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INTRODUÇÃO

O sistema de plantio direto preconiza acréscimos de produtividade significativos, além de ter como objetivos a diminuição dos impactos ambientais e redução dos custos de produção [5], porém em arroz irrigado ainda é pouco utilizado. 
A má drenagem natural dos solos utilizados para plantio de arroz irrigado favorece a ocorrência de uma condição anaeróbia, que associada à presença de matéria orgânica preconizada pelo sistema de plantio direto, aumenta a atividade de microrganismos anaeróbios que causam a fermentação [8], gerando produtos tóxicos. Dentre os principais produtos formados destacam-se os ácidos orgânicos, representados principalmente pelos ácidos acético, propiônico e butírico na relação de 6:3:1 respectivamente [2]. 
A identificação e caracterização de variabilidade genética vem sendo realizada com muita eficiência em laboratório, com o uso de soluções nutritivas sob condições ambientais controladas [3]. A fitotoxidez de ácidos orgânicos está diretamente relacionada ao tipo e concentração de ácido e ao pH da solução em que se encontram [2]. Quanto maior for o tamanho da cadeia carbonada do ácido orgânico, maior sua fitotoxidez [8], assim, mesmo que em menores concentrações o efeito do ácido butírico, que possui quatro carbonos na sua cadeia, sobre as plântulas é significativamente considerável merecendo atenção especial em trabalhos de tolerância a ácidos orgânicos. 
 Variações no pH das soluções nutritivas são muito comuns em experimentos de tolerância de ácidos orgânicos, e os efeitos do pH da solução nutritiva nos principais caracteres morfológicos avaliados nesses estudos poderão ser de grande importância para futuros estudos. O decréscimo do pH, leva ao aumento da forma não dissociada do ácido, determinando o aumento da sua lipossolubilidade, aumentando a permeabilidade na membrana celular [9]. MOLONEY et al. [6] constataram que existe uma relação linear claramente expressa entre o comprimento radicular e pH da soluções nutritivas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do pH da solução nutritiva nos caracteres morfológicos comumente analisados em estudos de tolerância a ácidos orgânicos em arroz em sistemas hidropônicos.


MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Hidroponia do Centro de Genômica e Fitomelhoramento (CGF) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foi utilizada a cultivar BRS 7 “Taim”. Foram estabelecidas 4 níveis de pH para a solução nutritiva. Os tratamentos foram: T1 = 4; T2 = 5; T3 = 6 e T4 = 7. O experimento foi delineado em blocos ao acaso com três repetições, com parcelas de 20 plântulas. 
As sementes foram desinfetadas em solução de hipoclorito de sódio 10% (produto comercial), colocadas para germinar em câmara germinadora a 25 °C e umidade relativa de 100% por 72 horas. Após a germinação, plântulas de tamanho uniforme foram transferidas para o sistema de hidroponia contendo solução nutritiva descrita por CAMARGO & OLIVEIRA [1]. No mesmo recipiente foi adicionado uma concentração de 4 mM de ácido butírico, esta concentração causa uma redução média no desenvolvimento das variáveis [4].  
O sistema de hidroponia do Laboratório de Hidroponia do CGF utiliza recipientes com volume de 5,5 L que possuem uma tela de nylon adaptada na tampa, permitindo o desenvolvimento das raízes para o interior do recipiente contendo a solução nutritiva. Para evitar a proliferação de qualquer microrganismo durante a condução do experimento, todos os equipamentos utilizados foram desinfetados com hipoclorito de sódio antes da utilização.
Para um melhor controle das condições experimentais, a solução nutritiva foi mantida sob aeração constante, “banho maria” a 25 °C. O pH foi monitorado diariamente e ajustado para os valores determinados nos tratamentos com NaOH 1M ou HCl 1N. As plântulas se desenvolveram nestas condições por 12 dias, e após este período, foram procedidas as análises. As variáveis analisadas foram: comprimento de raiz (CR), comprimento de parte aérea (CPA) em cm, número de raízes (NR), matéria seca de raiz (MSR) e matéria seca de parte aérea (MSPA) em mg planta-1. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e efetuadas regressões das variáveis avaliadas em função dos níveis dos tratamentos [7].


