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MACRO E MICRONUTRIENTES EM DIFERENTES PARTES 

E EM SEUS EST ADI OS NA MANGUEIRA (Manei fera indica, L. )

RESUMO 

Aut.or: MARIO DE BARROS HOPPE JÚNIOR 

Orientador: PROF. DR. SALIM SIMÃO

Com o objet.i vo de acompanhar as variações dos 

t.eores de macro e micronut.rient.es em di.ferent.es part.es e 

seus est-ádios veget-at.i vos na mangueira, é que est.e t.rabalho 

.foi realizado. 

P.s part.es const.it.uiram-se de: Folhas brot..os 

(folhas de cor bronzeada), jovens Cde coloração verde clara) 

e velha C de coloração ver de esc:ur a) � Panículas no est.ádi o 

jovem Ccom flores ainda não abert.as), adul t.as Ccom flores 

abert.as) e velhas Ccom início de frut.ificação) e os Frut.os 

nos est.ádios verde, .. de vez·· e maduro, dos quais foram ana

lisadas a casca, a polpa e o caroço em cada est.ádio. 

Para t.al finalidade, ut.ilizou-se mangueiras da 

variedade Oliveira Net.o enxert.adas em Variedade Espada, do 

pomar da ESALQ./USP, com 28 anos de idade. 

Para t.ant.o, .foram colhidas amost.ras de .folhas 

em seis épocas diferent.es. As panículas e frut.os nas épocas 

em que apresent.avam-se nos es�ádios selecionados. 
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Os nut.r i ent.es analizados foram nitrogênio. 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. boro, cobre, 

ferro, manganês e zinco. 

Após a análise feit.a no laborat.ório do Depar

tamento de Química da ESALQ/USP e efetuando-se o estudo es-

t.at..íst.ico, concluiu-se que houve variações nos t.eores de 

nutrientes, entre estádios diferentes e entre épocas de 

amostragem para alguns elementos nas f'olhas, o mesmo se 

observando nas panículas e frutos, sendo nas panículas em 

est.ádios diferentes e nos frutos, em partes e estádio dife

rentes. Concluiu-se também, que existem épocas e partes da 

planta mais adequadas para uma melhor avaliação do estado 

nutricional da mesma. 
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MACRO AND MICRONUTRIENT CONCENTRATIONS IN VARIOUS PLANT 

PARTS AND GROWTH STAGE OF MANGO (Man,gifera indica L.)

SUMMARY 

Aut.hor: MARIO DE BARROS HOPPE JúHIOR 

ADVISER: PROF. DR. SALI M SI MÃO 

This research work had t.he aim t.o st.udy t.he 

variat.íon in t.he macro and micronut.rient. cont.ent.s is 

different. part.s and growt..h cicles of mango CHan,gifera indica 

L. ).

These parts were: bud leaves (bronze leaves), 

young leaves Clight. green leaves) and old leaves Cdark green 

leaves); young panicles Cwit.h no-opened f'lowers), mature 

pani cl es C wi t.h opened f' l ower s) and ol d pani cl es C wi t.h smal l 

frui ts) ; gr een í� rui t.s unr i pened and ri pened .frui t.s, wher e 

were analysed t.he pell, pulp and seeds in each periods. 

Toe st.udy was carried out. in an e.xperiment. 

est.ablished ín 1963 at. Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz", Universit.y of São Paulo, Brazil, wit.h .. Oliveira 

Neto" mango gra.ft.ed on "Espada .. mango. 

Leaf samples were t.aken in six different. 

periods; t.he panicles and f'ruit.s were picked up ín t.he

selected períods. 
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Toe nut.r i ent.s analysed were: ni t.r ogeni um. 

phosphorus, pot.assíum, calcium. magnesium, sulphur , boron, 

copper, íon, manganese and zínc. 

The result.s showed t.hat. t.he concent.rat.íons of 

some nut..ríent..s ín leaves were ínf'luence by t.he dífferent. 

per í ods and sampl e per í ods. Also, paní cl es ín díff'erent. 

periods and t..he different. part.s of t.he fruít.s, had dífferent 

concent.rat.ions of some nut.ríent.s. 

I t. was al so possí bl e t.o concl ude. tha t. t.he 

nut.rít.ion st..at.us of mango can be bet.t.er eval ua t.ed i n 

specific periods and wít.h specífic part.s of t..he plant.. 
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1. INTRODUÇÃO

A mangueira CMangifera indica L> é originária 

da kia Meridional e do Arquipélago Indiano, onde é cult.iva

da há mais de 4.000 anos CSIM.ÃO, 1970). 

Sua disseminação pelo mundo t.eve início com o 

despertar do comércio ent.re a Ásia Meridional e a Europa. O 

Brasil foi o primeiro país da América a cult.ivar a manga 

trazida pelos colonizadores, e daí levada para Barbados 

CAnt.ilhas Inglesas) em 1942, e post.eriorment.e para o México, 

junt.ament.e com o cafeeiro. CSIMÂO, 1970). 

Essa frut.a encontrou no Brasil, um habitat ex

celent.e para seu desenvolvimento, podendo ser cultivada em 

todo t.er ri t.ór i o nacional. 

A manga é considerada uma das frut.as mais 

import.ant.es das regiões t.ropicais, superada apenas pelas 

culturas da banana e do abacaxi. De fino sabor, coloração 

atraente e valor nut.rit.ivo, a manga vem ganhando dia a dia, 

a preferência do mercado. Países importadores vêm aumentando 

seu int.eresse em relação à f'rut.a, e as exportações brasí

lei ras mostram sensível crescimento nos últimos anos. A 

cultura porém, ainda é muito pouco explorada, em relação ao 

seu pot.enci al produt.í vo. 
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Apesar de apresent.ar caract.eríst.icas excelen

t.es para sua produção e comercialização, a manga é ainda uma 

das cult.uras com muít.o pouco est.udo. 

RODRIGUES et aLii (1985) cit.ando Guimarães 

(1982), afirmam que são poucos os es�udos feit.os em relação 

à nut.rição e a adubação da mangueira, e que o conheciment.o 

da composição mineral da plant.a, em diversas fases do seu 

desenvolvi ment.o e par t.es, proporciona subsi di os par a uma 

adubação de reposição. 

MEDINA et aLii (1981) cit.am que Singh (1950), 

referiu-se ao problema da seguint.e maneira: .. parece que o 

est.udo da adubação da mangueira ainda se acha na sua infân

cia, e uma pesquisa mais compl et.a em seus vários ângulos é 

necessária, ant.es que quaisquer conclusões possam ser est.a

bel ecí das em def' i ni t.i vo ... 

Pouco ainda se sabe, sobre as e.xi gênci as da 

plant.a, quant.o à ext.ração de nut.ríent.es do solo e os ef'eit.os 

dest.es, como eles são absorvidos durant.e as fases veget.at.i

vas e f'rut.iferas, e quais os níveis considerados adequados. 

Algumas desordens f i si ol ógi cas. t.ai s como o 

.. So.ft.-nose", vem sendo at.ribuída à desequilíbrios nut.ricio

nai s C YOUNG & MI NER. 1951) da pl an-la e t.ambém uma desordem 

chamada .. lit.le lear•·, ocorrida em solos calcários da Flóri

da, est.á relacionada à t.eores de nut.rient.es CHIROCE & SOUZA, 

1980). 

O present.e t.rabalho visa contribuir para o co

nheci ment.o dos t.eor es de nut.r i ent.es. a t.r a vês do acompanha -
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ment.o dos mesmos em part.es da plant.a, t.ais como f'olhas, 

panículas e frut.os, em dif'erent.es épocas e est.ádios de 

desenvolvi ment.o das mesmas, a f' í m de det..ermi nar possíveis 

variações nesses t.eores. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

A nut.rição das plant.as envolve processos rela

cionados com a absorção dos el ement.os nut.r i ci onai s e com 

suas funções na vida veget.al. 

