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Resumo 

A clorose por insuficiência de Fe é um problema nutricional grave que afeta o 

crescimento de várias culturas no mundo, principalmente em solos alcalinos, uma vez 

que sob condições de pH elevado a biodisponibilidade do Fe é severamente afetada. 

Esta insuficiência nutricional é caracterizada por uma diminuição significativa no 

conteúdo de clorofila foliar e no rendimento e qualidade de várias culturas, e a 

aplicação de quelatos de Fe sintéticos é uma das medidas mais comuns para corrigir a 

clorose férrica. No presente trabalho, testou-se a capacidade do composto [Fe(mpp)3], 

um complexo de Fe (III), derivado de uma classe de ligandos usados em aplicações 

biomédicas, na correção da clorose por insuficiência de Fe em plantas de soja 

(Glycine max) cultivadas em solo alcalino, e comparou-se a sua eficácia com o quelato  

comercial mais utilizado, bis(2-hidroxifenilacetato) etilenodiamina ferrato de sódio 

(FeEDDHA). Primeiramente, os compostos de Fe foram aplicados às sementes, antes 

da germinação, por imersão em solução de 5,5 mM de cada composto de Fe ou água. 

Conjugou-se também a técnica de imersão com outros métodos de aplicação: 1) 

pulverização foliar (aos estados fonológicos V3 e V4); 2) irrigação (aos estados 

fenológicos V3 e V4) e 3) irrigação contínua (da plantação até V5) com uma solução 

de 5,5 mM de cada composto de Fe ou água (controlo). Avaliou-se o número de dias 

após a sementeira, o teor relativo de clorofilas (SPAD), o peso seco (total, raízes, 

parte aérea e sementes) e a acumulação de minerais.  

A técnica de imersão com o novo quelante, quando aplicada sozinha, não foi 

eficaz na redução do número de dias necessários para atingir os estados fenológicos 

(V1 a V5) em comparação com as plantas controlo (água) e com as FeEDDHA, e não 

promoveu aumento do teor relativo de clorofilas (SPAD) ou de produtividade (peso 

seco de sementes por planta). No que respeita os outros métodos de aplicação 

testados, as plantas tratadas pelo método de aplicação foliar com [Fe(mpp)3] 

apresentaram, em geral, resultados mais eficazes no controlo do desenvolvimento da 

clorose. Nomeadamente, registou-se um: i) aumento de 29% no teor relativo de 

clorofilas em V5 em relação às plantas tratadas com FeEDDHA e de 33% 

comparativamente com as plantas controlo (P<0.05); ii) aumento de 58% na 

concentração de Fe dos trifoliados em relação ao FeEDDHA (P<0.05) e iii) aumento 

de 44% na produtividade das plantas tratadas com [Fe(mpp)3] relativamente às plantas 

tratadas com o FeEDDHA (P < 0.05).  

Neste trabalho, o composto [Fe(mpp)3] foi testado pela primeira vez em 

condições de solo alcalino e demonstrou um grande potencial, quando aplicado por via 

foliar, na correção da clorose por insuficiência de Fe em contexto agronómico.  

Palavras-chave: clorose férrica, quelantes de Fe(III), soja, solo alcalino  
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Abstract  

Iron deficiency chlorosis is a serious nutritional problem that affects the growth 

of several cultures in the world, mainly in alkaline soils, since under high pH conditions 

the bioavailability of Fe is severely affected. This nutritional deficiency is characterized 

by a significant decrease in leaf chlorophyll content and yield and quality of several 

crops, and the application of synthetic Fe chelates is one of the most common used 

strategies to correct iron chlorosis. In the present work, the capacity of [Fe(mpp)3], a 

Fe(III) complex derived from a class of ligands used in biomedical applications, in the 

correction of Fe deficiency chlorosis in soybean plants (Glycine max) cultivated in 

alkaline soil and its efficacy was compared with the most commonly used commercial 

chelate, sodium ferric ethylenediamine bis(2-hydroxyphenylacetate) (FeEDDHA). First, 

the Fe compounds were applied to the seeds prior to germination by immersion in 5.5 

mM solution of each Fe compounds or water. The technique of immersion was also 

conjugated with other methods of application: 1) foliar spraying (to the phonological 

states V3 and V4); 2) irrigation (to phenological states V3 and V4) and 3) continuous 

irrigation (from planting to V5) with a solution of 5.5 mM of each Fe compound or water 

(control). The number of days after sowing, relative chlorophyll content (SPAD), dry 

weight, mineral accumulation and yield were measured. 

The immersion technique with the new chelate, when applied alone, was not 

effective in reducing the number of days required to reach the phenological stages (V1 

to V5) in comparison to the control (water) and FeEDDHA plants and did not increase 

the relative content of chlorophyll (SPAD) or yield (dry weight of seeds per plant). 

Within the other application methods tested, plants treated by the [Fe(mpp)3] foliar 

application method showed, in general, more effective results in controlling the 

development of chlorosis. In particular, we observed: (i) a 29% increase in the relative 

chlorophyll content in V5 in relation to FeEDDHA treated plants and 33% in comparison 

to control plants (P <0.05); ii) a 58% increase in Fe concentration of the trifoliate in 

relation to FeEDDHA (P <0.05) and iii) a 44% increase in the productivity (mean 

number of seeds per pod) of [Fe(mpp)3] treated plants compared to FeEDDHA (P 

<0.05). 

In this work, the compound [Fe(mpp)3] was tested under alkaline soil conditions 

for the first time and demonstrated a great potential, when applied by foliar route, in the 

correction of chlorosis by Fe deficiency in agronomic context. 

Keyords: iron chlorosis, Fe (III) chelators, soybean, alkaline soil
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1. Introdução 

1.1 Introdução Geral 

O ferro (Fe) é um micronutriente essencial para as plantas, na medida em que quando 

não se encontra disponível para colmatar as necessidades nutricionais das mesmas 

este pode limitar severamente as produções agrícolas (Álvarez-Fernández et al., 2003; 

2006). 

Apesar de ser muito abundante no solo, o ferro encontra-se maioritariamente 

distribuído na sua forma oxidada (Fe3+) e as plantas dicotiledóneas, como o caso da 

soja, não o conseguem absorver, uma vez que estas apenas têm capacidade de o 

absorver na forma Fe2+ (Chaney et al., 1972; Wang e Peverly, 1999). Deste modo, o 

processo de absorção do Fe nas dicotiledóneas inicia‐se pela redução de Fe3+ a Fe2+, 

através da ação de uma enzima denominada redutase férrica. Esta enzima tem a sua 

atividade máxima em meio ácido (pH próximo de 5.0), sendo inibida em condições 

alcalinas (Abadía et al., 2011). 

Quando a absorção ou os processos fisiológicos em que a redutase participa 

se encontram reduzidos ou inativos, as plantas apresentam sintomas de insuficiência 

nutritiva em ferro, e acabam por desenvolver amarelecimento entre-nervuras das 

folhas trifoliadas mais jovens, redução da área foliar e do peso seco da parte aérea e 

raiz (Roriz et al., 2014), levando a um reduzido rendimento de colheita e perdas 

económicas graves. 

O termo clorose férrica é aplicado à manifestação dos sintomas típicos de 

insuficiência de Fe (Pestana et al., 2004a) e esta condição é induzida por fatores 

desfavoráveis à mobilização, absorção, transporte e metabolismo do mesmo, podendo 

dever-se à conjugação de um ou vários fatores, tanto ao nível da planta como do solo. 

Também influenciam outros fatores, tais como: a temperatura do solo (Wei et al., 1994; 

Welkie, 1995); o potencial redox do solo (McCray e Matocha, 1992); a permeabilidade 

e/ou compactação do solo (Loeppert, 1986); a atividade microbiana (Masalha et al., 

2000); a competição nutritiva (Wallace et al., 1992); e a água de rega com elevados 

teores de ião bicarbonato (Loeppert et al., 1988; Mengel et al., 1984). 

As leguminosas são muito suscetíveis à insuficiência de micronutrientes como 

o Fe quando crescidas em solos calcários (Chaney,1985), sendo assim espécies 

adequadas para o estudo da eficiência da aplicação de diferentes tipos de produtos no 

tratamento da clorose. A soja (Glycine max L.) é uma leguminosa com grande valor 

para a agricultura e para a economia, uma vez que é produzida mundialmente e é 

fonte de proteína de qualidade nutricional (Silva et al., 2006). Trata-se também de uma 
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espécie modelo que tem servido de base para vários estudos nesta área (Walter et al., 

2010; Roriz et al., 2014; Santos et al., 2015; Levi et al., 2016; Santos et al., 2016). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito, como potencial fertilizante, de 

um quelato sintético de Fe [Fe(mpp)3]  e a otimização do método de aplicação do 

mesmo em plantas de soja. Para tal, foram analisados parâmetros essenciais para o 

desenvolvimento e crescimento da planta, nomeadamente, a nível morfo-fisiológico 

(peso seco da raiz e da parte aérea e conteúdo relativo de clorofila), nutricional e de 

produtividade (peso seco de sementes por planta). 

 

1.2 Revisão Bibliográfica 

1.2.1 A importância de leguminosas de grão na agricultura 

moderna 

As leguminosas (ou Fabaceae) pertencem à ordem das Fabales, podem ser divididas 

em leguminosas de grão e leguminosas oleaginosas. A Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) define leguminosas de grão como 

leguminosas anuais, que produzem de um a 12 grãos ou sementes de tamanho, forma 

e cor variável dentro de uma vagem, e incluem os feijões (Phaseolus vulgaris), ervilhas 

(Psium sativum), lentilhas (Lens culinaris) e tremoços (Lupinus albus) (entre outros), 

mas excluem soja e amendoim, uma vez que estas contêm na sua composição maior 

quantidade de lípidos (47%), sendo consideradas principalmente como culturas 

oleaginosas (Duranti, 2006). Devido ao seu papel na segurança alimentar global e na 

saúde ambiental, o ano de 2016 foi declarado pelas Nações Unidas como o Ano 

Internacional das leguminosas de grão, a fim de implementar um plano de ação para 

aumentar a consciencialização sobre a importância das leguminosas na saúde 

humana, na comunidade e incentivar o aumento da sua produção (FAO, 2016a). 