3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise de variância podem ser visualizados na Tabela 1, e mostraram-se significativos (P<0,05) para todas as variáveis analisadas exceto para número de raízes (NR). Os coeficientes de variação (Tabela 1) das variáveis apresentaram valores relativamente baixos para experimentos em condições laboratoriais [3], exceto para a variável comprimento de raiz (CR), isto pode ser devido a esta ter sido a variável mais afetada pelo efeito dos tratamentos.
As regressões foram estabelecidas para ambas as variáveis, e podem ser visualizadas na Figura 2. Os coeficientes de determinação (R2) foram significativamente elevados e em ambos os casos e a regressão que melhor se ajustou aos valores foi de grau 1 (linear). Pode-se constatar que todas as variáveis analisadas apresentaram aumento no valor com o aumento do pH da solução nutritiva com exceção da variável numero de raízes (NR). 
A variável que apresentou maior variação foi comprimento de raiz (CR) com valor de coeficiente de regressão de 1,0136 (Figura 2). A variável número de raízes (NR) foi a única que apresentou redução com o aumento do pH da solução nutritiva com coeficiente não significativo, como já havia sido constatado na análise de variação, de -0,0477. As variáveis relativas à matéria seca de raízes (MSR) e de parte aérea (MSPA), que apresentaram valores médios relativamente elevados, tiveram seus coeficientes de regressão intermediários, apresentando variação média em função dos tratamentos. Dentre os caracteres de variação significativa, a matéria seca de raízes (MSR), foi considerada a menos responsiva ao efeito dos tratamentos, pois foi a que apresentou o menor coeficiente de regressão (0,3313).

Tabela 1. Médias e análise de variância dos caracteres comprimento de raiz (CR) e parte aérea (CPA) (cm), número de raízes (NR), matéria seca de raiz (MSR) e de parte aérea (MSPA) (mg planta-1) em função de 4 níveis de pH da solução nutritiva. CGF/FAEM-UFPel, 2003

Tratamentos
CR 
CPA 
NR
MSR
MSPA
pH = 3
1,45
7,95
4,90
2,84
6,76
pH = 4
2,46
9,04
4,82
3,28
7,16
pH = 5
3,56
10,18
4,78
3,46
7,81
pH = 6
4,46
10,32
4,75
3,88
8,47






Fonte de variação
Quadrados Médios
Tratamento
   5,144*
   3,681*
0,012
   0,561*
   1,699*
Erro
0,115
0,122
0,0033
0,022
0,048
Média
2,98
9,38
4,81
3,36
7,55
C.V. (%)
11,36
3,72
1,20
4,39
2,90

* Significativo ao nível de 5 % de significância.

A maior redução no comprimento de raízes do que nas outras variáveis analisadas é explicado pelo contato direto do elemento fitotóxico caracterizado pelo ácido butírico com o sistema radicular. Quanto menor for o valor do pH da solução onde se encontra o ácido, maior a sua proporção na forma não dissociada, aumentando a sua lipossolubilidade [9]. 
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Acético

		

				Comprimento de Raiz (cm)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		0.5		0.4		1		0.6		1.8		0.5		0.6		0.5		0.4		0.6		0.69

						2		2.2		1		2.3		2.3		2.4		3		2.8		2.4		2.6		1.1		2.21

						3		1.1		1.3		1.5		1.2		2.1		2		3		1.3		1.6				1.6777777778

				2		1		1.9		1.6		1.5		2.6		2.2		3.3		2.5		1.6		1.8		1.6		2.06

						2		3.1		2.7		2.9		1.8		3.2		2.9		2.8		3		2.5				2.7666666667

						3		2.6		2		3.5		3.3		2.1		2.8		2.1		2.7		1		1.4		2.35

				3		1		2.4		2.2		2.3		2.5		2.3		2.6		2.7		1.4		2.5		3		2.39

						2		6.4		1		5.4		6.1		3.3		4.6		4.5		4.3		2.3				4.2111111111

						3		6.3		3.5		7.2		5.6		6.6		8.6		6.9		5.4		1.7		1.9		5.37

				4		1		4.6		6.1		2.5		7.7		5.9		6.8		7.3		6.8		3.5				5.6888888889

						2		1.5		1.7		2.2		1.2		3		1.8		1.1		1.1		1.3				1.6555555556

						3		3.2		2.9		5.2		0.8		5.7		2.4		1.1		0.5		1.3		0.4		2.35

				Comprimento de Parte Aérea (cm)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		7.6		4.7		11		8.3		12.7		8.8		10		3.7		5		3.5		7.53

