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RESUMO – Com o presente trabalho objetivou-se
avaliar a tolerância diferencial ao alumínio das espécies
florestais cássia-verrugosa (Senna multijuga (L.C. Rich.)
I. & B.) e ipê-mirim (Tecoma stans H. B. K.). Conduziu-se
o experimento em casa-de-vegetação, sendo as plantas
cultivadas em solução nutritiva, em quatro
concentrações de Al+3: 0, 5; 10 e 20 mg/L. Constatou-se
que as espécies florestais são sensíveis ao íon em
diferentes graus e que as plantas de cássia apresentaram

sintomas de toxicidade detectados na massa seca (total e
de seus órgãos), área foliar, no volume e comprimento
radicular, ao passo que as plantas de ipê-mirim
mostraram maior tolerância, por não apresentarem
alterações significativas para as características acima
até a concentração de 10 mg/L. Esse comportamento
diferencial sugere que o ipê-mirim é uma espécie mais
adaptada a solos de cerrado do que a cássia-verrugosa.

TERMOS PARA INDEXAÇÃO: Espécie florestal, cássia-verrugosa, ipê-mirim, tolerância ao alumínio, solução
nutritiva, estresse iônico, Senna multijuga, Tecoma stans.

DIFFERENTIAL GROWTH OF THE FOREST SPECIES
CÁSSIA-VERRUGOSA (Senna multijuga (L.C. RICH.) I. & B.) AND
IPÊ-MIRIM (Tecoma stans H.B.K.) IN THE PRESENCE OF ALUMINUM
ABSTRACT - The present work aimed to evaluate
aluminum differential tolerance of the forest species
Cássia-verrugosa (Senna multijuga (L.C.Rich.) I. & B.)
and Ipê-mirim (Tecoma stans H. B. K.). The experiment
was carried out in greenhouse and the plants were
cultivated in nutrient solution containing AL+3 in four
concentrations: 0; 5; 10 and 20 mg/L. It was verified that
the forest species are sensitive to that ion in different

levels and that cassia plants showed more toxicity
symptoms, observed in dry matter (total and its organs),
leaf area, and root volume and length, than ipê-mirim
plants. These were more tolerant, showing significative
alterations for the studied characteristics only at
concentration above 10 mg/L. This differential behavior
indicates that ipê-mirim could be a more adaptated
specie to cerrado soils under than cassia verrugosa.

INDEX TERMS: Forest species, cássia-verrugosa, ipê-mirim, aluminum tolerance, nutritive solution, ionic stress,
Senna multijuga, Tecoma stans.

1. Parte da dissertação de mestrado do primeiro autor, como parte das exigências do curso de Pós -Graduação
em Agronomia/Fisiologia Vegetal/UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA), Caixa Postal 37 – 37200.000
– Lavras, MG. Financiado pela UFLA, CAPES e CNPq.
2. Engenheiro Agrônomo, MSc., Pesquisador da EMBRAPA/AMAPÁ, 68902.280 – Macapá/AP, Caixa Postal 10.
3. Engenheiro Agrônomo, DSc., Professor Titular do Departamento de Biologia da UFLA. E-mail: ledson @ufla.br
4. Engenheiro Agrônomo, DSc., Professor Adjunto do Departamento de Ciência do Solo da UFLA.
5. Engenheiro Agrônomo, DSc., Professor Visitante do Departamento de Biologia da UFLA.

