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RESUMO 

Cálcio e boro para soja-perene: características anatômicas e agronômicas e concentração de 

nutrientes 

 

Leguminosas forrageiras têm sido consorciadas com capins, e contribuído com a 
sustentabilidade do sistema solo-planta-animal. A soja-perene (Neonotonia wightii) é uma das 
leguminosas forrageiras bem adaptadas ao cultivo em áreas tropicais. A aplicação de cálcio e boro 
tem resultado em benefícios ao desenvolvimento da planta, especialmente para as espécies 
leguminosas. Este trabalho objetivou verificar os efeitos de combinações de cálcio e de boro para 
a soja-perene na morfofisiologia da planta, produção, concentração mineral, concentração de 
carboidratos na parede celular, em alterações anatômicas nos tecidos foliares e sintomas visuais. 
Foi conduzido um experimento em casa de vegetação com plantas de soja-perene cultivadas em 
solução nutritiva em vasos plásticos contendo quartzo moído como substrato. Empregou-se o 
delineamento de blocos ao acaso, e um esquema fatorial 52 incompleto, perfazendo um total de 13 
combinações de doses de cálcio e boro. As plantas foram submetidas a dois períodos de 
crescimento. O primeiro corte das plantas foi realizado 46 dias após o transplante das mudas e o 
segundo 38 dias após o primeiro. O ponteiro (três folhas trifolioladas completamente expandidas 
contadas a partir do ápice) foi separado da porção inferior da planta (restante do tecido vegetal) e 
das raízes que também foram coletados. A interação cálcio x boro foi significativa apenas para a 
concentração de cálcio na porção inferior da soja-perene. As doses de cálcio alteraram a área 
foliar, as concentrações de cálcio, magnésio e potássio nos tecidos vegetais amostrados, e as 
concentrações de carboidratos na parede celular da planta. As doses de boro alteraram a produção, 
comprimento e superfície das raízes, as concentrações minerais nos tecidos analisados e as 
concentrações de carboidratos na parede celular das folhas. As combinações de baixas ou altas 
doses de cálcio e de boro promoveram alterações nas características anatômicas da soja-perene. 
Com o suprimento de boro de 10 mmol L-1 na solução nutritiva as plantas apresentaram 
deformações nas folhas novas e desenvolvimento anormal do sistema radicular. 

Palavras-chave: Macronutriente; Micronutriente; Morfofisiologia; Neonotonia wightii; Parede 

celular 
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ABSTRACT 

Calcium and boron for perennial soybean: anatomical and agronomic characteristics and 

nutrient concentrations 

Forage legumes have been mixed with grasses and contributed to improve the 
sustainability of the soil- plant- animal system. Perennnial soybean (Neonotonia wightii) is one 
forage legume well adapted to the tropical areas. Calcium and boron have resulted in benefits for 
plant development, particularly in legume species. This study was set with the objectives of 
verifying the effects of calcium and boron combinations for perennial soybean in plant 
morphophysiology, production, mineral concentrations, carbohydrate concentrations in cell wall, 
anatomical changes in leaf tissues and visual symptoms. A greenhouse experiment was carried 
out with plants grown in plastic pots containing ground quartz and supplied with nutrient 
solutions. An incomplete factorial 5 x 5, with 13 combinations of calcium and boron rates, was 
set in randomized block design. Plants were harvested twice, the first harvest one at 46 days after 
seedlings transplanting to the pots and the second harvest at 38 days after the first one. The upper 
part (three completely expended leaves) was separated from the lower part of plant tops and roots 
that were collected too. Calcium x boron interaction was only significant for the calcium 
concentration in the lower part of perennial soybean. Calcium rates changed leaf area, 
concentrations of calcium, magnesium and potassium in the sampled plant tissues, and 
carbohydrate concentrations in the cell wall of perennial soybean. Boron rates influenced changes 
in roots (dry matter, length and surface), mineral concentrations and carbohydrate concentrations 
in leaves cell wall. High or low rates of both calcium and boron had resulted in changes in 
anatomical characteristics of perennial soybean. When boron was supplied at 10 µmol L-1 plants 
presented deformed new leaves and abnormal root system growth. 
 
Keywords: Cell wall; Macronutrient; Micronutrient; Morphophysiology; Neonotonia wightii 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A área de pastagens com leguminosas forrageiras no Brasil ainda é muito reduzida em 

relação à quantidade de pastagens exclusivas de gramíneas. Entretanto, inúmeros estudos já 

demonstraram as vantagens da utilização de sistemas de pastagens consorciados com espécies de 

gramíneas e leguminosas, com benefícios na produção animal. 

As leguminosas forrageiras são importantes não só pelo valor nutritivo da forragem 

produzida, mas principalmente pela capacidade de fornecimento de nitrogênio ao sistema solo-

planta, em razão da associação com bactérias do gênero Rhizobium, contribuindo para a formação 

de pasto com boa produtividade e garantindo a sustentabilidade do sistema. Para que essa 

associação leguminosa-rizóbio possa desempenhar adequadamente o papel na fixação de 

nitrogênio atmosférico é necessário que a planta tenha a demanda nutricional atendida. 

A soja-perene (Neonotonia wightii) é originária da África, sendo também encontrada no 

sul e sudoeste da Ásia. Dentre as leguminosas forrageiras a soja-perene é uma das mais utilizadas 

nas pastagens brasileiras que possuem plantas dessa família, devido a sua adaptabilidade às 

variações climáticas locais, capacidade de fechamento de área e rebrotação, além de produzir 

feno com altos valor nutritivo e concentração protéica.  

O boro está relacionado a diversos processos do vegetal, tais como absorção iônica, 

transporte e metabolismo de carboidratos, sínteses de lignina, ácidos nucléicos e proteínas, além 

de atuar na divisão e diferenciação celular nos tecidos meristemáticos. Estudos sugerem atuação 

do boro na biogênese da parede celular. A participação do boro no desenvolvimento celular da 

planta é de suma importância, influenciando propriedades físicas, estruturais e a diferenciação da 

parede celular. 

A deficiência de boro resulta em inibição do crescimento da planta, devido às funções 

estruturais específicas desse elemento na parede celular e à limitada mobilidade do nutriente na 

maioria das plantas. Essa deficiência também causa alterações fisiológicas e bioquímicas no 

vegetal, tais como alteração da integridade e funcionamento da membrana celular, disfunções 

metabólicas e aumento na produção de compostos fenólicos.  

Pesquisas recentes indicam correlação entre a exigência de boro pelas plantas e o teor de 

pectina na parede celular. Plantas dicotiledôneas necessitam de maiores concentrações de boro, 

devido à maior concentração de pectina na parede celular em relação às monocotiledôneas. 
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Nessas plantas, em condições de deficiência de boro, a maior parte do micronutriente se encontra 

na parede celular associado à pectina. 

O cálcio é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da planta, sendo mediador 

de muitas reações químicas. A maioria das atividades desse nutriente está relacionada à sua 

capacidade de coordenação, providenciando estabilidade e ligações moleculares reversíveis, 

predominantes na membrana plasmática e parede celular.  

É conhecida a importância do cálcio na manutenção da integridade da parede celular. Ao 

contrário dos outros macronutrientes, grande proporção do total de cálcio nos tecidos vegetais, 

está localizado na parede celular, onde os pectatos de cálcio (juntamente com os pectatos de 

magnésio) formam a lamela média, responsável pela ligação de células adjacentes e a 

conseqüente extensibilidade da parede celular. 

É notória a importância do cálcio e do boro para a planta, principalmente na parede 

celular. Entretanto, existem poucos estudos sobre a atuação celular desses nutrientes de forma 

conjunta. Deficiências de boro têm sido registradas quando ocorre aumento no suprimento de 

cálcio, sendo observadas alterações nas características físicas e químicas da parede celular das 

plantas deficientes em boro. A associação do cálcio com a pectina na parede celular depende de 

do fornecimento adequado desse micronutriente. 

Considerando a importância do cálcio e do boro para a nutrição das plantas, bem como a 

relação entre esses dois nutrientes, objetivou-se obter informações para a soja-perene no que diz 

respeito ao número de folhas, a área foliar, a produção de massa seca da parte aérea e das raízes, 

a superfície e ao comprimento radicular, as concentrações dos nutrientes catiônicos, as 

concentrações dos carboidratos na parede celular primária, as diferenças anatômicas e aos 

sintomas visuais nos tecidos vegetais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Soja-perene 

 

O estabelecimento e a manutenção de plantas forrageiras em pastagens dependem, em 

grande parte, da fertilidade do solo. A baixa fertilidade natural dos solos destinados à atividade 

agropecuária é um dos motivos da baixa produtividade das pastagens e dos animais que se 

alimentam das mesmas. Visando obter altos índices de produtividade vegetal, bem como animal, 

há necessidade de nutrir adequadamente a planta forrageira, bem como empregar espécies com 

adequado valor nutritivo, na região de interesse (COLOZZA; WERNER, 1984). 

A não utilização de adubação adequada e específica para cada leguminosa forrageira e 

condição de solo, por ocasião do estabelecimento da pastagem consorciada, é um dos principais 

fatores que limita a implantação desse tipo de sistema agropecuário no Brasil (GONTARSKI, 

1991). 

O uso de leguminosas em pastagens pode melhorar a produção animal e reduzir o custo de 

produção, devido à redução da quantidade de nitrogênio mineral aplicado. A leguminosa pode 

contribuir com o aumento da disponibilidade de forragem devido ao fornecimento de nitrogênio 

ao sistema por meio da associação leguminosa-rizóbio, além de melhorar e diversificar a dieta 

animal (PEREIRA, 2001).  

A soja-perene [Neonotonia wightii (Arn.) Lackey], anteriormente conhecida como 

Glycine javanica L. e Glycine wightii (Arn.) Verde, é originária da África, sendo encontrada 

também no sul e sudoeste da Ásia (TANG et al., 1987). Foi introduzida no Brasil, tendo sido 

inicialmente distribuída pelo Instituto Agronômico de Campinas em 1956 (ALCÂNTARA; 

MATTOS, 1976). É uma espécie que vegeta bem no verão, particularmente em áreas com 

precipitação pluvial de 750 a 1500 mm, comporta-se bem desde o nível do mar até altitude de 

1800 m, prefere solos profundos e bem drenados, e tem persistência no pasto quando bem 

estabelecida.  

A Neonotonia wightii pertence à família Leguminosae e subfamília Papilonoideae. É 

herbácea, rasteira, volúvel, com folhas trifoliadas e sistema radicular profundo (ALCÂNTARA; 

BUFARAH, 1983). O sistema radicular é capaz de fixar nitrogênio atmosférico devido à 

associação com bactérias do gênero Rhizobium. Em condições brasileiras a soja-perene apresenta 
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taxas anuais de fixação de nitrogênio variando entre 40 a 140 kg ha-1 ano -1, desde que as suas 

exigências nutricionais sejam atendidas e o nível de acidez do solo esteja em faixa adequada ao 

desenvolvimento da cultura (CARVALHO, 1986). 

 

2.2 Acidez do solo para leguminosas forrageiras 

 

A acidez do solo é um dos principais fatores que afeta o cultivo de plantas leguminosas, 

sejam produtoras de grãos ou forrageiras, principalmente em regiões tropicais ou subtropicais 

(RAIJ et al., 1977; OLIVEIRA et al., 1985; COSTA et al., 1989). 

Em se tratando de leguminosas forrageiras, inúmeras pesquisas já demonstraram a 

importância da correção da acidez do solo na produtividade, bem como o cuidado que deve ser 

dado à adequação dessa técnica para com o sistema de manejo da pastagem (WERNER, 1979, 

PREMAZZI, 1991; MONTEIRO, 1993; OTSUBO, 1993). 

A soja-perene tem sido constantemente destacada como uma das espécies, entre as 

leguminosas forrageiras tropicais, mais sensíveis às condições de acidez do solo (FRANÇA; 

CARVALHO, 1970; JONES; FREITAS, 1970; CARVALHO et al., 1971; MUNNS; FOX, 1977; 

MONTEIRO, 1980; COLOZZA; WERNER, 1984; PREMAZZI, 1991). A caracterização dos 

efeitos da acidez do solo e da calagem no desenvolvimento de leguminosas, como a soja-perene, 

é complexa já que um grande número de propriedades químicas é alterado com a aplicação do 

corretivo. Os efeitos mais citados estão relacionados à correção de um ou mais fatores limitantes, 

associados à acidez do solo, tais como: toxicidade de alumínio (JANGHORBANI et al., 1975; 

HORSNELL, 1985); toxicidade de alumínio e manganês (RICE, 1975); deficiência de fósforo e 

interação com o alumínio tóxico (MAHLER, 1983); deficiência de cálcio (MUNNS et al., 1977) 

e deficiência de molibdênio (DOERGE et al., 1985). 

 

2.3 Cálcio 

 

O cálcio é absorvido pelas raízes como Ca2+ e sua concentração na solução do solo pode 

ser dez vezes maior que a concentração de potássio, porém no interior das plantas não se verifica 

o mesmo, pelo fato de sua absorção diminuir competitivamente pela presença de outros cátions, 

tais como K+ e NH4
+, que são absorvidos rapidamente pelas raízes. O principal mecanismo 
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envolvido na absorção desse nutriente é o fluxo de massa. O cálcio é considerado imóvel quanto 

à redistribuição na planta, fazendo com que os sintomas de deficiência surjam primeiramente nas 

folhas novas da planta, havendo deformação e clorose foliar e, nos estágios mais avançados, o 

amolecimento do tecido devido à alteração na estrutura da parede celular (MENGEL; KIRKBY, 

2001). 

O cálcio é considerado um nutriente estrutural da planta, pois é um dos principais 

integrantes da parede celular, onde os pectatos de cálcio existentes na lamela média são 

essenciais para o fortalecimento da parede celular e dos tecidos da planta (MARSCHNER, 1995). 

A plasticidade da parede celular depende do fornecimento adequado de cálcio para a formação de 

ligações cálcio-pectina (TING, 1982). Esse macronutriente também exerce inúmeras funções no 

crescimento e desenvolvimento vegetal. O atraso no amadurecimento de frutos e na senescência e 

abscisão foliar, a melhoria da qualidade dos frutos e hortaliças e as alterações na resposta 

geotrópica, na fotossíntese e em outros processos como divisão celular, movimentos 

citoplasmáticos e aumento do volume celular são algumas funções do cálcio nas plantas 

(MENGEL; KIRKBY, 2001). 

Esse macronutriente possui características notáveis, comparado aos outros nutrientes da 

planta. Apresenta baixas concentrações no citoplasma em todos os organismos eucariontes. Têm 

sido registrados na literatura, um grande número de desordens fisiológicas associadas à 

inadequada nutrição de cálcio, como o “biter pit” na maçã (Malus domestica), “coração negro” 

no aipo (Apium graveolens) e morte radicular em tomate (Lycopersicon esculentum) (KIRKBY; 

PILBEAM, 1984). Entretanto, essas desordens não estão relacionadas com inadequado 

suprimento de cálcio, mas com deficiências localizadas do nutriente na planta. Parece haver 

exigência crítica nesse nutriente fora do apoplasto, na superfície exterior da membrana plasmática 

e na parede celular. (MATOH; KOBAYASHI, 1998). 

 

2.4 Cálcio em leguminosas forrageiras 

 

Jones e Freitas (1970) estudaram respostas de quatro leguminosas tropicais a aplicações 

de fósforo, potássio e calcário num latossolo vermelho-amarelo de campo de cerrado e 

verificaram aumentos na produção de massa seca das leguminosas Neonotonia wightii, 
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Stylosanthes gracilis, Centrosema pubescens e Macroptilium atropurpureum, devido à adição de 

calcário de 250 a 1000 kg ha-1. 

França et al. (1973) realizaram trabalho com soja-perene Tinaroo em um latossolo 

vermelho escuro que tinha pH em água 4,30 e testaram os efeitos da ausência e da presença de 

carbonato de cálcio e de sulfato de magnésio. Os autores verificaram aumentos significativos da 

aplicação do carbonato de cálcio para a produção de massa seca, porcentagem e quantidade total 

de nitrogênio e concentração de cálcio e magnésio na leguminosa. 

Andrew (1976) estudou a combinação de três doses de cálcio, quatro valores de pH e duas 

doses de nitrogênio, em experimento em areia com leguminosas forrageiras, dentre as quais 

estava a soja-perene Cooper. Verificou aumentos na produção de massa seca dessa espécie, 

devido as doses de cálcio aplicadas em todos os valores de pH. 

Dutra et al. (1995), trabalhando com dois tipos de solo (um planossolo e um podzólico 

vermelho amarelo) sob condição de casa de vegetação, encontraram reduções na produção da 

alfafa entre 33% e 46%, respectivamente, em cinco cortes a intervalos de 30 dias, quando 

suprimiram o calcário dolomítico na dose de 4000 kg ha-1. Monteiro (1993), em experimento com 

soja-perene Tinaroo e doses de cálcio, também verificou aumentos na produção de massa seca da 

planta devido ao fornecimento de cálcio. 