						2		13.9		8.8		7.3		10.7		9.5		15.5		13.5		10.3		10.1		1.3		10.09

						3		10		7.3		4.2		5.3		15.2		14.5		12.4		7.6		2.7				8.8

				2		1		11.2		5.6		6.3		13.6		11.4		6.1		4.5		7.5		9		4.3		7.95

						2		10.7		9.6		10		8.7		12.6		16.5		8.6		15.2		2.9				10.5333333333

						3		9.4		2.7		6.5		8.2		7.3		9.1		9.2		5.6		2.6		0.6		6.12

				3		1		9.1		7.3		9.4		12.2		6.5		5.3		5.1		2.6		3.5		3.6		6.46

						2		6.1		3.4		6.5		4.2		3.5		4		1.5		4.7		1.5				3.9333333333

						3		9		3.7		6.6		6.7		5.8		15		17		5.6		5.7		2.8		7.79

				4		1		4.1		14.6		6.3		13.2		8.5		5.7		10.8		7.6		2.6				8.1555555556

						2		5		4.5		5.3		3.2		5.8		3		3.5		3.8		1.9				4

						3		11.3		6.5		12.5		4.1		6		4.2		2.9		2.9		1.9		0.8		5.31

				Número de Raizes

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		4		4		4		4		5		3		2		1		4		2		3.3

						2		6		8		5		6		7		7		5		5		6		1		5.6

						3		5		8		4		3		7		5		5		7		1				5

				2		1		6		4		4		5		6		3		2		5		5		5		4.5

						2		5		6		6		7		5		6		2		5		1				4.7777777778

						3		5		3		4		4		4		4		5		3		3		2		3.7

				3		1		4		3		4		3		3		4		2		1		1		2		2.7

						2		1		4		3		1		1		1		1		2		1				1.6666666667

						3		1		1		2		1		1		4		5		2		6		1		2.4

				4		1		1		6		4		4		1		1		1		1		1				2.2222222222

						2		3		7		3		1		4		4		1		8		1				3.5555555556

						3		3		6		4		4		5		1		3		3		1		1		3.1

				Matéria Seca de Raiz (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						0

						2																						0

						3																						0

				2		1																						0

						2																						0

						3																						0

				3		1																						0

						2																						0

						3																						0

				4		1																						0

						2																						0

						3																						0

				Matéria Seca de Parte Aérea (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						0

						2																						0

						3																						0

				2		1																						0

						2																						0

						3																						0

				3		1																						0

						2																						0

						3																						0

				4		1																						0

						2																						0

						3																						0





Propiônico

		

				Comprimento de Raiz (cm)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		0.8		0.5		3.3		1.6		0.5		0.7		4.2		2.1						1.7125

						2		1.1		0.5		1.4		0.6		0.3		1.7		1.2		0.4		1.4				0.9555555556

						3		1.7		1.2		1.2		0.9		0.7		1.1		0.6		1.3		1.3		1.4		1.14

				2		1		2.2		2.6		1.7		1.7		2.1		2		2.9		1.6		1.1				1.9888888889

						2		1.5		1.4		1.7		2.3		1.2		1.8		2		1.1		1.2		1.4		1.56

						3		2.6		2.6		0.4		2.1		1.4		2.9		0.5		1.4		0.8				1.6333333333

				3		1		2		4.4		4.4		5.2		5		3.9		3.2		2.7		2.2				3.6666666667

						2		3.9		1		3.2		2.4		2.6		2.8		2.3		5.2		2.9		2.6		2.89

						3		2.8		2.4		3.4		5.8		4.1		3.4		3.7		3.5		3.2				3.5888888889

				4		1		5.3		5.6		4.5		3.1		3.8		3.4		3.6		3.7		4		6.2		4.32

						2		2.3		4.2		3.2		5.5		2.2		6		6.3		1.7		2.2		5.2		3.88

						3		3.9		1.5		3.5		2.7		1.6		1.7		0.4		0.8						2.0125

				Comprimento de Parte Aérea (cm)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		10.1		4.4		7.3		11		8.3		6.3		10.7		6.6						8.0875

						2		7.4		5.6		8.4		5.1		2.1		2.5		2.2		2.3		1.6				4.1333333333

						3		11.6		8		11.8		13.3		4.6		5.1		6.4		9.8		10.4		8.5		8.95

				2		1		16.6		9.1		16.5		15.9		16.1		5.7		7.4		12.5		4				11.5333333333

						2		8.9		3		4.2		3		2.4		2.4		4.1		3.4		3.5		0.4		3.53

						3		7.4		4.4		3.7		2		8.9		6		3.4		3.8		2.8				4.7111111111

				3		1		13.4		8.8		4.3		5.8		5.5		6.2		12.7		6.7		4.2				7.5111111111

						2		13.8		3		3.6		4.2		9.4		4.9		1.7		5.3		4		2.6		5.25

						3		11.7		7.9		12		8.2		13.2		4		14.6		10.6		8.3				10.0555555556

				4		1		9		7		5.7		4.3		4.5		4.6		7.7		3.8		3.9		8.4		5.89

						2		5.8		13.2		4.6		7.1		5.7		14.7		8.6		7.9		3.7		5.4		7.67

						3		13		4.8		14.1		7.1		4.6		6		2.9		3.3						6.975

				Número de Raizes

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		6		2		1		3		3		2		3		2						2.75

