L-I), diminuindo logo conforme níveis crescentes de ferro na 

solução nutritiva. Enquanto que no IAC-1205 a concentração de cálcio aumentou 
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com adições de ferro na solução nutritiva, apresentando assim valores inferiores 

que o IAC-47 nas menores doses, sem diferenças significativas até as maiores 

doses (25,0 e 50,0 mg L-I) em que a concentração de cálcio nas raízes no IAC-1205 

foi superior estatísticamente (P<O,O 1). 

Os resultados da análise estatística, mostraram que houve interação 

significativa (P<0,05) entre genótipos e concentração de ferro na solução, em 

relação à concentração de cálcio na parte aérea. Verificou-se também efeitos 

significativos (P<0,05) de genótipos e da concentração de ferro na solução nutritiva 

(P<O,OI). 

Tabela 18. Concentração de cálcio (g kg-I) na matéria seca das raízes, de dois 
genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
4,33 aA 

4,33 aA 

0,625 
5,20 aA 

4,63 aA 

Fe (mg L-I) 

1,25 
5,88 aA 

5,63 aA 

12,50 25,00 50,00 
5,03 aA 4,13 bB 3,93 bB 
5,58 aA 5,58 aA 5,48 aA 

Média 
4,75 bA 

5,20 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

O comportamento da concentração de cálcio na matéria seca das 

raízes no genótipo IAC-4 7, em função dos níveis de ferro aplicados, é apresentado 

na Figura 14 onde está representada a regressão entre concentração de cálcio e 

dose de ferro, para os dois genótipos em estudo, mostrando assim redução da 

concentração de cálcio na matéria seca das raízes do IAC-47, e ajustando-se a uma 

equação de regressão linear negativa (P<O,O 1). Entretanto que para o genótipo 

IAC-1205 não foi encontrada relação entre concentração de cálcio na matéria seca 

das raízes e os níveis de ferro estudados. 
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Figura 14. Relação entre concentração de cálcio na matéria seca das 
raízes de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução. 

4.4.4. Magnésio na parte aérea e raízes. 
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A Tabela 19 apresenta a concentração de magnésio na matéria seca 

da parte aérea (g kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de 

cada genótipo. Observa-se pelos resultados obtidos que os valores da concentração 

de magnésio no IAC-1205 foram significativamente maiores (P<0,05) que do 

IAC-47. 

Os resultados da análise estatística mostraram, que não houve 

interação significativa entre genótipos e concentração de ferro nas soluções, em 

relação a concentração de magnésio na matéria seca da parte aérea. Não foram 

verificados efeitos significativos dos níveis de ferro sobre a concentração de 

magnésio na matéria seca da parte aérea, embora o genótipo IAC-1205 apresentou 

em todos os níveis de ferro, valores médios maiores que o IAC-47. Considerando 

a análise estatística através do teste de Tuckey, é possível observar que houve 

diferença entre as médias dos genótipos, verificando que a concentração de 

magnésio na parte aérea do IAC-1205 foi significativamente maior (P<0,05) que 

no IAC-47. 
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Tabela 19. Concentração de magnésio (g kg- I
) na matéria seca -da parte aérea, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
5,20 

5,50 

0,625 
4,75 

5,50 

Fe (mg L-I) 

1,25 
5,00 

4,93 

12,50 
4,80 

5,05 

25,00 
4,80 

5,53 

50,00 
4,58 

4,83 

Média 
4,86 bA 

5,22 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,Ol e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

É apresentada na Tabela 20 a concentração de magnésio na matéria 

seca das raízes (g kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de 

cada genótipo. Os dois genótipos apresentaram redução na concentração de 

magnésio nas raízes em função do aumento na concentração de ferro na solução. 

Pelo teste de Tuckey o genótipo IAC-1205 apresentou concentrações de magnésio 

nas raízes significativamente superiores ao IAC-47 (P<O,O 1) nas menores doses 

(0,125 e 0,625 mg L-\ e na dose 1,25 mg L-I (P<0,05), enquanto que não 

encontrou-se diferença nas maiores doses. 

Tabela 20. Concentração de magnésio (g kg- I
) na matéria seca das raízes, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de Fe na solução nutritiva. 