No que diz respeito à nutrição humana, as leguminosas possuem níveis altos 

de proteína, bem como aminoácidos essenciais, hidratos de carbono, vitaminas e 

minerais, e constituem uma parte importante da alimentação tradicional de muitas 

regiões do mundo (Messina, 1999). O consumo destas culturas contribui para uma 

dieta mais saudável e diminui as doenças nutricionais, o risco de obesidade, bem 

como as doenças cardiovasculares ou o risco de diabetes tipo II (Rochfort e Panozzo, 

2007). As leguminosas fornecem também cerca de um terço do óleo vegetal 

processado para consumo humano (Graham e Vance, 2003). 

Além disso, a produção de leguminosas contribui para a segurança alimentar, 

uma vez que, nos países em desenvolvimento, é uma das principais fontes de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
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rendimento para os pequenos agricultores. Dada a crescente preocupação, com as 

alterações climáticas, é importante notar que as leguminosas também contribuem para 

reduzir a necessidade de fertilizantes sintéticos de azoto, uma vez que juntamente 

com as rizobactérias conseguem fazer associações e fixam o azoto atmosférico para o 

solo (Herrige et al., 2008). Devem também ser usadas em sistemas de cultivo, 

aumentando a diversificação de culturas e a biodiversidade e os retornos económicos, 

como demonstrado pelos estudos de caso bem-sucedidos com trevo (Trifolium L.) e 

luzerna (Medicago sativa) (Reckling et al., 2016). 

De acordo com os últimos dados da FAO, o feijão (Phaseolus vulgaris)  tem a 

maior quota mundial de produção entre as leguminosas de grão, com uma quota de 

32,7% (FAO, 2016b). Em Portugal, de um consumo de 4 kg/capita de leguminosas, 3,1 

kg/capita correspondeu ao feijão (INE, 2016). A nível das oleaginosas, a soja (Glycine 

max) é das culturas mais produzidas mundialmente, e possui um alto valor de 

mercado pelo seu conteúdo elevado de lípidos, proteínas, isoflavonas e saponinas 

(Carrera et al., 2014). Em 2016 os Estados Unidos da América (EUA) dedicaram um 

total de 33,48 milhões de hectares à produção de soja, correspondendo a cerca de 

107 milhões de toneladas de produto, e a  34% da produção mundial (314 milhões de 

toneladas) (United States Department of Agriculture, 2017). O Brasil é o segundo 

maior produtor de soja e os demais países com relevância para este mercado são a 

Argentina, China, Índia, Paraguai e Canadá (Foyer et al., 2016). Na europa têm sido 

promovidas várias discussões, a nível de instâncias governamentais, no sentido de 

reduzir a importação de soja e conseguir uma maior autonomia em termos de 

produção de proteína vegetal (Crops, 2018). 

Em comparação com outras leguminosas, tais como o feijão, o grão de bico ou 

a lentilha, a soja tem níveis mais elevados de proteína (38%), gordura (47%), cálcio 

(138 mg) e ferro (4,42 mg) e em conjunto com o seu elevado teor de isoflavonas, o seu 

consumo tem sido associado a uma diminuição do risco para o desenvolvimento de 

certas formas de cancro, da osteoporose e de doença cardíaca (Messina, 1999). O 

valor da soja na indústria alimentar tem vindo a aumentar, devido à variedade de 

produtos que dela derivam, muitos deles associados a alimentos de soja orientais, 

como tofu, molho de soja, miso, tempeh e natto, mas também outros subprodutos já 

amplamente incluídos na dieta ocidental como bebida de soja, rebentos de soja ou 

farinha. Além de sua importância na nutrição humana, a soja tem também grande 

impacto na alimentação animal, uma vez que é amplamente incorporada nas rações 

para ruminantes. 
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Trata-se de uma cultura anual, possuindo diferentes variedades que podem ser 

classificadas consoante o tipo de crescimento: indeterminado ou determinado. 

Crescimento indeterminado é caracterizado pela continuação do crescimento 

vegetativo após o início da floração enquanto que o determinado se caracteriza por o 

crescimento vegetativo parar a partir do início da floração (Hanway e Thompson, 

1967).  

 
Tabela 1: Estado vegetativo e reprodutivo da planta de soja. Adaptado de Endres e Kandel (2015) 

Estado Vegetativo Estado Reprodutivo 

VE – Emergência R1 – Inicio da floração 

VC – Cotilédones abertos R2 – Floração completa 

V1 – Primeiro trifoliado expandido R3 – Inicio da formação da vagem 

V2 – Segundo trifoliado expandido R4 – Formação completa da vagem 

V3 – Terceiro trifoliado expandido R5 – Inicio do enchimento do grão 

V(n) – “n” trifoliado expandido R6 – Enchimento completo do grão  

V6 – Sexto trifoliado expandido R7 – Inicio da maturação 

 R8 – Maturação completa  

 

Os estados vegetativos e reprodutivos característicos da soja podem ser 

divididos tal como apresentado na Tabela 1 (Endres e Kandel, 2015) e ilustrados na 

Figura 1 (Univerity of Illinois, 1999). 

Apesar das vantagens gerais da produção de leguminosas, quando estas são 

cultivadas sob condições alcalinas, elas desenvolvem uma condição chamada clorose 

por insuficiência de Fe (Vasconcelos e Grusak, 2006) causada pela indisponibilidade 

Figura 1: Estado vegetativo e reprodutivo da planta de soja (Adaptado de University of Illinois, 1999). 
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de ferro nos solos. Essa condição afeta profundamente o valor económico e social das 

leguminosas. 

. 

1.2.2 Problemática dos solos alcalinos e a clorose férrica 

O Fe é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre, sendo os três primeiros: 

oxigénio (O), o silício (Si) e o alumínio (Al). No entanto, este elemento tem baixa 

solubilidade, especialmente em solos calcários, que representam um terço de terras 

aráveis mundiais (Figura 2). 

 

 
Em Portugal, a distribuição dos solos calcários limita-se principalmente a 

áreas na metade sul do país (Figura 3).  

                                           

      

 

Ácido Neutro Alcalino 

pH solo 

Figura 2: Distribuição mundial do solo, de acordo com o pH (Adaptado de IGBP-DIS global Solos conjunto de dados, 
1998). 

pH do solo 

Ácidos 

Alcalinos 

Neutro 

Figura 3: A distribuição dos solos de acordo com o pH em Portugal (Adaptado de Ferreira, 2000). 
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Nestas regiões, grandes áreas são atribuídas para a produção de plantas 

leguminosas, principalmente feijão (3206 ha) e grão-de-bico (1987 ha) (INE, 2017), 

que são culturas altamente sensíveis a condições alcalinas, em relação à soja, não 

existem dados relativos à sua produção, visto que não é uma cultura produzida em 

Portugal, mas a união europeia tem vindo a desenvolver iniciativas para a redução da 

importação de soja estrangeira, e promover uma maior autonomia europeia na cultura 

das proteínas de origem vegetal, entre as quais a soja, (Crops, 2018) e a sua 

produção tem vindo a aumentar ao longos dos anos (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Variação na produção de feijão e grão-de-bico e soja em Portugal e na Europa em 2014, 2015 e 2016. 
Adaptado de FAOSTAT  

 Culturas 
Produção (t) 

2014 2015 2016 

Portugal 
Feijão 1802 1811 1720 

Grão-de-bico 531 1392 1325 

Europa 

Soja 8773176 9513883 10488759 

Feijão 765011 1047384 1062378 

Grão-de-Bico 178467 175998 393172 

 

Nestas condições, e dada a baixa solubilidade do Fe acima referida, os 

mecanismos de absorção são particularmente comprometidos devido à incapacidade 

das plantas para absorverem o elemento a partir da rizosfera, porque estes 

mecanismos precisam de um meio ácido para que a enzima da redutase férrica seja 

ativada, e possa assim, reduzir Fe3+ a Fe2+ e os transportadores específicos consigam 

transferir o Fe da membrana para o interior das células (Robinson et al., 1999; Hell e 

Stephan, 2003; Briat et al., 2015). A clorose por insuficiência de Fe é uma das 

principais consequências da privação deste elemento nas plantas, e leva à diminuição 

do teor relativo de clorofilas diminuindo a fotossíntese e acumulação de espécies 

reativas de oxigénio, resultando numa visível clorose entre-nervuras da folha. Se 

deixada sem tratamento, a clorose férrica leva a um crescimento da planta atrofiado 

com redução drástica no rendimento, nomeadamente, redução no número de 

sementes por planta, o que obviamente impacta economicamente a atividade dos 

agricultores (Briat et al., 2015; Levi et al., 2016). 

A clorose férrica também é agravada pelo teor de água do solo: quando os 

solos são irrigados excessivamente, a concentração de bicarbonato (HCO3
-) na 

rizosfera aumenta, levando a um aumento do pH e interferindo com os mecanismos de 
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defesa das plantas contra a indisponibilidade de Fe (Fleming et al., 1984; Chaney. et 

al., 1992; Zhang et al., 2016). Para prevenir ou tratar a clorose férrica, os agricultores 

têm de utilizar estratégias diferentes que geralmente são dispendiosas e nem sempre 

são eficazes. 

 

1.2.2.2 Importância do ferro para as plantas 

O Fe é um dos nutrientes mais importantes entre os metais de transição e é 

considerado um micronutriente essencial para o ótimo crescimento e desenvolvimento 

das plantas (Broadley et al., 2012) porque tem um papel importante como componente 

de diversos tipos de enzimas, envolvidas na fixação de azoto (N) e na respiração 

(Evens e Sorger, 1966), na síntese da clorofila (Taiz e Zeiger, 2004) e em reações de 

redução-oxidação.  

