
PESQUISA DE MECANISMOS DE TOLER~NCIA ~ TOXIDEZ DE Al EM MILHO: 1.
MODIFICA~OES PROVOCADAS PELA PLANTA ~O pH DA SOLU~~O NUTRITI-

VA EM FUN~AO DA FONTE DE N.

RESUMO
As plantas podem causar modifica~oes de pH no meio em que se encon-

tram as ralzes. Quando 0 N e absorvido como N~+o equillbrio de cargas
no interior das celulas e obtido atraves da libera~ao de H+, que abaixa
o p~ em torn~ das r~lzes._Quando 0 N e abs~rvido como N03-o equillbrio e
Obtldo atraves da llbera~ao de OH- ou HC03 ' que eleva 0 pH. Formulou-
se, portanto, a hipotese de que estas modifica~oes poderiam estar as-
soeiadas a toleraneia a toxidez de Al, pois a solubilidade e a propor~ao
das formas ionicas desse elemento dependem do pH.

Quatro linhagens de milho, 2 tolerantes e 2 nao tolerantes a toxidez
de Al, foram cultivadas, durante 11 dias, em solu~oes nutritivas cujo pH
inicial era ~,6, e que diferiam quanta a fonte de N (N03 ou NH4+) e
quanta a ausencia ou presen~a de Al 0,22 mM e 0,44 mM. Foram realiza-
dos 3 experimentos. Num deles 0 pH foi corrigido para 4,6 em dias alter
nados. -

Em presen~a de N-N03: Na ausencia de Al todas as linhagens elevaramo
pH da solu~ao nutritiva, e houve diferen~a significativa entre linhagens
quanta a este parametro. Na presen~a de Al 0,22 mM a eleva~ao do pH fni
menor que na ausencia de Al, mas no experimento em que nao se fez corr2
~ao do pH a diferen~a entre linhagens foi mais acentuada, e houve as~
socia~ao entre toleraneia a toxidez de Al e capacidade da linhagem de
elevar 0 pH. Quando a concentra~ao de Al foi elevada para 0,44 mM a ca-
paeidade das linhagens de elevar 0 pH foi bastante reduzida, e nao oeor
reu diferen~a signifieativa entre linhagens. -

Em presen~~ de N-NH4+: Na ausencia de_Al todas as linhagen~ a~aixaram
o pH da solu~ao nutritlva. Na concentra~ao de 0,22 mM 0 Al nao lnfluen-
eiou significativamente na intensidade do abaixamento, mas na concentra
~ao de 0,44 mM a capacidade das linhagens de abaixar 0 pH foi diminulda~
Nao houve diferen~a significativa entre linhagens quanta a capacidade de
abaixar 0 pH, na presen~a e na ausencia de Al, respeetivamente.

Os resultados sugerem que: 1) 0 Al inibe a absor~ao de N e/ou a sis-
tema enzimatico que reduz 0 N03- a NH3 (nitrato, nitrito, hiponitrito e
hidroxilamina redutases) bem como as enzimas que fixam 0 NH3 (glutamato
desidrogenase, glutamina sintetase e carbamoil fosfato sintetase); 2)em
consequencia das hipoteses formuladas no ltem 1, 0 Al interfere com a
slntese de proteinas estruturais e/ou funcionais; 3) a tolerancia a to-
xidez de Al pode estar associ ada, em parte, a capacidade das plantas de
utilizar N em presen~a de Al e 4) que, nas eondi~oes desta pesquisa, a
solu~ao nutritiva contendo N-N03- e Al 0,22 mM, sem corre~ao do pH, fa-
vorece a sele~ao de genotipos tolerantes a toxidez de Al.
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