Fe (mg L-I) 

Genótipos 0,125 0,625 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 1,00 bB 1,00 bB 0,95 bA 1,28 aA 0,88 aA 0,73 aA 0,97 bA 
IAC-1205 1,38 aA 1,50 aA 1,25 aA 0,98 bA 0,85 aA 0,75 aA 1,12 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Segundo os resultados da análise estatística, foi verificada interação 

significativa (P<O,O 1) entre genótipos e concentração de ferro nas soluções, em 

relação a concc;:ntração de magnésio nas raízes, ao mesmo tempo que efeitos 
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significativos (P<0,05) de genótipos, e dos níveis de ferro na solução nutritiva 

(P<O,OI). 

o comportamento da concentração de magnésio nas raízes em cada 

genótipo, em função dos níveis de ferro aplicados é apresentado na Figura 15, na 

qual estão representadas as equações de regressão entre a concentração de 

magnésio nas raízes e dose de ferro, para os dois genótipos estudados. Assim as 

regressões representam a redução da concentração de magnésio na matéria seca das 

raízes em função dos níveis de ferro ria solução, apresentando os dois genótipos 

reduções ajustadas por equações lineares negativas, P<0,05 para o IAC-47 e 

P<O,OI para o IAC-1205. Concordando com resultados de Salardini & Murphy 

(1975), que encontraram diminuição nas concentraçoes de magnésio, conforme 

aplicações de ferro na solução, e que segundo Moore et.al. (1990), altas 

concentrações de ferro no meio nutritivo podem provocar competição entre ferro e 

magnésio por sítios de absorção, suficente para diminuir o teor deste nutriente nas 

folhas das plantas de arroz. 
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4.5. Efeito de níveis de ferro na solução nutritiva sobre a concentração de 

alguns micronutrientes, nos genótipos de arroz estudados. 

4.5.1. F erro na parte aérea e raízes. 

A concentração de ferro na matéria seca da parte aérea (mg kg-I) em 

função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de cada genótipo é 

apresentado na Tabela 21. Observa-se que os genótipos não apresentaram 

diferenças significativas conforme o aumento da concentração de ferro na solução, 

embora tenha se verificado pelos resultados obtidos, que a concentração de ferro 

no genótipo IAC-47 aumentou em função do incremento de ferro nas soluções, ao 

igual que o IAC-1205, que apresentou valores pouco mais elevados que o IAC-47 

nas doses mais baixas até a dose 1,25 mg L-I, e valores bastante menores nas doses 

mais elevadas (12,5; 25,0 e 50,0 mg L-I). Através do Teste de Tuckey encontrou-se 
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diferença significativa (P<0,05) entre as duas médias dos genótipos, verificando 

assim que o IAC-47 apresentou maior concentração de ferro que o IAC-1205, em 

função do aumento do ferro na solução. 

Tabela 21. Concentração de ferro (mg kg-1
) na matéria seca da parte aérea, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Fe (mg L-I) 

Genótipos 0,125 0,625 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 215,3 218,3 265,8 586,5 907,5 885,8 513,2 aA 

IAC-1205 225,8 220,3 279,8 552,3 654,8 681,0 435,6 bA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,Ol e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Verificou-se que o teor de ferro aumentou na parte aérea nos dois 

genótipos conforme incrementou-se o teor desse elemento nas soluções nutritivas, 

concordando com trabalhos de De Kock et aI. (1960); Yunusa (1980) e Fageria 

(1981). 

o genótipo IAC-1205, que mostrou-se mais tolerante ao excesso de 

ferro, foi o que apresentou menor concentração desse elemento na planta, 

provavelmente seja devido a uma menor absorção deste pela planta, confirmando 

resultados obtidos por Camargo (1984), trabalhando com outros genótipos. 

Enquanto que o genótipo IAC-47 foi mais sensível ao excesso de ferro, 

apresentando valores elevados do mesmo na planta, pelo qual poderia ser sugerido 

que IAC-47 seria mais eficiente em absorver ferro a concentrações mais elevadas 

de ferro na solução nutritiva. Segundo Fageria et aI. (1990), os fatores de resposta 

a estresse de ferro estão associados com o aumento pelas plantas da absorção desse 

elemento. Estes resultados coincidem com aqueles encontrados por Fageria et.aI. 
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(1984), os quais demonstram que os genótipos de arroz diferem em tolerância a 

toxidez de ferro, concordando também com Shimada (1995). Segundo este autor 

existe uma diferença varietal na tolerância ao excesso de ferro, assim como a 

habilidade que tem a planta de arroz de absorver este nutriente. A toxidez poderia 

estar asociada a um aumento na absorção e na translocação de ferro para a parte 

aérea (Brown & Jones, 1977; Tadano, 1975). 
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Relação entre a concentração de ferro na matéria seca da parte aérea 
de dois genótipos de arroz, e níveis de Fe na solução. 