 

2.5 Uso de micronutrientes em pastagens 

 

Nas condições de solos das regiões tropicais e subtropicais, tanto a acidez excessiva como 

a baixa disponibilidade de nutrientes às plantas são de ocorrência generalizada. A correção da 

acidez excessiva, bem como o suprimento adequado de nutrientes, constituem práticas 

imprescindíveis para o adequado desenvolvimento das plantas, entre as quais se incluem as 

leguminosas forrageiras (MONTEIRO, 1993). 

O uso de micronutrientes nas pastagens brasileiras, visando à adequada nutrição da planta 

ainda está distante do adequado (MONTEIRO et al., 2001). Em se tratando de leguminosas 

forrageiras há que se destacar a importância dos micronutrientes, não somente para a nutrição das 

plantas em si, mas também para a nodulação da leguminosa (MONTEIRO, 1988). O suprimento 

de boro é fundamental para o adequado desenvolvimento do sistema radicular e formação dos 

nódulos radiculares em leguminosas forrageiras (WERNER, 1979). 
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Aumentos na produção das plantas forrageiras devido à adubação com micronutrientes já 

foram documentados por pesquisadores (GUPTA; LIPASETT, 1981; McFARLANE et al., 1990). 

As leguminosas forrageiras são, em geral, mais responsivas à aplicação de boro e de molibdênio, 

do que aos outros micronutrientes (GUPTA, 1969, 1984; JOHANSEN et al., 1977). 

 

2.6 Boro 

 

A recomendação de boro ou de outros micronutrientes no Brasil ainda é realizada de 

forma preventiva levando em conta, principalmente, as características da cultura, a exigência da 

espécie e a freqüência de ocorrência de carência desses nutrientes na região (OTSUBO, 1993). 

Sendo assim, a adubação é realizada sem embasamento em análise de solo ou dos tecidos 

vegetais, o que pode resultar em danos na produtividade das culturas, devido ao manejo 

inadequado da adubação, resultando em problemas de toxidez ou deficiência dos nutrientes. 

O boro é absorvido pelas plantas na forma de ácido bórico não dissociado (H3BO3) e há 

dúvidas sobre a natureza do processo de absorção, se passivo ou ativo (MALAVOLTA et al., 

1997). De acordo com Marschner (1995) as principais funções do boro na planta são: 

participação no metabolismo de carboidratos e fenóis, transporte de açúcares pela membrana, 

síntese de ácidos nucléicos e fitohormônios, síntese, integridade e lignificação da parede celular, 

germinação de grãos de pólen e crescimento do tubo polínico. É um elemento essencial para a 

atividade meristemática da planta. 

Devido a sua influência na expansibilidade das células e limitada mobilidade na maioria 

das plantas, o boro deve ser fornecido durante todo o ciclo do vegetal, geralmente via solo 

(GUPTA, 1979). A exigência nesse micronutriente é normalmente maior durante a fase de 

florescimento e frutificação, devido à participação no processo de germinação do grão de pólen e 

crescimento do tubo polínico. Sua carência resulta em aumento da taxa de abortamento foliar, 

chochamento de grãos e macho-esterilidade (FAQUIN, 2001). 

 

2.7 Boro em leguminosas forrageiras 

 

Experimentos com alfafa (Medicago sativa) constataram incrementos na produção de 

massa seca dessa espécie devido à adubação com esse micronutriente. Gupta (1984) obteve 



 

 

18

 

aumentos na produção de massa seca de plantas de alfafa devido à adição de boro em solos 

podzólicos do leste canadense. 

Experimentos sobre a adubação com micronutrientes para uma série de leguminosas 

forrageiras na Nova Zelândia demonstraram que as maiores respostas em produção de massa seca 

devido à adubação com boro foram obtidos com trevo-vermelho (Trifolium pratense) e alfafa 

(Medicago sativa) (SHERRELL 1983a). 

Werner e Mattos (1974) realizaram um experimento fatorial com boro (0,5 kg ha-1),                       

cobre (2,0 kg ha-1), molibdênio (0,25 kg ha-1) e zinco (2,0 kg ha-1), com a soja-perene Comum em 

um latossolo vermelho-escuro, e constataram que a aplicação de boro resultou em aumentos 

significativos no número e massa de nódulos e na produção de massa seca da planta. 

Jones et al. (1970), em experimento com subtração de micronutrientes em leguminosas 

forrageiras, dentre as quais estava a soja-perene, em três solos de campo-cerrado, constataram 

que a omissão de boro resultou em decréscimo na produção de massa seca da soja-perene. 

Experimentos com plantas de alfafa verificaram que a adição de boro promoveu 

incrementos significativos na produção de massa seca da planta e na concentração desse 

micronutriente no tecido vegetal (GUPTA; MACLEOD, 1977; SHERREL, 1983b). Santos et al. 

(2004), em estudo sobre produção de alfafa em função do suprimento de boro em solução 

nutritiva, obtiveram aumentos na produção de massa seca devido à aplicação do micronutriente. 

A adição de boro na solução nutritiva favoreceu o incremento da massa seca tanto das folhas 

quanto das hastes da leguminosa. 

Sintomas de deficiência de boro, em leguminosas forrageiras, têm sido registrados em 

solos com teores de boro solúvel em água quente menores que 0,3 mg kg-1 (SHERREL, 1983c; 

GUPTA, 1984), principalmente quando associado a longo período de seca (SHERREL; 

TOXOPEUS, 1978). 

 

2.8 Parede celular 

 

Estudos sugerem uma atuação do boro na biogênese da parede celular. A parede celular é 

caracterizada como uma complexa rede de polissacarídeos e outros polímeros secretados pela 

célula, reunidos em uma rede organizada por meio de ligações covalentes e não covalentes. Essa 
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estrutura presente nas células vegetais é responsável pela regulação do volume e pela 

determinação da forma da célula. 

A parede celular é essencial para os processos de crescimento, desenvolvimento, 

manutenção e reprodução da planta. Essa estrutura específica das células vegetais é responsável 

pela resistência mecânica das estruturas vegetais; promove a junção das células, evitando que 

deslizem e se separem e determina a relação entre pressão de turgor e volume celular, sendo 

essencial para a manutenção das relações hídricas da planta. A parede celular atua como um 

exoesqueleto que controla a forma da célula, possibilitando o desenvolvimento de altas pressões 

de turgor no meio celular. A morfogênese vegetal depende, em larga escala, do controle das 

propriedades da parede celular, pois o crescimento expansivo das células vegetais é limitado, 

sobretudo pela capacidade de expansão da parede; o fluxo de massa de água no xilema exige uma 

parede mecanicamente rígida, que resista a colapso provocado por pressão negativa no xilema. A 

parede atua como barreira à difusão, limitando o tamanho de macromoléculas, que podem 

alcançar a membrana plasmática exterior, além de ser a principal barreira estrutural à invasão de 

patógenos (TAIZ; ZEIGER, 2004).  

Morfologicamente, a parede celular é dividida em três regiões distintas: lamela média, 

parede primária e parede secundária. A lamela média é a região de intersecção entre duas células, 

sendo uma camada rica em substâncias pécticas mergulhadas em um meio aquoso (CARPITA; 

MAcCANN, 2001; RAVEN et al., 2001). A parede primária é composta basicamente por três 

estruturas independentes, as microfibrilas de celulose (cerca de 30%), os polissacarídeos não-

celulósicos, que incluem hemiceluloses (em torno de 30%) e pectinas (aproximadamente 30%) e 

as proteínas estruturais (por volta de 10%) (HAYASHI, 1989; CARPITA; GIBEAUT, 1993). 

Quando o crescimento celular é finalizado, inicia-se o processo de diferenciação celular, com 

início da formação da parede secundária. A transição da parede celular primária para a formação 

da parede celular secundária é marcada pela redução da síntese de pectina e grande aumento de 

celulose, hemicelulose e lignina (RAVEN et al., 2001). A parede celular secundária contém 

tipicamente três camadas distintas (S1, S2 e S3) as quais são diferenciadas em espessura, 

composição e orientação das microfibrilas de celulose (FENGEL; WEGENER, 1984; EMONS; 

MULDER, 2000; MELLEROWICZ et al., 2001; PLOMION et al., 2001). 
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Os principais componentes químicos da parede celular são:  

Celulose - produzida na forma de microfibrilas de celulose, sendo que cada uma das 

microfibrilas de celulose é formada por aproximadamente 36 cadeias lineares de glicose, cuja 

organização determina as propriedades mecânicas da célula e conferem o suporte e resistência à 

parede celular (FRY, 1988; EMONS; MULDER, 2000; EMONS et al., 2002). 

Hemicelulose – formada por diversos grupos de polissacarídeos interligados às 

microfibrilas de celulose. As hemiceluloses mais abundantes na parede primária das plantas 

dicotiledôneas são as xiloglucanas. A principal função deste componente químico é regular o 

crescimento celular da parede (MACNEIL et al., 1984; HAYASHI, 1989; FOSKET, 1994). 

Pectina – principal componente da lamela média. Sua principal característica é a de 

funcionar como agente cimentante, fazendo a união entre as células. A pectina é constituída por 

uma grande variedade de polissacarídeos como: ácido urônico, ácido galacturônico, ácido 

glucorônico, raminose, galactose, arabinose, glicose, pentose e hexose (TAIZ; ZAIGER, 2004). 

A pectina abrange o principal grupo de polissacarídeos exclusivos da parede celular primária 

(WILLATS et al., 2001). 

Lignina – é o segundo biopolímero mais abundante na parede celular, sendo superado 

apenas pela celulose. A lignina é um complexo polimérico com caráter fenólico, resistente à 

hidrólise. Apresenta como características marcantes elevada rigidez e hidrofobia, que garantem 

maior resistência da planta a condições adversas e ataque de patógenos. A maior concentração de 

lignina está localizada na região da lamela média, enquanto a concentração é menor no interior da 

parede celular secundária (FRY, 1988; TERASHIMA et al., 1993; RAVEN et al., 2001). 

Os avanços tecnológicos são significativos, no que tange à determinação dos mecanismos 

de formação da parede celular. A parede celular é uma estrutura muito complexa, que possui 

diversas funções na planta, sendo que muitas dessas funções são exigidas ao mesmo tempo em 

vários estádios de desenvolvimento do vegetal. A parede possui simultaneamente grande 

flexibilidade e máxima resistência devido a sofisticado controle metabólico, com regiões de 

extrema complexidade, com altos conteúdos de polissacarídeos, proteínas e compostos fenólicos 

(NORTHCOTE, 1972; BRETT; WALDRON, 1990; CARPITA; GIBEAUT, 1993; GIBEAUT; 

CARPITA, 1994; DHUGGA, 2001; RAVEN et al., 2001). Assim, a determinação exata da 

composição dessas substâncias, bem como dos fatores ambientais e nutricionais que favorecem a 

síntese das mesmas, pode fornecer importantes informações sobre as funções específicas e a 
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biossíntese dessa complexa estrutura da célula vegetal, bem como sobre o controle dos processos 

de crescimento e morfogênese da planta. 

 

2.9 Cálcio e parede celular 

 

Na parede celular existem duas áreas distintas com elevadas concentrações de cálcio: a 

lamela média e a superfície exterior da membrana plasmática e nessas duas áreas o cálcio tem 

funções estruturais essenciais (TREVIZAM, 2005). 

Os polissacarídeos pécticos da parede celular são interligados com cálcio por meio da 

ligação desse nutriente com grupos carboxílicos presentes nas regiões dos ácidos 

poligalacturônicos da parede celular (JARVIS, 1984). Yamauchi et al. (1986), em estudo sobre o 

metabolismo do cálcio em plantas de tomate (Lycopersicon esculentum), utilizando a técnica de 

isótopos estáveis, puderam constatar que a maior parte do 45Ca fornecido às plantas encontrava-se 

nas frações da parede celular. Em continuidade aos estudos do metabolismo do cálcio nas plantas 

de tomate esses mesmos pesquisadores realizaram o fracionamento subcelular, para determinar o 

padrão de distribuição do cálcio na parede celular das plantas. Com base nesse fracionamento os 

autores sugeriram que há dois tipos de cálcio ligado à parede celular, sendo que uma das formas 

do cálcio se encontra ligado aos pectatos da lamela média e a outra é exigida para a formação das 

proteínas pécticas cimentantes da parede celular. 

Eklund e Eliasson (1990) trabalharam com hipocótilos de Pinus e observaram que a falta 

de suprimento de cálcio reduziu a síntese de parede celular, evidenciando o papel deste nutriente 

na manutenção da estrutura celular. 

Estudos conduzidos por Ferreira et al. (2006) demonstraram correlação altamente 

significativa entre as cadeias oligalacturônicas e os íons de cálcio presentes na parede celular de 

frutos de azeitona (Olea europaea). Esses pesquisadores observaram que os ácidos 

galacturônicos presentes nessa cadeia apresentam alta afinidade com íons de cálcio, o que garante 

a formação de ligações entre polissacarídeos pécticos da parede celular. As ligações do cálcio 

com o ácido galacturônico são comumente observadas na lamela média e são essas ligações que 

possibilitam os processos de adesão e coesão entre as células da parede celular, garantido a 

firmeza e extensibilidade dessa estrutura vegetal. A firmeza da parede celular é 

consideravelmente reduzida pela remoção dos íons de cálcio (PARKER; WALDRON, 1995). 
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Fry (2004), em extensa revisão sobre o metabolismo da parede celular primária nas 

plantas superiores, relatou que os polissacarídeos da parede celular ricos em galacturona, um dos 

componentes químicos dessa estrutura vegetal, são interligados por íons de cálcio. Willats et al. 

(2001) relataram que os polissacarídeos pécticos de homogalacturona são interligados por íons de 

cálcio, sendo essas ligações cálcio-homogalacturona responsáveis pela estabilidade de toda a 

cadeia péctica da parede celular. 

 

2.10 Boro e parede celular 

 

A participação do boro no desenvolvimento da parede celular da planta é de suma 

importância, influenciando propriedades físicas, estruturais e a diferenciação dessa estrutura. 

Smith (1944), em estudo sobre o metabolismo do boro em plantas de abóbora (Cucurbita 

maxima), demonstrou que a maior parte do boro insolúvel em água, presente nas folhas, está 

ligado à parede celular.  

Yamanouchi (1971) foi o primeiro a demonstrar que a quantidade de boro insolúvel em 

água está altamente correlacionado aos polissacarídeos pécticos insolúveis em água da parede 

celular, em 52 espécies de plantas superiores. 

Os polissacarídeos pécticos são ricos em ácido galacturônico, raminose, arabinose e 

galactose. Eles são característicos da lamela média e da parede celular primária de plantas 

dicotiledôneas, sendo menos freqüentes em monocotiledôneas (BRETT; WALDRON, 1990). 

Estudos demonstraram que o boro está quimicamente localizado e que é estruturalmente 

importante na parede celular da planta (BROWN; HU, 1997). Em condições de deficiência de 

boro, cerca de 95 a 98% do nutriente se encontra na parede celular associado com à pectina 

(MATOH et al., 1992). 

Hu e Brown (1994), em estudo sobre a localização do boro na parede celular de plantas de 

tabaco (Nicotiana tabacum), observaram que em condições de deficiência de boro uma 

quantidade crescente desse micronutriente se encontrava na parede celular da planta em 

associação com a pectina. Esses pesquisadores também observaram que nas plantas em que a 

deficiência causou inibição do crescimento, os tecidos permaneceram verdes e não apresentaram 

sintoma visível adicional até uma semana sem adição de boro. Isso ocorreu mesmo em condições 

de baixa concentração de boro ao nível citoplasmático. Esses resultados sugerem que o boro está 
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amplamente associado à parede celular das plantas superiores e que, para as funções 

citoplasmáticas, é exigida uma pequena quantidade do boro. 

As propriedades mecânicas da parede celular, como o elongamento das células, podem ser 

modificadas por meio da alteração entre as interligações dos componentes minerais da parede e 

os respectivos polímeros celulósicos, hemicelulósicos e os polissacarídeos pécticos presentes 

nessa estrutura vegetal. Pesquisas recentes demonstraram relação altamente significativa entre a 

nutrição em boro e a parede celular primária das plantas superiores (LOOMIS; DURST, 1992). 

Os primeiros sintomas de deficiência de boro incluem anormalidades na parede celular da planta 

e na organização da lamela média (LOOMIS; DURST, 1992; MATOH et al., 1992; HU; 

BROWN, 1994). 

Loomis e Durst (1992) e O`Neill et al. (1996), em detalhado estudo sobre o metabolismo 

do boro nas plantas, relataram que a apiose, um dos polissacarídeos encontrados na parede celular 

de plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas, pode ser um dos principais açúcares responsáveis 

pela ligação do boro com polímeros da parede celular. Além disso, esses autores descreveram que 

a ribose, açúcar presente nos ribonucleotídeos, está significativamente relacionada com a 

toxicidade do boro.  

