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Resumo 

 

Solos ácidos ocupam uma extensa área do território brasileiro, sendo grande parte 

subutilizada para produção agrícola. O alumínio (Al) é um constituinte natural do 

solo, e a toxidez por esse micronutriente é uma das principais barreiras químicas ao 

aprofundamento do sistema radicular e à sua capacidade de absorção de água e de 

nutrientes. No Brasil, cerca de 70% das áreas cultivadas com cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.) estão sobre solos ácidos. Desse modo, o objetivo do trabalho 

consistiu na avaliação de quatro cultivares de cana-de-açúcar quanto à tolerância à 

toxicidade por alumínio em solução. Toletes das cultivares CTC2, CTC14, RB855453 

e RB966928 foram crescidos em casa de vegetação, em sistema hidropônico. 

Utilizamos 8 toletes de cada cultivar para 8 concentrações de Al em solução (0, 45, 

88, 221, 444, 600, 897, e 1000 µmol L-1), consistindo desta forma um delineamento 

inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 4x8 (quatro cultivares e oito 

concentrações). As raízes foram lavadas após 6 dias de imersão na solução, e um 

corte de 1,5 cm foi submetido a coloração por hematoxilina, para análise do acúmulo 

de Al no sistema radicular. As cultivares RB855453 e RB966928, respectivamente, 

apresentaram acúmulo de Al nas doses de 897 µmol L-1 e 444 µmol L-1. A cultivar 

CTC2 consegue inibir o acúmulo na região meristemática da raiz até a dose de 221 

µmol L-1, sendo inteiramente suscetível a partir dessa dosagem. Diferentemente, a 

cultivar CTC14 eliminou a substância e somente na dose máxima (1000 µmol L-1) 

apresentou acúmulo por toda raiz. Com isso, verificamos que a cultiva de cana-de-

açúcar CTC14 confere maior tolerância à toxidez por alumínio em relação às demais 

cultivares. 
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Introdução 

 

A demanda por alternativas sustentáveis na produção de energia e 

combustíveis menos poluentes faz com que o cultivo de cana-de-açúcar (Saccharum 

spp.) esteja em constante expansão. No Brasil, principal produtor da cultura, a 

produtividade da cana-de-açúcar apresenta altos índices, destacando-o frente a 

países como Índia, China e Austrália (MAPA, 2012).  

A elevada produtividade dessa cultura em alguns estados do Brasil é 

resultado de fatores ambientais ideais para a sua produção, que requer climas 

específicos, solos ricos em nutrientes e disponibilidade hídrica (MENEGUETTI et al., 

2010). Porém, a expansão do cultivo de cana-de-açúcar faz com que novos 

ambientes sejam explorados e estes nem sempre são adequados ao plantio, 

demandando correções e até mesmo o desenvolvimento de novas cultivares 

compatíveis ao tipo de solo e clima local.  

No Brasil, a presença de solos ácidos, com pHs próximos a 4.5, é fator 

prejudicial ao desenvolvimento e produtividade das culturas, sendo característico de 

aproximadamente 70% das terras para produção de cana-de-açúcar (SALDANHA et 

al., 2007).  A acidez do solo, além de reduzir a presença de macro e micronutrientes 

essenciais (LOPES et al., 2002), atua na biodisponibilidade de moléculas de 

alumínio (Al) que em pHs baixos se tornam tóxicas (Al3+). O alumínio, quando 

absorvido, age diretamente no crescimento das raízes, as tornando curtas e grossas, 

absorvendo menos nutrientes e água e transportando mais lentamente moléculas 

importantes para o pleno desenvolvimento vegetal (GUPTA et al., 2013). 

O conhecimento de como cada cultivar responde ao estresse por Al é 

indispensável para a indicação de genótipos e para que a produtividade alcance 

níveis satisfatórios em cada ambiente. Os métodos de avaliação por corantes 

indicadores auxiliam na compreensão do acúmulo de alumínio tóxico nas raízes e de 

como elas liberam ou retém estas moléculas (BRACCINI et al., 2000). O uso do 

corante hematoxilina tem sido descrito como um dos métodos visuais mais utilizados 

para esta finalidade, demonstrando eficiência na visualização do Al3+ nos sistemas 

radiculares de diferentes espécies (BRACCINI et al., 2000; ANDRADE et al., 2003). 