Não se encontrou significância na interação entre ferro na parte aérea 

e níveis de ferro aplicados na solução para cada genótipo em estudo, mas sim entre 

dose de ferro na solução (P<O,O 1), e também entre as médias dos genótipos. A 

regressão polinomial para os níveis de ferro foi significativa (P<O,O 1) para a 

equação de segundo grau. O comportamento da concentração de ferro na matéria 

seca da parte aérea de cada genótipo em função dos níveis de ferro aplicados, é 

apresentado na Figura 16, embora não se tenha verificado diferença estatística 

significativa para os dois genótipos em função do incremento dos níveis de ferro na 
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solução, houve uma tendência de aumento do elemento ferro na parte aérea dos 

genótipos em estudo, conforme o aumento da concentração de ferro na solução. 

É apresentada na Tabela 22 a concentração de ferro na matéria seca 

das raízes (mg kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de 

cada genótipo. Foram encontrados comportamentos semelhantes dos genótipos em 

relação aos níveis de ferro. Assim, a concentração de ferro nas raízes nos dois 

genótipos, incrementou conforme a adição de ferro nas soluções. Embora não 

tenha sido verificada diferença significativa entre os dois genótipos nas menores 

doses (0,125; 0,625 e 1,25 mg L-I), nas maiores doses de ferro na solução (12,5; 

25,0 e 50,0 mg L-I) o IAC-1205 apresentou valores de concentração de ferro nas 

raízes significativamente menores (P<O,O 1) que o IAC-47. 

Tabela 22. Concentração de ferro (mg kg-I) na matéria seca das raízes, de dois 
genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
902 aA 

2348 aA 

0,625 
1496 aA 

1331 aA 

Fe (mg L-I) 

1,25 
2300 aA 

2101aA 

12,50 25,00 50,00 Média 
41744aA 70820aA 79011aA 32712aA 

24205 bB 40754 bB 59704 bB 21574 bB 

* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O I e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 
de Tuckey. 

Os resultados da análise estatística mostraram interações 

significativas (P<O,O 1) entre genótipos e concentração de ferro nas soluções, em 

relação a concentração de ferro nas raízes. Encontrou-se também efeitos 

significativos (P<O,OI) de genótipos e dos níveis de ferro nas soluções, 

considerando a concentração de ferro na matéria seca das raízes. 

A concentração de ferro nas raízes em cada genótipo, em função dos 

níveis de ferro aplicados, é apresentado na Figura 17, na qual são apresentadas as 
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equações de. regressão entre concentração de ferro na matéria seca das raízes e os 

níveis de ferro para os genótipos estudados, a relação para cada genótipo ajustou-se 

(P<O,OI) a uma equação de regressão de segundo grau. 
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Figura 17. Relação entre a concentração de ferro na matéria seca das raízes de 
dois genótipos de arroz e níveis de Fe na solução. 

Nos dois genótipos encontrou-se que a concentração de ferro nas 

raízes, foi superior ao encontrado na matéria seca da parte aérea, confrrmando 

resultados obtidos por Yoshida & Takahashi (1958); Bacha (1976) e Yunusa, 

(1980), e que segundo Tanaka (1966), pode ser encontrada grande quantidade de 

ferro depositado na superfície e na epiderme das raízes de arroz, a diferença de 

outros nutrientes que estão presentes em maiores concentrações no caule e nas 

folhas das plantas. 

Coincidindo com as tendências - das concentrações de ferro 

encontradas na parte aérea em função dos níveis de ferro na solução nutritiva para 

os dois genótipos em estudo, verificou-se que nas raízes, o genótipo IAC-47 

acumulou maior quantidade de ferro que o IAC-1205, indicando estes resultados 

que o IAC-47 poderia ser prejudicado quando submetido a altos níveis de ferro na 

solução nutritiva, enquanto que o IAC-1205 teria maior tolerância a altas 

concentrações ~e ferro. 