						2		5		7		5		6		4		3		3		4		2				4.3333333333

						3		4		5		5		6		3		4		4		4		6		4		4.5

				2		1		8		6		7		7		5		6		3		7		3				5.7777777778

						2		5		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1.5

						3		5		3		3		2		3		5		3		3		1				3.1111111111

				3		1		5		4		1		2		4		3		5		3		2				3.2222222222

						2		4		1		1		5		4		5		1		1		1		1		2.4

						3		6		7		4		5		5		1		5		4		4				4.5555555556

				4		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1.4

						2		1		5		1		1		3		4		1		6		1		1		2.4

						3		3		2		5		6		4		6		5		4						4.375

				Matéria Seca de Raiz (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						0

						2																						0

						3																						0

				2		1																						0

						2																						0

						3																						0

				3		1																						0

						2																						0

						3																						0

				4		1																						0

						2																						0

						3																						0

				Matéria Seca de Parte Aérea (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						0

						2																						0

						3																						0

				2		1																						0

						2																						0

						3																						0

				3		1																						0

						2																						0

						3																						0

				4		1																						0

						2																						0

						3																						0





Butírico

		

				Comprimento de Raiz (cm)																														Tratamento		Repetição		CR		CPA		NR		MSR		MSPA

																																		1		1		1.64		8.325		4.94		2.68226		6.93				3.666		5.499

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média						1		2		1.18		7.7		4.84		2.82302		6.578				3.478		5.217

				1		1		1		1.6		1.4		2.6		2.8		0.7		1.4		1		2.3		1.6		1.64						1		3		1.53		7.8375		4.92		3.00288		6.765				3.196		4.4744

						2		1.2		1.1		1.2		1.7		2		1.4		0.6		0.8		1.2		0.6		1.18						2		1		2.7375		9.105		4.78		3.14364		7.0272				3.4075		4.940875

						3		1.4		2.2		1		1.3		1.3		1.8		1		2.3		1.7		1.3		1.53						2		2		2.11		9.408		4.87		3.26876		7.2768				3.478		5.0431

				2		1		3		2.1		2.5		3		3.4		2.7		3.5		1.7						2.7375						2		3		2.53		8.616		4.8		3.42516		7.1616				3.384		4.9068

						2		1.4		2.7		2.6		1.3		1.8		2.3		1.6		1.4		3.2		2.8		2.11						3		1		3.11		9.9245		4.8		3.61284		7.686				3.008		4.512

						3		2.7		2		2.5		2.5		2.1		2.8		3.4		1.7		3.7		1.9		2.53						3		2		3.84		10.373		4.78		3.42516		7.812				3.102		4.653

				3		1		3.7		3.8		3.2		3.6		1.6		2.8		3.3		2.6		2		4.5		3.11						3		3		3.7444444444		10.2477777778		4.76		3.35478		7.92				3.3422222222		5.0133333333

						2		6.7		4.3		5.6		4.7		3.2		2.8		4.6		4.8		1		0.7		3.84						4		1		4.8		10.6333333333		4.76		3.8709		8.84				2.82		4.512

						3		4.4		3.7		4.2		4.6		4.5		3.7		2.4		5		1.2				3.7444444444						4		2		4.23		10		4.83		3.96474		8.245				3.29		5.264

				4		1		5.9		2.6		6		4.7		4.7		2.9		5.7		4.5		6.2				4.8						4		3		4.35		10.34		4.67		3.80052		8.33				3.008		4.8128

						2		3.9		4		4.5		3.1		5		5.1		3.8		4.6		4.9		3.4		4.23

						3		4.1		3.6		6.1		3.3		6.9		6.3		4		3.5		4.8		0.9		4.35

																																		ph		CR		CPA		NR		MSR		MSPA

				Comprimento de Parte Aérea (cm)																														3		1.45		7.9541666667		4.9		2.8360533333		6.7576666667

																																		4		2.4591666667		9.043		4.8166666667		3.2791866667		7.1552

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média						5		3.5648148148		10.1817592593		4.78		3.46426		7.806

				1		1		6.4		9.7		5.9		5.4		6.6		5.9		6.4		11.8		5.2		3.3		6.66						6		4.46		10.3244444444		4.7533333333		3.87872		8.4716666667