O método baseia-se na oxidação da hematoxilina para hemateína que, na 

presença de íons metálicos como o Al, produz coloração violeta (GILL et al., 1974). 

Deste modo, as raízes que acumulam o alumínio tóxico passam a apresentar 



coloração intensa, auxiliando na determinação da tolerância de cada cultivar à 

toxicidade por esse micronutriente. 

 

Objetivos 

 

O objetivo do trabalho consistiu na avaliação das cultivares de cana-de-açúcar 

CTC2, CTC14, RB855453 e RB966928 quanto à tolerância à toxicidade por alumínio 

em solução, através da coloração por hematoxilina. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adotada teve como principio a coloração dos ápices radiculares 

por hematoxilina, como estudado por Oliveira (2012). Essa análise baseia-se na 

complexação da hematoxilina com o alumínio permitindo a visualização da 

intensidade das concentrações absorvidas pelas raízes. 

Para distinção da sensibilidade em classes de acúmulo de Al nos ápices 

radiculares utilizamos a escala de avaliação adaptada por Oliveira (2012) (Figura 1). 

 

Figura 1. Classes de acúmulo de Al em raízes. (A) Coifa, (B) Meristema apical e 

região de alongamento celular, (C) Região de maturação (região basal). Oliveira 

(2012). 

 
 
 

 



Os materiais utilizados foram: toletes de cana-de-açúcar, recipientes plásticos 

(baldes de 20 litros), copos descartáveis (700 ml), bisturi, régua de 15 centímetros, 

suporte de isopor (para manutenção da planta no balde), proveta (50 ml), béquer (50 

ml), câmera digital. Entre outros materiais como: Terra vegetal, HCl, alumínio 

hexahidratado (AlCl3-6H2O), água (H2O), e solução nutritiva (SN) adaptada de 

Hoagland e Arnon (1938) (Tabela 1 e 2). 

 

Tabela 1. Macronutrientes utilizados na solução nutritiva. 

Macronutrientes 

Nitrato de Cálcio 154mg / L 

Nitrato de Potássio 199mg / L 

Fosfato Monoamônico 38mg / L 

Sulfato de Magnésio 15mg / L 
 

 

Tabela 2. Micronutrientes utilizados na solução nutritiva. 

Micronutrientes 

Ácido Bórico 0,30mg / L 

Sulfato de Cobre 0,15mg / L 

EDTA Férrico (EDTA-Fe) 2,40mg /L 

Sulfato de Manganês 1,50mg / L 

Molibdato de Sódio 0,03mg / L 

Sulfato de Zinco 0,15mg / L 

 
 

Desenvolvimento 

 

O trabalho foi desenvolvido no segundo semestre de 2014, na Universidade de 

Ribeirão Preto (UNAERP), São Paulo, e consistiu de duas etapas: 

 

 

 

 



i) Germinação e cultivo em solução nutritiva 

 

Em casa de vegetação (na Unidade de Biotecnologia) foram crescidos toletes 

de 4 cultivares de cana- de-açúcar, CTC2, CTC14, RB966928 e RB855453. Oito 

toletes pré-brotados de cada cultivar foi transferido para recipientes plásticos de 20 

litros, com 16 litros de SN. As raízes foram mantidas imersas por seis dias, e em 

seguida a SN foi trocada e adicionou-se cloreto de alumínio hexahidratado em 8 

diferentes concentrações: 0, 45, 88, 221, 444, 600, 897, e 1000 µmol L-1 (WATT, 

2003). O pH do meio foi mantido em 4,5 com o uso de HCl para garantir estabilidade 

da molécula de alumínio. 

Após seis dias de imersão na solução de Al, as raízes foram retiradas e 

lavadas. Para cada raiz de uma cultivar/concentração, cortou-se 1,5 centímetros, e 

foi armazenado em papel alumínio ao freezer -80°C. 