78 

4.5.2. Manganês na parte aérea e raízes. 

A Tabela 23 apresenta a concentração de manganês na matéria seca 

da parte aérea (mg kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de 

cada genótipo. Foi verificado que os genótipos tiveram comportamento 

semelhante, com poucas modificações nas menores doses (0,125; 0,625 e 1,25 mg 

L-I), aumentando logo com o incremento do ferro na solução. O IAC-47 

apresentou o máximo valor na dose 12,5 e o IAC-1205 no nível 25,0 mg L-I, 

diminuindo este na máxima concentração de ferro na solução (50,0 mg L-I). 

Tabela 23. Concentração de manganês (rng kg- t
) na matéria seca da parte aérea, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
169,0 

197,5 

0,625 
152,75 

186,5 

172,0 

212,8 

12,50 
244,0 

233,5 

25,00 
195,5 

239,8 

50,00 
224,5 

226,0 

Média 
193,0 bA 

216,0 aA 

* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O I e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 
de Tuckey. 

Pelos resultados da análise estatística, não foram verificadas 

interações significativas entre genótipos e concentração de ferro nas soluções 

nutritivas, em relação a concentração de manganês na parte aérea, embora se tenha 

encontrado efeitos significativos (P<O,O 1) de genótipos e dos níveis de ferro nas 

soluções, considerando a concentração de manganês na parte aérea. A regressão 

polinomial para os níveis de ferro é representada pela equação de segundo grau 
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(P<O,OI). O comportamento da concentração de manganês na parte aérea em cada 

genótipo, em função dos níveis de ferro aplicados, é apresentado na Figura 18. 
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Figura 18. Relação entre a concentração de manganés na matéria seca da parte 
aérea de dois genótipos de arroz e níveis de Fe na solução. 

Pelos dados obtidos, verificou-se uma tendência de aumento da 

concentração de manganês na planta, conforme aumentou-se a dose de ferro nas 

soluções, confirmando resultados encontrados por Camargo (1984), trabalhando 

com o nutriente ferro em solução nutritiva e cultivares de arroz. Uma relação 

inversa entre ferro e manganês foi encontrado por Tanaka & Navasero (1966), 

trabalhando com plantas de arroz, encontrando que o manganês na parte aérea é 

diminuído por altas concentrações de ferro na solução, esta relação não foi 

observada neste experiência, e concordando com Bacha (1976), pode ser devido a 

que o ferro não atingiu valores suficientemente altos na solução para interferir na 

absorção de manganês, porém segundo Bacha (1976), o ferro pode ter sido 
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absorvido pelas plantas, depositado sobre a epiderme das raízes, ou precipitado 

desde a solução. 

A concentração de manganês na matéria seca das raízes (mg kg- I
), 

em função dos níveis de ferro aplicados, é apresentado na Tabela 24. Observa-se 

que como na parte aérea, os dois genótipos apresentaram comportamento 

semelhante; embora não tenha sido verificada interação entre genótipos e 

concentração de ferro nas soluções em relação a concentração de manganês. No 

IAC-47 aumentou a concentração conforme incrementava-se o ferro nas soluções 

até o valor máximo no nível 1,25 mg L-I, diminuindo com adições de ferro. 

Enquanto que o IAC-1205 apresentou incremento na concentração de manganês do 

nível 0,125 para 0,625 mg kg- I
, apresentando a maior concentração nesta dose, com 

posteriores diminuições conforme o aumento de ferro nas soluções. 

Tabela 24. Concentração de manganês (mg kg- I
) na matéria seca das raízes, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 

IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
23,25 
19,50 

0,625 
25,50 
28,75 

Fe (mg L-I) 

1,25 
26,50 
20,25 

12,50 
21,00 
16,50 

25,00 
15,75 
13,75 

50,00 
14,75 
11,75 

Média 

21,13 aA 

18,42 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O I e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Pelos resultados da análise estatística não se verificou efeitos 

significativos de genótipos, constatando-se diferenças (P<O,O 1) para a 

concentração de manganês nas raízes em função das doses de ferro. A regressão 

polinomial para os níveis de ferro e concentração de manganês nas raízes dos 

genótipos estudados, é representada pela equação linear negativa (P<O,O 1), 

apresentada na Figura 19. A redução observada nos teores de manganês nas raízes 

conforme aumenta a concentração de ferro na solução, estão de acordo com 
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resultados encontrados por Salardini & Murphy (1975) e Yunusa (1980), também 

citado por Jones et.al. (1991). Conforme Zaharieva (1986), o ferro e manganês são 

absorvidos por um mecanismo comum, competindo por sítio ativos de transporte 

na membrana celular, sendo que plantas c10róticas apresentam alta relação 
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Figura 19oRelação entre a concentração de manganés na matéria seca das raízes 
de dois genótipos de arroz, e níveis de Fe na solução. 

