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Nutrição de Plantas 
As pulverizações foliares na agricultura são fundamentais para fornecer micronutrientes às plantas. 
Devido ao seu alto rendimento, estas pulverizações, em conjunto com outros agroquímicos, 
representam uma prática comum ao redor do mundo, visando reduzir os custos de produção bem 
como a menor movimentação máquinas, com menor compactação do solo (Bellinder et al. 1985). 
Porém ainda existem grandes desafios a serem superados, como a compatibilidade dos 
micronutrientes com os fitossanitários (Lovatt 1999). As moléculas orgânicas dos fungicidas, 
inseticidas e herbicidas possuem carga negativa quando adicionadas a calda de pulverização. 
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Estas moléculas para controle de pragas, doenças e daninhas devido a sua carga negativa, reagem 
com os cátions dos micronutrientes, não quelatizados, quando usados em conjunto, inativando ambos 
os componentes na mistura. Um exemplo rotineiro, é a aplicação do glyphosate em conjunto com 
manganês na cultura da soja, onde reação produz um sal insolúvel que não supri as necessidades 
nutricionais da planta e também não desempenha o controle efetivo de plantas daninhas (Thelen et 
al. 1995).  

Com o avanço da tecnologia, além dos velhos conhecidos sulfatos, óxidos e carbonatos, surgiram os 
cátions quelatizados por EDTA, que formam um complexo ao redor dos nutrientes. Esta tecnologia 
eleva em até 10 vezes a capacidade de absorção nos tecidos das plantas, quando comparados aos 
sulfatos. Os quelatos por não apresentarem carga, não se combinam com as moléculas orgânicas dos 
fitossanitários (Nalewaja and Matysiak 1991). 

A absorção via foliar acontece através de duas rotas; a primeira e mais importante, é rota via cutícular 
subdividida em rotas lipofílicas e hidrofílicas (Schreiber 2005). A rota lipofílica cuticular é altamente 
importante para absorção de produtos fitossanitários (Schonherr 2002) e a rota hidrofílica cuticular 
absorve via “polos aquosos polares” substâncias solúveis em água; a segunda rota de absorção na 
folha é a rota estomatal, que permite a absorção de substâncias solúveis em água (Eichert and 
Goldbach 2008). A maior parte das rotas absorvem substâncias solúveis em água, logo moléculas 
solúveis possuem maior taxa de absorção foliar. 

Tabela 1 – Descrição das fontes de nutrientes quanto a solubilidade em água 

Solúveis em Água Insolúveis em Água 

Quelatos Carbonatos 

Cloretos Óxidos 

Sulfatos Hidróxidos 

Nitratos Fosfatos 

 

Os poros dos canais cuticulares das folhas possuem diâmetro entre 0,6 a 4,8 nm (Popp et al. 2005), 
pequenos demais para absorverem algumas formulações de micronutrientes, ou que muitas vezes se 
combinam com moléculas orgânicas no tanque de pulverização, gerando macromoléculas grandes 
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demais para serem absorvidas. As formulações EDTA, possuem diâmetro menor que os poros de 
absorção, facilitando a entrada na planta, e por não terem carga elétrica, se comportam de forma 
independente, não causando problemas de incompatibilidade no tanque de pulverização. O pequeno 
diâmetro aliado à alta compatibilidade dos micronutrientes quelatizados por EDTA, permitem 
elevada absorção e translocação nos tecidos vegetais, muito superior quando comparadas até mesmo 
as fontes solúveis em água, como os sulfatos. % Penetração cuticular de diferentes fontes do 
micronutrientes manganês e zinco em plantas de tomate (Alexander and Hunsche 2016) 

Figura 1- % de Penetração de diferentes fontes dos micronutrientes manganês e zinco em plantas de 
tomate (Alexander and Hunshe, 2016) 
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