A medida que um desses element.os encont.ra-se 

presente em quant.idades insuficient.es. ou em uma forma que o 

t.orne pouco disponível. a deficiência desse element.o na 

célula. provocará dist.urbios no met.abolismo da plant.a. Esses 

dist.urbios met.abólicos. event.ualment.e se manifest.am ."'lt.ravés 

de si nt.omas vi síveis. e- esses sintomas de def' i ciências mine-

rais são mais ou menos característicos para cada elemento. 

dependendo de sua severidade, da espécie e dos fatores arn

bient.aís CEPSTEIN, 1976). 

2.1. Os Elementos Nutritivos 

De uma maneira geral. tentaremos formalizar as 

funções dos el ement.os e seus sintomas car act.er í st..i cos de 

carência, na planta de mangueira. 
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2.1.1. Ni t.rogênio 

Esse element.o conf'orme relat.a GUIMARÃES

(1982), proporciona um rápido desenvolviment.o à plant.a, e 

est.á relacionado com a produção, pelo seu ef'eit.o na veget.a-

ção e no número de gemas florais. 

Os si nt..omas de carência desse el ement.o est.á 

assoei ada às folhas adul t.as, que não alcançam seu t.amanho 

normal. 

O at.raso no cresciment.o é acent.uado, o pecíolo 

f'orma ângulo mai•s agudo com o ramo e às vezes, as brot.ações 

t.ornam-se amarelas, segundo HIROCE & SOUZA (1980). Já GUIMA

RÃES (1982) ref'orça essa descrição, dizendo que os sint.omas 

de deficiência de N são observados inicialment.e nas folhas 

mais velhas, passando gradualment.e para as folhas mais 

novas. As folhas formadas quando há carência desse elemenlos 
1 

são menores, e apresent.am clorose em t.oda a lâmina f'oliar. 

2.1. 2. Fós.foro 

O f' ós.f oro apesar de sua impor t.ânci a , é pouco 

absorvido pela plant.a, est.ando abaixo de N e do K. 

Ruehle C1951), cit.ado por GUIMARÃES (1982), ao 

est.udar na Fl ór ida as necessidades nut.r i ci onai s em relação 

as f'ases de desenvolviment.o da mangueira (viveiro, f'ormação 

e fru�íficação), encont.ou que durante o período de �ormação, 

o P era o elemento mais importante.
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RODRIGUES et aLii (1985) informam que Lefevre 

C1968J, cit.a que a plant.a, quando sob deficiência, apresent.a 

o cresciment.o lent.o e a mat.uridade ret.ardada. As folhas 

apresent.am um bronzeament.o mais ou menos pronunciado, ao 

longo das margens do limbo, e as raízes t.êm seu cresciment.o 

limit.ado, com ausência de raízes secundárias e t.erciárias. 

2. 1. 3. Pot.ássi o

O pot.ássio at.ua como at.ivador de enzimas, par

t.icipando de divei-sas fases do met.abolismo. O nível de K 

exist.ent.e nas células-guarda, reguala a abert.ura e fecha

ment.o dos est.ômat.os, e é import.ant.e no t.rasport.e de carbohi

drat.os das folhas para out.ros órgãos (RODRIGUES et ali i. 

1985). 

Segundo HI ROCE & SOUZA C 1980) , a carência é 

pouco severa, e os sint.omas podem ser confundidos com os da 

falt.a de N. Observa-se queima, que começa junt.o à margem do 

limbo e se est.ende por t.oda a folha. 

Uma coloração purpura escura, precede o cha

muscament.o, as folhas carent.es caem premat.urament.e e manchas 

amar�las dist.ribuídas irregularment.e sobre o limbo em ambas 

as f'aces aparecem no início, mais t.arde as manchas alar-

gam-se, t.ornando coalescentes e produzindo necrose nas 

regiões marginais. 
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2. 1. 4. Cálcio

É um nut..rient..e que os solos ácidos são caren

t..e. É um import..ant..e at.ivador de enzimas, no desenvoJviment..o 

e no funcionament..o das raízes, germinação do grão de pólen, 

e no desenvolvi ment.o do t-ubo polínico C GUIMARÃES. 1982). 

RODRIGUES e t a l. i i C 1 985) , r el a t.am que quando 

há carência de cálcio as regiões de cresciment..o são as pri

meiras a apresent..arem sint.omas por ele ser prat.icament..e 

imóvel na pl ant.a. Os si nt.omas mais comuns, são o apareci men

t.o de clorose marginal ou int.ernervural, e a morte da gema 

apical. 

2.1.5. Magnésio 

A conversão e a conservação d� energia, são as 

funções principais dos cloroplast.os, e o magnésio, em adição 

ao seu papel na clorofila, é o at..i vador mais comum das 

enzimas relacionadas com o met..abolismo energét..ico CEPSTEIN, 

1975), sendo element..o essencial, na absorção de P. 

RODRIGUES e t a l. i i C 1985) ci t.am que Smi t.h e 

Scudeler (1951), caract..erizaram sint..omas de deficiência de 

magnésio em mangueira, observando o apareciment..o de colora

ção bronzeada nas margens do limbo. Em casos graves, est.a 

cor at..inge a nervura média, permanecendo apenas uma pequena 

região verde, enquant..o as part..es marginais secam. 
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2.1. 6. Enxofre 

O S apresent.a funções enzímát..icas. além de 

fazer part..e de alguns aminoácidos e de t..odas as prot.eínas 

veget.aís. Além disso, na fot.ossínt.ese ele part.icipa da sín

t.ese de clorofila, da absorção do CO , da at.ividade da fos-

focar boxí l ase C GUIMARÃES, 1 982). 

2 

O cresciment.o pouco a pouco é reduzido. J!,s, fo

lhas, que são verde escuras, na mat.uridade apresent.am zonas 

necrót.icas e caem em grande quant.idade. A grande diferença 

em relação aos sint.omas de deficiência de P, é que a área 

at.ingida não se sit.ua na ponta, mas sobre os lados do limbo, 

relat.a HIROCE C1980). 

2.1. 7. Boro 

O Boro é singular ent.re os micronut.rient.es, no 

que t.ange à sua est.reít.a faixa de concent.rações no meio, ao 

qual muit.as plant.as est.ão rest.rit.as. Uma fração de part.e por 

mil hão pode ser e.xi gi da, e algumas par t.es por mil hão já 

podem ser t.6.xi cas. Há ent.r et.ant.o mui t.a variação ent.re as 

espécies à esse respeit.o CEPSTEIN, 1975). 

O boro é essencial para a formação da parede 

celular, para a divisão e o aumento no t.amanho das células. 

A falt.a de boro prejudica a germinação do grão de pólen e o 

cresci ment.o do t. ubo polínico C GUIMARÃES, 1982) . 
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HIROCE & SOUZA C1980� descreve os sint.omas de 

deficiência desse element.o, como cresciment.o limí t.ado e 

ent.renós curt.os. fos folhas novas são reduzidas, de cor verde 

pálido, t.orcidas e quebradiças. As folhas velhas se recurvam 

de um lado e a nervura cent.ral escurece ao lado da face 

inferior do limbo. 

2.1.B. Cobre 

Como acont.ece com a deficiência de out.ros ele

ment.os cat.alit.icament.e import.ant.es, a carência de cobre ín

t.erfere na sínt.ese de prot.eínas, e causa um aument.o no nível 

de compost.os nít.rogenados solúveis CEPSTEIN, 1975). 