Confirmando as informações de Bacha (1976), verificou-se também, 

que a concentração de manganês na parte aérea foi superior às raízes, explicado 

segundo este autor, pela função do manganês na planta que está relacionada à 

assimilação do carbono, produzida na parte aérea. Alguns autores citam 3 a 8 

vezes maior a concentração de manganês nas folhas que nas raízes, concordando 

com resultados obtidos neste experimento. 

4.5.3. Cobre na parte aérea e raízes. 

A Tabela 25 apresenta a concentração de cobre na matéria seca da 

parte aérea (mg kgol
) em função dos níveis de ferro estudados (mg Lo

l
), dentro de 

cada genótipo. Observa-se que os níveis de ferro na solução nutritiva tiveram 
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pouco efeito sobre a quantidade de cobre acumulado pela parte aérea das plantas, 

concordando com resultados encontrados por Yunusa (1980), estudando níveis de 

ferro em sorgo. 

Tabela 25. Concentração de cobre (mg kg-1
) na matéria seca da parte aérea, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 
IAC-1205 

0,125 
16,3 bB 
28,3 aA 

0,625 
11,0 aA 

16,5 aA 

Fe (mg L-I) 

1,25 
16,3 aA 

18,3 aA 

12,50 
21,8 aA 

17,8 aA 

25,00 
24,0 aA 

20,0 aA 

50,00 
27,0 aA 

20,0 aA 

Média 
19,4 aA 

20,1 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O 1 e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

Pelos resultados da análise estatística, foi verificada interação 

significativa (P<0,05) entre a concentração de ferro nas soluções em relação à 

concentração de cobre, para os genótipos em estudo. Não se encontrou efeitos 

significativos de genótipos, mas sim de dose de Fe (P<0,05). O IAC-47 apresentou 

valores baixos nas menores doses, enquanto que nas doses mais elevadas 

apresentou aumento nos valores de concentração, com máxima concentração na 

dose 50,0 mg kg-'. É possível observar na Figura 20, o comportamento no 

genótipo IAC-47 ajustando-se uma equação linear (P<O,O 1), entretanto para o IAC-

1205 não se verificoU relação entre concentração de cobre na parte aérea e doses de 

ferro na solução. 
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Relação entre concentração de cobre na matéria seca da parte aérea 
de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução. 
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É apresentada na Tabela 26, a concentração de cobre na matéria seca 

das raízes (mg kg-') em função dos níveis de ferro estudados (mg L-'), dentro de 

cada genótipo. Yunusa (1980), verificou que nas maiores doses de ferro na 

solução, as plantas evidenciaram uma tendência a acumular maiores quantidades 

de cobre nas raízes que na parte aérea. 

O comportamento da concentração de cobre nas raízes dos genótipos 

em estudo, foi semelhante ao encontrado na parte aérea, onde o IAC-47 apresentou 

maior valor na dose mais elevada de ferro (50,0 mg L-'), enquanto que para o 

genótipo IAC-1205 a concentração de cobre mais elevada foi encontrada na menor 

dose (0,125 mg L-'). 

Tabela 26. Concentração de cobre (mg kg-1
) na matéria seca das raízes, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Fe (mg L-I) 

Genótipos 0,125 0,625 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 17,8 bA 26,3 aA 31,0 aA 35,5 aA 15,0 bA 45,5 aA 28,5 aA 
IAC-1205 40,0 aA 36,3 aA 30,0 aA 21,5 aA 35,3 aA 12,0 bB 29,2aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,OI e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 
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Os resultados da análise estatística mostraram interações 

significativas (P<O,O 1) entre genótipos e concentração de ferro, em relação a 

concentração de cobre na matéria seca das raízes, não se encontrando efeitos 

significativos de genótipos e concentração de ferro nas soluções. Na Figura 21 é 

apresentado o comportamento da concentração de cobre nas raízes em função das 

dose de ferro na solução para cada genótipo, observa-se que a relação para o IAC-