Matoh et al (1993) foram os primeiros pesquisadores a conseguirem isolar e purificar um 

complexo polissacarídeo específico de boro presente na parede celular de raízes de rabanete 

(Raphanus sativus), no qual o boro estava presente como um complexo tetravalente 1:2 borato-

diol. Aproximadamente 80% do boro celular encontram-se ligado a esse polissacarídeo específico 

presente na parede celular das plantas. Esses pesquisadores também realizaram um 

seqüenciamento dos componentes químicos presentes nesse complexo e constataram a presença 

dos seguintes componentes interligados ao boro: ácido urônico (52,3%), arabinose (17,4%), 

raminose (9,8%), galactose (4,9%) e xilose (0,3%).  

Análises dos polissacarídeos interligados na parede celular permitiram identificar que o 

complexo ao qual o boro se encontra ligado na cadeia péctica da parede é o rhamnogalacturônico 

II (RGH-II) (KOBAYASHI et al., 1995). A ocorrência dos complexos de boro ligado ao açúcar 

rhamnogalacturônico II das cadeias pécticas foi observada na parede celular de 24 espécies de 

plantas superiores (MATOH et al., 1996). O RGH-II deve ser o carreador exclusivo do boro na 

parede celular dessas plantas. Trabalhos de Kobayashi et al. (1997) demonstraram haver alta 
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correlação entre o 2-keto-3-deoxiaçúcar, o monossacarídeo diagnóstico do RG-II, e a 

concentração de boro no tecido vegetal de plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas. 

O rhamnogalacturônico II é um mega-oligassacarídeo péctico, relacionado com a estrutura 

primária da parede celular de plantas superiores (MAZEAU; PÉREZ, 1998). Estudos recentes 

comprovaram haver grande afinidade entre esse polissacarídeo e o íon borato, favorecendo a sua 

complexação na parede celular. (LOOMIS; DURST, 1992; MATOH et al., 1993; HU; BROWN, 

1994; O`NEILL et al., 1996). 

Kaneko et al. (1997) estudaram os complexos de B-RGH-II formados na parede celular de 

caules de bambu (Bambusa vulgaris). Após purificação e seqüenciamento do polissacarídeo esses 

autores observaram que os principais constituintes desse complexo são: ácidos galacturônicos      

(cerca de 29%), raminose (em torno de 19%), arabinose (aproximadamente 12%) e apiose (ao 

redor de 7%). Resultados similares foram obtidos por Ishii e Matsunaga (2001), em estudo sobre 

polissacarídeos pécticos com plantas de beterraba (Beta vulgaris). 

Considerando que a maior exigência em boro pela planta ocorre durante o 

desenvolvimento do tubo polínico, Matoh e Kobayashi (1998) procuraram determinar a formação 

das ligações boro e rhamnogalacturona II na parede celular dos tubos polínicos em plantas de 

rabanete (Raphanus sativus). A ocorrência das ligações B-RG-II foi confirmada pela análise dos 

açúcares dos complexos B-polissacarídeos dos tubos polínicos. 

Kobayashi et al. (1996), em estudo sobre as ligações do boro com a rhamnogalacturona II 

das cadeias pécticas presentes na parede celular das plantas superiores, demonstraram que o boro 

é responsável pela ligação de dois monômeros de RG-II por meio de ligações boro diol éster, 

fundamentais para a formação de complexos dímeros de RG-II, e formação das macromoléculas 

pécticas, essenciais para a manutenção da integridade e extensibilidade da parede celular. Esses 

resultados sugerem que a principal função fisiológica do boro seja de promover as ligações entre 

os polissacarídeos pécticos da parede celular na região do RGH-II, favorecendo a formação da 

rede péctica da planta. 

Em pesquisas recentes foram verificadas alterações na estrutura da parede celular, 

associada à alteração no metabolismo de pectinas em plantas deficientes em boro. Loomis e Durst 

(1992) relataram que a função do boro na parede celular está relacionada com a sua associação 

com pectinas. Ishii e Matsunaga (1996) determinaram que a principal localização do boro é 

verificada essencialmente na parede celular da planta ligada à pectina. 
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É amplamente aceito que as pectinas possuem um papel fundamental na determinação da 

extensibilidade plástica da parede celular dos vegetais. Sob deficiência de boro as propriedades 

físicas da parede celular são notavelmente alteradas, afetando a expansão celular (HU; BROWN, 

1994). 

Darvill et al. (1980) relataram que gramíneas (monocotiledôneas) apresentam baixo 

requerimento em boro (3 a 10 mg kg-1 na massa seca) devido à baixa concentração de pectina na 

parede celular. Por outro lado, dicotiledôneas, caracterizadas por alta concentração de pectina na 

parede celular, possuem requerimento muito maior em boro (20 a 30 mg kg-1 na massa seca). 

 

2.11 Interação cálcio x boro 

 

Diversos autores verificaram interações cálcio x boro nas plantas. Brenchley e Warington 

(1927) foram os primeiros pesquisadores que sugeriram a existência de relação entre o cálcio e o 

boro nas plantas superiores.  

Deficiências de boro em plantas superiores têm sido registradas quando ocorre aumento 

no suprimento de cálcio. A razão cálcio/boro em folhas tem sido usada como índice para a 

diagnose da toxidez de boro e também para indicar a nutrição do micronutriente (GUPTA, 1979). 

Essas interações parecem ocorrer ao nível de membrana e parede celular (PARR; 

LONGHMAN, 1983). Entretanto os mecanismos envolvidos na interação cálcio x boro ainda não 

são conhecidos. Sugere-se que as funções apoplásticas do boro na estabilização de componentes 

da parede celular dependem de atuação conjunta do cálcio (GINSBURG, 1961; LOOMIS; 

DURST, 1992). 

A parede celular tem sido considerada como o sítio de ligação do boro o qual afeta o 

metabolismo do cálcio. Yamauchi et al. (1986), estudando os efeitos da deficiência de boro no 

metabolismo do cálcio em plantas de tomate, verificaram que a incorporação de cálcio na parede 

celular aumentou quando se reduziu o suprimento desse macronutriente, desde que o 

fornecimento de boro fosse adequado para a planta. Entretanto, na deficiência de boro não foi 

observado esse comportamento, demonstrando a importância do micronutriente no metabolismo 

do cálcio na parede celular. Além disso, foi verificado que o teor de ácido urônico na pectina da 

parede celular dessas plantas foi afetado pela deficiência de boro. Esses autores ainda relataram 

que na deficiência desses dois nutrientes ocorre alteração no acúmulo de substâncias pécticas da 
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parede celular, sendo que os pectatos de cálcio, responsáveis pela manutenção da plasticidade e 

elongamento da parede celular, são substituídos por lignina e celulose, o que acelera o processo 

de senescência da planta, fazendo com que os tecidos vegetais percam a sua flexibilidade. 

Brennan e Shive (1948), estudando a interação cálcio x boro em tecidos vegetais de 

plantas de tomate, observaram que as plantas que receberam altas doses de cálcio combinadas 

com as mais baixas doses de boro apresentaram sintomas severos de deficiência do 

micronutriente. As plantas que receberam as maiores doses de boro (5 mg kg-1) em combinação 

com as menores doses de cálcio (5, 50, 100 e 250 mg kg-1) desenvolveram sintomas severos de 

toxidez do boro. As plantas que receberam a dose de boro 5 mg kg-1 combinada com a dose de 

cálcio de 500 mg kg-1 não manifestaram os sintomas de toxidez observados nos outros 

tratamentos. Esses resultados sugerem que em plantas que recebem altas doses de cálcio o 

excesso de boro solúvel é convertido para insolúvel sendo menos prejudicial à planta. 

Reeve e Shive (1944), em experimento sobre as relações entre o cálcio e o boro na 

nutrição de plantas de tomate (Lycopersicon esculentum) e de milho (Zea mays), observaram que 

com um fornecimento constante de boro (1mg kg-1) as concentrações de boro solúvel e total nas 

plantas tenderam a diminuir em função do aumento das doses de cálcio. 

Werner (1979) estudou a resposta de duas espécies de estilosante a doses de calagem, 

fósforo, potássio e boro, aplicados em três tipos de solos que diferiam quanto as suas 

características químicas, e também verificou relações antagônicas entre os nutrientes cálcio e 

boro. Observou redução na produção de massa seca da parte aérea das plantas em função das 

doses de boro aplicadas, sendo essa redução mais acentuada quando as doses de boro estavam 

combinadas com as menores doses de cálcio.  

Trabalhos de Drake et al. (1941) demonstraram a importância da relação cálcio: boro nas 

plantas para o controle da deficiência no micronutriente. Esses pesquisadores observaram que nas 

plantas de tabaco que receberam adequado fornecimento dos nutrientes, a relação Ca: B era da 

ordem de 340:1. Nas plantas onde foram observados sintomas de deficiência de boro a relação 

Ca:B era da ordem de 500:1. 

Yamanouchi (1971) verificou que não há relação entre as concentrações de boro e cálcio 

solúveis em água dentro da planta, mas que a interação cálcio x boro insolúveis em água é 

altamente significativa. Cálcio e boro insolúveis estão presentes em maior concentração na 

parede celular das plantas superiores.  
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Teasdale e Richards (1990), estudando a relação entre cálcio e boro na estrutura e parede 

celular de Pinus radiata, constataram que esses nutrientes podem atuar como aceptores 

concorrentes na parede celular, sendo que o boro tem uma ligação mais forte que o cálcio, 

evidenciando o papel desse micronutriente na biossíntese da parede celular. O trabalho desses 

pesquisadores suporta a idéia de que as ligações do boro com os polissacarídeos, pectinas ou 

polímeros glicoproteicos da parede celular propiciem locais específicos de ligação para o cálcio e 

o magnésio nessa estrutura vegetal. 

Matoh e Kobayashi (1998) realizaram extração dos componentes inorgânicos da parede 

celular de folhas de rabanete. Após a lavagem das folhas com a solução extratora de sulfato de 

sódio (1,5%) foi verificado que 96%, 13% e 6%, respectivamente de cálcio, boro e 

polissacarídeos pécticos foram liberados da parede celular, sendo que nessas condições a parede 

teve o tamanho dobrado, demonstrando a importância e a relação entre esses nutrientes para a 

manutenção da integridade dessa estrutura vegetal. 

Yamauchi et al. (1986), em trabalho sobre a distribuição do cálcio e do boro em frações 

de pectina da parede celular de folhas de tomate, realizaram extração subcelular dos tecidos 

foliares e verificaram que o padrão de distribuição desses dois nutrientes na parede celular são 

muito similares, sendo que 72% da concentração de cálcio total e 67% da concentração de boro 

total foram encontrados ligados à parede celular das plantas. 

Clarkson e Hanson (1980) propuseram que o boro possua efeito estabilizador nos 

complexos de cálcio com a lamela média, de fundamental importância para a manutenção da 

estrutura da parede celular. 

Matoh et al. (1993) identificaram o complexo boro-rhamnogalacturônico-II como o 

principal polissacarídeo péctico ligado ao boro, presente na parede celular das plantas superiores. 

A ligação B-RGH-II é essencial para a manutenção da integridade de toda a cadeia péctica da 

parede. Dando continuidade aos estudos das ligações B-RGH II nas folhas de plantas de rabanete, 

Matoh e Kobayashi (1998) realizaram seqüenciamento das ligações presentes nesse complexo de 

polissacarídeos e constataram que além do boro havia duas moléculas de cálcio presentes no 

complexo. 

Pesquisas recentes conseguiram reconstituir as ligações do boro com o RGH-II apenas 

misturando in vitro RGH-II monomérico e ácido bórico. Entretanto, na ausência de cálcio o 

complexo se desfez instantaneamente (KOBAYASHI et al., 1999). Van Duin et al. (1987) 
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determinaram que o cálcio forma complexos coordenados com diésteres borato de grupos 

carboxílicos polidroxihidratados.  

O`Neill et al. (1996) documentaram que os complexos B-RGH-II de células de folhas de 

plátano (Musa paradisiaca) e hastes de ervilha (Pisum sativum) contém cátions divalentes como 

Mg, Ca, Sr, Ba e Pb. A presença desses cátions e do zinco também foi observada nos complexos 

B-RGH-II da parede celular de plantas de beterraba e de bambu (MATSUNAGA et al., 1997). 

Em todos esses trabalhos os pesquisadores demonstraram que os dímeros de B-RGH-II são 

reconstituídos espontaneamente pela mistura de monômeros de RGH-II com o boro. Entretanto, 

na ausência de cátions divalentes, principalmente o cálcio, o complexo se decompunha 

rapidamente. Os autores sugerem que a ligação do boro com os complexos RGH-II depende de 

um adequado fornecimento de cálcio, que favorece a manutenção das ligações B-RGH-II na 

parede celular. O cálcio estabiliza o complexo B-RGH-II por meio da coordenação das ligações 

formadas. 

Kobayashi et al. (1999), estudando a interação cálcio x boro e rhamnogalacturona II na 

parede celular de plantas de rabanete, observaram que a extensão da formação das ligações 

borato-rhamnogalacturona II dimérico foi estimulada pela presença do cálcio. O complexo 

formado na presença desse macronutriente foi mais estável do que o formado apenas com boro e 

monômeros de rhamnogalacturona II. A remoção do cálcio dessas ligações induziu a liberação de 

boro das ligações pécticas da parede celular e decomposição dos complexos. Esses autores 

realizaram uma reconstituição dos complexos B-RGH-II, misturando monômeros de RGH-II e 

ácido bórico, e observaram que na presença de cálcio a relação foi de 1,3 mol de Ca para 1,0 mol 

de B. Esses resultados sugerem que o cálcio seja um componente normal desses complexos e que 

tanto o cálcio quanto o boro sejam fundamentais na retenção dos polissacarídeos pécticos da 

parede celular, devido as suas ligações com o RGH-II. Resultados similares foram obtidos por 

Fleischer et al. (1999) em trabalho com polissacarídeos pécticos de rhamnogalacturona II para 

espécies de gramíneas. 

Pesquisas conduzidas por Ferreira et al. (2006) mostraram alta correlação entre os íons de 

cálcio e o teor de ácido galacturônico, presentes na parede celular de frutos de azeitona. Tem sido 

sugerido que a interação cálcio x ácido galacturônico seja responsável pela estabilização dos 

complexos B-RGH-II da parede celular das plantas superiores (KOBAYASHI et al., 1999), 
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aproximando os monômeros de RGH-II para a dimerização com o boro (PEREZ; RODRIGUES-

CARVAJAL; DOCO, 2003). 

Kobayashi et al. (1999) determinaram o padrão de distribuição de cálcio, boro e RGH-II 

na parede celular das plantas de azeitona e verificaram os mesmos padrões de distribuição para 

esses dois nutrientes e para o 2-keto-3-deoxiaçúcar, considerado o monossacarídeo diagnóstico 

da RGH-II e comprovando a interdependência existente entre esses três componentes. Esses 

autores sugeriram que as cadeias pécticas da parede celular são interligadas devido às ligações B-

RG-II, sendo os íons de cálcio presentes nessas ligações os responsáveis pela coordenação e 

estabilização desse processo, favorecendo a formação de uma cadeia péctica supramolecular. 

Considerando-se as semelhanças de funções dos nutrientes cálcio e boro, bem como as 

relações observadas entre ambos na parede celular das plantas superiores fica evidente a 

necessidade de estudos mais aprofundados sobre as relações entre os nutrientes ao nível 

fisiológico, buscando-se entender melhor as funções desses nutrientes, as interações existentes 

entre os mesmos e as alterações causadas na parede celular pela deficiência ou excesso dos 

mesmos, visando o adequado manejo nutricional da planta. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local do experimento 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizada no Departamento de 

Ciência do Solo, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 

Paulo, em Piracicaba, Estado de São Paulo. 

 

3.2 Instalação e condução do experimento 

 

Sementes de soja-perene (Neonotonia wightii cv. Comum) foram colocadas para germinar 

em bandejas plásticas, contendo areia lavada com água desionizada. Quando as mudas atingiram 

12 cm de altura foram transplantadas quinze mudas por vaso plástico, com capacidade de 3,6 

litros, contendo quartzo moído como substrato. Inicialmente cada vaso permaneceu por três dias 

com solução de concentração correspondente a 25% da definitiva para cada combinação Ca x B. 

Após esse período ocorreu a substituição pela solução definitiva. As soluções foram trocadas a 

cada 14 dias.  

Desbastes foram realizados até permanecerem cinco mudas por vaso, iniciando-se com a 

retirada de três plantas por dia até atingirem nove plantas por vaso, quando então foram 

desbastadas duas mudas por dia até restarem cinco plantas por vaso.  