						2		9.6		7.1		10.4		4		8.7		11		3.1		2.7		3.2		1.8		6.16

						3		11.2		8.1		8		5.5		3.3		5.2		4.2		3		7.4		6.8		6.27								y = 1.0136x - 1.5775		y = 0.825x + 5.6635		y = -0.0477x + 5.027		y = 0.3313x + 1.8737		y = 0.5793x + 4.9409

				2		1		6.3		6.7		5.4		14.5		6.2		9.6		5.6		6.4						7.5875								R2 = 0.9985		R2 = 0.9243		R2 = 0.9289		R2 = 0.9785		R2 = 0.9877

						2		10.5		8.8		4.3		5.9		5		4.8		2.7		15.2		11		10.2		7.84

						3		8.8		12.8		12.5		8.3		8.3		8.4		4.5		4.2		2.5		1.5		7.18

				3		1		6.7		12.1		5.8		4.4		9.8		8.4		6.7		12.4		10.2		9.8		8.63

						2		10.6		11.6		7.1		6.6		8		12		9.8		10.2		4		10.3		9.02

						3		10.4		5.3		9.4		9.2		12.8		6.2		10.2		7		9.7				8.9111111111

				4		1		10.4		8.4		11.9		6.5		12.2		9.7		13.5		12.3		10.8				10.6333333333

						2		13.4		15.2		15.2		9.4		12.1		15.1		4.3		12		1.6		1.7		10

						3		12.6		13.2		7		13.7		11.5		7.1		12.4		7.4		15.1		3.4		10.34

				Número de Raizes

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		7		4		5		2		3		5		3		3		4		3		3.9

						2		4		6		3		2		3		6		2		4		4		3		3.7

						3		4		6		2		5		3		2		5		5		1		1		3.4

				2		1		3		3		3		3		4		4		4		5						3.625

						2		8		4		5		3		3		3		3		2		5		1		3.7

						3		6		3		2		5		3		2		1		4		4		6		3.6

				3		1		2		5		3		2		6		3		4		3		1		3		3.2

						2		3		5		1		1		2		4		6		3		4		4		3.3

						3		7		1		2		4		4		2		2		5		5				3.5555555556

				4		1		1		2		5		1		1		1		7		5		4				3

						2		4		5		4		5		4		5		1		5		1		1		3.5

						3		5		5		1		2		4		3		3		3		5		1		3.2

				Matéria Seca de Raiz (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						2.9155

						2																						3.0685

						3																						3.264

				2		1																						3.417

						2																						3.553

						3																						3.723

				3		1																						3.927

						2																						3.723

						3																						3.6465

				4		1																						4.2075

						2																						4.3095

						3																						4.131

				Matéria Seca de Parte Aérea (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						6.3

						2																						5.98

						3																						6.15

				2		1																						7.32

						2																						7.58

						3																						7.46

				3		1																						8.54

						2																						8.68

						3																						8.8

				4		1																						10.4

						2																						9.7

						3																						9.8





Butírico
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Acético

		

				Comprimento de Raiz (cm)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		0.5		0.4		1		0.6		1.8		0.5		0.6		0.5		0.4		0.6		0.69

						2		2.2		1		2.3		2.3		2.4		3		2.8		2.4		2.6		1.1		2.21

						3		1.1		1.3		1.5		1.2		2.1		2		3		1.3		1.6				1.6777777778

				2		1		1.9		1.6		1.5		2.6		2.2		3.3		2.5		1.6		1.8		1.6		2.06

						2		3.1		2.7		2.9		1.8		3.2		2.9		2.8		3		2.5				2.7666666667

						3		2.6		2		3.5		3.3		2.1		2.8		2.1		2.7		1		1.4		2.35

				3		1		2.4		2.2		2.3		2.5		2.3		2.6		2.7		1.4		2.5		3		2.39

						2		6.4		1		5.4		6.1		3.3		4.6		4.5		4.3		2.3				4.2111111111

						3		6.3		3.5		7.2		5.6		6.6		8.6		6.9		5.4		1.7		1.9		5.37

				4		1		4.6		6.1		2.5		7.7		5.9		6.8		7.3		6.8		3.5				5.6888888889

						2		1.5		1.7		2.2		1.2		3		1.8		1.1		1.1		1.3				1.6555555556

						3		3.2		2.9		5.2		0.8		5.7		2.4		1.1		0.5		1.3		0.4		2.35

				Comprimento de Parte Aérea (cm)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		7.6		4.7		11		8.3		12.7		8.8		10		3.7		5		3.5		7.53