Wolf et ali i C 1969), ci t.ados por RODRIGUES e t

alii (1985), descrevem os sint.omas de carência desse elemen

t.o, observado em pomares da regi ão da selva peruana. As 

folhas da mangueira. diz o aut.or, apresent.am coloração verde 

int.ensa e nos brot.os, a ausência de gemas múlt.íplas. 

Est.es brot.os perdem suas f'ol has. secando da 

pont.a para baixo. As nervuras, com frequência most..ram um 

crescírnent.o desigual, em relação aos t.ecidos que circundam 

est.as nervuras. Assim como o B. os pés francos apresent.aram 

menor deficiência, quando comparadas às plant.as enxert.adas 

com variedades melhoradas. 
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2.1.9. Ferro 

Bogard (1966), cit.ado por EPSTEIN (1975), diz 

que o ferro é essencial para a síntese de clorofila. 

O sint.oma t.ípico da deficiência desse elemen

t.o, é o desenvolviment.o de clorose nas f'olhas novas, cujas 

nervuras formam uma rede fina e verde, cont.ra o fundo verde 

amarelado ou o amarelado do limbo, segundo GUIMARÃES (1982). 

2.1.10. Manganês 

EPSTEIN (1975), diz que o dist.úrbio met.abólico 

provocado pela deficiência de manganês é severo, sendo que 

vários processos metabólicos são afet.adas. Ist.o é de espe

rar, pois o manganês desempenha papel import.ant.e em muit.as 

das reações do ciclo de Krebs e, devido à posição central 

deste na respiração, a carência do element.o repercurt.e em 

out.ras deficiências metabólicas. 

As mangueiras carentes em Mn, t.êm t.ronco muit.o 

reduzido, as folhas amarelecem muito ligeiramente, deixando 

uma rede muito fina de nervuras verdes. Às vezes, as folhas 

adultas tem espessura superior à normal e suas ext.remidades 

são muito arredondadas, segundo HIROCE & SOUZA (1980). 
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A acent.uada influência da def'iciência de zinco 

sobre o cresciment.o é devida ao seu papel no nível de auxí-

nas. Skoog (1940) citado por EPSTEIN (1975), concluiu que o 

zinco é exigido para a manutenção da auxina em um est.ado 

at.ivo, e não para a sua síntese. 

GUIMARÃES (1982) citando Lunch & Ruehle, des-

creve os sintomas de deficiência de zinco. O limbo foliar é 

rosado no primeiro est.ágio de cresciment.o, e começa a en-

grossar. não at.íngindo o t.amanho normal. Quando as folhas 

est.ão maduras, ambas as margens arqueiam para baixo, ou en

t.ão as margens são arqueadas, fazendo a porção apical curvar 

para cima. As nervuras desenvolvem uma coloração amarela bem 

caract.eríst.íca, na superfície superior da f'olha. 

O limbo f'oliar f'ica engrossado e quebradiço, 

sendo o desenvolvírnent..o da plant..a at..rof'iado, t.ornando as 

hast.es bem fracas, com enfraquecíment.o da fut.ura est.rut.ura 

da árvore. 

HMG et al.ii (1990), a fim de det.erminar o 

crescíment.o e a ext.ração de nut.rient.es em f'rutos das varie-

dades Haden, Sensat.ion, Tom,ny At.kins e Edward, observaram 

que a extração total de nutrient.es pelas variedades, em or-

dem decrescente é: Hadan� Edward e Sensati on .. 

Em t.ermos de remoção pela colheita, o bservaram que os macro

nutrient.es, são requeridos em quant.idades semelhant.es pelas 

variedades. Diferenças acent.uadas são encontradas nas ext.ra-
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ções de micronutrientes, especialmente cobre, ferro, manga

nês e de modo especial o zinco. 

REDDY et alíí (1989) estudaram a influência de 

vários porta-enxertos na produção. no rendimento de frutas e

na composição mineral das folhas de mangueiras da variedade

Alphonso. O porta-enxerto Wellaikulumban manifestou nanismo 

para a var. Alphonso. mas o rendiment.o de fruta foi muit.o 

inferior quando comparado a outros porta-enxertos. Os porta

-enxertos mais vigorosos são Olour. Mwandam e Bappaki. 

Diferenças acentuadas entre porta-enxertos, 

para a constituição de nutrientes da folha, com respeito a 

N, P, K, Ca, Mg e S foram significativas. Wellaikulumban mas 

foi equi valent.e a outros port.a-enxert.os. 

SILVA et alií (1986) estudando as caract.erís-

ticas físicas e químicas do fruto. observaram que os mine

rais existentes na polpa, de diferentes variedades no frut.o 

do estádio de vez, apresentou um teor ligeiramente maior 

para cálcio e ferro, enquanto que no fruto maduro encontrou

-se maior quantidade de fósforo. 

Através do estudo das características físicas 

e químicas, verificou-se que existe uma variação nos consti

tuintes químicos analisados na polpa da manga e que segundo 

Harrio (1985), citado por SILVA et alií (1986). é result.ant.e 

da i nt.eg.r ação de numerosos f' a t..or as ., pJ .i. .1 ,.__;__ pal ,.ut::"i .1t.� os gené= 

t.icos. o t.ipo de solo. a t.opograíia, íert.ilização do solo. 

índice pluviométrico, int.en:sidade de luz, localização, esta

ção do ano e grau de mat.uridade. 



Port.ler (1973) cit.ado por SILVA et 

13. 

a:l. i i 

(1986). afirma que a composição dos frutos não só varia de 

acordo com as variedades bot.ânícas, prát.icas de cultivo e 

condições atmosféricas, mas também com o grau de maturação, 

ant.es da colheit.a e as condições de armazenamento. 

AVI LAN ROVI RA C 1971) conclui u que de a cor do 

com os result.ados obtidos pode-se dizer que a al,t..ernância de 

produção da mangueira, é devida à variação na concentração 

de element.os nut.rit.íent.es, logo após uma boa colheit.a, sendo 

que a diminuição nos t.eor es dos nut.r i t.i ent.es, influi numa 

baixa produção no ciclo seguinte. 

HIROCE et ali i (1986.) det.ermínaram os t.eores 

de macro e micronut.rient.es em folhas de diferent.es varieda

des, provenientes de áreas com solos de diferentes classifi

cações. no período de julho a dezembro, entre os anos de 

1981 e 1983, sendo que em 1982 foram coletadas plantas adu

badas e não adubadas, e em 1983, fez-se amostragem também de 

folhas de ramos com e sem frutificação. 

Concluíram de um modo geral, com exceção de 

para cobre, ferro e manganês, que não houve diferenças 

expressivas nos teores dos demais nutrientes das folhas de 

mangueira em relação aos cult.ivares, t.ipos de solo, idade 

das folhas e frut.ificação dos ramos. Ent.ret.ant.o, concluiram 

que a época mais adequada para fins de análise quí��ca, deve 

ser julho de cada ano. por ser o mês em que ocorrem as 

concent.rações mais elevadas de nit.rogênio. 
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HIROCE et alii (1977), estudando a composição 

mineral de frut.as tropicais (abacaxi .. cayenne .. , banana "na

nícão", castanha do Pará, goiaba ••IAC 4", jaca dura, mamão 

de polpa amarela, mangas .. haden••, ••ext.rema .. e .. carlota .. e 

maracujá .. flavicarpa .. , concluíram que o nit.rogênio e o po

tássio f'oram os nut.rient.es ext.raídos em maiores quantidades. 

RAHMAN et alii C1982), estudando os teores de 

N, P, K, Ca, Mg, Cu, Co, Mn e Zn em árvores de 9 a 11 anos 

de idade do cv. Fozly, produzidas em 4 localidades, verifi

cou que o nitrogênio e o zinco estavam abaixo do nível crí

t.i co em todas as amost.as e 30% das amost.ras apresent.aram 

diferenças nos teores de pot.ásssio. 