1162
INTRODUÇÃO
A toxicidade causada pelo alumínio é
importante fator limitante do crescimento vegetal,
ocorrendo em solos ácidos com valores de pH inferiores
a 5,0 (Foy et al. 1978; Foy, 1984; Kochian, 1995; Furtini
Neto et al., 1999 a,b).
Sabe-se que, em geral, o alumínio pode interferir
na divisão celular das raízes, fixar o fósforo em formas
menos disponíveis no solo e/ou nas raízes, diminuir a
respiração radicular, interferir em enzimas que governam
a deposição de polissacarídeos nas paredes celulares,
bem como causar o aumento da rigidez dessas, além de
interferir na absorção, no transporte e na utilização de
muitos elementos, tais como cálcio, magnésio, fósforo,
potássio e água (Foy et al., 1978; Kochian, 1995).
Ao contrário das culturas alimentícias anuais
(Gonzales et al., 1976; Furlani & Clark, 1981; Aniol, 1984;
Diniz & Calbo, 1990; Cambraia et al., 1991; Araújo et al.,
1992; Huang et al., 1992; Basu et al., 1994; Baligar et al.,
1995; Jan & Pettersson, 1995), as espécies florestais não
são contempladas na literatura com grande número de
relatos sobre seu comportamento frente ao alumínio.
Algumas exceções são os trabalhos de Sousa (1991) com
seringueira, Fráguas (1993) com videira; Vale et al.
(1996), Furtini Neto et al. (1999a,b), que encontraram
grande amplitude de resposta ao alumínio trocável do
solo entre diversas espécies florestais nativas da região
de cerrados. Dentre as espécies estudadas nesse
trabalho, encontram-se a Senna multijuga e Tecoma
stans, que segundo aqueles autores, apresentaram
sensibilidade ao alumínio, porém, o ipê-mirim externou
mais fortemente os efeitos da toxicidade ao íon do que a
cássia.
Inúmeros autores têm relatado como primeiros
sintomas observados da toxicidade por alumínio aqueles
relacionados à diminuição do crescimento das raízes
(Sampson, 1965; Gonzales et al., 1976; Furlani & Clark,
1981; Aniol, 1984; Oliveira & Rena, 1989; Diniz & Calbo,
1990; Millard et al., 1990; Cambraia et al., 1991; Fráguas,
1993; Baligar et al., 1995; Jan & Pettersson, 1995), que se
apresentaram mais curtas e grossas, tornando-se
quebradiças e com extremidades escuras, quando
expostas ao alumínio (Foy 1976; Oliveira & Rena, 1989;
Diniz & Calbo, 1990). A presença do alumínio no meio de
cultivo impede que ocorra aumento no tamanho e no
número das células (Cambraia et al., 1991), o que é
especulado como sendo conseqüência da ligação do íon
ao DNA nuclear, o que resultaria em decréscimo na sua
atividade (Cambraia et al., 1991; Alvarenga et al., 1980).