As soluções eram circuladas três vezes ao dia para que houvesse aeração das raízes das 

plantas e no início da noite eram drenadas para recipientes receptores, onde permaneciam até a 

manhã seguinte. O volume de cada recipiente contendo a solução foi completado toda manhã, 

com água desionizada.  

 

3.3 Soluções nutritivas 

 

As plantas foram submetidas às combinações de cinco doses cálcio (0,5; 2,75; 5,00; 7,25 e 

9,50 mmol L-1) com cinco doses de boro (10; 30; 50; 70 e 90 µmol L-1). As soluções nutritivas 
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foram preparadas a partir da solução completa de Sarruge (1975), modificada para atender as 

doses de boro e de cálcio (Tabela 1). 

Tabela 1 - Volumes pipetados das soluções estoque, para o preparo de cada solução, de acordo com as doses de 
cálcio e boro empregadas no experimento 

 

Solução estoque** 
10 

 0,50 
10 

 5,00 
10 

9,50 
30 

2,75 
30 

 7,25 
50 

 0,50 
50 

 5,00 
50 

 9,50 
70 

 2,75 
70 

 7,25 
90 

 0,50 
90 

 5,00 
90 

 9,50 
KH2PO4    1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
KNO3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

MgSO4.7H2O 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
CaCl2.2H2O 0 4,5 9 2,25  6,75 0 4,5 9 2,25 6,75 0 4,5 9 

Ca(NO3)2.4H2O 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
NH4.NO3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Micronutrientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
H3BO3*** 1 1 1 3 3 5 5 5 7 7 9 9 9 
Fe-EDTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

* Volume pipetado em mililitros para cada litro de solução nutritiva 
**Solução estoque, com concentração de 1 mol L-1, exceto micronutrientes (MgCl2.4H2O, 1,81; ZnCl2, 0,10; 

CuCl2, 0,01; H2MoO4.H2O, 0,02 g L-1) e Fe-EDTA (26 g de EDTA dissódico em 286 mL de NaOH          
1 mol L-1, misturado com 24 g de FeSO4.2H2O) 

***Solução estoque de H3BO3: 62 g de ácido bórico em 1L de água desionizada 
 

Empregou-se um estudo de superfície de resposta baseado em desenho experimental 

composto central modificado de um fatorial 5x5 fracionado, de acordo com Littell e Mott (1975). 

Conforme esse esquema obtiveram-se 13 combinações entre as doses de cálcio e boro, em           

mmol L-1/µmol L-1, assim definidas: 0,50-10; 5-10; 9,50-10; 2,75-30; 7,25-30; 0,50-50; 5,00-50; 

9,50-50; 2,75-70; 7,25-70; 0,50-90; 5,00-90 e 9,50-90. O delineamento experimental adotado foi 

de blocos ao acaso, com quatro repetições. 

 

3.4 Corte das plantas 

 

As plantas foram submetidas a dois cortes. O primeiro corte das plantas foi realizado 46 

dias após o transplante das mudas e o segundo 38 dias após o primeiro. Os tecidos vegetais das 

plantas de soja-perene foram coletados separadamente, sendo divididos da seguinte forma: as três 

folhas trifolioladas completamente expandidas, contadas a partir do ápice da planta (designadas 

nesse trabalho como ponteiros das plantas), e o restante da parte aérea (designada como porção 

inferior das plantas). 
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Logo após a separação das partes vegetais realizou-se a determinação da área foliar dos 

limbos foliares com o auxílio do integrador de área foliar LICOR-3000. Todo material vegetal 

coletado foi secado por 72 horas em estufa de 65ºC com circulação forçada de ar e, em seguida 

foi pesado, moído em moinho tipo Wiley e acondicionado em sacos plásticos para as 

determinações laboratoriais. 

Durante o segundo crescimento das plantas foram coletados tecidos foliares das plantas de 

soja-perene, situados na região intermediária da planta, entre a 3a e 8a folha trifoliolada 

completamente expandidas contadas a partir do ápice da planta, para realização das análises dos 

carboidratos e os estudos anatômicos da parede celular. 

Após o segundo corte das plantas realizou-se a separação das raízes do substrato, 

utilizando-se água corrente e peneiras de malha de 0,25 e 1,00 mm para evitar perdas de material. 

Após a separação, as raízes foram lavadas com água desionizada e uma parcela, de 

aproximadamente 20% do total de massa fresca, foi separada para as medições radiculares, de 

acordo com Rossielo et al. (1995).  

 

3.5 Medições radiculares 

 

A parcela de raízes separada e guardada em recipientes plásticos com água desionizada foi 

colorida com violeta genciana a 50 g L-1. Em seguida essas raízes foram distribuídas sobre 

transparências, de tal forma a se evitar sobreposição e foram digitalizadas. As imagens das raízes 

coloridas, digitalizadas foram submetidas ao aplicativo SIARCS (Sistema Integrado para Análise 

de Raízes e Cobertura do Solo) versão 3.0, para determinar o comprimento e a superfície 

radicular, utilizando-se a metodologia de Crestana et al. (1994). Posteriormente determinou-se a 

massa seca dessas sub-amostras de raízes, com o objetivo de corrigir os resultados em função do 

total de massa seca das raízes. 

 

3.6 Determinações de nutrientes 

 

As determinações de potássio, cálcio, magnésio e manganês em cada fração da parte aérea 

e das raízes foram determinadas a partir da digestão nítrico-perclórica e a concentração de boro 
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foi determinada pela digestão por via seca, conforme metodologia descrita por Sarruge e Haag 

(1974). As concentrações dos nutrientes foram obtidas a partir da fotometria de chama, para o 

potássio, da espectrofotometria de absorção atômica para o cálcio, magnésio e manganês pela 

colorimetria da Azometina-H para o boro. 

 

3.7 Determinação dos carboidratos da parede celular em tecido foliar de soja-perene 

 

3.7.1 Quantificação das hemiceluloses 

 

Para a determinação via HPAE-PAD (High Performance Ânion Exchange-Pulsed 

Amperometric Detection) das concentrações das hemiceluloses (arabinose, rhamnose, galactose, 

glicose, xilose e manose) e dos ácidos urônicos (ácido galacturônico e ácido glucurônico) da 

parede celular primária das folhas de soja-perene, aproximadamente 500 mg de tecido foliar da 

região intermediária das plantas, situada entre a 3a e 8a folhas trifolioladas completamente 

expandidas contadas a partir do ápice da planta, foram coletados e macerados em cadinhos de 

porcelana sob nitrogênio líquido, com auxílio de um pistilo. Cada amostra foi transferida para 

tubo tipo Falcon™ (15 mL) nos quais foram adicionados 10 mL de etanol 80% (v/v) para 

lavagem e remoção dos extrativos e componentes não estruturais. Durante esse processo os tubos 

foram mantidos em banho-maria por 50 minutos a 80oC. Após homogeneização, as amostras 

foram centrifugadas por 10 minutos a 2348 g. Esse processo de lavagem foi repetido por mais 

quatro vezes. Para a remoção de resíduos de amido adicionou-se uma solução de DMSO 

(dimetilsulfóxido) 90% (v/v), com incubação a 30 oC por 24 horas. Após esse período o material 

foi lavado mais três vezes com água “milliq” de acordo com a metodologia descrita por 

Selvendran e O'Neill (1987). Ao término das lavagens, o material foi liofilizado por 48 horas, até 

completa secagem do resíduo de parede celular.  

Para a hidrólise das hemiceluloses adotou-se a metodologia de Dubois et al. (1956). 

Pesou-se aproximadamente 5 mg do resíduo de parede celular, transferindo 2 mL para um tubo 

“eppendorf”, ao quais adicionou-se 1,5 mL de 2 mol L-1 de TFA (ácido trifluoroacético). Após 

homogeneização, os tubos foram mantidos em autoclave a 120 oC e 15 psi por 90 minutos. Em 

seguida as amostras foram resfriadas em banho de gelo e centrifugadas por 10 minutos a 5435 g. 

Uma alíquota de 1 mL do sobrenadante foi submetida à secagem a vácuo a 30 oC por 12 horas no 
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“concentrator 5301 eppendorf” para completa remoção do TFA e o pélete restante foi reservado 

para a quantificação da celulose. O precipitado resultante da secagem do sobrenadante no 

“concentrator 5301” foi ressuspendido em 1 mL de água “milliq”e injetado no HPAE-PAD para 

a quantificação das  hemiceluloses e ácidos urônicos da parede celular primária do tecido foliar. 

 

3.7.2 Quantificação da celulose 

 

O resíduo remanescente do ataque químico da parede celular com o TFA, utilizado na 

quantificação das hemiceluloses, pode ser considerado como um composto rico em cadeias de 

celulose (resíduo microfibrilar), sendo hidrolisado novamente para a liberação dos seus 

monômeros (glicose).  

Para a realização da hidrólise da celulose em amostras de tecido foliar das plantas de soja-

perene foi adotada a metodologia segundo TAPPI T249 cm 85 (1991) e ASTM E 1758-01 

(2001). O pélete contendo o resíduo microfibrilar, foi secado a vácuo em temperatura de 30 oC 

por 10 horas no “concentrator 5301 eppendorf” até completa remoção do TFA e, posteriormente 

lavado com água “milliq” cinco vezes até total remoção dos resíduos de hemiceluloses. Ao 

término da lavagem, o pélete foi submetido novamente à secagem a vácuo. Adicionaram-se ao 

pélete 200 µL de H2SO4
 72% padronizado, de acordo com as normas TAPPI T222 cm 88 (1996). 

Logo após a adição do H2SO4 72%, as amostras foram mantidas por uma hora a 30oC, sob 

agitação com bastão em intervalos de 15 minutos. Após esse período adicionou-se à amostra     

1,5 mL de água “milliq”, diminuindo-se a concentração do ácido sulfúrico para aproximadamente 

6 %. As amostras foram submetidas ao processo de autoclavagem (120 oC, 15 psi) por uma hora, 

seguido de resfriamento em banho de gelo, para completa paralisação do processo de hidrólise. 

As amostras foram então centrifugadas e o sobrenadante final, que contém a glicose proveniente 

da quebra da celulose, foi injetado no equipamento HPAE-PAD. 



 

 

35

 

3.8 Parâmetros do HPAE-PAD para análise dos carboidratos  

 

3.8.1 Parâmetros utilizados para a quantificação dos carboidratos hemicelulósicos e 

celulósicos 

 

Os sobrenadantes resultantes da centrifugação das amostras tratadas com TFA e H2SO4
 

72% foram utilizados para a quantificação de monossacarídeos via HPAE-PAD, de acordo com 

Bragatto (2007).  

As curvas de concentração para cada monossacarídeo foram construídas de acordo com o 

perfil cromatográfico das amostras com os referidos padrões: L-Arabinose, L-Rhamnose, D-

Galactose, D-Glicose, D-Xilose e D-Manose, todos da Sigma®, utilizando-se a L-fucose como 

padrão interno. Para a quantificação da celulose utilizou-se D-Glicose como padrão, com a 

utilização do fator de correção 0,9. Essas determinações foram realizadas com o auxílio do 

equipamento ICS 2500, HPLC Dionex® equipado com DS50 gradiente; detector amperiométrico 

ED50 com eletrôdo de ouro e um amostrador automático AS50. O eluente de arraste utilizado foi 

H2O “milliq” e o eluente de limpeza foi de NaOH de 200 mmol L-1, com fluxo de 1 mL min-1, a 

pressão no sistema foi de aproximadamente 2500 psi. O eluente de pós-coluna utilizado foi de 

NaOH de 300 mmol L-1 com pressão de gás nitrogênio externo de 20 psi. As amostras foram 

injetadas com volume de 25 µL determinado pelo “loop” de amostragem. A coluna utilizada foi a 

de troca aniônica Dionex® CarboPac PA1 (4 x 250 mm), com coluna-guarda CarboPac PA1 (4 x 

50 mm) e o detector amperométrico associado ao eletrôdo de ouro foi ajustado com os seguintes 

potenciais: +100 mV (0 a 200 ms), +100 mV de integração (200 a 400 ms), -2000 mV (410 a 420 

ms), +600 mV (430 ms) e -100 mV (440 a 500 ms). 

 

3.8.2 Parâmetros utilizados para quantificação dos ácidos urônicos 

 

Os sobrenadantes resultantes da centrifugação das amostras de tecido foliar após o 

tratamento com TFA foram utilizados para a quantificação do conteúdo de ácidos urônicos via 

HPAE-PAD, de acordo com a metodologia descrita por Bragatto (2007). Para a quantificação dos 

ácidos urônicos, construiu-se uma curva de concentração para cada ácido urônico de acordo com 

o perfil cromatográfico das amostras com os referidos padrões: ácido D-Glucurônico (Sigma®) e 
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ácido D-Galacturônico (Fluka®). Essas determinações foram realizadas com o auxílio do 

equipamento ICS 2500, HPLC Dionex® equipado com DS50 gradiente; detector amperiométrico 

ED50 com eletrôdo de ouro e um amostrador automático AS50. Para as separações dos ácidos 

urônicos o eluente de arraste foi uma mistura de NaOH de 100 mmol L-1 com NaOAc de          

150 mmol L-1, e o eluente de limpeza foi de NaOH de 200 mmol L-1 com fluxo de 1 mL min-1 e 

pressão de aproximadamente 2500 psi. As amostras foram injetadas com volumes de 25 µL 

determinado pelo “loop” e a coluna utilizada foi a de troca aniônica Dionex® CarboPac PA1      

(4 x 250 mm) com coluna-guarda CarboPac PA1 (4 x 50 mm). 

 

3.9 Cortes histológicos 

 

No segundo período de crescimento tecidos foliares da região intermediária da planta, 

situada entre a 3a e o 8a folhas trifolioladas completamente expandidas, contadas a partir do ápice 

das plantas, foram fixados por 48 horas em solução de Karnovski (KARNOVSKI, 1965). Em 

seguida essas amostras foram levadas a uma bomba a vácuo para retirada total do ar dos espaços 

intercelulares. 

Depois de retirado todo o ar dos espaços intercelulares, as amostras foram desidratadas 

por meio de soluções alcoólico-etílicas (com concentrações: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 

100% ), permanecendo em cada uma delas por 10 minutos. 

Uma vez desidratadas as amostras foram colocadas em moldes de plástico contendo resina 

glicol metacrilato da Reichert-Jung®, formando estruturas sólidas regulares. Os blocos 

resultantes foram seccionados a 0,5 µm de espessura, com uso de navalhas de aço tipo C, 

acopladas a micrótomo rotativo manual. Para cada bloco foram confeccionadas aproximadamente 

15 lâminas, sendo dispostos oito cortes anatômicos em cada lâmina de vidro, respeitando-se a 

seqüência natural de corte das estruturas. 

Os cortes foram posteriormente corados com azul de toluidina 0,05% em tampão fosfato e 

ácido cítrico (SAKAI, 1973) por 15 minutos e montados em resina sintética Entellan (Merck) e 

cobertos com lamínulas de vidro. A partir daí, as lâminas foram analisadas em microscópio 

óptico acoplado à câmara fotográfica para captura de imagens, com a devida escala métrica 

identificada. 
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3.10 Análises estatísticas 

 

Os resultados foram digitados em planilha eletrônica e as análises estatísticas foram 

executadas com o auxílio do programa “SAS” (SAS INSTITUTE, 2000). Inicialmente utilizou-se 

o teste F e em seguida, nos casos de significância da interação doses de cálcio x doses de boro, as 

análises de regressão polinomial (superfície de resposta), por meio do procedimento RSREG. 

Para as variáveis-resposta nas quais a interação doses de cálcio x doses de boro não foi 

significativa, efetuaram-se as análises de regressão para as doses de cada nutriente. As médias de 

produção de massa seca da parte aérea foram comparadas, nas mais variadas combinações entre 

elas, por contraste. Para a concentração de carboidratos na parede celular também foram 

efetuadas análises de correlação com as concentrações de cálcio e de boro da porção inferior das 

plantas de soja-perene. Adotou-se o nível de significância de 5% em todos os casos analisados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Parâmetros produtivos 

 

4.1.1 Produção de massa seca da parte aérea 

Na análise de variância para a produção de massa seca da parte aérea, verificou-se que a 

interação doses de cálcio x doses de boro não foi significativa nos dois cortes da soja-perene. No 

estudo dos efeitos isolados de cada um dos nutrientes não se constatou efeitos estatisticamente 

significativos das doses de cálcio e de boro na produção de massa seca das plantas, tanto para o 

primeiro quanto para o segundo cortes e o mesmo também foi constatado quando se tratou de 

contrastar as médias das produções obtidas nas doses estudadas (Figuras 2 a 5). 
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Figura 2 – Produção de massa seca da parte aérea no primeiro corte da soja-perene, em função das doses de cálcio na 

solução nutritiva (a = médias, comparadas por contraste a 5 % não diferiram significativamente entre si) 
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Figura 3 – Produção de massa seca da parte aérea no primeiro corte da soja-perene, em função das doses de boro na 

solução nutritiva (a = médias, comparadas por contraste a 5 % não diferiram significativamente entre si) 
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Figura 4 – Produção de massa seca da parte aérea no segundo corte da soja-perene, em função das doses de cálcio na 

solução nutritiva (a = médias, comparadas por contraste a 5 % não diferiram significativamente entre si) 
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Figura 5 – Produção de massa seca da parte aérea no segundo corte da soja-perene, em função das doses de boro na 

solução nutritiva (a = médias, comparadas por contraste a 5 % não diferiram significativamente entre si) 
 

Análises da concentração de nutrientes na água desionizada utilizada no preparo das 

soluções nutritivas não constataram concentrações de cálcio e de boro que pudessem interferir no 

fornecimento desses nutrientes nas combinações estudadas. Uma possibilidade que deve ser 

considerada é o fato da soja-perene ser uma planta fixadora de nitrogênio, sendo colocada em 

cultivo em solução nutritiva, onde o nitrogênio é prontamente disponível, ter mostrado menor 

exigência em cálcio e boro, que foi atendida pelas doses mais baixas desses nutrientes. Uma 

possível reserva de cálcio e boro na semente também pode ter contribuído com o fornecimento 

desses dois nutrientes para a planta. 