47 foi ajustada significativamente (P<O,05) a uma equação de regressão linear 

positiva, com aumentos na concentração de cobre nas raízes em função das doses 

de ferro na solução, enquanto que para o IAC-1205 ajustou-se significativamente 

(P<O,O 1) a uma equação linear negativa, diminuindo a concentração de cobre nas 

raízes conforme o incremento dos níveis de ferro na solução nutritiva. 
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Relação entre a concentração de cobre na matéria seca das raízes de 
dois genótipos de arroz, e doses de Fe na solução. 

4.5.4. Zinco na parte aérea e raízes. 

A concentração de zinco na matéria seca da parte aérea (mg kgol
) em 

função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de cada genótipo é 

apresentado naTabela 27. Observa-se que os genótipos estudados apresentaram 
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comportamento diferente em relação aos níveis de ferro. Assim, no IAC-47 

incrementou-se a concentração de zinco na parte aérea até a dose 12,5 mg L-I, 

diminuindo posteriormente em função do aumento da concentração de ferro nas 

soluções, valores estes maiores que no IAC-1205. Verificou-se que no IAC-1205 a 

concentração de zinco diminuiu com adições de ferro na solução até o nível 1,25 

mgL-I
• 

Através dos resultados da análise estatística foram verificadas 

interações significativas (P<0,05) entre genótipos e concentração de ferro, em 

relação à concentração de zinco na matéria seca da parte aérea. Encontrou-se 

também diferença significativa (P<O,O 1) entre genótipos, não se verificando efeito 

de doses de ferro nas soluções, para a concentração de zinco na matéria seca da 

parte aérea. 

Tabela 27_ Concentração de zinco (mg kg- I
) na matéria seca da parte aérea, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Genótipos 
IAC-47 

IAC-1205 

0,125 
61,0 aA 

64,8 aA 

0,625 
57,3 aA 

61,8 aA 

Fe (mg L-I) 

1,25 
64,3 aA 

51,5 aA 

12,50 25,00 
87,3 aA 70,0 aA 

53,0 bB 59,3 aA 

50,00 
67,3 aA 

60,8 aA 

Média 

67,8 aA 

58,5 bB 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O I e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 

É possível observar na Figura 22, a relação entre concentração de 

zinco na matéria seca da parte aérea e níveis de ferro na solução nutritiva para o 

genótipo IAC-47, comportamento este representado pela equação de regressão de 

segundo grau, verificando-se aumento até a dose 12,50 mg L-I e posterior 

diminuição com adições de ferro na solução. Entretanto para o IAC-1205 não foi 
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encontrada relação entre concentração de zinco na parte aérea e dose de ferro na 

solução. 
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Figura 22. Relação entre concentração de zinco na matéria seca da parte aérea 
de dois genótipos de arroz e doses de Fe na solução. 

A Tabela 28 apresenta a concentração de zinco na matéria seca das 

raízes (mg kg-I) em função dos níveis de ferro estudados (mg L-I), dentro de cada 

genótipo. É possível observar que os dois genótipos tiveram comportamento 

semelhante, incrementando-se o valor da concentração de zinco na matéria seca 

das raízes em função do aumento da concentração de ferro em solução, 

apresentando o IAC-47 menores concentrações de zinco na matéria seca das raízes. 

Tabela 28. Concentração de zinco (mg kg- I
) na matéria seca das raízes, de dois 

genótipos de arroz, em função das doses de ferro na solução nutritiva. 

Fe (mg L-I) 

Genótipos 0,125 0,625 I 1,25 12,50 25,00 50,00 Média 
IAC-47 33,0 34,8 38,8 40,0 46,0 39,5 38,7 bA 
IAC-1205 38,5 34,3 38,5 54,8 55,0 55,8 46,1 aA 
* Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas P<O,O I e minúsculas P<O,05, diferem entre si pelo teste 

de Tuckey. 
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As concentrações foram geralmente superiores na parte aérea dos 

genótipos, comparados às encontradas nas raízes, resultado que concorda com o 

obtido por Yunusa (1980). 