NI_TAR et ali i (1976), analisando folhas com 

sintomas de dexiciência de Zn em manga cv. Dashehari, encon

trou teor de Zn de 27, 5 ppm, comparado com os 35, 2 ppm 

encontrado em para árvores aparent.ement.e sadias. Ps árvores 

t.rat.adas com solução com concentrações de Zn 0,2 a 0,4% em 

fevereiro, t.iveram o t.eor dest.e nut.rient.e nas folhas aumen-

t.ando para 42,5 e 92,5 ppm respect.ivamente, após 72 horas, e 

as brot.ações novas est.avam livres dos sínt.omas de deficiên

cia de Zn. 

KANWAR & BRAR (1986) estudando as caract.erís-

t.i cas químicas do sol o, af' et.adas por um 1 ongo período de 

aplicação de fertilizantes na cultura de manga, onde foram 

aplicados de 100 a 300 g/plt.a de N. de O a 21.83 g/plt.a de 

P O e de O a 83. O g/pl ta de K O, em pomar implantado em 
2 !S 2 

1967 e que recebeu essas dosagens at.é 1970, verif'icaram que 
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o solo orgânico não f'oi af'et.ado e que N e K aumentaram a

condut.ívidade elétrica do solo e o pH foi reduzido aprecia

velmente pelo N. 

KALUSINGH et ali i C1983), estudando o ef'ei to 

da alimentação f'oliar com os nutrient.es NPK sobre o estado 

nut.ricional das folhas e a qualidade dos frutos, aplicou NPK 

Ccom 1, 2 e 3% de cada nutriente na solução) durante 4 anos 

em árvores de 1 5 anos de idade em set.embr o e novamente em 

abril, para a cv. Dashehari. Verif'i caram que os t.eores de 

NPK nas folhas cresceram, com o aumento da concentração dos 

nut.rient.es, e que o número de frutos produzidos por árvore 

que recebeu a concent.ração de 1% f'oí de 348 (60,5 

kg/árvore), enquanto nas que receberam concentração de 3% de 

NPK foi 271 frutos C42,3 kg/árvore) . 

.AZZOUS & DASHAN (1985), estudando a combinação 

dos efeit.os de micronutrientes e de nitrogênio na má f'orma

ção do florescimento da mangueira e utilizando-se de árvores 

de. 18 anos da cv. Taimour para os ensaios, em 2 estações, 

aplicaram N via solo, em quantidades de 500 a 1200 g/árvore 

e Zn, Mn, Cu e B via foliar, verif'icaram que a maior redução 

da má formação no florescimento foi obtida, com alto teor de 

N junt.o com Zn ou Mn na concentração de 0,3%, aplicados em 

maio e novamente em abril. 

ARA\lI NDAKSHAN & PHI LLI P C 1980) , estudando os 

efeitos de diferentes níveis de NPK, na produção e no vigor 

de mangueiras, durante o estágio de pré-frutificação, utili

zaram-se de mangueiras de 1 ano de idade da cv. Neelum e 
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Prior que foram t.rat.adas anualment.e, por um período de 3 

anos com 10:9:10; 20:18:25 e 40:36:50 g de NPK por árvore, e 

medindo alt.ura, envergadura e número de galhos por árvore, 

verificaram que para o período de est.udo, as doses NPK não -

t.iveram ef'eit.o aparent.e sobre desenvolviment.o das plant.as. 

CHANDRA (1983), verificando o t.eor de fósforo 

nos brot.os de plant.as de mangueira no .. on .. e .. off year .. , das 

cv. Desi, Chausa e Bombay, verificou que o t.eor t.ot.al de P

nos cul t..i vares Desi, Chausa e Bombay, nos brot.os durant.e o 

est.ágio veget.at.ivo, foi maior durant.e o floresciment.o, e o 

t.eor t.ot.al de P dos brot.os :foi menor durant.e o .. off year .. em 

todos os cult.ivares. 

DAULTA et aLii (1981), examinando o efeit.o de 

Zn e CCC Cchlormequat), aplicados como spray em janeiro, no 

florescimento e na frutiíicação sobre a composição química 

dos f'rutos de manga em árvores de 13 anos de idade da cv. 

Dashehari, verificaram que esses t.rat.ament.os não surt.iram 

efeit.o apreciável no t.ipo de flor Cest.aminada, pist.ílada ou 

hermafrodit.a), mas sobre o conjunt.o de frut.os, sendo que o 

aument.o com 1% de Zn ou 500 ou 1000 ppm de CCC foi gran�e, 

bem como foi alta a ret.enção de frutos C35,4Y�, sendo que a 

qualidade foi melhor em árvores que receberam 0,8% de Zn. 

DEVRANI & RAM (1978) est,udando os micronu-

t,rient,es B, Cu, Fe, Mn e Zn em relação à idade das �olhas, 

utilizaram-se de árvores da cv. Dashehari com 25 anos, co

lhendo folhas com 1 a 12 meses de idade, durante o decorrer 

do mês de março, verificaram que o nível de Zn decresce com 
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a idade da folha, e que o de cobre foi baixo nas folhas com 

1 a 5 meses, aument.ando em folhas com 6 a 8 meses e decli

nando em folhas com 9 meses e aument.ando razoavelment.e em 

folhas com 10 a 12 meses de idade. 

CHADHA et al. i i (1984::> verificando a redução 

dos nut.ri ent.es em :folhas de manga dos cul t.i vares Dashehari, 

Chausa e Luck, nos est.ágios de florescimento e pós-colheita, 

em março e junho, verificaram que os t.eores de N, P, K, Ca, 

Mg, S, det.ernúnados nas folhas, declinaram na época da 

colheít.a em t.odas as cultivares, atribuindo essa redução à 

t.ranslocação precoce, durante o desenvolviment.o do frut.o. 

THft.KUR et ai i i (1983) ao examinarem o rendi -

ment.o e se o nível de pot.ássio nas folhas era influenciado 

por sua aplicação em mangueiras da cv. Dashehari, durante 4 

anos (1975-1979), com aplicações de O; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 

kg do el ement.o por árvore anualment.e, divididas em 2 vezes 

igualmente repet.idas, verificaram que os result.ados obtidos 

most.raram, excet.o em 1976, que nos anos ••ofT year .. a concen

t.ração de pot.ássio nas folhas, foi maior que nos anos "on 

year " , e que em média 43, 0% a maí s de f r ut.os , foi obt.i da nos 

anos "on year" com 1,5 kg de aplicação do element.o, compa

rado com os não fertilizados. 

BOPAIAH & SRIVASTAVA (1984), est.udando o re-

l aci onament.o ent.r e os nut.r i ent.es do sol o e das f' olhas de 

manga, em pomares em produção da cv. Dashehari, e avaliando 

os t.eores de nut.rient.es, const.at.aram que a média dos t.eores 

na folha de N, P, K, Ca e Mg em árvores em frut.ificação foi
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de 1,39; 0,131; 0,544; Z,59 e 0,32%, respectivamente, e em 

árvores não frut.íficadas foi de 1,39; 0,14Z; 0,609; 2,58 e 

0,36% respectivamente, sendo que nenhuma correlação signífi-

cativa ent.re potássio e nitrogênio foi notada, nem entre o P 

disponível nos níveis maís profundos do solo C60 a 90 cm) e 

fósforo na folha. Nenhuma relação significativa foi notada, 

ent.re o t.eor da folha e rendiment.o do fruto, excet.o uma 

relação negativa com N da folha. 