O Fe é transportado pelos vasos do xilema, das raízes até aos órgãos aéreos 

das plantas, na forma de um composto de coordenação, citrato férrico (Tiffin, 1966). 

Este é depois remobilizado através do floema para as folhas mais jovens, flores e 

grãos (Kochian, 1991; Zhang et al., 1995; Garnett e Graham, 2005). Este elemento é 

constituinte de vários componentes presentes na estrutura celular das plantas, como 

os citocromos e as ferrodoxinas, intervindo também na síntese de ADN e da clorofila, 

nos processos de fotossíntese e respiração, na fixação de N, na produção de 

hormonas e é ainda constituinte de várias enzimas (Li et al., 2006; Briat et al., 2015).  

Quando as plantas são crescidas em meio controlado, ou seja, nas condições 

ideias para o desenvolvimento da cultura, cerca de 80% do conteúdo em Fe está 

alocado nos cloroplastos das folhas mais jovens, independentemente dos níveis de Fe 

à disposição da planta (Marschner, 2011). Por norma, a carência em Fe tem um menor 

efeito sobre o crescimento das folhas, no número de células por área ou no número de 

cloroplastos por célula do que no tamanho dos cloroplastos e no conteúdo proteico por 

cloroplasto. A existência de uma insuficiência em Fe pode gerar uma diminuição da 

concentração de vários pigmentos nas folhas, como é o caso das clorofilas e 

carotenoides, pondo em causa toda a funcionalidade do complexo fotossintético. Dada 

esta relação, e associado ao fato da baixa mobilidade deste elemento nutritivo na 

planta, os primeiros sintomas de insuficiência aparecem nas folhas mais jovens, 

através de cloroses internervurais e as folhas mais velhas mantêm tonalidades verdes. 

Em casos mais graves, a insuficiência em Fe pode levar à proliferação da região 

clorótica, aparecimento de zonas necróticas, diminuição do crescimento da planta e, 

por último, a morte da mesma (Li et al., 2006; Meggio et al., 2010; Marschner, 2011; 

Basayigit et al., 2015). 
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1.2.3 Adaptação das plantas à falta de ferro 

Historicamente, em relação à capacidade de absorção de ferro, as plantas foram 

divididas em dois grupos: plantas de estratégia I para absorção na forma de Fe2+ e 

plantas de estratégia II para absorção na forma de Fe3+ (Brown, 1978). Recentemente, 

alguns estudos têm sugerido que possa haver uma sobreposição entre as duas 

estratégias, dependendo da espécie de cultura e condições ambientais 

(Ricachenevsky e Sperotto, 2014; Pereira et al., 2014).  

A estratégia I, também designada por “Estratégia de Redução”, é utilizada por 

todas as plantas dicotiledóneas (como a soja) e monocotiledóneas não-gramíneas, 

que induzem a secreção de protões (H+) para a rizosfera, acidificando o meio, e 

aumentando a atividade da enzima redutase férrica, de forma a aumentar a 

solubilidade do Fe3+, permitindo assim a sua redução e posterior absorção (Colangelo 

e Guerinot, 2004). 

As plantas gramíneas, como cevada, arroz e milho utilizam a estratégia II 

(“Estratégia de Quelatação”) para a absorção de ferro, através da libertação de 

fitosideróferos que se ligam ao Fe3+ e ajudam na sua internalização nas células. Na 

forma deste complexo, o Fe é absorvido através de um mecanismo de transporte 

específico, sendo que, simultaneamente, o fitosiderófero torna a ser libertado na 

rizosfera, permanecendo disponível para tornar a complexar mais Fe. A produção de 

fitosideróferos aumenta, gradualmente, com a carência de Fe (Marschner e Römheld, 

1995; Wang e Peverly, 1999). 

 

1.2.4 Estratégias para reduzir o problema 

O principal agente causal da clorose por insuficiência de Fe é a sua baixa 

biodisponibilidade nos solos. Deste modo, a redução do pH do solo é uma estratégia 

possível, mas, além de ser muito cara, não pode ser realizada de forma eficaz uma 

vez que os solos calcários são fortemente tamponados (Morgan, 2012). Assim, a 

fertilização é a abordagem agronómica mais difundida para a gestão deste problema. 

Os fertilizantes de Fe são agrupados principalmente em três categorias 

distintas, nomeadamente: 1) complexos de ferro naturais; 2) compostos inorgânicos de 

ferro; e 3) quelatos de ferro sintéticos. 

Os complexos de Fe naturais consistem em materiais orgânicos que 

naturalmente contêm quantidades suficientes de ferro para agir como uma fonte deste 

mineral para as plantas (Shenker e Chen, 2005). Pode ser turfa, carvão, lenhite, 

estrume, substâncias húmicas e sub-produtos de resíduos de processamento de 

madeira. Estes compostos orgânicos devem ser aplicados em quantidades elevadas, o 
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que não é prático e têm mais custos económicos associados (Shenker e Chen, 2005). 

Uma vez que este tipo de composto apresenta uma baixa estabilidade no solo, estes 

são mais eficazes quando aplicados nas folhas (Carrasco et al., 2012). Novos 

compostos orgânicos foram testados, como um quelato de ferro hetero-ligante natural 

(Fe(III)-NHL), cuja aplicação por irrigação, embora dependesse da presença inicial de 

uma fração sintética de Fe, foi tão eficaz quanto a de 100% de quelato sintético na 

acumulação total de Fe na folha (Fuentes et al., 2012). 

Entre os compostos de ferro inorgânicos encontram-se os sais de Fe e os 

óxidos de ferro. Se, por um lado, estes compostos têm baixo custo e são facilmente 

aplicáveis ao solo, eles reagem com carbonato de cálcio para formar óxidos de ferro, e 

a sua elevada insolubilidade impede este tipo de composto de ser utilizado como fonte 

de ferro para a planta através do solo, sendo geralmente aplicada através de 

adubação foliar com melhores resultados (Wei et al., 2012). No entanto, a aplicação 

foliar pode ter resultados pouco eficazes, devido às baixas taxas de penetração de Fe 

nas folhas e mobilidade limitada desta forma de Fe dentro da planta (Shenker e Chen, 

2005). No entanto, quelatos de ferro sintéticos são considerados os fertilizantes de 

solo mais eficazes, mesmo em condições de pH elevado (Lucena, 2006; Abadía et al., 

2011; Briat et al., 2015). 

Existem três métodos principais de aplicação de complexos de ferro (assim 

como de outros micronutrientes) em culturas: (1) tratamento de sementes, (2) 

aplicação no solo e (3) pulverizações foliares (Johnson et al., 2005). Cada método 

pode afetar o crescimento da planta de forma diferente.  

Dentro dos tipos de tratamentos de sementes encontra-se a técnica de imersão 

de sementes numa solução com a presença de micronutrientes. Esta foi referida como 

uma boa estratégia para o controlo de insuficiência de micronutrientes (Harris et al., 

1999) e tem sido utilizada para aumentar a velocidade de germinação (Deering e 

Young 2006), reduzir o tempo entre a época de sementeira e a emergência, melhorar 

o vigor (Harris, 1996) e estabelecimento de plântulas (Arif et al., 2005) e no aumento 

de produtividade (Yilmaz et al., 1998). Segundo Rerkasem (1990), o uso da técnica de 

imersão de sementes em soluções enriquecidas com nutrientes traz benefícios para a 

agricultura, uma vez que ajuda também a uniformizar a produção. 

Relativamente ao tratamento/fertilização de plantas por aplicação no solo ou 

via foliar dos compostos, muitas vezes este fator varia consoante o tipo de produto a 

aplicar, nomeadamente, a sua solubilidade, mobilidade dentro da planta e outros 

fatores que influenciam a sua eficácia (Walter et al., 2010; Fuentes et al., 2018). 
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1.2.4.1 Fertilizantes sintéticos 

Sob o ponto de vista químico, existem ligandos de diferente denticidade: (a) 

monodentados; (b) bidentados; (c) hexadentados. Esta designação refere-se ao 

número de átomos pelos quais o ligando se liga ao ião de metal. Ligandos de maior 

denticidade originam em geral compostos mais estáveis Os ligandos mais utilizados a 

nível agronómico, como o ácido etilenodiamino tetra-acético (H4EDTA), o ácido D,L 

aspártico, N-(1,2 dicarboxietil) tetra sódico (H4IDHA) e o ácido etileno diamina-N,N'-bis 

(2-hidroxifenil) acético (EDDHA), são exemplos de ligandos polidentados, que se ligam 

a vários pontos do ião metálico, possuindo ligações mais fortes (Matsuzaki, 2013). 

Os fertilizantes sintéticos, compostos ou quelatos de ferro, têm como principal 

vantagem serem capazes de manter os iões numa forma solúvel em ambientes onde o 

elemento possivelmente poderia precipitar. A eficácia desses fertilizantes depende não 

só do tipo de ligando, como também do pH e da capacidade da planta absorver o 

nutriente do agente quelante (Lucena et al., 1992). Os fertilizantes sintéticos são 

utilizados na agricultura para aumentar a disponibilidade de nutrientes no solo e sua 

absorção por parte das plantas (Álvarez-Fernandez et al., 2005) e novas moléculas 

têm sido estudadas, com o objetivo de melhorar a eficácia destes fertilizantes (Levi et 

al., 2016). 

Muitos estudos têm mencionado que a capacidade dos fertilizantes sintéticos 

em fornecer nutrientes às plantas depende das capacidades dos ligandos manterem 

os nutrientes na forma solúvel, e da capacidade de as plantas assimilarem os 

nutrientes (García-Mina et al., 2003). Existem muitos quelantes que envolvem 

nutrientes metálicos (Cu, Zn, Mn e Fe), sendo o EDTA o ligando mais conhecido e 

utilizado devido à sua boa solubilidade e capacidade de complexar os iões de metal 

(Norvel,1991; Lopes-Rayo et al., 2012).  

