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Em algumas especies vegetais a tolerancia a toxidez de Al tem sido associada
a capacidade das plantas de absorver e utilizar P (Foy & Brown, Soil Sci. Soc. Am. Proc.,
28:27, 1964), mas em outras observou-se que 0 Al nao interfere com a atividade metabolica
do P (Wallihan, Am. J. Botany, 35: 106, 1948) ou que a tolerancia nao era devida a intera
r;aoAl-P (Quellette & Dessureau~ Can. J. Plant Sci., 38:206, 1958). Nao obstante, tem-se
tentado selecionar plantas tolerantes a toxidez de Al atraves de sua capacidade de absor-
r;ao e translocar;ao de P. r de interesse, portanto, verificar se a tolerancia a toxidez
de Al esta associada a concentrar;ao de P de diferentes extratos da planta.

Quatro linhagem de milho foram cultivadas, do 10? ao 23? dia apos a germinar;ao,
em solur;oes nutritivas cujo pH inicial era 4,6, e que se diferenciavam pela ausencia ou
presenr;a de Al 0,22 mM. 0 N utilizado como nutriente estava sob forma nitr:ca e, em conse
quencia, 0 pH das solur;oes nutritivas tendia a elevar-se. Por isto, em dias alternados, 0
pH das solur;oes era acertado para 4,6.

Considerando-se a media dos valores obtidos para as 4 linhagens verificou - se
que, em ausencia de AI, 95,2 + 1,0% do P estava sob forma inorganica, 2,7 + 0,7% associa-
do a lipides, 0,9 + 0,2% associ ado a proteinas de 0,7 + 0,2% associ ado a acidos nucleicos.
A presenr;a de Al reduziu de 86,3% a concentrar;ao de Pi~ de 72.5% a de P associ ado a lipi-
des, de 47,4% a de P associ ado a protelnas e de 33,5% a de P associ ado a acidos nucleicos.

A tolerancia das linhagens a toxidez de Al (avaliada atraves da produr;ao de ma
teria seca na parte aerea) nao estava associada a concentrar;ao de P das frar;oes considera
das nem a concentrar;ao total deste elemento na parte aerea das plantas.
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Estudamos a interar;ao de imunocomplexos de anticorpos da classe IgM homologo
e heterologos com 0 recepetor para IgM e MPC. Os ensaios biologicos consistiram em incu-
bar uma monocamada de MPC aderida ao vidro com imunocomplexos de IgM e hemaceas de carnei
ro (EA(lgM) e observar a formar;ao de rosetas apos 1 hora de incuba",ao a 37°C. Demonstra-=
mos que os MPe sac capazes de interagirem com EA(lgM) preparados com IgM homologa e tam-
bem com heterologas (rato e coelho). Ha no entanto diferenr;as de sensibilidade com os an-
ticorpos das diferentes especies, sendo que anticorpo de coelho e necessario em maior
quantidade de imunocomplexo, para se detectar interar;ao com 0 receptor do que com os anti
corpos de camundongo e rato. Nao observamos fagocitose apreciavel dos imunocomplexos for
mados com IgM de nenhuma das especies estudadas.
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