SI NGH & SI NGH C 1978) , i nvest.i gando a remoção 

de diferentes nut.ríent.es por folhas e frut.os de mangueira, 

em ensaios conduzidos durant.e 3 anos com árvores de 8 anos 

de idade da cv Dasheharí e que receberam 40, 80, 1ZO g/árvo

re de N, P O e K O, respect.ivament.e em variadas combinações 
:z � :z 

e aplicados em 3 parcelas espaçadas, e verificaram que a 

maior absorção foliar de N, P e K, foi not.ada com a mais 

alta dose de NPK aplicada, e que o mais alto nível de Ca e 

Mg nas folhas, íoi observada em árvore que receberam NPK de 

40:120:80 e 80:80:lZO g/árvore, respectivamente. 

REDDY C 1975) , ao examinar em a var í ação de umi -

dade em amostras de brotos de mangueira, em relação ao seu 

estado nut.ricional, utilizaram ramos laterais floridos ou 

frut.i.ficados na est.ação precedent.e (A); ramos lat.erais não 

.floridos ou írut.ificados na est.ação precedent.e, mas com 

aument.o em ext.ensão CC) e ramos jovens que apareceram em 

julho CD), os quais foram amost.rados mensalmente em arvores 

de 18 anos de idade da cv. Langra, verificaram que em t.odos 

os casos, a haste teve t.eor mais alto de umí dade que as 
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folhas, e que D t.eve a mais al t.a média de t.eor de umidade 

seguidos por C, B e A. Em julho, nos ramos C, not.ou-se o 

mais al t.o t.eor de umi da de C &) C 56Y,,) , ver i f i car am ai nda , que 

não houve nenhuma correlação ent.re o t.eor de umidade dos 

ramos e os t.eores de P, Cu, Fe Mn e Zn em t.odos os t.ipos de

brot.os. 

RA0 (1979), verificando a concentração de ele

ment.os nos frut.os e folhas de mangueira e sapot.i sob condi

ções ambient.ais nat.urais, det.erminaram os t.eores de K, Ca, 

Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Sr, Li e U no solo e nas folhas e 

frut.c,s e os result.ados são discut.idos em relação aos proble

mas de poluição ambient.al. 

REDDY (1984), em ensaio sobre a eficiência da 

aplicação de fósforo por via foliar em mangueiras, ut.ilizou 

ácido ort.ofosfórico a 5% sozinho ou com uréia a 20%, 

aplicado em set.embro, novembro e/ou março, verificou que a 

recuperação pelos frut.os, do fósforo aplicado, foi mais alt.a 

(12, 7%), com a aplicação do ácido ort.ofosfórico mais uréia 

em março e o mais baixo C2,6%), com o mesmo t.rat.ament.o, 

aplicado em set.embro. 

SINGH et aLii (1977) est.udando o efeit.o da 

aplicação de uréia no solo e via foliar, na composição físi

co-química da frut.a de manga, sendo a uréia aplicada no solo 

nas doses 200 e 400 g/árvore e, em pulverização a 1 e 2% na 

folhagem, veriricaram que t.odos os tratamentos aument.aram o 

tamanho, o peso, o teor de açúcar e de ácido ascórbico na 

manga, comparado com as parcelas não trat.adas, e reduziram o 
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teor de umidade. Averiguaram t.ambém que as pulverizações nas 

folhagens foram mais benéficas sendo que a concent.ração de 

2% aument.ou o peso da frut.a fresca de 113 para 143 gramas, o 

teor de ácido ascórbico de 187 para 202 mg/100 g e de teor 

de sólidos solúveis de 11,9 para 14,1%. 

RA.STOGI & CHft.NDRA (1987), ao analisar o est.ado 

dos nut.r i ent.es a t.r a vés da análise do sol o em um pomar de 

manga, ameixa e goiaba, e de amost.ras de folhas onde foram 

analisados os t.eores de N, P, K, Mn e Zn, const.at.aram que as 

amost.ras de folhas indicavam deficiência de P em t.odas as 

t.rês colheit.as; e os elevados níveis de sal no solo, o pH e

o baixo C orgânico, diminuíram a adapt.ação das cult.uras aos

solos, e assim concluíram, que a condição do solo exerceu um 

efeit.o considerável sobre os níveis dos nut.rient.es. 

RATH et alii (1980), em ensaios realizados com 

árvores de 13 anos de idade, de mangueira cv. Lengra, para 

averiguar o efeit.o da pulverização de boro e zinco sobre a 

composição físico-química dos frut.os de manga, sendo anali

sados o comprimen�o do frut.o, seu diâmet.ro e peso, verifica

ram que eles aument.aram consideravelment.e, após t.rat.ament.o 

com boro e Zn nas concent.rações de 0,2 a 0,8¾, e que nas 

concent.r ações mais al t.as C O, 6 e O. 8¾) , B+ ZN aument.ar am 

lambém significat.ivament.e os leores t.ot.ais de açúcar, ácido 

ascóbieo, acidogenia e teor de sólidos solúveis no Fruto. 

LABOREN et alii (1981), apresent.am valores 

sobre a ext.ração de nut.rient.es por uma colheit.a de manga, 

ut.ilizando de amost.ras de frut.os maduros de 15 cvs. C25 
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f'rut.os por cul t.i var), em pomares inst.alados em solos da 

série Maracay (ordem Mollisol), de boa prof'undidade física e 

de mediana fert.ílidade nat.ural. Os frut.os,·depois de pesados 

e separados em: casca, polpa, t.est.a e amêndoa, foram anali

sados os seguint.es element.os: nit.rogênio, fósf'oro, pot.ássio, 

cálcio, magnésio, boro, cobre, ferro, manganês e zinco, 

const.at.ando que uma produção de 15. 914 kg/ha de f'rut.os 

rrescos erlraí 104 kg N/ha; 12 kg P/ha; 99 kg K/ha; 88 kg 

Ca/ha; 47 kg Mg/ha; 87 g Mn/ha; 147 g B/ha; 375 g Zn/ha; 345 

g Cu/ha e 976 g Fe/ha. 

AVILAN ROVINA et ali i (1978), realizaram a 

avaliação do est.ado nut.ricional das cult.ivares de mangueira 

e abacat.eiro do Huert.o de Inst.ruciones de la Est.acíon 

Experiment.al de Guanipa, onde a precipi t.ação média anual é 

de 1.100 mm, concent.rada nos meses de maio a dezembro, e uma 

t.emperat.ura média anual de 25
°

C, sendo os solos em geral de

t.erlura arenosa, com baixa fert.ilidade e argila t.ipo caoli

ní t.i ca. Em pl ant.ações de aproxi madament.e 11 anos de idade, 

onde íoram empregados como padrões Ccacalos) para a man

gueira, a cv. crioula .. Hilacha•• e para o abacat.eiro um t.ipo 

cri oul o da c ul t.i var •• P.nt.i 1 hana... As pl ant.as foram s ubmet.i das 

nos 3 últ.imos anos à um plano de fert.ilização, empregando a 

fórmula 12-24-12, aplicando nas mangueiras 6 kg/plant.a/ano, 

em f'orma :fracionadas nos meses àe janeiro, abril, julho e 

out.ubro e para os abacat.ei ros 5 kg/pl ant.a/ano, fracionado 

nos mesmos meses. 
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Os result.ados da análise foliar, para os ele

ment.os N,P, K, Ca e Mg, os quais most.raram que em geral en

cont.r am-se dent.r o dos níveis considera dos ·•adequados••. As 

observações realizadas sobre o desenvol viment.o radicular , 

most..rou que as maiores concent.rações radiculares det.ermi -

nadas, foram lat.eralment.e ao t.ronco a 1,5 m e  vert.icalment.e 

ent.re 30 e 80 cm de profundidade, sendo influenciados not.a

dament.e, pela variação t.ext.ural do per1il. Comparando-se com 

o rendiment.o obt.ido na região cent.ral, para as mesmas varie

dades, est.as são 50% in1eriores, sendo que as cult.ivares 

Haden, Irwin, Sensat.ion, Manga crioula e Mangana se dest.acam 

ent.re as mais rendosas e ent.re os abacat.es, das cul t.i vares 

Runel e Pollock. 