Em meios alcalinos (pH superior a 7), o composto que atualmente apresenta 

melhores resultados no controlo da insuficiência de ferro quando aplicado diretamente 

no solo ou em fertirrigação é o EDDHA (Chaney e Bell, 1987; Martens e Westermann, 

1991). Este é um dos ligandos mais utilizados na agricultura (Hernandéz-Apaolaza e 

Lucena, 2001), dado que aplicações de sulfato de ferro (FeSO4) e FeEDTA não são 

eficientes na correção da insuficiência de ferro e apresentam baixa solubilidade, 

quando o meio é alcalino (Martens e Westermann, 1991; Natt, 1992). 

No sentido de encontrar compostos mais eficazes na correção da clorose 

férrica, um estudo de 2016 testou a aplicação em plantas em hidroponia de um 

complexo de ferro , o tris(2-metil-3-hidroxi-4-piridinona ([Fe(mpp)3]), derivado de um 

quelante usualmente utilizado em contexto médico (Santos et al., 2016). Estes 
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Figura 4: Estruturas dos complexos de Fe utilizados neste trabalho. 

FeEDDHA [Fe(mpp)3] 

ligandos da família 3,4-HPO não são tóxicos (Galanello, 2007), são bidentados e 

versáteis sinteticamente, o que permite a síntese de uma variedade de quelantes de 

ião de metal com propriedades físico-químicas variadas (Silva et al., 2010). Têm 

propriedades estruturais interessantes, em particular, pela sua forte afinidade para 

iões de metais M3+ e M2+, formando uma grande variedade de complexos (Burgess e 

Rangel, 2008). Os resultados demonstraram que, com a aplicação deste composto, as 

plantas adquiriram uma maior capacidade para absorver e transportar o ferro das 

raízes até à parte aérea, no entanto, por forma a confirmar o efeito promissor 

verificado, mais estudos são necessários, principalmente a nível de aplicação em 

plantas de solo. 

 

 

 

 

 

2. Material e Métodos  

2.1 Complexos de ferro (III) 

Neste estudo foram utilizados dois complexos de ferro: o quelato de Fe controlo, 

comercialmente utilizado em agricultura, FeEDDHA (Phyto Technology Laboratories); 

e um novo quelato de ferro [Fe(mpp)3], gentilmente cedido pela Professora Doutora 

Maria Conceição Rangel (REQUIMTE, ICBAS, Universidade do Porto). 

 

2.2 Material vegetal, condições de crescimento e tratamentos 

2.2.1 Preparação e manutenção do solo 

Foi utilizado solo artificial padronizado OCDE (OCDE,1984), constituído por 10% turfa, 

20% argila expandida e 70% de areia (V/V). Foi adicionado óxido de cálcio (CaO) ao 

solo para o alcalinizar (pH=8), numa proporção de 1g de cal viva para 1kg de solo.  

Durante o ensaio, o pH foi monitorizado e as plantas foram regadas três vezes por 

semana com uma solução nutritiva alcalina, constituída por: 1,2 mM KNO3; 0,8 mM 
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Ca(NO3)2; 0,3 mM MgSO4.7H2O; 0,2 mM NH4H2PO4; 25 µM CaCl2; 25 µM H3BO3; 0,5 

µM MnSO4; 2 µM ZnSO4.H2O; 0,5 µM CuSO4.H2O; 0,5 µM MoO3; 0,1 µM NiSO4; 0,1gL-

1 cal viva (CaO); 0,06 g NaHCO3, como descrito por López-Rayo et al. (2015). 

 

2.2.2 Condições de crescimento  

Os vasos (volume 2L), cada um com duas plantas foram colocados numa câmara 

climática (Aralab fitoclima 10000EHF) com fotoperíodo de 16h dia e 8h noite, e uma 

intensidade luminosa de 325 µmol s-1m-2 ao nível da planta, fornecida por uma mistura 

de lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes. As temperaturas foram 

ajustadas para 25°C durante o período de luz e 20°C durante o período de escuro, 

enquanto que a humidade relativa foi mantida a 75% durante todo o dia e noite. 

 

2.2.3 Tratamentos 

Para a realização deste estudo foram estudados diferentes métodos de aplicação: 

imersão de sementes em solução nutritiva com fim de fornecer o nutriente à própria 

semente, por aplicação foliar, onde o nutriente chega diretamente às folhas e por 

irrigação, em que a fertilização é feita ao solo e as raízes têm de o captar. 

 

Técnica de imersão  

Trinta sementes de G. max cv. Williams 82 de crescimento determinado foram 

divididas por três tratamentos distintos, nomeadamente, 1) imersão em solução de 5,5 

mM FeEDDHA, 2) 5,5 mM [Fe(mpp)3] ou 3) água desionizada  (n = 10). Este protocolo 

foi realizado como descrito por Johnson et al. (2005). Em suma, para cada tratamento, 

foram usadas 10 sementes, que foram imersas em 15 mL de solução de ferro a 5,5 

mM ou água (suficiente para submergir as sementes). Após um período de imersão de 

12h (a 4ºC), as sementes foram lavadas três vezes com água desionizada para 

remover o excesso de sais do revestimento da semente. As sementes foram 

colocadas em alvéolos (substrato e condições de crescimento como descrito em 2.2.1 

e 2.2.2, respetivamente) (Anexo 1) para germinarem e quando atingiram o estado 

fenológico VC foram transplantas duas plantas por vaso, onde foram crescidas e 

mantidas até à vagem (estado fenológico R8) (Figura 1). 

 

 Aplicação foliar, irrigação e irrigação contínua 

Oitenta e quatro sementes de G. max cv. Williams 82, foram tratadas por imersão com 

soluções de 5,5 mM FeEDDHA, 5,5 mM [Fe(mpp)3] ou água (36 sementes por 
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tratamento de Fe e 12 para água), como descrito previamente nesta secção. Após 

imersão, as sementes foram distribuídas em sacos de germinação (Anexo 2) mantidos 

sempre húmidos durante uma semana e, após este período, foram transplantadas 

duas plantas para cada vaso. 

As sementes foram divididas em três grupos, consoante o método de aplicação 

das soluções de ferro: (i) aplicação por via foliar, (ii) irrigação e (iii) irrigação contínua 

(n = 12). 

Na aplicação por via foliar e irrigação, o tratamento foi aplicado quando as 

plantas atingiram o estado fenológico V3 (terceiro trifoliado completamente 

expandido). Na aplicação foliar, 3 mL de solução de 5,5 mM FeEDDHA ou 5,5 mM 

[Fe(mpp)3] ou água desionizada foram aspergidos por folha trifoliada (Anexo 3). 

Na irrigação, foi aplicado um volume de 5 mL de solução de 5,5 mM FeEDDHA 

ou 5,5 mM [Fe(mpp)3] ou água desionizada junto das raízes de cada planta (Anexo 4) 

com pipeta volumétrica ao estádio V3.  

Foi feita uma reaplicação destes dois tratamentos, nas mesmas condições, no 

estado fenológico V4.  

Na irrigação contínua, tal como descrito na aplicação dos compostos por 

irrigação, um volume de 5 mL de solução de 5,5 mM FeEDDHA ou 5,5 mM [Fe(mpp)3] 

ou água foi aplicado junto das raízes de cada planta (Anexo 4) com pipeta volumétrica. 

Neste grupo de plantas, a irrigação com os compostos foi realizada continuamente, 

duas vezes por semana, desde a germinação das plantas até ao estado fenológico V5. 

O solo e as condições de crescimento utilizadas para estes tratamentos foram 

as descritas nas secções 2.2.1 e 2.2.2. 

Foram realizadas duas recolhas ao longo do ensaio: a primeira consistiu na 

recolha de seis plantas no estado fenológico V5, que foram congeladas e 

armazenadas a -80ºC para posteriores análises nutricionais (nas folhas e raízes); a 

segunda, consistiu na recolha das restantes seis plantas de cada tratamento ao estado 

fenológico R8, no qual se colheu a vagem seca, para análises de produtividade. 
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Figura 5: Esquema dos tratamentos aplicados no estudo. 

 

2.3 Parâmetros morfo-fisiológicos e de produtividade 

O conteúdo relativo de clorofila nas folhas das plantas foi avaliado por leituras de 

SPAD (Soil and Plant Analyzer Development), realizadas com um SPAD-502Plus 

(Konica Minolta, Osaka, Japão) para avaliar a clorose foliar na folha trifoliada mais 

jovem de doze plantas independentes (n=12) de cada tratamento, desde o estado 

fenológico V1 até ao V5. 

Aquando da recolha a V5 (n=6), raízes, caules e folhas foram recolhidos 

independentemente. O peso seco foi avaliado após secar as plantas a 70ºC durante 3 

dias. Na recolha a R8 (n=6), colheram-se as vagens para posterior análise de 

produtividade. 