Pelos resultados da análise estatística, não foram verificadas 

interações significativas entre genótipos e concentrações de ferro nas soluções 

nutritivas, em relação a concentração de zinco nas raízes. Efeitos significativos 

(P<0,05) foram encontrados entre genótipos e entre concentrações de ferro na 

solução em relação a concentração de zinco na matéria seca das raízes. 

O comportamento da concentração de zinco nas raízes para os dois 

genótipos, em função dos níveis de ferro aplicados, é apresentado na Figura 23, 

verificando-se que a regressão polinomial para os níveis de ferro é representada 

pela equação de segundo grau, semelhante a relação encontrada para a parte aérea. 
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Figura 23. Relação entre concentração de zinco na matéria seca das raizes de dois 
genótipos de arroz, e doses de Fe na solução. 
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Segundo Giordano et aI. (1974), encontraram que em plântulas de 

arroz existe um efeito competitivo pelo mesmo sítio do carregador entre ferro e 

zinco, retardando a absorção de zinco pelas raízes, isto podería explicar a redução 

na concentração de zinco, nas doses mais elevadas de ferro na solução nutritiva. 

4.6. Efeito dos níveis de ferro estudados, sobre o pH da solução nutritiva 

A Tabela 31 mostra 3:S variações de pH nas diferentes soluções 

nutritivas contendo níveis de ferro, em função do tempo (leitura a cada dois dias, 

com ajuste do mesmo na renovação a cada 7 dias) para cada genótipo em estudo. 

Observa-se que o pH diminuiu na primeira leitura, para posteriormente aumentar 

em função do tempo, semelhante ao obtido por Yunusa (1980), estudando o 

micronutriente ferro em plantas de sorgo, cultivado em solução nutritiva. 

A variação mencionada podería ser principalmente devido a absorção 

diferencial das formas de nitrogênio pelas plantas de arroz, pelo que uma mais 
+ 

rápida absorção de NH4 diminuiría o pH da solução nos primeiros dias, e 

posteriormente maior absorção de N03 que provocada elevação do mesmo, 

confirmando informações de Y oshida et aI (1972), semelhante aos resultados 

encontrados por Yunusa (1980), utilizando como fonte de nitrogênio uma 
- + 

combinação de N03 - NH4 de 8:1, relação que neste experimento foi de 7:1. 

Segundo Jacobson et aI. (1956), quando excessiva quantidade de ânions são 

absorvidas pelas plantas, eles liberam íons OH, provocando incremento do pH. 

Contrariamente, quando cátions são absorvidos em excesso, íons H+ são 
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eliminados pelas raízes das plantas de arroz para a solução, originando diminuição 

no valor de pH. Bacha (1976) pesquisando ferro e manganês em solução nutritiva 

com plantas de arroz, encontrou variações de pH entre 4,8 para 7,6 na solução 

nutritiva, que devem ser esperadas em condições normais de cultivo. 

É possível observar que o pH da solução no IAC-1205 foi mais 

estável, conforme aumentava o ferro na solução, assim no IAC-47 os valores de 

pH começaram a diminuir a partir da dose 0,125 mg L-', ocassionando 

provavelmente maior disponibilidade de ferro na solução pela redução de Fe3
+ para 

Fe2
+ • Segundo Rediske & Biddulph (1953), a absorção de ferro de uma solução 

nutritiva está fortemente influenciada por mudanças no pH, excercida 

provavelmente por aumento na mobilidade e absorção de nutrientes na superficie 

das raízes a valores de pH baixo. Ponnamperuma (1964), reportou que um pH de 

6,5 -7,5 reduz a concentração de ferro na solução nutritiva, ressaltando que ferro 

ferroso é altamente sensível a variações de pH. 
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Tabela 31. Variações de pH nas soluções nutritivas conforme os níveis de ferro, para 

dois genótipos de arroz, em função da idade das plantas dos genótipos . 

................... _ ................... _ ............. Jºªº~.ºª~.p-lªnliJ.$.! .. (gi.~\lÜ .......................... : ......... _ ................. . 
2 5 9 12 16 19 23 26 Média 

IAC-47 
0,125 .. ·····j":4j"_········iJs· ········S·~Õ4···· .. ····i:·S6· ······· .. sJj"·······_·i:36····.. ·S·:Õ8···· .. _·6:64·· .. ··· 5,88 

0,625 3,44 7,15 4,99 7,45 5,07 7,58 4,99 6,68 5,95 

1,250 3,52 6,33 3,95 7,20 

12,50 3,59 5,68 4,03 6,65 

3,85 

4,19 

7,03 4,11 7,19 

6,68 4,56 6,55 

5,36 

5,19 

25,00 3,50 6,26 3,53 6,74 3,98 6,06 4,54 5,70 4,94 

50,00 4,02 4,69 3,67 4,86 3,87 5,19 4,81 5,46 4,66 
........................................... n_ ....................................... "' ................................................................................................................................... . 