THAKUR et ai i i C1981b), est.udaram a variação 

na composição mineral de rolhas de mangueira, e a cont.ribui

ção dos r-at.ores de amost.ragem das f'olhas. A adapt.ação da 

equação de curva de regressão .. st.ep wise··, usando a t.écnica 

de simulação variável e a cont.ribuição da idade das folhas 

most.rando direção, posição das folhas nos brot.os e a

elevação nos t.eores de N, P, K, Ca, Mg, S Cu, ZN, Mn e Fe. 

Verificaram que dos quat.ro fat.ores est.udados, direção, alt.u

ra e posição das f'olhas nos brot.os não cont.ribuiram signifi

cativament.e para os element.os P, K, Ca, S, Cu e Mn, que o 

t.eor de P decresceu linearment.e com a idade, explicando a

variação de 81% e que, os t.eores de Ca, S e  Cu aument.aram 

linearment.e, sendo a cont.ribuição para o período de 88, 60 e 

30%, respect.ivament.e. Verif'icaram t.ambém que os t.eores de Mn 
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aument.aram com a idade, segundo uma curva parabólica e a 

variação calculada foi de 90%. Em geral, conclui ram que 

folhas com 5 a 7 meses de idade da mel.ade dos brot.os não 

frut.if'icados. most.raram que em t.odas as direções e alt.uras ' 

eram ideais para a amost.ragem. 

CHADHA et ali í C1980), par a det.er nú nar em a 

padronização da amost.ragem de folhas para a det.erminação da 

composição mineral das f'olhas de mangueira cul t.i var 

.. Chausa º , est.udaram os ef'eit.os da idade das folhas, sua 

posição nos brot.os, direção de amost.ragem e alt.ura da 

amost.ragem sobre sua composição mineral. Verificaram que os 

t.eores de P e K decresceram e que, os t.eores de Ca, Mg, S e

Mn aument.aram signíficat.ivament.e com o avanço da idade das 

folhas, e que em geral, t.eores de N, P, Mg, <:: ...... , Zn, Mn e Fe 

foram est.ávei s nas folhas com 5 a 7 meses de í dade. Os 

t.eores de. P, K, Ca, Mn e Fe variaram com a direção da 

amost.ragem e com o passar do t.empo, t.eores de K, Ca, S, Zn 

Cu, e Fe foram signífícat.ivament.e mais alt.os nas folhas de 

uma pequena parcela de árvores. Verificaram t.ambém que o 

aument.o cont.ínuo nos t.eores de Mg e o decréscimo nos t.eores 

de K e Mn foram observados para as folhas das ext.remidades 

basais dos brot.os. Concluíram ent.ão, que as folhas com 5 a 7 

meses de idade, provenient.e da met.ade de brot.os não frut.i-

ficados, most.raram, para t.odas as direções e alt.uras de 

amost.ragem, que elas foram mais adequadas para o cálculo do 

est.ado nut.rícional de árvores de manga. 
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THAKUR et al. i i C1981a) para est.abelecerem os 

níveis de nut.r i ent.es nas ext.r emi dades f r ut.i ficadas e não

-f r ut.i f'i cadas de t.rês cul t.i vares de manga. após a colhei t.a 

dos frut.os, em junho de 1976, compararam-nos em 20 pomares. 

Verif'i cararn que os t.eores de N, P e Ca foram significat.i -

vament.e mais alt.os na cv . .. Dashehari •• que nas cvs . .. Chausa .. 

e .. Lucanow Safída .. e o cont.rário .foi para os t.eores de K, S 

e Zn. Verif'icaram t.ambém que os t.eores de Mg e Mn foram mais 

ou menos equivalent.es em t.odos os cult.ivares, e que folhas 

colet.adas nas ext.remidades não-frut.ificadas, cont.inham alt.os 

teores de N e P nos t.rês cult.ivares. mas para K, Ca, S e  Zn 

soment.e em dois cult.ivares foi comparável às ext.remidades 

frut.if'icadas. Verificaram t.ambém que t.eores de Mn e Fe nas 

ext.r emi ddes de ambas cat.egor ias f'oram mais ou menos 

equivalent.es nos t.rês cult.ivares. 

Y0UNG & MINER (1961) relacionaram o ni t.rogênio 

e o cálcio com a desordem .. soft.-nose .. , desordem est.a f'isio

l ógi ca, que ocorre na polpa do f r ut.o da manga, e que se 

inicia no começo do amadureciment.o, ocorrendo em cult.ivares 

da Flórida e da Índia e em variedades originadas da primeira 

ou segunda geração das variedades indianas. Em solos calcá

rios a perda é geralment.e pequena nos frut.os colhidos, porém 

em solos arenosos, a perda é de 15 a 20% da produção. Os 

aut.ores verificaram que a incidência da desordem em solos 

arenosos ácidos, aument.ou de, 7% nas t.est-emunhas, quando 

relacionado à plant.as com baixo nível (normal), para ao 

redor de 78% nas plantas que receberam 10 vezes a quant.idade 
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de N das t.est.emunhas. Ver i f' i car am t.ambém que um t.r a t.ament.o 

similar no solo calcário, provocou 5% de perda em alt.as 

t.axas de 1ert.ilização nit.rogenadas, assim como nas t..est.emu

nhas, e que o nível de nit.rogênio das 1olhas nas árvores com 

alt.a t.axa de fert.ilização de N nos solos calcários, variou 

de, um pouco abaixo nas folhas do mesmo t.rat.ament.o nos solos 

ácidos, at.é prat.icament..e a mesma quantidade no solo arenoso, 

sendo a alt.ura aproximadament.e de 50% dos níveis das t.est..e-

munhas nos dois solos. 

O t.eor de cálcio ent.ret..ant.o, nas folhas das 

árvores do solo calcário, foi aproy�madament.e de 2 a 3 vezes 

maior que no solo arenoso ácido, não houve correlação cons-

t.ant.e ent.re a incidência do dist.úrbio e os t.eores de P, K ou 

Mg. Verificaram t.ambém que o aument.o na aplicação de N 

result.ou em aument.o da produção, especialment.e nos solos 

arenosos. Concluíram que parece haver uma t.endência, no 

sent.i do de que a desordem "soft.-nose º na manga Kent., · é 

agravada com alt.os níveis de N na plant.a, mesmo que alt.os 

níveis de Ca possa reduzir est.a i nci dênci a ou r et..ar dar seu 

desenvolvi ment.o. 

SUBRAMANYAM et alii (1971), est.udaram a dege-

nerescência da polpa, de ocorrência comum no sul da Índia, e 

e, 
cuja perda t.ot.al é da ordem de 30% aproximadament.e, ci t.am 

que isso varia com o peso da frut..a� a época de colheít�a i 

local e condução do pomar, e que frut.as de aproximadament.e 

300 g apresent.a a máxima perda. Frut.as de regiões cost.eiras 

apr esent.a vam as mais al t.as i ncí dênci as da desordem e que 
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frutos colhidos no meio da estação sofriam maior porcentagem 

de perda. Citam t.ambém, que a ralha no tecido most.rou dife

renças signi1icat.ivas nos t.eores de carat.enóides, sacarose e 

sais minerais, sendo que o t.eor de Ca foi mais baixo, e o 

t.eor de P foi o mais alt.o no t.ecido doent.e, quando comparado 

com o sadio. 