 

2.4 Digestão de amostras  

Cem mg de tecido de planta seca (raiz e trifoliados) foram moídas e misturadas com 6 

mL de ácido nítrico (HNO3) a 65% e 1 mL de peróxido de hidrogénio (H2O2), num 

recipiente de reação Teflon (n=6). Num sistema de micro-ondas Speedwave TM MWS-

3+ (Berghof, Alemanha), realizou-se o processo de digestão em cinco etapas, relativas 

às diferentes temperaturas e tempos: 130°C/10min, 160°C/15min, 170°C/12min, 

100°C/7min e 100°C/3min. As soluções límpidas resultantes do processo de digestão 

foram diluídas para um volume final de 50 mL com água desionizada para análise 

posterior. A determinação de concentração mineral foi realizada utilizando o 

espectrómetro de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) 

Optima 7000 DV (PerkinElmer, EUA) com configuração radial. 
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2.5 Análise estatística  

A análise de dados realizada neste trabalho, teve como base o programa GraphPad 

Prism 6 (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA). Dados de parâmetros analisados 

ao longo do tempo foram tratados com o teste estatístico ANOVA e corrigido com o 

teste Tukey HSD. Dados dos parâmetros medidos no fim do ensaio foram tratados 

com o teste estatístico ANOVA corrigido com o teste Holm-Sidak. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Avaliação do efeito fertilizante de [Fe(mpp)3] em plantas de 

soja, através da aplicação por imersão das sementes 

3.1.1 Dias após sementeira 

Uma avaliação aos dias após a sementeira, permite-nos perceber se as plantas têm 

um desenvolvimento uniforme, se atingem o mesmo estado fenológico com o mesmo 

número de dias, ou se precisam de mais ou menos dias dependendo de algum 

estímulo. No caso de haver uma diminuição no número de dias que as plantas 

necessitam para o seu desenvolvimento, pode levar a um desenvolvimento mais 

rápido da cultura (Harris, 1996). Relativamente, às plantas em estudo (Figura 6) não 

houve interação significativa entre os tratamentos de Fe e o estado fenológico, no 

entanto, quer o estado fenológico, quer o tratamento de Fe tiveram impacto 

significativo na variação dos resultados. Um dos objetivos de aplicar a técnica de 

imersão em solução de Fe é a diminuição do tempo necessário para a germinação 

(Harris et al., 1999; Harris e Mottram, 2004; Braconnier e Bouru, 2004). No entanto, 

esse efeito não foi observado e as plantas tratadas com Fe não se diferenciaram das 

plantas controlo nesse estado fenológico. 
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Figura 6: Dias após sementeira de plantas de G. max imersas em solução de água  (controlo), FeEDDHA e [Fe(mpp)3] 
até ao estado fenológico V5, crescidas em solo alcalino. Os símbolos representam as médias de 10 réplicas biológicas 
± erro padrão. A barra vertical representa o Tukey HSD (P < 0,05) para o efeito dos dias após sementeira. 

As plantas tratadas com [Fe(mpp)3] apresentaram um desenvolvimento 

semelhante às plantas tratadas com água, sendo que a partir do estado fenológico V3 

estes dois grupos de plantas apresentaram um número maior de dias para atingir o 

mesmo estado fenológico (38 ± 3 e 40 ± 3 dias, respetivamente), quando comparadas 

com as plantas tratadas com FeEDDHA (34 ± 5 dias) (P < 0,05).  

 

3.1.2 Análise do teor relativo de clorofilas 

O teor em clorofila das folhas é muitas vezes utilizado para avaliar o sucesso do 

procedimento de fertilização (El-Jendoubi et al., 2014). Para quantificar o teor em 

clorofila pode ser utilizado um medidor como o SPAD, que tem a vantagem de ser um 

aparelho portátil, podendo ser utilizado em laboratório e no campo, e de ser não ser 

destrutivo, permitindo análises ao longo do tempo. 
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Figura 7: Valores de SPAD das folhas mais jovens de G. max imersas em solução de água (controlo), FeEDDHA e 
[Fe(mpp)3] até ao estado fenológico V5, crescidas em solo alcalino. Os símbolos representam as médias de 10 réplicas 
biológicas ± erro padrão. A barra vertical representa o Tukey HSD (P < 0,05) para o efeito dos dias após sementeira. 

Apesar de não se ter verificado interação dos valores de SPAD em relação ao 

tratamento de Fe aplicado (P < 0,05), houve uma interação na variação dos valores de 

SPAD com o estado fenológico (P < 0,0001). Os tratamentos de Fe não se 

distinguiram entre si (Figura 7), mas observou-se um decréscimo geral dos valores 

relativos de clorofilas até ao estado fenológico V3, seguido duma ligeira recuperação 

nos restantes estados, o que já havia sido previamente descrito (Levi et al., 2016). 

Uma vez que as plantas não tiveram uma boa recuperção é neste ponto de 

desenvolvimento que se aplica o fertilizante. Apesar disso, e ao contrário da hipótese 

inicialmente formulada, o tratamento por imersão das sementes com os compostos de 

Fe não tiveram um impacto significativo na acumulação de clorofilas nas folhas, como 

também se verifica na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Trifoliados superiores expandidos de plantas de G. max no estado fenológico V5, crescidas em solo alcalino e 
cujas sementes haviam sido imersas em solução de água (controlo) – A, FeEDDHA – B e [Fe(mpp)3]– C. 

                                          

 

B 

[Fe(mpp)3] Controlo FeEDDHA 

A C 
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Este resultado é um indicador de uma baixa eficácia no controlo do 

desenvolvimento de clorose por insuficiência de Fe através da aplicação única de 

compostos de Fe por imersão das sementes. No entanto, e no sentido de confirmar 

estes resultados, foi também realizada uma análise de produtividade, apresentada na 

secção 3.1.3. 

 

3.1.3 Produtividade 

A produtividade é um fator essencial na avaliação do efeito da aplicação de um 

produto fertilizante, uma vez que, em termos agronómicos, representa a produção por 

unidade de área. Deficiências no desenvolvimento das culturas conduzem a valores de 

produtividade mais baixos (Walter et al., 2010; Levi et al., 2016). Na Figura 9, 

encontram-se apresentados os resultados relativos ao efeito dos diferentes 

tratamentos de Fe no peso seco de sementes por plantas de soja. 

 

Figura 9: Peso seco de sementes  das plantas de G. max, no estado fenológico R8, cujas sementes haviam sido 
imersas em solução de água (controlo), FeEDDHA e [Fe(mpp)3], e posteriormente crescidas em solo alcalino. As barras 
representam as médias de 10 réplicas biológicas ± erro padrão. Letras diferentes indicam diferenças significativas (P < 
0,05 ) através do teste ANOVA com a correção com Holm Sidak. 

Concordantemente com o observado nas secções anteriores (Figuras 6 e 7), 

verificou-se que os tratamentos de Fe não influenciaram de forma significativa a 

produtividade das plantas de soja (Figura 9). Deste modo, confirmou-se que o 

tratamento por imersão das sementes, por si só, não foi eficaz na correção da clorose 

férrica. Assim, colocou-se como hipótese se a conjugação desta técnica de imersão 

com outro método de aplicação de Fe, ao longo do desenvolvimento das plantas, 

poderia ter um impacto mais positivo e significativo nos resultados. 
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3.2 Avaliação do efeito fertilizante de [Fe(mpp)3] em plantas de 

soja, e otimização do método de aplicação 

Resultados de estudos realizados em plantas soja com fertilização de Fe demonstram 

que o ponto de desenvolvimento ótimo para a aplicação dos compostos é durante o 

estado vegetativo (Martín-Fernández et al., 2016). Como tal, optou-se por testar três 

tratamentos de Fe: 1) por aspersão foliar, no estado fenológico V3 e V4 (Figura 10A; 

2) por irrigação, no estado fenológico V3  e V4 (Figura 10B e 3) por “irrigação 

contínua” desde a plantação até ao estado fenológico V5 (Figura 10C). 

 

Figura 10: Dias após sementeira de plantas de G. max crescidas em solo alcalino e tratadas com água (controlo), 
FeEDDHA e [Fe(mpp)3] por: (A) aplicação foliar ao estado fenológico V3+V4, (B) irrigação ao estado fenológico V3+V4 
e (C) irrigação contínua até ao estado fenológico V5. Os símbolos representam as médias de 12 réplicas biológicas ± 
erro padrão. A barra vertical representa o Tukey HSD (P<0,05) para o efeito dos dias após sementeira. 

Em nenhum dos tipos de aplicação de Fe foi verificada interação significativa 

entre tratamento de Fe e estado fenológico. Mais ainda, também não existiram 

diferenças significativas entre os tratamentos de Fe e as plantas controlo, denotando 

um desenvolvimento muito uniforme por parte de todos os grupos de plantas sob 

análise, uma vez que todas atingiram o mesmo estado fenológico praticamente ao 

mesmo tempo. Deste modo, todas a plantas, independentemente do tratamento de Fe, 

apresentaram uma média de dias necessários de 40 ± 3 para atingir o estado V5, 

como o descrito por Endres et al. (2015) para a cultura de soja. 
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3.2.2 Análise do teor relativo de clorofilas 

Observou-se uma tendência para o decréscimo dos valores de SPAD em todos os 

métodos de aplicação de Fe até ao estado fenológico V3 (Figura 11), o que também 

havia sido observado nos resultados da técnica de imersão (Figura 7). 

 

Figura 11: Valores de SPAD de plantas de G. max crescidas em solo alcalino e tratadas com água (controlo), 
FeEDDHA e [Fe(mpp)3] por: (A) aplicação foliar ao estado fenológico V3+V4, (B) irrigação ao estado fenológico V3+V4 
e (C) irrigação contínua até ao estado fenológico V5. Os símbolos representam as médias de 12 réplicas biológicas ± 
erro padrão. A barra vertical representa o Tukey HSD (P < 0,05) para o efeito dos dias após sementeira. 

No grupo de plantas com tratamento de Fe por aplicação foliar (Figura 11A, 

12), houve uma interação significativa entre fatores (P < 0,05). Ao longo do 

desenvolvimento dos estados fenológicos, o tratamento com [Fe(mpp)3] teve um 

impacto significativo na variação de resultados no estado V4 e V5, onde se verificou 

um aumento de 30% em relação às plantas controlo no estado V4 (26 ± 2 e 18 ± 1 

valores de SPAD, respetivamente) e de 33% no estado V5 (25 ± 2 e 17 ± 1 valores de 

SPAD, respetivamente). Mais ainda, no estado V5, as plantas tratadas com [Fe(mpp)3] 

apresentaram também um aumento de 29% em relação às plantas tratadas com 

FeEDDHA (P < 0,05).  

Em relação ao método de aplicação por irrigação (Figura 11B, 12), não houve 

interação entre fatores. Todos os grupos de plantas apresentaram valores 

semelhantes entre si até ao estado fenológico V3 (P > 0,05), no entanto, após a 

aplicação dos tratamentos de Fe, ao estado V4, as plantas tratadas com [Fe(mpp)3] 
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apresentaram um aumento significativo de 31% no teor relativo de clorofilas quando 

comparado com as plantas do controlo.  