Haddad e Kaldor (1982) pesquisaram o desenvolvimento de plantas de alfafa em solos 

aluviais e de origem basáltica e não constataram aumentos significativos na produção de massa 

seca das plantas devido ao suprimento de boro. Resultados similares foram obtidos por Otsubo 

(1993), em experimento em casa de vegetação, com plantas de alfafa cultivadas em um latossolo 

vermelho escuro com fornecimento de calcário e de boro.  

Gontarski (1991), em estudo sobre limitações de fertilidade em um latossolo vermelho-

amarelo para o cultivo de macrotiloma (Macrotyloma axillare) e galaxia (Galactia striata) 

também não constatou diferenças significativas para a produção de massa seca das plantas que 

receberam o tratamento completo e as que não receberam o boro. 
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Freitas (1969) relatou que algumas espécies forrageiras tropicais podem produzir 

quantidades apreciáveis de massa seca em condições de baixo fornecimento de cálcio. Brazon 

(1971), trabalhando com plantas de siratro (Macroptilium atropurpureum) em um latosso 

vermelho amarelo, verificou que a aplicação de calcário não teve efeitos significativos na 

produção de massa seca das plantas.  

Norris (1964), em experimentos com plantas de Centrosema pubescens e Pueraria 

phaseoloides, relatou que o incremento na produção de massa seca das plantas devido à adição de 

cálcio esteve mais relacionado com a liberação de molibdênio do que aos efeitos do cálcio na 

planta. Esse pesquisador ainda descreveu que os aumentos de produção poderiam ser obtidos 

igualmente pela adição de molibdato de sódio. 

Werner (1986) salientou que as diversas espécies de leguminosas, bem como variedades 

dentro de uma mesma espécie, variam em tolerância à acidez e, portanto, possuem diferentes 

necessidades de cálcio. Neme e Lovadini (1967) pesquisaram os efeitos do calcário (doses de 

4.000, 6.000 e 8.000 kg ha-1) no desenvolvimento da soja-perene e não constataram diferenças 

significativa na produção de massa seca das plantas devido ao emprego dessas doses. 

 

4.1.2 Área foliar 

Na análise de variância para a área foliar, verificou-se que a interação doses de cálcio x 

doses de boro não foi significativa, tanto no material coletado à época do primeiro quanto do 

segundo corte da soja-perene. Estudando-se os efeitos isolados do suprimento de cálcio e boro, 

constatou-se variação segundo modelo linear na área foliar da soja-perene, em função tanto de 

doses de boro quanto de cálcio, para o primeiro corte (Figuras 6 e 7). Para o segundo corte não se 

constatou efeito significativo das doses dos nutrientes na área foliar das plantas. 
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Figura 6 – Área foliar no primeiro corte da soja-perene, em função das doses de boro na solução nutritiva 
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Figura 7 – Área foliar no primeiro corte da soja-perene, em função das doses de cálcio na solução nutritiva 

 

Trabalhos na literatura sobre a ação do cálcio e do boro na parte aérea das plantas, 

levando em conta os efeitos desses nutrientes na morfologia das folhas, destacam a importância 

dos mesmos para a obtenção de plantas dotadas de grande área foliar, estabelecendo condições 

para alta atividade fotossintética, visando a produção de massa foliar (GALLAHER et al., 1976; 

MALAVOLTA, 1980; ROSOLEM, 1980 e GUPTA, 1993). 
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França et al. (1973) verificaram os efeitos do boro no desenvolvimento da soja-perene 

Tinaroo cultivada em um latossolo vermelho escuro e constataram efeitos significativos desse 

micronutriente na área foliar das plantas. 

Monteiro et al. (2003), em trabalho sobre características morfogênicas do capim-Aruana 

em resposta ao suprimento de boro, relataram aumentos significativos na área foliar das plantas 

devido ao fornecimento desse micronutriente em solução nutritiva. Dentre as cinco doses de boro 

(0,0625; 0,1250; 0,2500; 0,500 e 1,0000 mg L-1) fornecidas às plantas, o maior incremento nessa 

variável ocorreu entre a não aplicação de boro e a dose de 0,1250 mg L-1. 

Rodrigues et al. (1993), em pesquisa sobre o desenvolvimento de Stylosanthes guyanensis 

“Cook” com o fornecimento de quatro doses de cálcio (0; 66,66; 133,33 e 200 mg L-1), 

verificaram aumentos lineares na área foliar das plantas em função do incremento nas doses de 

cálcio aplicadas.  

Silveira (2005), estudando a nutrição do capim-Tanzânia (Panicum maximum) com 

variável disponibilidade de cálcio, obteve aumentos lineares na área foliar das plantas em 

resposta ao suprimento de cálcio na solução nutritiva. Essa autora também observou que o 

fornecimento de cálcio foi fundamental para a maximização da área foliar do capim quando se 

combinou doses de cálcio com doses de nitrogênio. Os resultados de Rodrigues (2002) também 

enfatizam a importância do cálcio para a maximização da área foliar de plantas forrageiras 

quando adubadas com nitrogênio. 

 

4.1.3 Número de folhas 

 

Estudando-se os efeitos do suprimento de cálcio e de boro no número de folhas da soja-

perene, observou-se que houve significância apenas para as doses de boro no primeiro período de 

crescimento. Houve incremento linear no número de folhas em função do aumento nas doses de 

boro, demonstrando que a dose de 90 mmol L-1 de boro não foi suficiente para maximizar a 

produção de folhas da soja-perene (Figura 8). 
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Figura 8 – Número de folhas no primeiro crescimento da soja-perene, em função das doses de boro na solução 

nutritiva 
 

Schunke (1980), em experimento sobre crescimento e composição química da Galactia 

striata, trabalhou com três doses de boro (0; 0,5 e 2,5 mg L-1) fornecidas em solução nutritiva e 

verificou que a dose de boro de 2,5 mg L-1 resultou em maior número de folhas da leguminosa.  

França et al. (1973) também verificaram aumentos no número de folhas da soja-perene 

Tinaroo devido ao suprimento de boro. Monteiro et al. (2003) estudaram cinco doses de boro 

(0,0625; 0,1250; 0,2500; 0,500 e 1,0000 mg L-1) no crescimento do capim-Aruana e observaram 

que a dose de 0,1250 mg L-1 propiciou os maiores aumentos no número de folhas, em relação à 

não aplicação desse micronutriente.  

 

4.1.4 Produção de massa seca de raízes 

 

A interação doses de cálcio x doses de boro não foi significativa para a produção de 

massa seca de raízes da soja-perene. O estudo dos efeitos isolados do suprimento de cálcio e 

boro mostrou variação significativa na produção de massa seca de raízes em função das doses de 

boro. A produção de massa seca de raízes se ajustou a uma equação do segundo grau, sendo a 

produção máxima atingida na dose de boro de 68 mmol L-1 (Figura 9). 
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Figura 9 – Produção de massa seca de raízes da soja-perene, em função das doses de boro na solução nutritiva 

 
França et al. (1973) estudaram o efeito de micronutrientes, magnésio e calagem na soja-

perene Tinaroo cultivada em um latossolo vermelho-escuro e verificaram que o boro foi o 

micronutriente, que quando aplicado isoladamente e em presença de calagem, determinou os 

maiores acréscimos na produção de massa seca de raízes.  

Werner (1979) trabalhou com doses de boro variando de 0 a 1 mg kg-1 aplicadas a dois 

tipos de solo da Flórida cultivados com dois tipos de estilosantes (Stylosanthes guianensis e 

Stylosanthes hamata) e verificou redução na produção de massa seca de raízes nas plantas que 

receberam a maior dose de boro.  

Werner e Mattos (1974), em experimento sobre a aplicação de micronutrientes em plantas 

de soja-perene, constataram aumentos na produção de massa seca das plantas devido ao 

suprimento de boro. 

Bonfim da Silva et al. (2004), estudando as respostas do capim-Tanzânia submetido a 

doses de boro, verificaram aumento na produção de massa seca de raízes em função do 

suprimento desse micronutriente em solução nutritiva. Vendemiatti et al. (2001), ao estudarem os 

efeitos de doses de boro no Panicum maximum cv. Aruana, constataram respostas significativas 

na produção de massa seca de raízes do capim, devido ao suprimento de boro. 

Santos et al. (2003), em trabalho sobre o desenvolvimento do algodoeiro (Gossypium 

hirsutum) submetido a cinco doses de boro em solução nutritiva (0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 mmol L-1), 
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também constataram aumentos na produção de raízes das plantas em resposta ao boro aplicado. 

Entretanto, esses autores destacaram que a partir da dose de 3,0 mmol L-1 as diferenças 

encontradas não foram significativas.  

França e Carvalho (1970) e Eira et al. (1972) testaram a aplicação conjunta de boro, 

cobre, ferro, molibdênio e zinco para plantas leguminosas forrageiras e constataram aumentos 

significativos na produção de massa seca de raízes devido à aplicação desses micronutrientes. Ao 

discutirem os resultados, esses autores levantaram a hipótese de que o boro seria, entre os 

micronutrientes empregados, o grande responsável pelos efeitos favoráveis observados. 

Camacho-Cristóbal et al. (1999), em estudo sobre o suprimento de boro em plantas de 

tabaco, constataram que a deficiência desse micronutriente causou redução na massa seca de 

raízes das plantas e resultou em aumento significativo na relação hastes:raízes em comparação 

com as plantas supridas adequadamente com boro. 

Vargas e Döbereiner (1974) estudaram a aplicação de doses de boro (0 a 8 kg ha-1) em 

um podzólico vermelho-amarelo no qual cultivaram a estilosantes guyanensis e verificaram que, 

quando na presença da calagem, as doses de boro resultaram em significativos acréscimos na 

produção de massa seca das raízes dessa leguminosa. 

 

4.1.5 Comprimento e superfície radicular 

 

A análise de variância para a superfície e o comprimento radicular demonstrou que a 

interação doses de cálcio x doses de boro não foi significativa. Observou-se significância apenas 

para as doses de boro, tanto para a superfície quanto para o comprimento radicular, sendo 

observadas em ambos os casos, variações lineares em resposta às doses de boro (Figuras 10         

e 11). 
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Figura 10 – Superfície radicular da soja-perene, em função das doses de boro na solução nutritiva 
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 Figura 11 – Comprimento radicular da soja-perene, em função das doses de boro na solução nutritiva 

 

Os resultados de comprimento e superfície radicular da soja-perene caracterizam o papel 

que o boro possui no elongamento e divisão celular das plantas. A deficiência de boro inibe 

rapidamente o elongamento das células do tecido radicular (GUPTA, 1993; MARSCHER, 1995; 

MENGEL; KIRKBY 2001). 
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Malavolta (1980), descrevendo as funções dos micronutrientes, destacou que o boro é 

essencial para o desenvolvimento de raízes e pontos de crescimento das plantas, atuando nos 

processos de multiplicação celular dos tecidos vegetais. 

Bohnsack e Albert (1977) verificaram que a deficiência de boro reduziu o elongamento 

celular em plantas de abóbora (Cucurbita pepo) em um período de três horas após o suprimento 

de boro ter sido removido do meio, sendo que em 24 horas houve inibição completa do 

elongamento radicular das plantas. Quando o suprimento desse micronutriente foi estabelecido 

novamente, o elongamento radicular foi recuperado dentro de 18 horas. Esses resultados 

corroboram os apresentados por outros autores em estudos com outras espécies vegetais           

(DAVE; KANNAN, 1981; MOORE; HIRSCH, 1983; KRUEGER et al., 1987). Redução no 

elongamento radicular devido ao suprimento inadequado de boro também foi documentado por 

Kouchi e Kumazawa (1976), em plantas de tomate. 

 

4.2 Concentração de nutrientes no ponteiro das plantas 

 

4.2.1 Cálcio 

 

A análise de variância para a concentração de cálcio demonstrou que a interação doses de 

cálcio x doses de boro não foi significativa. Estudando-se os efeitos isolados do suprimento de 

cálcio e de boro verificou-se significância apenas para as doses de cálcio, tanto nos tecidos 

colhidos no primeiro quanto no segundo corte da soja-perene. 

Nos ponteiros amostrados na ocasião do primeiro corte das plantas a concentração de 

cálcio se ajustou a uma equação do segundo grau em função das doses de cálcio, sendo que a 

maior concentração de cálcio (6,50 g kg-1) foi obtida com a dose de cálcio de 8,10 mmol L-1 

(Figura 12). Para os ponteiros do segundo corte da leguminosa observou-se variação linear da 

concentração de cálcio em resposta às doses de cálcio (Figura 13). 
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Figura 12 – Concentração de cálcio no ponteiro da soja-perene no primeiro corte, em função das doses de cálcio na 

solução nutritiva 
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Figura 13 – Concentração de cálcio no ponteiro da soja-perene no segundo corte, em função das doses de cálcio na 

solução nutritiva 
 

Carriel et al. (1983), em experimento com a soja-perene cultivar Comum em um latossolo 

vermelho-escuro, testaram os efeitos da correção do solo com uma mistura de CaO e MgO e 
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verificaram aumentos significativos na concentração de cálcio das plantas, devido a adição do 

corretivo ao solo.  

Colozza e Werner (1984) estudaram os efeitos da aplicação da mistura de CaO com MgO, 

em um podzólico vermelho-amarelo “intergrade” para latossolo vermelho-amarelo, no 

desenvolvimento da soja-perene cultivar Tinaroo. As doses do corretivo aplicadas resultaram em 

pH em água do solo de 4,7; 5,7 e 6,4 e em cálcio trocável de 0,4; 2,2 e 3,7 mmolc dm-3. Esses 

autores também verificaram aumentos significativos na concentração de cálcio na parte aérea da 

leguminosa colhida, as quais foram da ordem de 4,0; 10,5 e 11,9 g kg-1 em função das doses do 

corretivo aplicadas. 

Premazzi (1991) trabalhou com um latossolo vermelho-amarelo distrófico, cultivando 

várias forrageiras tropicais, dentre as quais estava a soja-perene Tinaroo, e avaliou o crescimento 

dessas plantas forrageiras em resposta à saturação por bases no solo. A autora verificou aumentos 

na concentração de cálcio nas plantas de soja-perene em função das doses de corretivo aplicados 

de acordo com um modelo quadrático.  

Monteiro (1993), em experimento com doses de cálcio e de magnésio para a soja-perene 

Tinaroo, cultivada em um latossolo vermelho-amarelo distrófico, verificou aumento significativo 

na concentração de cálcio na parte aérea das plantas em resposta às doses de cálcio, sendo essa 

variação ajustada a modelo linear e a modelo quadrático, para o primeiro e segundo período de 

crescimento das plantas, respectivamente. Nesse trabalho a concentração de cálcio no ponteiro 

variou entre 5,6 e 9,7 g kg-1 e entre 2,9 e 7,6 g kg-1 para os ponteiros da soja-perene coletados na 

ocasião do primeiro e segundo corte das plantas, respectivamente. 

Considerando-se os padrões nutricionais sugeridos por Malavolta et al. (1997) para a 

cultura da soja-perene verifica-se que as concentrações de cálcio observadas tanto na primeira 

quanto na segunda amostragens das plantas de soja-perene estão abaixo das consideradas 

adequadas. Entretanto, durante a condução do experimento não foram observados sintomas 

visuais que caracterizassem a deficiência desse macronutriente. 
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4.2.2 Boro 

 

Houve variação significativa na concentração de boro nos ponteiros da soja-perene 

apenas em função das doses de boro. Tanto no tecido vegetal coletado no primeiro quanto no 

segundo corte das plantas os resultados para a concentração de boro ajustaram-se a modelo 

quadrático, sendo que as máximas concentrações de boro foram obtidas na dose de boro de 87,80 

e 70,37 mmol L-1, respectivamente para o primeiro e segundo corte das plantas (Figuras 14 e 15). 

