PESQUISA DE MECANISMOS DE TOLERANCIA ~ TOXIDEZ DE Al EM MILHO:
2. PRODU~AO DE MATERIA SECA DE LINHAGENS CULTIVADAS
EM SOLU~AO NUTRITIVA EM FU~~AO DA FONTE DEN

RESUMO
metabolismo das plantas e influeneiado pela fonte de N. E possivel,
portanto, que ela seja de importaneia para 0 estabeleeimento de metodos
de sele~ao de genatipos tolerantes a toxidez de Al.
Quatro linhagens de milho, 2 tolerantes e 2 nao tolerantes a toxidez
de Al, foram eultivada~ em solu~oes nut~itivas e~jo pH iniei~l era 4,6,
e que 9iferiam quanta a fonte de ~ (N03
ou NH4 ) e quanta a presen~a
ou auseneia de Al taxieo. Foram realizados 3 experimentos. No 1.0 experimento, apas a germina~ao as mudas foram transferidas para uma solu~ao
eontendo_CaC12, para alongamento, e depois de 4 dias transferidas para
as solu~oes nutritivas experimentais, onde permaneeeram 19 dias. Na solu~ao nutritiva experimental que eontinha Al a eoneentra~ao desse elemento foi 0,22 mM. No 2.0 experimento as mudas fiearam 10 dias em alongamento e 12 dias nas solu~oes nutritivas experimentais. Em dias alternados 0 pH das solu~oes nutritivas era aeertado para 4,6. No 3.0 experi
mento as mudas fiearam 9 dias e~ alongamento numa solu~ao gue eontinha
todos os nutrientes. com exee~ao de N, e 11 dias nas solu~oes nutritivas experimentais. Na solu~ao nutritiva experimental eontendo Al a eoneentra~ao desse elemento foi 0,44 mM.
Na solu~ao nutritiva eontendo N-NH4+, e nas eondi~oes do 1.0 e 2.oex
perimento, as linhagens apresentaram maior produ~ao de materia seea na
presen~~ do que ~a aus~neia d~ Al O,?2 mM, tanto nas raizes quanta
na
p~rte aere~. A llbera~ao de H atraves das ralze~ devido
metaboliza~ao do NH4 ' provoeou abaixamento do pH da solu~ao, e 0 Al deve de ter
adquirido forma nao taxi ca. A utiliza~ao, pelas plantas, de
pequenas
doses do Al nao taxieo pode expliear a maior produ~ao em presen~a desse
elemento. Na eoneentra~ao de 0,44 mM (3.0 experimentol 0 Al prejudieouo
desenvolvimento de 1 linhagem, mas nao influiu sobre 0 das outras 3.
Na solu~ao nutritiva eontendo N-N03- 0 Al provoeou menor rrodu~ao de
materia seea na parte aerea, nos 3 experimentos. A libera~ao de OH- ou
HCOJ- atraves das raIzes, devido a metaboliza~ao do N03-, provoeou eleva~ao do pH da solu~ao nutritiva. A permaneneia, mesmo em baixa eoneentra~ao, de Al em forma taxiea na solu~ao nutritiva pode expliear a menor orodu~ao em presen~a desse elemento.
Foi estudada a existeneia de assoeia~ao entre toleraneia a toxidezde
Al e alguns parametros baseados na produ~ao de materia seea. 0 lndiee I
proposto por LIMA et al.(nao publieado), aplieado a produ~ao de materia
seea da parte aerea das plantas quando eultivadas na solu~ao nutritiva
eontendo N-N03-' nas eondi~oes do 1.0 experimento, foi eapaz de estabeleeer diferen~a entre as linhagens tolerantes e nao tolerantes. Para ea
d~ linhagem 0 indiee I =_R x R2, em que R+ e a rel~~ao entre as produ
~oes na presen~a ~ na ausentia de Al, e R2 e a rela~ao entre a produ~ao
da linhagem e a media das linhagens em presen~a de Al.
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