3. MATERIAL E MÉTODO

A amostragem roí realizada no pomar do Depar

t.ament.o de Horticultura da Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz", da Uni ver si dade de São Paul o. 

O local encontra-se à uma alt.it.ude de 550 m do 

nível do mar, t.endo como coordenadas geográficas 222 42' de 

lat.it.ude sul e 472 38' de longitude oeste. 

O t.i po de sol o onde está i nst.al ado o pomar , 

segundo Ranzani (1955) cit.ado por OHASHI (1984), pert.ence ao 

grande Grupo Lat.ossol, série "Luiz de Queiroz" apresentando 

área de exposição oeste e topograf'ia uniforme. 

A análise de sol o fei t.a na época do exper i men

t.o, reve.lou para a três amostras de solos const.it.uídas de 

t.rês sub-amostras, sendo que cada amostra foi retirada a 

sombra da copa de cada árvore revelou os seguinl.es dados. 

pH p K Ca Mg H+ft.l SB T V. 
IDENT CaCl M. O.

� ... � Mg/cm 
3 

meq./100 
3 

¾ cm 

A 5,1 1, g 3 0,08 2,83 0,40 3, 1 3, 31 5,41 52 

5,2 2,2 4 0.14 2,58 0,89 2,8 3,30 5,40 54 

5,9 2,2: 5 0,32 4,04 0,85 2,0 5,22 7,22 72 

<*> p = res\.na: SB = soma das bases (Ca + Mg + b>; T =capacidade de 

troca co.t i. ôni c:c:i CSB + HA.L>; V = so..turaçõo de bo.ee (100S/T}. 
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O clima pela classif'icação de Kopen é do tipo 

mesot.érmico, com inverno seco, cuja pr�ipítação no mes mais 

seco não ultrapassa 30 mm, tendo como temperat.ur do 

mes mais f'rio inf'erior a 18
°

C e no mes mais quen,.t=-> ;uperior 

a 22
°

c COHASHI, 1984). 

3. 1. Mat.er í al 

O material utilizado no presente t.rabalho f'o

ram mangueiras da cult.ivar Oliveira Net.o com 29 anos de ida

de aproximadament.e, enxert.ados em port.a-enxert.os de magueira 

da cult.ivar Espada. 

SIMÃO C1955) descreve a cult.ivar Oliveira Net.o 

como sendo uma árvore de port.e elevado e rápido desenvolvi

ment.o, apresent.ando: 

Folhas de limbo plano, medindo 19 cm de com

priment.o, 6 cm de largura; base arredondada, com ângulo de 

872; ápice mucronulado; linha marginal pouco visível, com 24 

pares de nervuras salient.es na face inf'erior; folha grossa, 

brilhant.e de cor verde escura L'.3-82 ,a página superior e

L7-72 na página inf'erior; as folhas novas são bronze claro 

OY9-112 na página superior e OY9-32 na inferior; pecíolo com 

4 cm de compríment.o. 

Panícula - verde-amarelada, com poucos pelos� 

eret.a, com 34 cm de compr iment.o, O, 9 cm de di âmet.ro e 24 cm 

de largura na base; ramííicação com índice de 2/5; os ramos 

sobrepostos distanciam-se de 3,5 cm; é de 75
° 

o ângulo for-
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mado pela ramificação com a raque; flores aglomeradas. 

Frut.o - médio de forma ovado-arredondada, pe

sando 200 a 300 gramas, medindo 8,8 cm de compriment.o, 8 cm 

de largura e 7,6 cm de espessura; base arredondada, com ca

vidade onde se insere o pedúnculo; apresent.a sulco no t.erço 

superior at.é a cavidade basal; ápice arredondado, .. neck .. 

proeminente a 3 cm da ponta; superfície lisa, casca fina de 

côr amarela esver di nhada; polpa macia sem f' i br a, l evement.e 

ac.i dulada, de ót.imo sabor; cor amarela viva, "orange .. 211; 

brix 19,8; frut.o t.ardio. 

Caroço - médio, ovado, pesando 40 gr, medindo

5,6 cm de compriment.o, 3,8 cm de largura, 2,3 cm de espes

sura; pouco fibroso; com 7 veios deprimidos em posição para

lela ao eixo; sement.e poliembriônica. 

A cul t.i var 01 i veira Net.o é originária de pé 

franco ex.íst.ent.e na propriedade do Dr. Oliveira Net.o e fixa

da por enxert.ia pelo Prof. Philipe West.in Cabral de Vascon

celos em 1934. 

Ainda, SIMÃO 19!3!3, descreve a cul t.i var Espadi -

nha, como sendo árvore de port.e elevado e rápido desenvolvi

ment.o, apresent.ando: 

Folhas limbo plano, com 22 cm de comprimen-

t.o, !3,4 cm de largura; base acuneado-arredondada, com ângulo 

de 75
°

; ápice arsovelado; apresenta 2ô pares de nervuras sa

lientes na face inferior� cor verde L3-B
0 

na página superior 

e L6-8
° 

na inferior; as folhas novas são de cor vermelha 

S3-12
° 

na página superior e SS07-3
° 

na inferior; pecíolo com 
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4 cm de compriment.o. 

Panícula vermelha clara, com mui t.os pelos, 

eret.a, com 25 cm de compriment.o e 23 cm de largura na base; 

diâmet.ro da raque na base igual a 1 cm; ramificação helicoi

dal. com índice 2/5; os ramos sobrepost.os díst.anciam-se de 

3,5 cm; ângulo das ramificações primárias com a raque igual 

o 

a 50; flores bem aglomeradas. 

Frut.o - médio, de forma oblongo-alongada, pe

sando 195 a 250 gramas, t.ehdo 10 cm de compriment.o, 7,5 cm 

de largura e 5,5 cm de espessura; base côncava. pedúnculo 

í nser i do no 1 ado dor sal ; f' ace vent.r al mais el evada que a 

dorsal;· ápice arredondado .. neck º' não evident.e a 2 cm da pon

t.a; superfície lisa, casca grossa de cor verde-amarelada, 

limpa; polpa amarelo-ovo; ·•orange•• 2/5, f'ibrosa, dura, sa-

bor levement.e t.erebent.inoso, muito apreciado, t.endo contra 

si as fibras grossas e ásperas; brix 20, mat.uração precoce. 

Caroço grande, oblongo, pesando 40 gramas , 

tendo 8,2 cm de comprimento, 3,7 cm de largura e 2,2 cm de 

espessura, muit.o fibroso, com 5 veios deprimidos, em sent.ido 

paralelo do eixo; sement.e poliembríônica. 

3.2. Metodologia 

A metodologia de retirada de amostras t.ant.o de

folhas como de f'rut.o e panículas baseou-se em est.udos da 

planta e do f'ruto da mangueira CSIMÃO, 1960). 
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Singh & Khan (1939), Buell & Hans (1954) af'ir

mam, segundo SIMÃO (1960), que o cresciment.o da mangueira é 

diferent.e das demais espécies, devido às brot.ações periódi

cas. O número e a época dessas brot.ações variam com o clima, 

a variedade e os t.r a t.os cul t. ur ais e são i nf" l uenci a dos nas 

zonas únúdas pela dist.ribuição das chuvas. 

SIMÃO C1955J observou t.ambém as dif'erent.es t.o-

nalidades que t.omam as folhas novas das diferent.es varieda

des. Observou ainda SI MÃO ·e 1960) , que cada período veget.a -

t.i vo dura de 30 a 45 dias. Os 15 a 20 primeiros dias são 

gast.os no desenvolviment.o do ramo em compriment.o e diâmet.ro 

e os rG>st.ant.es para compl et.ar a mat.uração do ramo, encer-

rando seu período ativo. 