Esses resultados corroboram os de outros autores (OYEWOLE; ADUAYI, 1992; GUPTA; 

MACLEOD, 1977). Capoani (2001), estudando doses de cálcio e de boro em solução nutritiva 

para dois cultivares de girassol (Helianthus annus), verificou aumentos na concentração de boro 

da ordem de 10 a 200 mg kg-1, dependendo da dose de boro e da parte vegetal analisada. 
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Figura 14 – Concentração de boro no ponteiro da soja-perene no primeiro corte, em função das doses de boro na 

solução nutritiva 



 

 

52

 

Y = 5,7053 + 1,3639B - 0,00969B2

R2 = 0,97
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Figura 15 – Concentração de boro no ponteiro da soja-perene no segundo corte, em função das doses de boro na 

solução nutritiva 
 

Morikawa (1993) estudou as limitações nutricionais de boro para Brachiaria brizantha e 

Andropogon gayanus num latossolo variação Una da região dos Campos das Vertentes em Minas 

Gerais e verificou aumentos significativos na concentração desse micronutriente na parte aérea 

das duas gramíneas avaliadas devido à adubação com boro. 

No presente trabalho as concentrações de boro no ponteiro das plantas de soja-perene, 

para o primeiro e segundo corte das plantas, variaram entre 15 e 60 mg kg-1. Em pesquisas com 

plantas de alfafa, consideradas muito exigentes nesse micronutriente, alguns autores observaram 

variações entre 11 a 66 mg kg-1 (SANTOS et al., 2004), sendo muito próximas às observadas 

neste experimento. Cihacek (1994) recomendou concentrações de boro entre 30 e 80 mg kg-1 

como sendo adequado ao desenvolvimento da alfafa. Malavolta et al. (1997) consideraram a 

faixa de concentração de boro entre 40 a 60 mg kg-1 como a recomendada para a nutrição 

adequada da soja-perene.  
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4.2.3 Potássio 

 

A interação doses de cálcio x doses de boro não foi significativa para a concentração de 

potássio no ponteiro das plantas de soja-perene. O estudo do efeito isolado das doses de cada um 

desses nutrientes revelou variação significativa para a concentração de potássio em função das 

doses de boro, tanto para as amostras do primeiro quanto do segundo corte das plantas. 

No material coletado no primeiro corte da soja-perene, a concentração de potássio no 

ponteiro das plantas se ajustou a uma equação do segundo grau sendo que a menor concentração 

de potássio foi obtida na dose de boro de 53,04 mmol L-1 (Figura 16). Nos tecidos coletados à 

época do segundo corte houve aumento linear da concentração de potássio em função do 

incremento nas doses de boro (Figura 17). 
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Figura 16 – Concentração de potássio no ponteiro da soja-perene no primeiro corte, em função das doses de boro na 

solução nutritiva 
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Figura 17 – Concentração de potássio no ponteiro da soja-perene no segundo corte, em função das doses de boro na 

solução nutritiva 
 

Estudos referentes à relação entre potássio e boro são escassos na literatura. Reeve e 

Shive (1943 e 1944), em estudos com plantas de tomate, e Hill (1975), em pesquisa sobre 

amendoim, verificaram alterações na concentração desses nutrientes devido a excesso ou 

deficiência de boro e de potássio supridos em solução nutritiva. Entretanto esses pesquisadores 

não observaram conformidade nos resultados, sendo constatados aumentos e decréscimos nas 

concentrações foliares desses nutrientes em função das doses aplicadas.  

Werner (1979) observou aumentos significativos na concentração de potássio na parte 

aérea das leguminosas forrageiras Stylosanthes guianensis e Stylosanthes hamata, devido à 

aplicação de boro em três tipos de solos estudados. Entretanto, França et al. (1973) obtiveram 

diminuição na concentração de potássio em plantas de soja-perene quando aplicaram boro. 

Camacho-Cristóbal et al. (1999) estudaram o suprimento de boro para plantas de tabaco e 

verificaram que nos tratamentos em que houve omissão desse micronutriente a concentração dos 

nutrientes catiônicos cálcio, magnésio e potássio foi inferior à observada no tratamento completo 

e, particularmente para o potássio, a concentração foi significativamente reduzida nos tecidos 

foliares das plantas deficientes em boro. 

Os mecanismos envolvidos na interação potássio x boro ainda não estão adequadamente 

detalhados. Problemas de toxicidade de boro têm sido registrados em condições de alto 

suprimento de potássio, sendo que em condições de baixos teores de boro no solo, adubações 



 

 

55

 

potássicas em excesso têm intensificado os problemas de deficiência no micronutriente.               

(GUPTA, 1993). 

 

4.2.4 Magnésio 

 

Não foi observada significância para a interação doses de cálcio x doses de boro para a 

concentração de magnésio no ponteiro das plantas de soja-perene, em ambas as épocas de coleta 

das amostras. Entretanto, houve variação significativa na concentração de magnésio nessa parte 

da leguminosa em resposta às doses de cálcio fornecidas na solução nutritiva.  

No material colhido no primeiro corte das plantas houve variação na concentração de 

magnésio de acordo com um modelo quadrático em resposta às doses de cálcio (Figura 18). A 

menor concentração de magnésio (1,28 g kg-1) no tecido do primeiro corte foi obtida na dose de 

cálcio de 7,40 mmol L-1. No tecido amostrado no segundo corte, a redução na concentração de 

magnésio em resposta as doses de cálcio ocorreu de acordo com modelo linear (Figura 19). Esses 

resultados comprovam o efeito antagônico existente entre os nutrientes cálcio e magnésio. 
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Figura 18 – Concentração de magnésio no ponteiro da soja-perene no primeiro corte, em função das doses de cálcio 

na solução nutritiva 
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Figura 19 – Concentração de magnésio no ponteiro da soja-perene no segundo corte, em função das doses de cálcio 

na solução nutritiva 
 

Andrew e Johnson (1976) estudaram o efeito da combinação de três doses de cálcio, 

quatro valores de pH e duas doses de nitrogênio mineral na composição química de plantas de 

soja-perene cultivar Cooper e verificaram decréscimos significativos na concentração de 

magnésio na leguminosa forrageira, com o aumento de cálcio no substrato.  

John et al. (1972) evidenciaram que, com a adição de corretivo da acidez para elevar a 

saturação por bases do solo a 100%, a concentração de magnésio na parte aérea das plantas de 

alfafa (Medicago sativa) foi reduzida pela metade quando comparada com o tratamento que não 

recebeu corretivo. Esses autores sugeriram que o declínio na concentração de magnésio deva ter 

sido devido ao antagonismo do cálcio em relação ao magnésio. 

Schunke (1980) trabalhou com a Galactia striata submetida ao fornecimento de boro, 

potássio, cálcio em solução nutritva e constatou redução nas concentrações foliares de magnésio 

nas plantas que receberam a dose de cálcio de 600 mg kg-1. Resultados de Carvalho et al. (1971), 

em estudo com seis leguminosas tropicais cultivadas em um latossolo vermelho-escuro, também 

verificaram reduções na concentração de magnésio nos tecidos foliares de todas as espécies 

estudadas, devido a aplicação de cálcio. 
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Silveira (2005) também verificou redução na concentração de magnésio nas lâminas de 

folhas recém-expandidas do capim-Tanzânia em resposta ao suprimento de cálcio na solução 

nutritiva, para os três períodos de crescimento avaliados. 

Ventura (1987) trabalhou com plantas de soja de variedade Paraná, em vasos com quartzo 

moído e solução nutritiva contendo potássio de 3; 6 e 9 mmolc L
-1; cálcio de 5; 10 e 15 mmolc L

-1 

e magnésio de 2; 4 e 6 mmolc L
-1 em combinação fatorial. Os resultados demonstraram a relação 

negativa existente entre esses cátions e a concentração de magnésio nas folhas superiores da soja 

foi reduzida de 6,3 g kg-1 para 5,3 g kg-1 devido ao cálcio adicionado na solução. 

 

4.2.5 Manganês 

 

Foi constatada variação significativa para a concentração de manganês nos ponteiros da 

soja-perene apenas em função das doses de boro. Tanto para a amostragem no primeiro quanto no 

segundo corte das plantas, a concentração de manganês se ajustou a modelo quadrático, sendo 

que os valores máximos de concentração de manganês foram obtidos com as doses de boro de 

77,45 e de 66,23 mmol L-1, respectivamente para a primeira e segunda amostragens (Figuras 20 e 

21). Os valores de concentração de manganês na época do segundo corte da soja-perene foram 

sempre superiores aos observados no primeiro.  

Os valores da concentração de manganês nos ponteiros da soja-perene encontram-se 

dentro da faixa considerada adequada para essa leguminosa e problemas de toxidez desse 

micronutriente podem ocorrer quando as concentrações no tecido vegetal forem superiores a     

120 mg kg-1 (Malavolta et al., 1997). 
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Figura 20 – Concentração de manganês no ponteiro da soja-perene no primeiro corte, em função das doses de boro 

na solução nutritiva 
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Figura 21 – Concentração de manganês no ponteiro da soja-perene no segundo corte, em função das doses de boro 

na solução nutritiva 
 

Werner et al. (1975) estudaram a aplicação de micronutrientes na forma usual e na forma 

de FTE, em espécies leguminosas tropicais, e verificaram sintomas visuais de toxidez de 

manganês em plantas de soja-perene e de toxidez de boro em estilosante. A concentração de 

manganês no ponteiro dessas plantas com excesso de boro era de 54 mg kg-1, 114 mg kg-1 e       
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87 mg kg-1, para os tratamentos controle, micronutrientes na forma FTE e micronutrientes 

aplicados na forma usual, respectivamente. 

 

4.3 Concentração de nutrientes na porção inferior das plantas 

 

4.3.1 Cálcio 

 

A interação doses de cálcio x doses de boro foi significativa para a concentração de cálcio 

na porção inferior da soja-perene coletada no primeiro corte das plantas, tendo os resultados sido 

ajustados ao modelo polinomial. Por meio da equação de regressão polinomial observa-se que a 

maior concentração de cálcio foi obtida na combinação da dose de cálcio de 9,50 mmol L-1 com a 

dose de boro de 70 mmol L-1 (Figura 22). Observa-se que para todas as doses de cálcio, a partir da 

dose de boro de 70 mmol L-1 ocorre redução na concentração de cálcio na porção inferior das 

plantas de soja-perene, ilustrando um possível efeito antagônico existente entre os dois nutrientes. 
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Figura 22 – Concentração de cálcio na porção inferior da soja-perene no primeiro corte, em função das combinações 
de doses de cálcio e boro na solução nutritiva 
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São José et al. (2003) pesquisaram a interação cálcio x boro no desenvolvimento de 

clones de eucalipto (Eucalyptus urophylla), trabalharam com duas doses de boro combinadas 

com cinco doses de cálcio e constaram variações na exigência de cálcio nas plantas em função 

das doses de boro aplicadas. 

Gupta (1972) verificou interação significativa para calagem x boro, na concentração de 

cálcio em tecidos vegetais de cevada (Hordeum vulgaris). Esse autor observou um aumento de 

pequena magnitude na concentração de cálcio nos tecidos avaliados, em resposta à aplicação do 

micronutriente.  

Miranda (1979), em estudo sobre a aplicação de calcário e da adubação mineral no 

desenvolvimento do siratro, galactia e soja-perene, cultivados em um solo podzólico vermelho-

amarelo e uma areia quartzosa distrófica, verificou aumentos na concentração foliar de cálcio das 

três espécies avaliadas em resposta à aplicação de boro. Resultados similares foram obtidos por 

Camacho - Cristóbal et al. (1999), em estudo sobre o suprimento de boro em plantas de tabaco. 

Pesquisas de Schunke (1980), conduzidas com plantas de Galactia striata, e de Mattos 

(1972), em experimento com plantas de sirato (Phaseolus atropurpereus cultivar Siratro), 

também constataram significância para a interação cálcio x boro nas plantas estudadas, sendo 

verificadas variações na concentração foliar de cálcio devido ao suprimento de boro. 

Para as amostras coletadas na ocasião do segundo corte das plantas a interação doses de 

cálcio x doses de boro não foi significativa. Entretanto, verificou-se variação significativa na 

concentração de cálcio em resposta às doses de cálcio aplicadas, de acordo com modelo 

quadrático. A maior concentração de cálcio (13,92 g kg-1) seria obtida na dose de cálcio de 9,65 

mmol L-1 (Figura 23). Silveira (2005) verificou aumentos significativos na concentração de cálcio 

no capim-Tanzânia, devido ao incremento de cálcio na solução nutritiva, para todos os tecidos 

vegetais analisados. Sutton (1993), estudando doses de calcário e de potássio para quatro 

cultivares de alfafa em um latossolo vermelho-amarelo distrófico, constatou aumentos na 

concentração de cálcio na parte aérea de todos os cultivares estudados em resposta às doses de 

calcário utilizadas. 

Colozza et al. (1998) e Monteiro et al. (1983) também verificaram aumentos significativos 

na concentração foliar de cálcio devido à aplicação de calcário no solo para diversas espécies de 

leguminosas forrageiras tropicais. 



 

 

61

 

Y = 5,2830 + 1,7909Ca - 0,09280Ca2
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Figura 23 – Concentração de cálcio na porção inferior da soja-perene no segundo corte, em função das doses de 

cálcio na solução nutritiva 
 

4.3.2 Boro 

 

A concentração de boro na porção inferior das plantas de soja-perene apresentou variação 

significativa apenas para as doses de boro testadas. Tanto nos tecidos colhidos no primeiro 

quanto no segundo cortes das plantas foi observada variação na concentração de boro em função 

das doses de boro aplicadas, a qual ocorreu segundo um modelo quadrático (Figuras 24 e 25). 

Nas amostras provenientes de ambos os cortes a dose de boro de 90 mmol L-1 proporcionou as 

mais elevadas concentrações de boro nesse tecido vegetal. 
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Y = 15,1744 + 0,8632B - 0,00465B2

R2 = 0,99
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Figura 24 – Concentração de boro na porção inferior da soja-perene no primeiro corte, em função das doses de boro 

na solução nutritiva 

Y = 12,8165 + 1,5139B - 0,00921B2
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Figura 25 – Concentração de boro na porção inferior da soja-perene no segundo corte, em função das doses de boro 

na solução nutritiva 
 

Santos et al. (2004) estudaram a nutrição e produção da alfafa cultivar Crioula em 

resposta ao suprimento de boro e verificaram aumentos na concentração de boro nos tecidos 

foliares analisados, devido ao fornecimento desse micronutriente na solução nutritiva. Esses 

pesquisadores observaram que os maiores incrementos de boro foram obtidos com a dose de boro 
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de 1,62 mg L-1. Aumentos na concentração de boro em leguminosas forrageiras em tecidos 

vegetais, em resposta à aplicação do micronutriente também foram relatados por Smith (1970)      

e Rominger et al. (1975). 

Otsubo (1993) verificou aumentos na concentração de boro na parte aérea de plantas de 

alfafa cultivadas em um latossolo vermelho escuro, da ordem de 50 a 140 mg kg-1 devido à 

aplicação de boro, em dois períodos de crescimento da planta, sendo esses aumentos maiores para 

o primeiro período estudado. 

Aumentos na concentração de boro nos tecidos foliares de leguminosas tropicais também 

foram constatados por Monteiro et al. (1980), para plantas de soja-perene Tinaroo, centrosema, 

siratro e galactia. Resultados similares foram obtidos por Gontarski (1991) para plantas de 

macrotiloma guatá e de galáxia yarana, enquanto Schunke (1980) verificou que a aplicação de 

boro em solução nutritiva aumentou a concentração foliar desse micronutriente nos tecidos 

foliares em plantas de Galactia striata. 

Buzetti (1988), em trabalho sobre o fornecimeno de boro em condições de acidez de solo 

para a cultura da soja, constatou aumentos lineares na concentração de boro na parte aérea da 

planta devido à adubação com esse micronutriente. De acordo com as doses estudadas a 

concentração de boro nos tecidos foliares variou de 47,5 a 84,5 mg kg-1, independentemente das 

doses de corretivo utilizados. 

Touchton et al. (1980), conduzindo experimento em quatro locais com a cultura da soja e 

quatro doses de boro (0; 0,56; 1,12 e 2,24 kg ha-1), verificaram aumentos na concentração de boro 

nos tecidos foliares, variando de 30 a 70 mg kg-1, quando se comparam as doses de boro de 0 e 

2,24 kg ha-1, respectivamente. 