No método de aplicação de irrigação contínua (Figura 11C, 12), o teor relativo 

de clorofilas diminuiu em todos os tratamentos ao longo do desenvolvimento dos 

estados fenológicos. No estado V4, as plantas tratadas com [Fe(mpp)3] apresentaram 

valores de SPAD 37% superiores aos obtidos para as plantas tratadas com FeEDDHA 

(P < 0,05), não apresentando, no entanto, diferenças significativas em relação às 

plantas tratadas com água.  

No estudo realizado por Martín-Fernández et al., (2017), existiram dois 

controlos, um em que as plantas nunca foram tratadas com Fe, que corresponde ao 

controlo deste estudo, e um controlo em que as plantas estiveram com uma dose 

elevada de Fe para garantir que as plantas estivessem com uma boa concentração de 

Fe, que neste caso corresponderia ao método de irrigação contínua. Seria esperado 

que as plantas suplementas com ferro desde o início do seu desenvolvimento 

tivessem mostrado valores de SPAD superiores às plantas controlo. No estudo de 

Martín-Fernández et al., (2017), foi verificado que no estado V4 as plantas tradas com 

Fe apresentavam valores de SPAD superiores às plantas controlo, estes resultados 

são concordantes com os obtidos no tratamento por via foliar, onde as plantas tratadas 

com [Fe(mpp)3] se diferenciaram das controlo e das tratadas com FeEDDHA e pela 

irrigação onde as plantas que não receberam tratamento de Fe tiveram valores de 

SPAD significativamente inferiores às outras.  
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Entre os métodos de aplicação testados, a aplicação por via foliar (Figura 11A) 

foi o método onde o composto [Fe(mpp)3] apresentou melhores resultados, com um 

aumento significativo nos valores de SPAD em relação às plantas dos outros 

tratamentos. Outros estudos demonstram a eficácia da aplicação de compostos de Fe 

por via foliar e o seu impacto no aumento dos valores de SPAD (Lucena-Rodríguesz et 

al., 2010; Fuentes et al., 2018). A aplicação foliar mostrou ter bons resultados para o 

Fe e outros nutrientes e para a soja e outras culturas em relação a plantas controlo 

(Lucena-Rodríguez et al., 2010; Wu et al., 2018). Em relação a plantas irrigadas com 

fertilizantes/compostos de Fe estas ainda mostram melhores resultados do que 

quando aplicado foliarmente. Alguns autores sugerem que o método de irrigação pode 

levar a maiores perdas do produto, o que leva a que haja a necessidade de uma 

quantidade maior na aplicação e por isso têm sido feitos cada vez mais estudos para 
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Figura 12: Trifoliados expandidos, mais jovens, de plantas de G. max crescidas em solo alcalino e tratadas com água 
(controlo), FeEDDHA e [Fe(mpp)3] por: (A) aplicação foliar ao estado fenológico V3+V4, (B) irrigação ao estado 
fenológico V3+V4 e (C) irrigação contínua até ao estado fenológico V5. 
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melhorar a técnida de aplicação foliar (Li, C. et al., 2017; Fuentes, M. et al., 2018). Isto 

deve-se ao facto de, na dispersão foliar, o composto ser aplicado diretamente nas 

folhas, estando mais disponível para absorção e utilização na síntese de clorofilas (El-

Jendoubi et al., 2014), ao contrário da aplicação no solo alcalino que, como referido na 

secção da Revisão Bibliográfica, impõe obstáculos à solubilidade dos compostos de 

Fe. 

 

3.2.3 Peso Seco 

No que diz respeito ao crescimento da planta, sabe-se que um aumento na biomassa 

radicular promove maior exploração de volume de solo (Marschner et al., 1996; 

Nenova, 2006), permitindo, assim, uma melhor absorção de Fe. Além disso, uma 

maior área foliar permite um aumento da área fotossintética (Engels, 2012). Quando 

as plantas sofrem um stress nutricional há uma diminuição na biomassa, uma vez que 

o correto desenvolvimento das plantas fica comprometido (Wei et al., 2017). 

Relativamente ao peso seco da parte aérea (Figura 13A), verificou-se que os 

tratamentos não foram eficazes no aumento da área foliar das plantas tratadas com os 

quelantes de Fe em relação às plantas controlo, uma vez que não houve diferenças 

significativas. 

 

Figura 13: Peso seco da parte aérea (A) e das raízes (B) de plantas de G. max, no estado fenológico V5, tratadas com 
água (controlo), FeEDDHA e [Fe(mpp)3] por aplicação foliar (V3+V4), irrigação (V3+V4) e irrigação contínua até ao 
estado fenológico V5, crescidas em solo alcalino. Letras diferentes indicam diferenças significativas (P < 0,05 ) através 
do teste ANOVA com a correção Holm Sidak. 

Quanto aos resultados obtidos nas raízes (Figura 13B), foram registadas 

diferenças entre a biomassa radicular das plantas tratadas com [Fe(mpp)3] por via 

foliar (1,2 ± 0,2 g) e as plantas tratadas com FeEDDHA por irrigação (0,8 ± 0,3 g) e a 

plantas controlo (0,8 ± 0,1 g). Estes resultados vão de encontro aos obtidos para os 

valores de SPAD (Figura 11), onde as plantas tratadas com [Fe(mpp)3] apresentaram 

valores de SPAD 30% mais elevados do que as plantas controlo. As plantas tratadas 

com FeEDDHA, independentemente do método de aplicação, e as plantas tratadas 
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com [Fe(mpp)3] pelos métodos de irrigação e irrigação contínua, não mostraram 

diferenças em relação às plantas controlo. Outros estudos mostraram que as plantas 

em deficiência nutricional apresentam valores de biomassa total inferiores às plantas 

tratadas (Rodríguez-Lucena et al., 2010; Gonzalo et al., 2013). Quando feita a 

avaliação da biomassa por órgãos da planta, Álvarez-Fernández (2005) obteve 

diferenças significativas, tanto nas folhas como na raiz, entre as plantas controlo e as 

plantas tratadas com Fe, as plantas controlo apresentaram valores inferiores quando 

comparadas com as plantas tratadas. Tendo o disposto em conta, os resultados 

obtidos (Figura 13) parecem indicar que a aplicação dos compostos de Fe pode não 

ter sido feita em quantidades suficientes, uma vez que não houve o impacto esperado 

na biomassa. Isto também pode explicar o facto de terem sido observadas poucas 

diferenças entre plantas controlo e plantas fertilizadas para, por exemplo, os valores 

de SPAD (Figura 10). 

 

3.2.4 Análise da acumulação de minerais 

A determinação da concentração de nutrientes nos tecidos vegetais foi bastante 

melhorada, nas últimas décadas, com a capacidade do método ICP-OES em analisar 

simultaneamente e com elevada precisão, o conteúdo de múltiplos nutrientes com 

diferentes concentrações (Wheal et al., 2011). Com a sua aplicação é assim possível 

diagnosticar o estado nutricional das plantas, averiguando a existência de eventuais 

deficiências/excessos nutricionais (Graham et al., 2007).  

A Figura 14 representa a distribuição da concentração de Fe nas duas partes 

das plantas, trifoliados (A) e raiz (B). 

 

 

Figura 14: Concentração (em µg/g de peso seco, PS) de Fe no trifoliados (A) e nas raízes (B) das plantas de G. max 
tratadas com água (controlo), FeEDDHA e [Fe(mpp)3] por: aplicação foliar (V3+V4), irrigação (V3+V4) e irrigação 
contínua, crescidas em solo alcalino. Letras diferentes indicam diferenças significativas (P < 0,05) através do teste 
ANOVA com a correção com Holm Sidak. 
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As plantas tratadas com [Fe(mpp)3] por via foliar foram as que apresentaram 

maior concentração de Fe nos trifoliados (149 ± 30 µg/g PS - Figura 14A). Estes 

valores foram concordantes com os resultados observados na análise relativa de 

clorofilas (Figura 11). Por outro lado, a aplicação de [Fe(mpp)3] por irrigação e 

irrigação contínua não levaram ao aumento significativo na acumulação de Fe, nos 

trifoliados (Figura 14A). Nas raízes (Figura 14B), a aplicação de [Fe(mpp)3] por via 

foliar teve um aumento de 48% em relação às plantas controlo. Os outros métodos de 

aplicação e as plantas tratadas com FeEDDHA não levaram ao aumento significativo 

na acumulação de Fe quando comparados com o controlo (Figura 14B). 

Nas plantas tratadas com FeEDDHA, para os métodos de aplicação foliar e 

irrigação contínua os valores nas folhas tiveram um aumento de 63% e 72%, 

respetivamente, em relação aos das plantas controlo (Figura 14A), sendo que o 

mesmo não se observou para o método de aplicação de irrigação.  

O único estudo prévio realizado para avaliar o efeito do composto [Fe(mpp)3] 

em plantas foi realizado em condições de hidroponia (Santos et al., 2016), e 

demonstrou que a adição deste composto implicou melhores resultados a nível de 

SPAD, acumulação de Fe nas folhas e nas raízes em relação às plantas tratadas com 

FeEDDHA e controlo, o que é concordante com os resultados obtidos no presente 

trabalho para o grupo de plantas tratadas por via foliar. As plantas controlo nos dois 

estudos apresentaram uma maior concentração de Fe nas raízes do que nas folhas, 

sendo que, para o despiste da existência de Fe no solo sob ensaio, foram crescidas 

plantas num solo lavado. 

 

No sentido de confirmar se o solo utilizado não teria nenhuma fonte de Fe e/ou 

outros nutrientes que pudessem influenciar o crescimento das plantas controlo, 

realizou-se um estudo com um solo que foi previamente lavado com água, para 

garantir que o solo estaria pobre a nível de nutrientes. Avaliou-se o número de dias 

após a sementeira (Figura 15), o valor relativo de clorofilas por SPAD (Figura 16) e o 

peso seco (Figura 17). 
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Figura 15: Dias após sementeira de plantas de G. max água (controlo) e controlo lavado ao estado fenológico V5, 
crescidas em solo alcalino. Os símbolos representam as médias de 12 réplicas biológicas ± erro padrão. A barra 
vertical representa o Tukey HSD (P < 0,05) para o efeito dos dias após sementeira. 