						2		13.9		8.8		7.3		10.7		9.5		15.5		13.5		10.3		10.1		1.3		10.09

						3		10		7.3		4.2		5.3		15.2		14.5		12.4		7.6		2.7				8.8

				2		1		11.2		5.6		6.3		13.6		11.4		6.1		4.5		7.5		9		4.3		7.95

						2		10.7		9.6		10		8.7		12.6		16.5		8.6		15.2		2.9				10.5333333333

						3		9.4		2.7		6.5		8.2		7.3		9.1		9.2		5.6		2.6		0.6		6.12

				3		1		9.1		7.3		9.4		12.2		6.5		5.3		5.1		2.6		3.5		3.6		6.46

						2		6.1		3.4		6.5		4.2		3.5		4		1.5		4.7		1.5				3.9333333333

						3		9		3.7		6.6		6.7		5.8		15		17		5.6		5.7		2.8		7.79

				4		1		4.1		14.6		6.3		13.2		8.5		5.7		10.8		7.6		2.6				8.1555555556

						2		5		4.5		5.3		3.2		5.8		3		3.5		3.8		1.9				4

						3		11.3		6.5		12.5		4.1		6		4.2		2.9		2.9		1.9		0.8		5.31

				Número de Raizes

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		4		4		4		4		5		3		2		1		4		2		3.3

						2		6		8		5		6		7		7		5		5		6		1		5.6

						3		5		8		4		3		7		5		5		7		1				5

				2		1		6		4		4		5		6		3		2		5		5		5		4.5

						2		5		6		6		7		5		6		2		5		1				4.7777777778

						3		5		3		4		4		4		4		5		3		3		2		3.7

				3		1		4		3		4		3		3		4		2		1		1		2		2.7

						2		1		4		3		1		1		1		1		2		1				1.6666666667

						3		1		1		2		1		1		4		5		2		6		1		2.4

				4		1		1		6		4		4		1		1		1		1		1				2.2222222222

						2		3		7		3		1		4		4		1		8		1				3.5555555556

						3		3		6		4		4		5		1		3		3		1		1		3.1

				Matéria Seca de Raiz (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						0

						2																						0

						3																						0

				2		1																						0

						2																						0

						3																						0

				3		1																						0

						2																						0

						3																						0

				4		1																						0

						2																						0

						3																						0

				Matéria Seca de Parte Aérea (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						0

						2																						0

						3																						0

				2		1																						0

						2																						0

						3																						0

				3		1																						0

						2																						0

						3																						0

				4		1																						0

						2																						0

						3																						0





Propiônico

		

				Comprimento de Raiz (cm)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		0.8		0.5		3.3		1.6		0.5		0.7		4.2		2.1						1.7125

						2		1.1		0.5		1.4		0.6		0.3		1.7		1.2		0.4		1.4				0.9555555556

						3		1.7		1.2		1.2		0.9		0.7		1.1		0.6		1.3		1.3		1.4		1.14

				2		1		2.2		2.6		1.7		1.7		2.1		2		2.9		1.6		1.1				1.9888888889

						2		1.5		1.4		1.7		2.3		1.2		1.8		2		1.1		1.2		1.4		1.56

						3		2.6		2.6		0.4		2.1		1.4		2.9		0.5		1.4		0.8				1.6333333333

				3		1		2		4.4		4.4		5.2		5		3.9		3.2		2.7		2.2				3.6666666667

						2		3.9		1		3.2		2.4		2.6		2.8		2.3		5.2		2.9		2.6		2.89

						3		2.8		2.4		3.4		5.8		4.1		3.4		3.7		3.5		3.2				3.5888888889

				4		1		5.3		5.6		4.5		3.1		3.8		3.4		3.6		3.7		4		6.2		4.32

						2		2.3		4.2		3.2		5.5		2.2		6		6.3		1.7		2.2		5.2		3.88

						3		3.9		1.5		3.5		2.7		1.6		1.7		0.4		0.8						2.0125

				Comprimento de Parte Aérea (cm)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		10.1		4.4		7.3		11		8.3		6.3		10.7		6.6						8.0875

						2		7.4		5.6		8.4		5.1		2.1		2.5		2.2		2.3		1.6				4.1333333333

						3		11.6		8		11.8		13.3		4.6		5.1		6.4		9.8		10.4		8.5		8.95

				2		1		16.6		9.1		16.5		15.9		16.1		5.7		7.4		12.5		4				11.5333333333

						2		8.9		3		4.2		3		2.4		2.4		4.1		3.4		3.5		0.4		3.53

						3		7.4		4.4		3.7		2		8.9		6		3.4		3.8		2.8				4.7111111111

				3		1		13.4		8.8		4.3		5.8		5.5		6.2		12.7		6.7		4.2				7.5111111111

						2		13.8		3		3.6		4.2		9.4		4.9		1.7		5.3		4		2.6		5.25

						3		11.7		7.9		12		8.2		13.2		4		14.6		10.6		8.3				10.0555555556

				4		1		9		7		5.7		4.3		4.5		4.6		7.7		3.8		3.9		8.4		5.89

						2		5.8		13.2		4.6		7.1		5.7		14.7		8.6		7.9		3.7		5.4		7.67

						3		13		4.8		14.1		7.1		4.6		6		2.9		3.3						6.975

				Número de Raizes

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		6		2		1		3		3		2		3		2						2.75