 

4.3.3 Potássio 

 

A análise de variância para a concentração de potássio na porção inferior das plantas de 

soja-perene demonstrou que a interação doses de cálcio x doses de boro não foi significativa. O 

estudo dos efeitos isolados para as doses de cada um dos nutrientes revelou que houve variação 

significativa para a concentração de potássio no material coletado no primeiro corte das plantas, 

em resposta às doses de cálcio. Foi observada variação na concentração de potássio em função 
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das doses de cálcio de acordo com um modelo quadrático (Figura 26). A menor concentração de 

potássio foi obtida com a dose de cálcio de 3,08 mmol L-1. 
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Figura 26 - Concentração de potássio na porção inferior da soja-perene no primeiro corte, em função das doses de 

boro na solução nutritiva 
 

Monteiro (1993) trabalhou com a soja-perene Tinaroo, cultivada em um latossolo 

vermelho-amarelo distrófico e constatou aumentos lineares na concentração de potássio na parte 

aérea das plantas em função das doses de cálcio.  

Werner (1979) estudou cinco doses de calcário combinadas com cinco doses de potássio, 

sendo essas combinações aplicadas em três tipos de solos, cultivados com duas espécies de 

estilosante (Stylosanthes guianensis e Stylosanthes hamata). Verificou aumentos na concentração 

de potássio na parte aérea das duas espécies estudadas devido à aplicação do corretivo nos solos. 

Deon (2007), em experimento sobre o crescimento e nutrição mineral da soja submetida a 

excesso de nutrientes, relatou que quando o magnésio ou o cálcio foram adicionados à solução 

nutritiva acompanhados de fosfato, houve incremento na concentração foliar de potássio.  

Um estudo detalhado sobre os mecanismos de absorção de íons pelo do sistema radicular 

conduzido por Overstreet e Jacobson (1952) destacou que o cálcio pode aumentar ou diminuir a 

absorção do potássio, dependendo das concentrações desses dois macronutrientes no meio.  
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4.3.4 Magnésio 

 

A concentração de magnésio na porção inferior da soja-perene sofreu variação 

significativa em resposta às doses de cálcio, tanto nos tecidos colhidos no primeiro quanto no 

segundo cortes das plantas. Para ambas as ocasiões de coleta dessas amostras de soja-perene 

constatou-se redução na concentração de magnésio em função das doses de cálcio, comprovando 

o efeito antagônico existente entre os dois nutrientes. No material do primeiro corte da 

leguminosa essa variação foi representada por uma equação do segundo grau, sendo a menor 

concentração de magnésio obtida na dose de cálcio de 7,03 mmol L-1 (Figura 27). No tecido 

vegetal amostrado no segundo corte das plantas a redução na concentração de magnésio em 

função das doses de cálcio se adequou a um modelo linear (Figura 28). 
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Figura 27 – Concentração de magnésio na porção inferior da soja-perene no primeiro corte, em função das doses de 

cálcio na solução nutritiva 
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Y = 3,0607 - 0,1075Ca
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Figura 28 – Concentração de magnésio na porção inferior da soja-perene no segundo corte, em função das doses de 

cálcio na solução nutritiva 
 

Monteiro (1993), em pesquisa sobre o crescimento da soja-perene cultivar Tinaroo em um 

latossolo vermelho-amarelo distrófico, verificou decréscimos na concentração de magnésio nas 

plantas em função das doses de cálcio aplicadas ao solo, independentemente da estrutura vegetal 

avaliada. Sanzonowicz e Vargas (1980) estudaram o efeito de doses de calcário e potássio na 

produção e na composição química do Stylosanthes guianensis em um latossolo vermelho-escuro 

do cerrado e constataram redução na concentração de magnésio nas plantas em função das doses 

de corretivo. 

Efeito antagônico do potássio também pode ter ocorrido na absorção de magnésio e, por 

conseguinte na concentração de magnésio nos tecidos amostrados da soja-perene, visto que as 

doses de cálcio aplicadas no primeiro período de crescimento favoreceram ao aumento na 

concentração de potássio nas plantas. Mattos et al. (2002) verificaram em dois cortes do     

capim-Tanzânia que a concentração de magnésio nas lâminas foliares analisadas mostrou redução 

significativa em conseqüência do aumento do suprimento de potássio na solução nutritiva. 

De acordo com Quaggio (2000), a presença de um cátion em alta concentração exerce 

influência direta na absorção de outros cátions, provocando desbalanço nutricional por 

competição na absorção. Além disso, esse autor acrescentou que devido à relação de saturação de 
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íons no complexo coloidal do solo, a disponibilidade de cálcio, de magnésio ou de potássio 

depende mais da relação entre eles, do que da concentração isolada de cada um no solo. 

 

4.4 Concentração de nutrientes nas raízes 

 

4.4.1 Cálcio 

De forma similar ao observado para os tecidos vegetais da parte aérea da soja-perene 

verificou-se variação significativa para a concentração de cálcio nas raízes em respostas às doses 

de cálcio aplicadas, e essa variação foi traduzida por aumento linear na concentração de cálcio 

nas raízes com o incremento das doses de cálcio (Figura 29). Esses resultados estão de acordo 

com os obtidos por outros autores (WERNER, 1979; PREMAZZI, 1991; MONTEIRO et al., 

1995; SILVEIRA, 2005). 

Mattos (1972), Monteiro et al. (1983) e Colozza et al. (1998), em detalhadas pesquisas 

sobre limitações de fertilidade para diversas espécies leguminosas forrageiras tropicais, 

constataram aumentos significativos na concentração de cálcio em todas as partes vegetais 

analisadas devido ao suprimento de cálcio. 
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Figura 29 – Concentração de cálcio nas raízes da soja-perene, em função das doses de cálcio na solução nutritiva 
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4.4.2 Boro 

 

Estudando-se os efeitos isolados do suprimento de cálcio e de boro na concentração de 

boro nas raízes verificou-se variação significativa para a concentração de boro em resposta às 

doses de boro aplicadas. Esses resultados ajustaram-se a um modelo quadrático, onde a mais alta 

concentração de boro foi obtida com a dose de boro de 75,13 mmol L-1 (Figura 30).  
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Figura 30 – Concentração de boro nas raízes da soja-perene, em função das doses de boro na solução nutritiva 

 

Monteiro et al. (1980), em pesquisa sobre aplicação de micronutrientes em quatro 

espécies de leguminosas forrageiras, e Mattos (1972), em estudo sobre o crescimento do siratro 

((Macroptilium atropurpureum) com fornecimento de boro, também constataram aumentos na 

concentração de boro nos tecidos vegetais analisados devido ao fornecimento desse 

micronutriente. 

Observa-se que as concentrações de boro nas raízes das plantas de soja-perene foram 

inferiores às observadas nos outros tecidos vegetais avaliados. Esses resultados estão de acordo 

com os obtidos por outros autores para diversas espécies vegetais estudadas, como girassol, 

tabaco, abóbora (HU; BROWN, 1994) e cevada (OERTLI; GRIGUREVIC, 1975). De acordo 

com Marschner (1995) esse acúmulo preferencial de boro na parte aérea da planta pode ser 

justificado pela perda de água nas folhas devido ao processo de transpiração. 



 

 

69

 

4.4.3 Potássio 

 

A análise de variância mostrou que a interação doses de cálcio x doses de boro, para a 

concentração de potássio nas raízes das plantas de soja-perene, não foi significativa. Entretanto 

houve variação significativa para as doses de boro na concentração de potássio, sendo os 

resultados representados por uma equação de segundo grau (Figura 31). A mais baixa 

concentração de potássio foi obtida com a dose de boro de 61,52 mmol L-1. Observa-se que o 

comportamento obtido para as concentrações de potássio nas raízes em função das doses de boro 

é similar ao verificado para a concentração desse cátion no ponteiro das plantas de soja-perene, 

no primeiro período de crescimento em resposta à aplicação de boro. 
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Figura 31 – Concentração de potássio nas raízes da soja-perene, em função das doses de boro na solução nutritiva 

 

Schunke (1980), em trabalho sobre o crescimento e composição química da Galactia 

striata em função do boro, potássio, cálcio e calagem, verificou significância para a interação 

potássio x boro. Constatou reduções na concentração de potássio nas plantas quando o boro foi 

fornecido na dose de 1 mg kg-1 em relação as plantas que não receberam o micronutriente. 

Resultados similares foram obtidos por Miranda (1979), para as leguminosas forrageiras siratro, 

galactia e soja-perene. 
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4.5 Análise de carboidratos da parede celular 

 

Para as análises dos carboidratos da parede celular primária dos tecidos foliares da soja-

perene verificou-se que a interação doses de cálcio x doses de boro não foi significativa. 

Entretanto, o estudo dos efeitos de cada um dos nutrientes revelou variações significativas nesses 

componentes da parede celular devido aos tratamentos aplicados. 

 

4.5.1 Ácido galacturônico 

 

Constatou-se variação significativa para a concentração de ácido galacturônico em 

resposta às doses de boro Os resultados foram representados por modelo quadrático, onde a mais 

alta concentração de ácido galacturônico foi obtida com a dose de boro de 57,75 mmol L-1     

(Figura 32).  

Y = 21,9251 + 0,2010B - 0,00174B2

R2 = 0,78

23

24

25

26

27

28

10 30 50 70 90

Boro     (mmol L-1)

Á
c.

 G
al

ac
tu

rô
n

ic
o

 (
m

g
 g

-1
)

 
Figura 32 – Concentração de ácido galacturônico nas folhas da soja-perene, em função das doses de boro na solução 

nutritiva 
 

De acordo com Loomis e Durst (1992), Matoh et al. (1993) e Hu e Brown (1994) a maior 

parte do boro celular das plantas está localizado na parede celular formando complexos com 

derivados pécticos e galacturônicos de configuração cis-diol presentes na parede celular das 

plantas superiores. 
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Kakegawa et al. (2005) verificaram os efeitos da deficiência de boro em células de 

Populus alba cultivadas em meio de cultura e constataram reduções significativas nas 

concentrações de arabinose e ácido galacturônico na parede celular das células cultivadas com as 

doses de boro de 0, 1, 5 e 10 mmol L-1, respectivamente. Pelos resultados desse trabalho esses 

pesquisadores sugeriram que os polissacarídeos pécticos compostos por ácido galacturônico, 

como arabinanas e homogalacturanas, apresentam um desarranjo entre as suas ligações devido ao 

não suprimento de boro. 

Kaneko et al. (1997), em estudo sobre os complexos de polissacarídeos ligados ao boro, 

presentes na parede celular de plantas de bambu, verificaram que aproximadamente 29% da 

concentração de ácidos galacturônicos presentes na parede celular dos caules analisados estavam 

interligados ao boro por meio dos complexos B-RGH-II. 

 

4.5.2 Ácido glucurônico 

 

A análise de variância para a concentração de ácido glucurônico revelou variação 

significativa em resposta às doses de boro aplicadas. Essa variação ocorreu de acordo com um 

modelo quadrático e a mais alta concentração de ácido glucurônico foi obtida com a dose de boro                 

de 64,44 mmol L-1 (Figura 33).  
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Figura 33 – Concentração de ácido glucurônico nas folhas da soja-perene, em função das doses de boro na solução 

nutritiva 
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4.5.3 Ácidos urônicos totais 

 

Foi verificada variação significativa para a concentração de ácidos urônicos totais em 

resposta às doses de boro. Os resultados se ajustaram a um modelo quadrático, sendo que a maior 

concentração de ácidos urônicos totais foi obtida com a dose de boro de 58,11 mmol L-1        

(Figura 34).  
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Figura 34 – Concentração de ácidos urônicos nas folhas da soja-perene, em função das doses de boro na solução 

nutritiva 
 

Hu et al. (1996) realizaram estudo sobre a relação entre o teor de pectina na parede celular 

e a exigência de boro em 14 espécies vegetais, envolvendo plantas monocotiledôneas e 

dicotiledôneas. Constataram relação altamente significativa entre a concentração de ácidos 

urônicos no tecido foliar das espécies dicotiledôneas e a concentração de boro fornecida as 

plantas em solução nutritiva, sendo verificado aumento linear na concentração de ácidos urônicos 

nos tecido vegetais analisados em respostas às doses de boro de 0 e 50 mmol L-1, respectivamente.  

Yamauchi et al. (1986) pesquisaram a distribuição do cálcio e do boro em frações de 

pectina da parede celular de folhas de tomateiro e observaram que a concentração de ácido 

urônico na pectina da parede celular dessas plantas foi significativamente reduzida em condição 

de deficiência de boro. Resultados similares foram relatados por Matoh et al. (1993), em pesquisa 

sobre os complexos polissacarídeos ligados ao boro presentes na parede celular de raízes de 
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rabanete. Esses autores observaram que aproximadamente 52% da concentração de ácidos 

urônicos presentes na parede celular está interligado ao boro por meio dos complexos B-RGH-II. 

Miyagawa (1997) realizou caracterização dos componentes químicos presentes nos 

polissacarídeos ligados ao boro na parede celular da espécie vegetal Lemma minor e verificou 

que os principais componentes desses complexos polissacarídeos eram apiose, xilose e ácidos 

urônicos. 

 

4.5.4 Raminose 

 

O estudo dos efeitos do suprimento de cálcio e de boro para a concentração de raminose 

nos trifólios completamente expandidos das plantas de soja-perene revelou variação significativa 

para as doses de boro e os resultados ajustaram-se a um modelo quadrático, tendo sido a mais 

elevada concentração de raminose obtida com a dose de boro de 59,39 mmol L-1 (Figura 35). 
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Figura 35 – Concentração de raminose nas folhas da soja-perene, em função das doses de boro na solução nutritiva 

 

Kobayashi et al. (1995), em estudo sobre a associação do boro com polissacarídeos 

pécticos presentes na parede celular das plantas superiores, relataram que o principal 

polissacarídeo presente nas cadeias pécticas associado ao boro é o raminogalacturônico II (RGH-

II), o qual apresenta como principais componentes químicos ácidos urônicos e raminose. A 
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ocorrência dos complexos de boro ligado ao açúcar raminogalacturônico II das cadeias pécticas 

foi observada na parede celular de 24 espécies de plantas superiores (MATOH et al., 1996). A 

RGH-II deve ser o carreador exclusivo do boro na parede celular dessas plantas. 

Considerando que a maior exigência em boro pela planta ocorre durante o 

desenvolvimento do tubo polínico, Matoh e Kobayashi (1998) procuraram determinar a formação 

das ligações boro e raminogalacturona II na parede celular dos tubos polínicos em plantas de 

rabanete. A ocorrência das ligações B-RG-II foi confirmada pela análise dos açúcares dos 

complexos B-polissacarídeos dos tubos polínicos. 

Kobayashi et al. (1996), em trabalho sobre as ligações do boro com a ramnogalacturona II 

das cadeias pécticas presentes na parede celular das plantas superiores, demonstraram que o boro 

é responsável pela ligação de dois monômeros de RG-II através de ligações boro diol éster, 

fundamentais para a formação de complexos dímeros de RG-II, e formação das supramoléculas 

pécticas, essenciais para a manutenção da integridade e extensibilidade da parede celular. Esses 

resultados sugerem que a principal função fisiológica do boro seja de promover as ligações entre 

os polissacarídeos pécticos da parede celular na região do RGH-II, favorecendo a formação da 

rede péctica da planta. 

Matoh et al. (1993) realizaram um seqüenciamento dos componentes químicos presentes 

nos complexos B-RGH-II e constataram à presença dos seguintes componentes interligados ao 

boro: ácido urônico (52,3%), arabinose (17,4%), raminose (9,8%), galactose (4,9%) e xilose 

(0,3%).  

Kaneko et al. (1997) pesquisaram os complexos de B-RGH-II formados na parede celular 

de caules de bambu. Após purificação e seqüenciamento do polissacarídeo esses autores 

observaram que os principais constituintes desse complexo são: ácidos galacturônicos ( em torno 

de 29%), raminose (cerca de 19%), arabinose (aproximadamente 12%) e apiose (por volta de 

7%). 

Resultados de Hu et al. (1996) comprovam haver significativa relação entre a 

concentração de raminose e o suprimento de boro. Nas espécies dicotiledôneas analisadas esses 

pesquisadores obtiveram aumento linear na concentração foliar de raminose na parede celular das 

plantas em resposta às doses de boro. 
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4.5.5 Galactose 

 

A concentração de galactose nas plantas de soja-perene mostrou variação significativa 

com as doses de cálcio fornecidas na solução nutritiva. Os resultados ajustaram-se a uma equação 

do segundo grau, sendo que a maior concentração de galactose foi obtida com a dose de cálcio de 

4,47 mmol L-1 (Figura 36). 
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Figura 36 – Concentração de galactose nas folhas da soja-perene, em função das doses de cálcio na solução nutritiva 

 

Pesquisas conduzidas por Ferreira et al. (2006) sugeriram haver correlação significativa 

entre a concentração de galactose e a concentração de cálcio presentes na parede celular de frutos 

de azeitona. Esses autores acrescentaram que os resultados sugeriram que íons de cálcio são os 

responsáveis pela ligação desses açúcares na parede celular. 