As plantas crescidas no solo lavado não apresentaram diferenças significativas 

no número de dias necessários para atingir os diferentes estados fenológicos (Figura 

15), em relação às plantas controlo. Para os valores de SPAD (Figura 16), verificou-se 

o mesmo comportamento para as plantas crescidas nos dois solos. 

 

 

Figura 16: Valores de SPAD de plantas de G. max tratadas água (controlo) e controlo até ao estado fenológico V5, 
crescidas em solo alcalino. Os símbolos representam as médias de 12 réplicas biológicas ± erro padrão. A barra 
vertical representa o Tukey HSD (P < 0,05) para o efeito dos dias após sementeira. 

 

A Figura 17 representa o peso seco, e nesta análise não existiram diferenças 

significativas entre o controlo e o controlo lavado. 
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Figura 17: Peso seco de plantas de G. max tratadas com água (controlo) e controlo lavado até ao estado fenológico V5, 
crescidas em solo alcalino. Letras diferentes indicam diferenças significativas (P < 0,05 ) através do teste ANOVA com 
a correção com Holm Sidak. 

 

A concentração de Fe (Figura 18) foi semelhante para os dois controlos, tanto a 

nível dos trifoliados (Figura 18A) como na raiz (Figura 18B).  

 

 

Figura 18: Concentração de ferro no trifoliados (A) e nas raízes (B) das plantas de G. max  tratadas com água 
(controlo) e controlo lavado, crescidas em solo alcalino. Letras diferentes indicam diferenças significativas (P < 0,05 ) 
através do teste ANOVA com a correção com Holm Sidak. 

Com a análise dos dias após a sementeira (Figura 15), os valores de SPAD 

(Figura 16), o peso seco (Figura 17) e a concentração de Fe nas folhas (Figura 18A) e 

nas raízes (Figura 18B) verifica-se que não existem diferenças entre as plantas 

controlo e as do controlo lavado, sendo possível inferir que o Fe existente nas raízes 

das plantas controlo não é proveniente do solo. 

 

Foram também analisados outros minerais que contribuem para o 

desenvolvimento das culturas e cuja falta ou excesso compromete o desenvolvimento 

das mesmas (Tabela 3 e 4).  

Os macronutrientes principais utilizados pelas plantas são o azoto (N), fósforo 

(P) e potássio (K), e são absorvidos pelas plantas em quantidades superiores, sendo 

um dos principais motivos para a realização de fertilizações (Marschner, 2011; dos 
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Santos, 2015; Fageria, 2016). Os macronutrientes secundários geralmente encontram-

se em quantidades suficientes no solo para satisfazer as necessidades das culturas e 

nesta subdivisão estão incluídos o cálcio (Ca) e o magnésio (Mg) (dos Santos, 2015).  

Os micronutrientes são um grupo de nutrientes que, apesar de serem 

essenciais às plantas são, normalmente, absorvidos em quantidades reduzidas, sendo 

que no caso de se verificar uma excessiva absorção, poderá conduzir a fitotoxicidade 

e levar a perdas de produtividade (Mengel et al., 2001). A sua disponibilidade 

encontra-se associada à natureza das espécies iónicas que se podem formar, 

destacando-se os micronutrientes catiões Fe (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn), cobre 

(Cu), sódio (Na), cobalto (Co) e níquel (Ni)  (Marschner, 2011; dos Santos, 2015; 

Fageria, 2016). A disponibilidade dos micronutrientes catiónicos é afetada pelo tipo de 

solo e, por isso, podem ser precipitados quando em meio alcalino (Marschner, 2011; 

dos Santos, 2015). 

 

Tabela 3: Minerais na raiz de G. max tratadas com [Fe(mpp)3], FeEDDHA e água (controlo) por: aplicação foliar 
(V3+V4), irrigação (V3+V4) e irrigação contínua (até V5), crescidas em solo alcalino. Letras diferentes indicam 
diferenças significativas (P < 0,05) através do teste ANOVA com a correção com Holm Sidak. 

 

Relativamente aos macronutrientes principais, analisaram-se as concentrações 

de P e de K. Relativamente à concentração de P, existiu interação significativa entre 

os tratamentos de Fe e o método de aplicação tanto a nível das raízes (Tabela 3) 

como a nível das folhas (Tabela 4). Em particular, registou-se um aumento de 24% 

nas raízes de plantas tratadas com [Fe(mpp)3] pela aplicação foliar em relação às 

plantas controlo. Nas folhas (Tabela 4), a aplicação foliar e a irrigação contínua com 

[Fe(mpp)3] conduziram a uma acumulação aumentada de P em relação às plantas 

controlo. O P tem como principal papel o fornecimento de energia, sendo que, quando 

as plantas foram tratadas com Fe, acumularam mais P, pois necessitavam de mais 

energia quando comparadas com as plantas controlo, porque como não estavam em 

insuficiência de Fe conseguiram manter um bom desenvolvimento e por isso um maior 

Mineral 
(µg g-1) 

Raiz 

Controlo 

FeEDDHA [Fe(mpp)3] 

Foliar Irrigação 
Irrigação 
contínua 

Foliar Irrigação 
Irrigação 
contínua 

P 1286 ± 49d 1902 ± 107a 1309 ± 47d 1825 ± 63abc 1696 ± 64c 1147 ± 34d 1900 ± 42ab 

K 14759 ± 2846a 20477 ± 4871a 19246 ± 2317a 15143 ± 
743a 

19142 ± 
1751a 

16794 ± 
1316a 16005 ± 919a 

Ca 7774 ± 812a 7577 ± 527 a 6915 ± 102 a 
7466 ± 1533 

a 
8345 ± 655 a 

6952 ± 356 

a 
8560 ± 699 a 

Mg 12366 ± 643c 13577 ± 1805b 17352 ± 822a 12864 ± 
1031b 12383 ± 93b 16895 ± 

643a 14367 ± 1932ab 

Mn 6,8 ± 3,5bd 0,32 ± 0,70c 36 ± 2a 0,93 ± 1,81dc 0,69 ± 0,21c 7,8 ± 2,1b 0,03 ± 0,81c 

Zn 7 ± 5bc 20 ± 13bc 44 ± 2a 23 ± 3b 9 ± 6bc 6,2 ± 0,01 bc 4 ± 1 c 

Ni 1,7 ± 0,3de 3,0 ± 0,5ab 3,2 ± 0,4a 2,7 ± 0,2ace 2,2 ± 0,3bce 1,0 ± 0,2d 2,2 ± 0,5bce 

Na 4359±562abc 5334 ± 750a 3146 ± 261d 3021 ± 174d 4161 ± 502ab 2530 ± 213d 3232 ± 81cd 

Co 0,04 ± 0,03a 0,08 ± 0,03 a 0,02 ± 0,08 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,01 ± 0,02 a 
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uso de energia  para a atividade fotossintética (Sfredo G. 2008). A absorção de K não 

foi influenciada pelos diferentes tratamentos de Fe. 

 

Tabela 4: Minerais nas folhas de G. max tratadas com [Fe(mpp)3], FeEDDHA e água (controlo) por: aplicação foliar 
(V3+V4), irrigação (V3+V4) e irrigação contínua (até V5), crescidas em solo alcalino. Letras diferentes indicam 
diferenças significativas ( P < 0,05 ) através do teste ANOVA com a correção com Holm Sidak. 

 

Dentro dos macronutrientes secundários, a concentração de Ca nas raízes 

(Tabela 3) não variou significativamente entre nenhum grupo de plantas, mas a nível 

das folhas (Tabela 4), as plantas tratadas com [Fe(mpp)3] por aplicação foliar foram as 

únicas onde os níveis de Ca não diminuíram em relação aos das plantas controlo. Os 

tratamentos com os compostos de Fe, conduziram também a um aumento na 

concentração de Mg, em particular quando aplicados por irrigação nas raízes (Tabela 

3). Também em outros estudos o Mg e o Fe apresentaram comportamentos 

semelhantes entre si, havendo um aumento dos dois nutrientes (Ghassemi-Golezani et 

al., 2018) 

Em relação aos micronutrientes, a aplicação dos dois compostos de Fe 

resultou no aumento da concentração de Mn nas folhas e nas raízes com o método de 

irrigação (Tabelas 3 e 4); e não impactou as concentrações de Zn nas raízes (Tabela 

4) mas, quando aplicado por via foliar, o [Fe(mpp)3] levou a uma acumulação 

aumentada de Zn nas folhas (Tabela 4). Mais ainda, os compostos de Fe impactaram 

as concentrações de Ni nas plantas de soja, quando aplicados por irrigação, quer na 

raiz (FeEDDHA), quer nas folhas ([Fe(mpp)3]), o estado de oxidação do Ni é 2+ que é 

a forma mais disponível para a absorção do nutriente por parte das plantas de soja e 

este nutriente tem mecanismos de captação semelhantes ao Fe (Mihucz et al., 2012) 

levando assim a  aumento da concentração de Ni quando existe um aumento de Fe. 