						2		5		7		5		6		4		3		3		4		2				4.3333333333

						3		4		5		5		6		3		4		4		4		6		4		4.5

				2		1		8		6		7		7		5		6		3		7		3				5.7777777778

						2		5		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1.5

						3		5		3		3		2		3		5		3		3		1				3.1111111111

				3		1		5		4		1		2		4		3		5		3		2				3.2222222222

						2		4		1		1		5		4		5		1		1		1		1		2.4

						3		6		7		4		5		5		1		5		4		4				4.5555555556

				4		1		1		3		1		1		1		1		3		1		1		1		1.4

						2		1		5		1		1		3		4		1		6		1		1		2.4

						3		3		2		5		6		4		6		5		4						4.375

				Matéria Seca de Raiz (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						0

						2																						0

						3																						0

				2		1																						0

						2																						0

						3																						0

				3		1																						0

						2																						0

						3																						0

				4		1																						0

						2																						0

						3																						0

				Matéria Seca de Parte Aérea (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						0

						2																						0

						3																						0

				2		1																						0

						2																						0

						3																						0

				3		1																						0

						2																						0

						3																						0

				4		1																						0

						2																						0

						3																						0





Butírico

		

				Comprimento de Raiz (cm)																														Tratamento		Repetição		CR		CPA		NR		MSR		MSPA

																																		1		1		1.64		8.325		4.94		2.68226		6.93				3.666		5.499

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média						1		2		1.18		7.7		4.84		2.82302		6.578				3.478		5.217

				1		1		1		1.6		1.4		2.6		2.8		0.7		1.4		1		2.3		1.6		1.64						1		3		1.53		7.8375		4.92		3.00288		6.765				3.196		4.4744

						2		1.2		1.1		1.2		1.7		2		1.4		0.6		0.8		1.2		0.6		1.18						2		1		2.7375		9.105		4.78		3.14364		7.0272				3.4075		4.940875

						3		1.4		2.2		1		1.3		1.3		1.8		1		2.3		1.7		1.3		1.53						2		2		2.11		9.408		4.87		3.26876		7.2768				3.478		5.0431

				2		1		3		2.1		2.5		3		3.4		2.7		3.5		1.7						2.7375						2		3		2.53		8.616		4.8		3.42516		7.1616				3.384		4.9068

						2		1.4		2.7		2.6		1.3		1.8		2.3		1.6		1.4		3.2		2.8		2.11						3		1		3.11		9.9245		4.8		3.61284		7.686				3.008		4.512

						3		2.7		2		2.5		2.5		2.1		2.8		3.4		1.7		3.7		1.9		2.53						3		2		3.84		10.373		4.78		3.42516		7.812				3.102		4.653

				3		1		3.7		3.8		3.2		3.6		1.6		2.8		3.3		2.6		2		4.5		3.11						3		3		3.7444444444		10.2477777778		4.76		3.35478		7.92				3.3422222222		5.0133333333

						2		6.7		4.3		5.6		4.7		3.2		2.8		4.6		4.8		1		0.7		3.84						4		1		4.8		10.6333333333		4.76		3.8709		8.84				2.82		4.512

						3		4.4		3.7		4.2		4.6		4.5		3.7		2.4		5		1.2				3.7444444444						4		2		4.23		10		4.83		3.96474		8.245				3.29		5.264

				4		1		5.9		2.6		6		4.7		4.7		2.9		5.7		4.5		6.2				4.8						4		3		4.35		10.34		4.67		3.80052		8.33				3.008		4.8128

						2		3.9		4		4.5		3.1		5		5.1		3.8		4.6		4.9		3.4		4.23

						3		4.1		3.6		6.1		3.3		6.9		6.3		4		3.5		4.8		0.9		4.35

																																		ph		CR		CPA		NR		MSR		MSPA

				Comprimento de Parte Aérea (cm)																														3		1.45		7.9541666667		4.9		2.8360533333		6.7576666667

																																		4		2.4591666667		9.043		4.8166666667		3.2791866667		7.1552

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média						5		3.5648148148		10.1817592593		4.78		3.46426		7.806