 

ii) Teste de coloração de raízes com hematoxilina 

 

Para o desenvolvimento desta etapa foi diluído 1g de hematoxilina, 0,1g de 

NaIO3 e uma gota de NaOH 0,1mol/L-1 em um litro de água destilada. 

As raízes armazenadas foram lavadas em água destilada, submetidas em 

solução de hematoxilina por 15 minutos e novamente lavadas em água destilada para 

posterior avaliação: registros em câmera digital e análise mediada pelas classes de 

acúmulo de Oliveira (2012). 

 
Resultados 

 
O mecanismo das cultivares mais tolerantes é representado pelo acúmulo de Al 

na região basal, diferentemente do que ocorre em cultivares mais suscetíveis, onde 

o acúmulo de Al ocorre na região meristemática, com danos físicos maiores do que 

em tecidos maduros da raiz (RYAN et al., 1995). 

A cultivar RB855453 (Figura 2) excluiu o Al da sua região meristemática até a 

dose de 600 µmol L-1, apresentando acúmulo de Al na região basal dos ápices 

radiculares, sendo classificada como classe 2 a 4 nas dosagens de 45 a 600 µmol 

L-1. A partir da dose de 897 µmol L-1, apresentou significativo acúmulo pelo ápice, 

portanto, sendo classificada como classe 7. 



Figura 2. Ápices radiculares da cultivar RB855453, submetidos a concentrações 

crescentes de Al em solução e ao corante hematoxilina. 

 

De acordo com Oliveira (2012) a cultivar RB855453 apresenta alta 

sensibilidade ao Al, visto que não apresenta mecanismo de exclusão em nenhuma 

concentração dessa substância. Em seu trabalho a cultivar já se caracterizou como 

classe 7 (alto acúmulo de Al no ápice radicular) a partir da dose de 130 µmol L-1. 

A cultivar RB966928 (Figura 3) excluiu o Al da região meristemática até a dose 

de 221 µmol L-1, estando na classe 7 a partir da dose de 444 µmol L-1, 

corroborando outros estudos já realizados (OLIVEIRA, 2012), onde a cultivar exclui o 

Al em baixas concentrações (dose de 380 µmol L-1), sendo classificada como classe 

7 a partir da dose de 500 µmol L-1 (bem próximo dos 444 µmol L-1 constatados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Ápices radiculares da cultivar RB966928, submetidos a concentrações 

crescentes de Al em solução e ao corante hematoxilina. 

 

 

Classificada como 4 (pela escala de coloração) na dose de 444 µmol L-1, a 

cultivar CTC2 excluiu o Al até essa dosagem, estando na classe 7 a partir da dose 

de 600 µmol L-1. Essa cultivar foi mais tolerante em dosagens inferiores a 221 µmol 

L-1 (Figura 4). 

 

Figura 4. Ápices radiculares da cultivar CTC2, submetidos a concentrações 

crescentes de Al em solução e ao corante hematoxilina. 

 



A cultivar CTC14 mostrou-se tolerante ao acúmulo de Al, excluindo-o até a 

dose de 897 µmol L-1, com concentração apenas em regiões basais dos ápices 

radiculares. Na dose de 1000 µmol L-1 apresentou acúmulo por todo ápice, e foi 

classificada como 7 (Figura 5). 

 

Figura 5. Ápices radiculares da cultivar CTC14, submetidos a concentrações 

crescentes de Al em solução e ao corante hematoxilina. 

 
Considerações Finais 

 

A cultivar RB855453 apresentou acúmulo na região meristemática na dose de 

897 µmol L-1, enquanto esse acúmulo na cultivar RB966928 ocorreu na dose de 444 

µmol L-1. Ademais, a cultivar CTC2 mesmo inibindo o acúmulo de Al até a dose de 

221 µmol L-1, apresentou acúmulo pela região meristemática a partir de 600 µmol L-

1. A intensa coloração pela hematoxilina observada nessas cultivares pode ser a 

causa dos danos intensos que o acúmulo de Al promove na raiz, diferentemente do 

observado na cultivar CTC14, indicando boa capacidade de crescimento em Al 

(maior tolerância), atingindo alta intensidade na dose de 1000 µmol L-1. 
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