A principal limitação imposta pelo alumínio
como cátion trocável, principalmente nos solos de
cerrado, é a sua presença em profundidades maiores,
abaixo da camada arável. Em conseqüência, as plantas
injuriadas por esse metal têm prejudicado tanto a
absorção, como o transporte e o metabolismo de
diversos elementos, assim como a absorção da água
(Olmos & Camargo, 1976; Foy et al., 1978; Ramalho et
al., 1982; Araújo et al., 1992; Wheeler et al., 1992a,b;
Kochian, 1995; Moustakas et al., 1995).
A sintomatologia da toxicidade de alumínio na
parte aérea é de difícil identificação, nas diferentes
espécies (Foy, 1976). Em algumas, os sintomas
assemelham-se àqueles de deficiência de fósforo, tais
como a redução no crescimento de folhas, arroxeamento
de caule, folhas e nervuras, amarelecimento e morte do
ápice foliar (Foy, 1976), pecíolos com coloração púrpura
mais intensa e lâminas foliares com coloração verde mais
escura (Oliveira e Rena, 1989). Em outras espécies, as
plantas podem apresentar sintomas de deficiência de
cálcio ou problemas na sua translocação, notando-se o
enrolamento ou o encurvamento de folhas novas e
colapso dos pontos de crescimento ou pecíolos (Foy,
1976), surgimento de manchas brancas translúcidas nas
folhas recém-formadas (Oliveira e Rena, 1989). Os
sintomas podem, ainda, assemelharem-se aos de
deficiência de nitrogênio, caracterizados pelo
amarelecimento de folhas velhas (Jarvis & Hatch, 1987).
Muito se tem estudado a respeito dos
mecanismos fisiológicos da tolerância ao alumínio em
plantas e diversos mecanismos têm sido propostos para
tentar explicar a tolerância apresentada por algumas
plantas ao excesso do metal. É sabido que o alumínio
não é um elemento essencial ao crescimento vegetal,
pois não preenche nenhum dos critérios de
essencialidade. Entretanto, sob condições especiais, tais
como baixas concentrações do íon no meio de cultivo,
ele pode induzir o aumento no crescimento vegetal e até
produzir outros efeitos desejáveis (Foy et al., 1978).
Em síntese, as diferentes espécies vegetais e
mesmo diferentes genótipos dentro de uma mesma
espécie
podem apresentar variados mecanismos
fisiológicos determinantes do comportamento diferencial
diante do alumínio, adquiridos ao longo do processo
evolutivo.
No presente trabalho estudaram-se algumas
características do crescimento das espécies florestais
cássia-verrugosa e ipê-mirim, cultivadas em diferentes
concentrações de alumínio em solução nutritiva.
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MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas neste experimento as espécies
florestais cássia-verrugosa (Senna multijuga) e ipêmirim (Tecoma stans), que estão sendo utilizadas em
projetos de revegetação na represa hidroelétrica de
Camargos, município de Itutinga-MG, em solos
caracteristicamente de campo cerrado. As sementes
foram fornecidas pelo Laboratório de Sementes
Florestais do Departamento de Floresta da Universidade
Federal de Lavras, coletadas na região de Lavras,
procedentes de árvores nativas.
A semeadura foi efetuada em caixas plásticas
contendo areia lavada com água deionizada. Esses
germinadores foram mantidos em sala de crescimento do
Laboratório de Ecofisiologia e Propagação de Plantas do
Departamento de Biologia da Universidade Federal de
Lavras, em fotoperíodo de 12 horas.
O transplante para vasos contendo solução
nutritiva em casa-de-vegetação ocorreu aos 30 dias após
a semeadura. Durante esse período, a temperatura da

sala de crescimento foi de 27 ± 20C e a umidade relativa
do ar de 70 ± 10%. As mudas foram retiradas
cuidadosamente dos germinadores, evitando-se injúrias
aos seus sistemas radiculares. Procedeu-se à seleção
quanto a uniformidade em altura e comprimento do
sistema radicular das plantas.
As plantas selecionadas foram colocadas em
vasos de plástico contendo 2,825 L de solução nutritiva
de Bolle-Jones (1957), modificada por Sousa (1991)
(Tabela 1), sendo utilizados 25 vasos para cada espécie,
com 4 plantas cada uma. Os vasos foram tampados com
isopor contendo perfurações de 1 cm de diâmetro,
sendo as plantas fixadas com espumas e cultivadas
nessa solução nutritiva por 20 dias.
Diariamente foram retiradas alíquotas da solução
nutritiva de cada vaso para correção dos teores de
alumínio e fósforo, sendo esse ânion mantido sempre à
concentração de 2 mg/L (Sousa, 1991).

TABELA 1 – Composição da solução nutritiva de Bolle-Jones (adaptada por Sousa, 1991).
FONTE
NH4NO3
KH2PO4
K2SO4
CaSO42H2O
MgSO47H2O
H3BO3
CuSO45H2O
MnCl24H2O
H2MoO44H2O
ZnSO47H2O
Fe-EDTA