Média 3,58 6,21 4,20 6,74 4,35 6,65 4,68 6,37 

IAC-1205 ···· .. ····Õ:T2S· .. ·····j";58·_········4;24· ······ .. j-;4j·_·· .. ····6§1" ······ .. ·j38"········_·6;"9j··· .. ·· ·(02··· .... _·6;5s· ........ ·····4JS .... · .. 

0,625 3,75 4,52 3,42 6,95 

1,250 3,63 5,05 3,51 6,94 

12,50 3,57 4,96 3,52 6,16 

25,00 3,61 4,38 3,36 6,44 

50,00 4,07 4,36 3,40 5,79 

3,90 7,52 4,67 7,01 

3,94 7,18 4,82 7,31 

4,78 6,34 5,20 6,10 

3,51 7,02 4,34 6,76 

3,60 7,00 5,08 6,94 

5,05 

5,15 

4,98 

4,83 

4,93 
.................... u.... . ... uu ........... _ ................. *'" ................... _................... ................................................. ...................................... • •••••••••••••••••••••• 

Média 3,70 4,59 3,44 6,54 3,88 7,00 4,68 6,78 

OBS: Datas das trocas da solução nutritiva: 19/07; 26/07; 02/08; 09/08. 
* Idade das plantas, considerando a partir da solução nutritiva completa. 
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Figura 24. Aspecto da palie aérea e raízes de dois genótipos de arroz, conforme os níveis 

de Fe em solução nutritiva. a) IAC-47; b) IAC-1205 . 



Figura 25. Dois genótipos de arroz, em função dos níveis de Fe em solução nutritiva (mg L-I). 
a) Fe-O,125; b) Fe-O,625; c) Fe-I,25; d) Fe-12,50; e) Fe-25,O; e f) Fe-50,O. 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos nas condições em que foi desenvolvido o 

presente trabalho permitiram concluir que: 

- A produção de matéria seca da parte aérea e das raízes das plantas de arroz 

foram reduzidas, nas concentrações de ferro na solução nutritiva de 25,0 e 50,0 

mgL- I
. 

- Altas doses de ferro na solução nutritiva afetaram a altura de planta, o 

comprimento de raiz, o número de perfi lhos e a aérea foHar, das plantas de arroz. 

- O genótipo IAC-1205 apresentou maior peso da matéria seca das raízes, 

área foHar, altura de planta, comprimento de raiz e número de perfilhos, em relação 

ao IAC-47, em doses maiores a 25 mg L-I de ferro na solução nutritiva. Mostrando 

que o IAC-1205 foi mais tolerante às doses elevadas de ferro na solução, 

provavelmente devido a uma menor absorção e translocação de ferro das soluções, 

apresentando menores concentrações deste elemento na matéria seca da parte aérea 

e das raízes. 
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- As doses de ferro em solução nutritiva a partir de Í2,50 mg L-I foram 

prejudiciais para o desenvolvimento dos genótipos, tendo sido mais acentuado no 

genótipo IAC-47. 

- As concentrações de ferro aumentaram na matéria seca da parte aérea e 

das raízes nos dois genótipos em função do aumento dos níveis desse elemento na 

solução nutritiva, apresentando o IAC-47 maiores concentrações de ferro na 

matéria seca da parte aérea e das raízes. 

- O incremento de ferro na solução, provocou aumento no teor de clorofila 

nas folhas dos dois genótipos. 

- Doses elevadas de ferro (25,0 e 50,0 mg L-I) na solução nutritiva, 

provocaram diminuição nas concentrações dos nutrientes analisados na matéria 

seca da parte aérea e raízes. 

- A menor dose de ferro 0,125 mg L-I em solução nutritiva, provavelmente 

não foi suficiente para diferenciar os dois genótipos, embora o IAC-1205 tenha 

apresentado sintomas mais acentuados de deficiência de ferro na parte aérea. 
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