				1		1		6.4		9.7		5.9		5.4		6.6		5.9		6.4		11.8		5.2		3.3		6.66						6		4.46		10.3244444444		4.7533333333		3.87872		8.4716666667

						2		9.6		7.1		10.4		4		8.7		11		3.1		2.7		3.2		1.8		6.16

						3		11.2		8.1		8		5.5		3.3		5.2		4.2		3		7.4		6.8		6.27								y = 1.0136x - 1.5775		y = 0.825x + 5.6635		y = -0.0477x + 5.027		y = 0.3313x + 1.8737		y = 0.5793x + 4.9409

				2		1		6.3		6.7		5.4		14.5		6.2		9.6		5.6		6.4						7.5875								R2 = 0.9985		R2 = 0.9243		R2 = 0.9289		R2 = 0.9785		R2 = 0.9877

						2		10.5		8.8		4.3		5.9		5		4.8		2.7		15.2		11		10.2		7.84

						3		8.8		12.8		12.5		8.3		8.3		8.4		4.5		4.2		2.5		1.5		7.18

				3		1		6.7		12.1		5.8		4.4		9.8		8.4		6.7		12.4		10.2		9.8		8.63

						2		10.6		11.6		7.1		6.6		8		12		9.8		10.2		4		10.3		9.02

						3		10.4		5.3		9.4		9.2		12.8		6.2		10.2		7		9.7				8.9111111111

				4		1		10.4		8.4		11.9		6.5		12.2		9.7		13.5		12.3		10.8				10.6333333333

						2		13.4		15.2		15.2		9.4		12.1		15.1		4.3		12		1.6		1.7		10

						3		12.6		13.2		7		13.7		11.5		7.1		12.4		7.4		15.1		3.4		10.34

				Número de Raizes

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1		7		4		5		2		3		5		3		3		4		3		3.9

						2		4		6		3		2		3		6		2		4		4		3		3.7

						3		4		6		2		5		3		2		5		5		1		1		3.4

				2		1		3		3		3		3		4		4		4		5						3.625

						2		8		4		5		3		3		3		3		2		5		1		3.7

						3		6		3		2		5		3		2		1		4		4		6		3.6

				3		1		2		5		3		2		6		3		4		3		1		3		3.2

						2		3		5		1		1		2		4		6		3		4		4		3.3

						3		7		1		2		4		4		2		2		5		5				3.5555555556

				4		1		1		2		5		1		1		1		7		5		4				3

						2		4		5		4		5		4		5		1		5		1		1		3.5

						3		5		5		1		2		4		3		3		3		5		1		3.2

				Matéria Seca de Raiz (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						2.9155

						2																						3.0685

						3																						3.264

				2		1																						3.417

						2																						3.553

						3																						3.723

				3		1																						3.927

						2																						3.723

						3																						3.6465

				4		1																						4.2075

						2																						4.3095

						3																						4.131

				Matéria Seca de Parte Aérea (mg/planta)

				Tratamento		Repetição		Valores																				Média

				1		1																						6.3

						2																						5.98

						3																						6.15

				2		1																						7.32

						2																						7.58

						3																						7.46

				3		1																						8.54

						2																						8.68

						3																						8.8

				4		1																						10.4

						2																						9.7

						3																						9.8





Butírico

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0
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Figura 1. Regressões e coeficientes de determinação (R2) das variáveis comprimento de raiz (CR) e parte aérea (CPA), número de raízes (NR) e matéria seca de raiz (MSR) e de parte aérea (MSPA)  em função dos quatro níveis de pH utilizados. CGF/FAEM-UFPel, 2003.

Os resultados evidenciam que o efeito fitotóxico do ácido butírico é dependente do pH da solução, e que as raízes em contato direto com o elemento tóxico são mais afetadas. O aumento da capacidade de lipossolubilização em função do acréscimo da forma não dissociada do ácido em pH’s inferiores também causa pequenas variações em outras variáveis devido ao efeito indireto. A diminuição do comprimento do sistema radicular, implica em reduções nos caracteres relativos a parte aérea, pois a plântula fica incapacitada de fornecer os nutrientes responsáveis para o perfeito desenvolvimento dos outros órgãos da planta.


4. CONCLUSÕES

O pH da solução nutritiva contendo tratamento com ácido butírico interfere significativamente quanto ao efeito fitotóxico sob as plântulas em desenvolvimento. Quanto menor for o nível de pH da solução nutritiva maior o efeito fitotóxico expresso pelo ácido. A variável comprimento de raiz (CR) foi a que apresentou maior redução com a diminuição dos níveis de pH. O pH da solução não afetou significativamente o número de raízes das plântulas.
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