ELEMENTO
N-NH4
N-NO3
K
P
K
S
Ca
S
Mg
S
B
Cu
S
Mn
Cl
Mo
Zn
S
Fe

CONCENTRAÇÃO
(em mg/L)
42
42
2,51
2
39
16
40
32
15
19,76
0,0117
0,063
0,032
1,098
1,42
0,029
0,065
0,032
0,022
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Aos vinte dias após transplante, as plantas foram
submetidas às seguintes concentrações de alumínio: 0;
5; 10 e 20 mg/L de Al3+.
O delineamento experimental utilizado foi o de
blocos ao acaso, com 4 tratamentos (concentrações de
alumínio) e 5 repetições (blocos), sendo cada repetição
constituída de 4 plantas.
Durante o período experimental (novembro e
dezembro), as temperaturas mínimas médias e máximas
médias foram de 17,8 ±2oC e 32,9 ±3oC, respectivamente.
Vinte dias após a aplicação dos tratamentos,
procedeu-se à coleta das plantas, sendo as mesmas
separadas em raízes, caules e folhas (lâminas foliares +
pecíolos), a fim de se efetuar as medições pertinentes.
Com as raízes, procederam-se às determinações do
volume, comprimento e peso de sua massa seca. Foram
avaliadas também a massa seca de caules e folhas e área
foliar total, pelo método dos discos foliares (Pinto et al.,
1979). O material vegetal foi desidratado até peso
constante em estufas de circulação de ar forçado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fim de permitir a comparação entre os
resultados obtidos para as espécies estudadas neste
trabalho, os dados originais de cada tratamento foram
transformados em porcentagem em relação ao controle,
tendo sido atribuído a esse tratamento o valor de 100%.
Na Figura 1 são apresentados os resultados de
massa seca total e das diferentes partes das plantas de
cássia-verrugosa e ipê-mirim cultivadas em diferentes
concentrações de alumínio. Nota-se pela Figura 1A que
a presença do alumínio no meio de cultivo provocou
significativa redução na produção de massa seca total
para cássia-verrugosa, embora para o ipê-mirim a
produção de matéria seca foi significativamente afetada
apenas na concentração de 20 mg/L. Especificamente
para a produção massa seca da parte aérea, percebe-se
que as plantas de ipê-mirim apresentaram alterações
significativas apenas na concentração de 20 mg/L de
alumínio, ao passo que para as plantas de cássiaverrugosa, a presença do cátion no meio de cultivo
provocou
reduções
significativas
para
essa
característica, e na maior concentração foi observada
uma redução de 59% em relação ao controle, apesar de
esse valor estar bem próximo daquele obtido para as
plantas de ipê-mirim (Figura 1B). Comportamento
semelhante foi obtido para as características massa seca
do caule (Figura 1C) e das folhas (Figura 1E) para as
plantas de ipê-mirim e cássia-verrugosa, e para massa