Fry (2004), em extensa revisão sobre o metabolismo da parede celular primária nas 

plantas superiores, relatou que os polissacarídeos da parede celular ricos em galacturona, um dos 

componentes químicos que compõe essa estrutura vegetal, são interligados por íons de cálcio. 

Willats et al. (2001) relataram que os polissacarídeos pécticos de homogalacturona são 

interligados por íons de cálcio, sendo essas ligações cálcio-homogalacturona responsáveis pela 

estabilidade de toda a cadeia péctica da parede celular. Tanto para os polissacarídeos pécticos de 

galacturona como para os de homogalacturona verificam-se inúmeras cadeias de galactose entre 

as suas ligações. 
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A concentração de galactose apresentou o mesmo comportamento que o dos ácidos 

urônicos e raminose, sendo que esses três componentes são considerados como os principais 

constituintes da pectina (HU et al., 1996). Tanto para as doses de boro, no caso dos ácidos 

urônicos e da raminose, quanto para as doses de cálcio, no caso da galactose, observaram-se 

aumentos lineares nas concentrações foliares desses componentes químicos até as doses de         

50 mmol L-1 e 5,00 mmol L-1, para boro e cálcio, respectivamente. Cabe ressaltar que essas doses 

de nutrientes são as recomendadas para uso na solução de Sarruge (1975). 

 

4.5.6 Glicose 

 

Observou-se variação significativa na concentração de glicose nas folhas trifolioladas 

completamente expandidas das plantas de soja-perene em resposta às doses de cálcio. Essa 

variação foi traduzida por incremento linear na concentração de glicose, em função do aumento 

das doses de cálcio na solução nutritiva (Figura 37). 
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Figura 37 – Concentração de glicose nas folhas da soja-perene, em função das doses de cálcio na solução nutritiva 

 

Arruda (2000), em estudo sobre o efeito do cálcio na indução de embriogênese somática 

de Eucalyptus urophilla, verificou aumentos lineares na concentração de glicose nas plantas em 
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resposta às doses de cálcio. Também observou que a maior concentração de glicose (36 mg g-1) 

foi verificada no tratamento em que se aplicou a maior dose de cálcio (12,12 mmol L-1). 

 

4.5.7 Celulose 

 

O estudo dos efeitos isolados do suprimento de cálcio e de boro revelou variação 

significativa para as doses dos dois nutrientes, sendo que em ambos os casos os resultados 

puderam ser ajustados a modelo quadrático. As mais altas concentrações de celulose foram 

obtidas com a dose de cálcio de 4,87 mmol L-1 e com a dose de boro de 59,50 mmol L-1 

respectivamente (Figuras 38 e 39).  
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Figura 38 – Concentração de celulose nas folhas da soja-perene, em função das doses de cálcio na solução nutritiva 

 

Cabe ressaltar o efeito que doses excessivas de cálcio podem ter na concentração de 

celulose no material vegetal que venha a ser ofertado ao animal. Doses elevadas de calcário 

podem resultar em elevação na concentração de celulose na pastagem, tornando o tecido vegetal 

mais rígido e resistente, reduzindo o valor nutritivo e a palatabilidade do alimento oferecido ao 

ruminante. 
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Figura 39 – Concentração de celulose nas folhas da soja-perene, em função das doses de boro na solução nutritiva 

 

Estudos sobre as funções bioquímicas do boro mostram que há redução na atividade da 

enzima UDPG-pirofosforilase em plantas deficientes nesse micronutriente, o que resulta em 

diminuição na síntese de celulose (DELMER, 1987; GUPTA, 1993). Essas observações podem 

justificar o ocorrido no presente experimento, onde a menor concentração de celulose foi obtida 

na dose de boro de 10 mmol L-1. 

Yamauchi et al. (1986) pesquisaram as exigências de boro e de cálcio em plantas de 

tomateiro e observaram que na deficiência desses dois nutrientes ocorre alteração no 

metabolismo das substâncias pécticas da parede celular e acúmulo de lignina e de celulose, que 

resulta em aceleração nos processos de senescência da planta, fazendo com que os tecidos 

vegetais tenham diminuída a flexibilidade. 

Hu e Brown (1994), em trabalho sobre a localização do boro na parede celular de plantas 

de tabaco e de abóbora, verificaram que uma pequena porcentagem da celulose 

(aproximadamente 3%) presente na parede celular das plantas avaliadas está associada ao boro. 
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4.5.8 Hemicelulose 

 

Houve variação significativa na concentração de hemicelulose nas folhas de soja-perene, 

em resposta às doses de boro fornecidas na solução nutritiva e os resultados ajustaram-se a 

modelo do segundo grau, sendo a mais alta concentração de hemicelulose obtida com a dose de 

boro de 29,31 mmol L-1 (Figura 40). Reduções na concentração de hemiceluloses são observadas 

em tecidos vegetais em processo de senescência (TAIZ; ZEIGER, 2004). Sendo assim, as doses 

de boro podem ter alterado o processo de senescência da soja-perene, que causou redução na 

concentração de hemiceluloses. 
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Figura 40 – Concentração de hemicelulose nas folhas da soja-perene, em função das doses de boro na solução 

nutritiva 
 

4.5.9 Pentoses 

 

A concentração de pentoses nas folhas trifolioladas completamente expandidas das 

plantas de soja-perene variou significativamente apenas com as doses de cálcio, sendo observado 

decréscimo linear nessa concentração com o incremento das doses desse macronutriente na 

solução nutritiva (Figura 41). 
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Figura 41 – Concentração de pentoses nas folhas da soja-perene, em função das doses de cálcio na solução nutritiva 
 

Os principais componentes das pentoses são moléculas de arabinose e de xilose (TAIZ; 

ZEIGER, 2004). Tecidos vegetais em processo de senescência podem apresentar aumento nas 

concentrações de lignina e de celulose, o que, por sua vez, reduz a concentração de xilose no 

tecido (CARPITA; MAcCANN, 2001). Dessa forma, pode-se supor que as doses de cálcio 

alteraram os processos de senescência da planta, induzindo ao aumento na concentração de 

celulose e redução na concentração de xilose, a qual pode ter reduzido a concentração de 

pentoses no tecido foliar da soja-perene. 

 

4.5.10 Hexoses 

 

O estudo dos efeitos isolados do suprimento de cálcio e de boro na concentração de 

hexoses revelou variação significativa com as doses de cálcio, sendo observado aumento linear 

na concentração de hexoses em função da elevação das doses de cálcio na solução nutritiva 

(Figura 42). 
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Figura 42 – Concentração de hexoses nas folhas da soja-perene, em função das doses de cálcio na solução nutritiva 

 

Hexoses são constituídas principalmente por lignina e celulose, sendo que esses dois 

componentes são considerados característicos da formação da parede celular secundária da 

planta (CARPITA; MAcCANN, 2001). Aumentos na concentração de celulose e de lignina nos 

tecidos vegetais ocorrem quando cessam os processos de crescimento e diferenciação da parede 

celular primária (TAIZ; ZEIGER, 2004). As doses de cálcio alteraram os processos de 

senescência das plantas de soja-perene, induzindo ao aumento linear na concentração de hexoses 

e redução na concentração de pentoses. 

 

4.5.11 Análise de correlação entre as concentrações de carboidratos da parede celular e as 

concentrações de cálcio e boro 

 

A análise de correlação entre os carboidratos estruturais, presentes na parede celular 

primária, e as concentrações de cálcio e boro na porção inferior das plantas de soja-perene 

revelou correlações significativas entre a concentração de boro na porção inferior das plantas e a 

concentração dos seguintes carboidratos da parede celular: ácido galacturônico (r = 0,59), ácido 

glucurônico (r = 0,62), ácidos urônicos totais (r = 0,59), raminose (r = 0,66) e celulose (r = 0,58). 

Para a concentração de cálcio não foram verificadas correlações significativas estatisticamente. 
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Hu et al. (1996) verificaram correlação altamente significativa entre a concentração de 

boro nos tecidos foliares de espécies dicotiledôneas e as concentrações dos principais 

constituintes da pectina (ácidos urônicos, raminose e galactose). 

Matoh et al. (1993), em experimento com plantas de rabanete (Raphanus sativus), 

realizaram análise de correlação entre a concentração de raminose nos tecidos radiculares dessas 

plantas e a concentração de boro e obtiveram correlação altamente significativa entre elas.  

 

4.6 Análises anatômicas 

 

De maneira complementar às alterações ocorridas nos carboidratos que compõem a parede 

celular das folhas de soja-perene, verificaram-se alterações ao nível anatômico no arranjo 

estrutural das células dos tecidos foliares dessa leguminosa em função das combinações dos 

nutrientes na solução nutritiva. 

Nos trifólios completamente expandidos das folhas de soja-perene desenvolvidas na 

combinação de boro de 10 mmol L-1 com cálcio de 0,50 mmol L-1 (que representam as mais 

baixas doses avaliadas dos dois nutrientes) observou-se um desarranjo histológico do mesófilo 

foliar, caracterizado pela presença de espaços intercelulares atípicos no parênquima lacunoso e 

paliçádico, maiores que os normalmente observados na espécie (Figura 43). Ainda para essa 

combinação das doses de cálcio e de boro, as células epidérmicas mostraram-se maiores do que 

as observadas na combinação de boro de 50 mmol L-1 com cálcio de 5,00 mmol L-1. 

 
 

 
 

 
 
Figura 43 – Cortes tranversais das folhas de soja-perene coletadas no segundo período de crescimento na 

combinação de dose de boro de 10 mmol L-1 com dose de cálcio de 0,50 mmol L-1, destacando a 
epiderme (a), o parênquima paliçádico (b) e lacunoso (c), o mesófilo (d) e os espaços intercelulares (e) 
(Barra = 100 mm) 

 
Na combinação de boro de 50 mmol L-1 com cálcio de 5,00 mmol L-1, foi possível 

observar que as células do mesófilo encontravam-se distribuídas de maneira compacta, 

praticamente sem espaços intercelulares, com parênquima paliçádico denso e biestratificado, ao 

passo que o parênquima lacunoso mostrou-se reduzido a um único extrato, com a formação de 
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uma faixa de aerênquima distribuída longitudinalmente na região de conexão com o parênquima 

paliçádico (Figura 44). 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 44 – Cortes tranversais das folhas de soja-perene coletadas no segundo período de crescimento na 

combinação de dose de boro de 50 mmol L-1 com dose de cálcio de 5,00 mmol L-1, destacando a 
epiderme (a), o parênquima paliçádico (b) e lacunoso (c) e o mesófilo (d) (Barra = 100 mm) 

 

Na combinação de dose de boro de 90 mmol L-1 com dose de cálcio de 9,5 mmol L-1, as 

maiores doses dos dois nutrientes avaliados, foi possível observar que o mesófilo apresentou-se 

com constituição semelhante ao verificado em boro de 50 mmol L-1 com cálcio de 5,00 mmol L-1, 

porém menos compacto e mais desarranjado, como o observado em boro de 10 mmol L-1 com 

cálcio de 0,50 mmol L-1, com a presença de alguns espaços intercelulares atípicos no mesófilo 

(Figura 45). 

 

 

 

 

 
Figura 45 – Cortes tranversais das folhas de soja-perene coletadas no segundo período de crescimento na 

combinação de dose de boro de 90 mmol L-1 com dose de cálcio de 9,50 mmol L-1, destacando a 
epiderme (a), o parênquima paliçádico (b) e lacunoso (c), o mesófilo (d) e os espaços intercelulares (e) 
(Barra = 100 mm) 

 
Dugger (1983) reuniu uma série de trabalhos sobre as funções do boro no metabolismo 

das plantas e enfatizou alterações na estrutura e na organização das membranas e paredes 

celulares nas plantas superiores devido à deficiência em boro.  

Kakegawa et al. (2005), estudaram os efeitos da deficiência de boro em células de 

Populus alba cultivadas em meio de cultura e constataram alterações na forma e na estrutura da 

parede celular das células que foram mantidas em meio com baixo fornecimento desse 

micronutriente. Trabalhos de Starck (1963), conduzidos com plantas de girassol, também 

mostraram alterações anatômicas na parede celular das plantas devido à deficiência de boro. 
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Kouchi e Kumazawa (1975, 1976) observaram que tecidos radiculares de plantas de 

tomate deficientes em boro apresentaram desarranjos estruturais e engrossamento da parede 

celular. Hu e Brown (1994) pesquisaram a localização do boro na parede celular de plantas de 

tabaco e de abóbora e observaram redução na espessura dos tecidos vegetais deficientes em boro.  

Suutarinen et al. (2000), em trabalho sobre os efeitos da aplicação de cloreto de cálcio e 

de sacarose em frutos de morango (Fragaria spp.) pré-congelados, verificaram que os frutos que 

receberam o tratamento com cloreto de cálcio mantiveram a estrutura da parede celular 

inalterada. Os frutos que não receberam qualquer tipo de tratamento eram menos resistentes e 

firmes, devido à alteração na microestrutura da parede celular desses tecidos não tratados. 

Arruda (2000), em estudo sobre o efeito do cálcio na embriogênese somática de 

Eucalyptus urophylla, realizou análise histológica dos calos dessas plantas e observou que nos 

tratamentos em que não foi fornecido cálcio ou em que o macronutriente foi suprido 

inadequadamente (0,5 mmol L-1) as células dos tecidos avaliados estavam colapsadas e 

desagregadas, causando desestruturação da parede e da membrana celulares. Eklund e Eliasson 

(1990) também verificaram esse comportamento em hipocótilo de Pinus. 

Trevizam (2005), em análise histológica de calos de Eucalyptus urophylla cultivados in 

vitro sob combinações de doses de cálcio e boro, verificou que as raízes desenvolvidas aos 21 

dias de cultivo apresentaram estruturas compostas por células desestruturadas, com paredes 

celulares rompidas e colapsadas nas combinações de boro de 0 mmol L-1 com cálcio de 3,75; 7,5; 

11,25 e 15 mmol L-1, boro de 50 mmol L-1 com cálcio de 0 mmol L-1, boro de 100 mmol L-1 com 

cálcio de 0 mmol L-1 e boro de 200 mmol L-1 com cálcio de 0 mmol L-1. Esses resultados 

demonstram a importância que esses dois nutrientes exercem nas características estruturais da 

parede celular das plantas superiores, bem como o cuidado que dever ser dado ao equilíbrio 

nutricional entre os mesmos. 
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4.7 Observações visuais 

 

No segundo período de crescimento as plantas de soja-perene submetidas à dose de boro 

de 10 mmol L-1, independente da combinação de cálcio utilizada, desenvolveram sintomas visuais 

nas folhas trifolioladas novas completamente expandidas devido ao desequilíbrio nutricional 

estabelecido. Nessas plantas observou-se a má-formação dos novos tecidos vegetais, 

caracterizado pelo surgimento de folhas novas “encarquilhadas” e deformadas (Figura 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 46 – Folhas novas de soja-perene desenvolvidas na dose de boro de 10 mmol L-1, destacando-se a má-

formação dos tecidos vegetais 
 

Os efeitos das doses de boro no sistema radicular das plantas de soja-perene também 

resultaram em alterações que puderam ser observadas visualmente. Na figura 47 observa-se que o 

incremento das doses de boro contribuiu com o desenvolvimento das raízes das plantas de soja-

perene, sendo esse efeito mais significativo até a dose de boro de 70 mmol L-1. Interessante 

observar também que, a partir da dose de 50 mmol L-1, recomendada na solução nutritiva de 

Sarruge (1975), as diferenças observadas para a produção de raízes em função do fornecimento 

de boro são menos evidentes. 
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Figura 47 – Raízes da soja-perene desenvolvidas nas doses de boro em mmol L-1 
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5 CONCLUSÕES 

 

Dentro das doses de cálcio e de boro empregadas na solução nutritiva no presente experimento é 

possível concluir que: 

ü A interação doses de cálcio x doses de boro é significativa apenas para a concentração de 

cálcio na porção inferior da soja-perene coletada no primeiro corte das plantas; 

ü As doses de cálcio alteram a área foliar, as concentrações de cálcio, magnésio e potássio em 

vários tecidos amostrados e as concentrações de galactose, glicose, celulose, pentose e hexose 

na parede celular dos tecidos foliares da leguminosa; 

ü As doses de boro influenciam a produção de massa, o comprimento e a superfície das raízes, 

o número de folhas, a área foliar, as concentrações de boro, potássio e manganês em tecidos 

coletados na leguminosa e as concentrações dos ácidos galacturônico, glucurônico e urônicos 

totais e de raminose, celulose e hemicelulose nas folhas da soja-perene; 

ü Com o suprimento de boro de 10 mmol L-1 na solução nutritiva são observadas deformações 

nas folhas trifolioladas recentemente expandidas e menor desenvolvimento no sistema 

radicular das plantas de soja-perene; 

ü As combinações de baixas ou altas doses de cálcio e de boro promovem alterações 

anatômicas na organização celular dos tecidos foliares da leguminosa. 
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