Nutrientes como o Mn, o Zn e o Ni têm um comportamento semelhante ao Fe, uma 

vez que todos têm comportamento de metais de transição  (Broadley et al., 2012) e 

competem pelos mesmos ligandos e transportadores (Cailliatte et al., 2010). Por isto, 

quando o Fe está presente, os nutrientes Mn, Zn e Ni têm uma tendência para 

apresentar o mesmo comportamento que o Fe. No estudo realizado por Bin et al., 

Mineral 
(µg g-1) 

Folhas 

Controlo 

FeEDDHA [Fe(mpp)3] 

Foliar Irrigação 
Irrigação 
contínua 

Foliar Irrigação 
Irrigação 
contínua 

P 1626 ± 172b 1788 ± 0,01ab 1382 ± 27c 1897 ± 104a 1718 ± 106ab 1283 ± 30c 1748 ± 57ab 

K 10839 ± 866a 11215 ± 689a 11839 ± 248a 11699 ± 726a 10894± 653a 11386 ± 386a 10423 ± 222b 

Ca 22162 ± 523a 18740 ± 1180b 17329 ± 419c 18967 ± 927b 22488 ± 633a 18405 ± 861bc 19859 ± 695b 

Mg 3928 ± 281c 4304 ± 196a 3793 ± 96b 4246 ± 160a 4310 ± 232a 3910 ± 188ab 4028 ± 117ab 

Mn 8 ± 2bc 4 ± 2c 21 ± 2a 10 ± 2b 4 ± 2c 20 ± 6a 3 ± 1c 

Zn 0c 1,70 ± 5c 9,2 ± 9cb 19 ± 4b 42 ± 23a 3,0 ± 0,9c 3 ± 7cb 

Ni 0,5 ± 0,3b 0,9 ± 0,3b 0,1 ± 0,5b 1,01 ± 0,21b 0,4 ± 0,1b 6,4 ± 3,6a 0,6 ± 0,3b 

Na 200 ± 153ab 363 ± 93a 60 ± 35bc 0c 135 ± 27b 0c 0c 

Co 0,58 ± 0,02b 0,46 ± 0,07c 0,41 ± 0,04 c 0,46 ± 0,06 c 0,67 ± 0,05 a 0,41 ± 0,06 c 0,49 ± 0,06 ac 
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(2016) existiu uma diminuição do nutriente Mn nas folhas quando comparadas as 

plantas tratadas com Fe e as plantas controlo por irrigação, sendo o contrário do que 

foi observado neste estudo. Outros estudos mostraram que quando existe um 

aumento do Fe o Mn e o Zn têm também aumento das suas concentrações tanto nas 

folhas como nas raízes (López-Rayo, S et al., 2015). 

O Na e o Co são nutrientes benéficos, mas não essenciais (White e Brown, 

2010). Relativamente ao Na, a aplicação dos dois compostos por via foliar resultou 

numa maior acumulação quer nas raízes, quer nas folhas, quando comparado com os 

outros métodos de aplicação (Tabelas 3 e 4). Quanto ao Co, não houve diferenças 

entre nenhum dos tratamentos a nível das raízes (Tabela 3) embora este seja 

requerido pelas plantas para a fixação do N e por essa razão é normalmente 

acumulado nas raízes (Page et al., 2006) e, nas folhas, as plantas tratadas com 

[Fe(mpp)3] por via foliar tiveram um aumento de 13% em relação às plantas controlo 

(Tabela 4).  

Outros nutrientes foram avaliados como o Cu, o Al e o Pb, que são metais 

pesados associados a toxicidade quando encontrados em elevadas concentrações o 

que pode resultar em efeitos negativos no produto final (Zaprjanova et al. 2010)  mas 

as suas concentrações estavam abaixo do limite de deteção e por isso não foram aqui 

apresentados. 

 

3.2.5 Produtividade 

Tal como referido previamente, a fertilização das plantas é um processo importante 

quando estas estão em condições de insuficiência de nutrientes. O Fe, em particular, 

quando em níveis reduzidos para absorção pelas plantas, resulta numa diminuição da 

produtividade (Briat et al., 2015), mas quando presente pode melhorar a capacidade 

fotossintética e leva a um aumento do crescimento e rendimento das plantas (Sabet, 

H. 2018). 

Tal como analisado na secção 3.1.3 em plantas tratadas apenas por imersão 

das sementes, a produtividade (peso seco de sementes por planta) foi avaliada, desta 

vez em plantas crescidas até ao grão e tratadas com os compostos de Fe ou água por 

via foliar e por irrigação ao estado fenológico V3 e V4 e plantas tratadas por irrigação 

contínua, para além do tratamento prévio por imersão das sementes (Figura 15). 
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Figura 19: Peso seco de sementes por planta das sementes das plantas de G. max  tratadas com água (controlo), 
FeEDDHA e [Fe(mpp)3] por: aplicação foliar (V3+V4), irrigação (V3+V4) e irrigação contínua, crescidas em solo 
alcalino. Letras diferentes indicam diferenças significativas (P < 0,05 ) através do teste ANOVA com a correção com 
Holm Sidak. 

Neste parâmetro, houve um impacto significativo (P < 0,0001) dos tratamentos 

de Fe no peso seco de sementes por planta, mais especificamente, as plantas 

tratadas com [Fe(mpp)3] por via foliar tiveram um aumento de 72% no peso seco de 

sementes por planta em relação às plantas controlo (2,0 ± 0,4 e 1,0 ± 0,2, 

respetivamente) e 44% em relação às plantas tratadas com FeEDDHA pelo mesmo 

método de aplicação (2,0 ± 0,4 e 1,1 ± 0,3, respetivamente). De facto, estes resultados 

estão concordantes com os valores de concentração de Fe das folhas, que foi superior 

nas plantas tratadas com [Fe(mpp)3] por via foliar (Figura 14). Como esperado, as 

plantas controlo apresentaram uma produtividade significativamente menor do que as 

plantas tratadas com Fe independentemente do método de aplicação, tal como 

reportado em estudos anteriores (Álvarez- Fernández et al., 2005, Walter et al., 2010, 

Piccinin G., et al., 2013, Levi et al., 2016 ). 

Na análise de produtividade prévia das plantas tratadas apenas por imersão 

das sementes, ao momento da colheita, todos os grupos de plantas apresentaram um 

peso seco de sementes por planta semelhante (Figura 9). Com os resultados 

apresentados na Figura 19, confirmou-se que os tratamentos de Fe adicionais feitos 

na segunda parte desta experiência  tiveram um efeito positivo na produtividade final. 
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5. Conclusão 

Neste trabalho o quelato [Fe(mpp)3] foi testado como um fertilizante para corrigir a 

clorose por insuficiência de Fe em plantas de soja crescidas em solo alcalino (pH=8), 

comparativamente com o quelato utilizado comummente no contexto agrícola no 

tratamento da clorose, FeEDDHA.  

Os dois compostos de Fe foram aplicados às sementes de soja através da 

técnica de imersão e utilizou-se água como controlo, com o objetivo de se perceber o 

impacto deste tratamento no desenvolvimento das plantas, acumulação de clorofilas e 

produtividade. Uma vez que não existiram diferenças significativas entre tratamentos e 

que as plantas tratadas com Fe também não apresentaram diferenças das plantas 

controlo concluiu-se que a técnica de imersão por si só não é eficaz para que existam 

melhorias no desenvolvimento das plantas e para que haja um aumento na 

produtividade.  

Por isso, foi realizado um segundo estudo em que para além de ser aplicada a 

técnica de imersão das sementes, foram testados três métodos diferentes de 

aplicação adicionais: aplicação foliar (aos estados fenológicos V3 e V4), irrigação (aos 

estados fenológicos V3 e V4) e irrigação contínua (da plantação ao estado fenológico 

V5). O método de aplicação foliar do [Fe(mpp)3] foi aquele que apresentou melhores 

resultados quando comparado com os outros métodos. Os valores de SPAD obtidos 

nas folhas das plantas tratadas com [Fe(mpp)3] foram concordantes com a os 

resultados de acumulação de Fe (valores de SPAD mais elevados corresponderam a 

plantas com maiores concentrações de Fe nas folhas), e de produtividade, pois as 

plantas tratadas com [Fe(mpp)3] pelo método foliar obtiveram um maior peso seco de 

sementes por planta em relação aos outros métodos de aplicação e aos tratamentos 

de Fe.  

Para além do destaque positivo da aplicação foliar, verificou-se também que a 

aplicação dos compostos pelo método de irrigação a V3 e V4 também resultou numa 

melhoria dos valores de SPAD e de produtividade, no entanto, a irrigação contínua foi 

o método menos eficaz. Com este trabalho, verificou-se a hipótese de que o composto 

[Fe(mpp)3] pode ser utilizado a nível agronómico, na correção da clorose por 

insuficiência de Fe, suportando os resultados obtidos previamente em contexto de 

hidroponia (Santos et al., 2016). As plantas tratadas com [Fe(mpp)3] apresentaram 

melhores resultados quando comparadas com o fertilizante utilizado na agricultura 

(FeEDDHA), particularmente quando utilizada o método de aplicação por dispersão 

foliar. Devido à sua alta solubilidade, não-toxicidade e grande afinidade por Fe3+, que o 
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3-hidroxi-4-piridinona parecem ser uma boa alternativa para produzir quelatos de ferro 

mais eficientes em comparação aos atuais produtos comerciais. 

Para trabalho futuro seria importante crescer as plantas de Glicyne max L. num 

solo (real) alcalino, para assim se conseguir uma aproximação o mais real possível ao 

campo, e testar a eficácia do [Fe(mpp)3] comparando-o com o fertilizante sulfato de Fe 

(FeSO4) que no estudo de (Fuentes et al., 2018) apresentou bons resultados quando 

aplicado por via foliar, aplicando os dois compostos pelos métodos foliar e irrigação, 

para se se perceber se o [Fe(mpp)3] tem vantagem em ser aplicado via foliar ou se é 

mais eficaz na irrigação. Um aspeto importante será garantir que as plantas estão só 

em insuficiência de Fe e para isso é necessária uma suplementação multi-nutricional. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1: Germinação em alvéolos, técnica de imersão. 

 

 

 

Anexo 2: Germinação em sacos, aplicação foliar, irrigação e irrigação contínua. 

 

 

Anexo 3: Aplicação foliar estado fenológico V3 e V4. 
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Anexo 4: Aplicação irrigação e irrigação contínua. 

 

7.1 Congresso: 12th Inorganic and Bioinorganic Chemistry Conference 

 

Anexo 5: Poster do congresso 12th Inorganic and Bioinorganic Chemistry conference July 5, 2018. 

 

  

 