seca da raiz (Figura 1D), apenas para as plantas de ipêmirim.
Resultados semelhantes foram obtidos por
outros pesquisadores (Oliveira e Rena, 1989; Rengel &
Robinsosn, 1989), embora Sousa (1991) não tenha
verificado efeito negativo do alumínio em plantas de
seringueira com relação à produção de massa seca total.
Com relação à massa seca do sistema radicular
(Figura 1D), as plantas de ipê-mirim apresentaram
redução significativa apenas na concentração de 20
mg/L, enquanto as plantas de cássia-verrugosa
apresentaram redução nas concentrações de 5 e 20 mg/L
de alumínio, mas na concentração de 10 mg/L, o
comportamento foi semelhante ao controle. Assim, esses
dados confirmam aqueles previamente relatados na
literatura (Rengel, 1990) de que a restrição ao
desenvolvimento radicular seria a responsável por
decréscimos no rendimento da parte aérea, como
evidenciaram Delú-Filho et al. (1989) para plantas jovens
de seringueira. Como pode ser notado na Figura 1 A, as
plantas de cássia-verrugosa apresentaram uma redução
no acúmulo de massa seca total nas concentrações de 5
mg/L e 20 mg/L de alumínio de 27% e 58,9%,
respectivamente, sendo tal redução acompanhada por
decréscimos na fitomassa seca da parte aérea e de todos
os seus comp onentes em princípio, esses resultados
indicam uma possível maior tolerância da espécie ipêmirim em relação à cássia-verrugosa.
Para a relação massa seca da parte aérea/massa
seca do sistema radicular (Figura 1F), as plantas de ipêmirim apresentaram significativa redução nessa relação
somente na maior concentração de alumínio, ao passo
que as plantas de cássia-verrugosa apresentaram uma
tendência de aumentar essa relação quando comparadas
às plantas-controle, com exceção das plantas cultivadas
na concentração de 10 mg/L, que apresentaram redução
significativa nesse parâmetro em relação a todos os
demais tratamentos.
Observa-se na Figura 2A que a presença de
alumínio reduziu drasticamente a área foliar das plantas
de
cássia-verrugosa,
independentemente
da
concentração desse cátion no meio de cultivo, enquanto
as plantas de ipê-mirim tiveram sua área foliar
significativamente reduzida apenas na concentração de
20 mg/L. Analisando conjuntamente as Figuras 1B, 1E e
2A, nota-se que a redução na massa seca das folhas das
plantas de cássia-verrugosa é proporcionalmente maior
que a redução na massa seca da raiz, quando as plantas
foram cultivadas na presença do alumínio, o que
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MASSA SECA DA PARTE
AÉREA (% DO CONTROLE)

propiciou uma maior relação entre a massa seca da parte
aérea e do sistema radicular (Figura 1F).
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FIGURA 1 – Distribuição percentual da produção de massa seca total (A), da parte aérea (B), do caule (C), da raiz (D),
da folha (E) e relação entre massa seca da parte aérea e da raiz (F) de plantas de ipê-mirim e cássia-verrugosa
cultivadas em diferentes concentrações de alumínio. Médias seguidas por letras iguais, dentro de cada espécie, não
diferem entre si (Tukey 5%).
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FIGURA 2 – Área foliar (A), volume da raízes (B), densidade da raízes (C) e comprimento de raízes de plantas de ipêmirim e cássia-verrugosa cultivadas em diferentes concentrações de alumínio em solução nutritiva. Médias seguidas
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por letras iguais dentro de cada espécie não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. A legenda da Figura A é
representativa para as Figuras B, C e D.
O ipê-mirim apresentou um comportamento
diferenciado e desejado quanto ao comprimento do
sistema radicular, para as condições deste experimento.
A partir de 10 mg/L, a raiz foi alongada no comprimento,
com relação à testemunha e ao tratamento com 5 mg/L de
Al,
comportamento
importante
da
espécie,
possibilitando a busca e absorção de água e nutrientes a
profundidades maiores no solo. Por outro lado, a cássiaverrugosa não apresentou o mesmo comportamento
quanto à elongação da raiz na presença do alumínio.
Pelo presente estudo, utilizando as duas
espécies florestais, infere-se serem ambas as espécies
susceptíveis aos efeitos do íon alumínio, porém em
graus diferentes. A cássia-verrugosa apresentou
sintomas de toxicidade a partir da concentração de 5
mg/L de alumínio no meio, ao passo que o Ipê tolerou a
presença do íon até pelo menos 10 mg/L, conforme
constatado nos valores de quase todos os indicadores
de acúmulo de massa seca por essa espécie.
Pelos resultados deste experimento, verifica-se
que o ipê-mirim deve ser uma espécie com maior
tolerância ao alumínio do que a cássia-verrugosa. No
entanto, estudos complementares deverão ser realizados
para confirmar os resultados, principalmente utilizandose plantas mais desenvolvidas.
CONCLUSÃO
Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que
as espécies estudadas apresentaram sensibilidade
diferencial ao íon alumínio, nas condições do
experimento, e as plantas de cássia-verrugosa foram
mais sensíveis aos efeitos fitotóxicos do que as plantas
de ipê-mirim, cultivadas nas mesmas condições.
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