\ 

Em t.ermos de f'loresciment.o, o período é bas-

t.ant.e longo para a mangueira, at.íngíndo de 5 a 6 meses. As 

primeiras paní e ul as surgem desde mai o e as úl t.i mas em f" i ns 

de setembro ou meados de outubro. A mangueira enúte normal

mente 3 ciclos f'loríf"eros, sendo o primeiro em junho, o 

segundo em agost.o e o últ.ímo em set.embro-out.ubro. 

Ainda, segundo SIMÃO (1970), o período de dG>-

senvolviment.o de panícula varia de 35 a 42 dias e as primei

ras f'lores só se abrem, 21 dias após o início do desenvolvi-

ment.o da i nf' l or escênci a. A duração do f' l or esci ment.o varia 

entre 18 a 23 dias. 

Os f'rut.os da mangueira são drupas de f'orma e 

t.amanho variados, o endocarpo Cvulgament.e chamado caroço) é 

variável quant.o à forma, e em relação à f'ibra, umas apresen-
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t.am mui·t.as, enquant.o out.ras poucas ou nenhuma. 

A polpa, em relação à presença de fibras. di

fere de varidade para variedade. Umas são excessivament.e f'i

brosas com xibras longas e duras ou longas e macias; out.ras 

apresent.am fibras curt.as e há ainda aquela que não apresen

t..am fibras. 

hs polpas. quant.o à consi st.ênci a podem ser 

firmes. sucosas ou amant.eigadas. Quant..o à cor, são amarela

das ou amarelo rosados. 

A casca ou pele é provida de lent.icelas que se 

desenvolvem dos est-omat.os. Em t.odos porém, a sua cor exibe 

na maturação dí1erent.es mat.izes verde, amarela. vermelha. 

Para a análise das f'olhas. foram colet.adas 

amost.ras de t.rês árvores. sendo t.rês repet.ições por árvore, 

dos t.rês est.ádios diferent.es de mat.uração dos mesmos: 

Folhas brot.os: aquelas coloridas amarelo aver

melhadas (bronzeadas). 

Folhas jovens: aquelas que apresent.avam colo

ração verde clara. 

Folhas maduras: aquelas que apresent.avam colo

ração verde escura. 

A época de ret.irada das amost.ras foi de acordo 

com o t.r abal ho de SI M.ÂO, 1950. Assim folhas originadas do 

últ.imo desenvolviment.o. em maio de 1988, foram ret.iradas em

junho, para conhecer-se o t.eor de nut.rient.es ant.es do início 

de at.ividade da mangueira. A seguir ret.irou-se para análise, 

as folhas jovens. formadas em junho. Desse modo, mais ou me-
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nos mensalmente foram ret.írada rolhas brot.os, rolhas jovens 

e folhas maduras durante os fluxos veget.at.ivos sucessivamen

t.e, at.é o mes de março de 1989. 

Os rrutos foram colhidos para análise da cas

ca, polpa e caroço, em três est.ádios diferentes, ou seja, 

verde, de vez e maduro. 

a) Fr ut.os verdes: mais ou menos com 2 a 6 semanas de

idade;

b) Frut.o de vez: em média com 16 semanas de idade;

e) Frut.os maduros: em média com 20 semanas de idade.

Podemos esquemat.izar os est.ádios dos frutos da 

seguinte forma (MEDINA et al.ii, 1981), embora as idades não 

estejam de acordo. 

Juvenil 

l 20

, Ado 1 escente 

30 .40 

Senescência 

O 85 (dias) 
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Onde: 

J-uvenil: é o est.ádio que t.ermina cerca de 21

dias após a fert.ilização e é caract.erizado pela rápida mul

t.ipliçação celular, alta intensamente respiratória, alt.a t.a

xa de crescíment.o contendo o máximo de água, rápido aument.o 

no conteúdo de nitrogênio e ácido, sendo a relação carboi

drat.o/N baixa e apresentando exorcarpo verde e f'irmement.e 

ligado ao fruto. 

Adol ecente é o est.ádi o que abrange do 21 2 ao 

492 dia, sendo ident.ificado pelo máximo aumento em: t.amanho, 

desenvolvi ment.o, aroma e sabor; t.axa média de respiração, 

declínio na taxa de crescimento, aumento da pressão osmót.ica 

e dí mi nui ção no teor de umidade. A porcentagem de glicose, 

rapidamente cai e a sacarose rapidament.e aument.a, o amido 

mantém um nível alto e os conteúdos de ácidos e nitrogênio 

most.ra valores razoáveis. 

Cl i matér i o ou de vez é um estádio crítico na 

ocít.ogenia do fruto e se est.ende do 492 ao 772 dias, sendo 

que a sacarose exibe uma porcentagem máxima nesse estádio, 

havendo uma queda no conteúdo de nitrogênio, acompanhada de 

uma alta relação carboidrat.o/N, ele marca o início da senes

cência e ocorre mudança na · cor de verde escuro para verde 

amarelado. 

Senescência é a fase que se estende de 772 dia 

em diante dependendo da variedade, e se caracteriza por uma 

elevação na taxa de respiração seguida de declínio, o cres

cimento do fruto não é marcante, há um declínio no nitrogê-
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nio, com uma elevação na relação carboidrat.o/N. O amareleci

ment.o do exocarpo do frut.o é marcant.e, o f'rut.o t.orna-se ma

cio, os t.ecidos int.ernos se desint.egram e finalmente segue

-se a mort.e, com det.eríoração e decomposição dos materiais 

const.í tui ntes. 

Do mesmo modo foram ret.íradas panículas .. Bro

t.os .. , aquelas que não abriram ainda as suas flores; panícu

las jovens, aquelas que já foram polinizadas, ist.o é, com 

flores abertas e panículas adult.as, que já apresent.am f'rut.i

nhos, sendo est.as amost.ras foram ret.iradas no mes de agosto. 

Em t.odas as part.es da plant.a amost.radas, e nos 

dif'erent.es est.ádios de cada part.e, foram analisados os t.eo

res dos nut.rient.es N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, 

sendo os result.ados de N, B, P, K, Ca, Mg e S expressos em

porcent.agem de B, Cu, Fe, Mn e Zn em ppm. 
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4. RESUL T AOOS

As análises químicas executadas pelo Laborató

rio de Nut.ríção Mineral de Plant.as do Departamento de Quínú

ca da ESALQ, USP, revelaram os t.eores dos element.os nas fo

lhas, panículas e f'rut.os, sendo que os element.os, N, P, Ca, 

Mg e S foram expressos em porcentagem e os element.os B, Cu, 

Fe, .Mn, e 2n em ppm. 

As Tabelas 1 a 6 mostram os t.eores nas rolhas 

em diferent.es est.ádios; a Tabela 7 os t.eores dos element.os 

nas panículas e as Tabelas 8, 9 e 10 apresent.am os t.eores de

nut.rient.es nos .frutos nos est.ádios verde, de vez e maduro, 

respect.i vament.e. 

As dat.as indicadas nas t.abelas são as datas de 

coletas das amost.ras. 

As análises de variância dos dados e os t.esles 

de comparações múl t..i pl as f'oram realizados pelo .. St.at.i st.i cal 

Analysís Syst.em .. - SP.S, no CIAGRI - Cent.ro de Inf'ormát.íca na 

P.�ricult.ura, da ESALQ/USP.
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• 4.s análises estatísticas dos dados obtidos em 

laboratório, encontram-se nas Tabelas 11, 12 e 13. 

Nas tabelas, as comparações entre médias, fei

tas pelo teste Tukey, são seguidas por asteriscos, indicando 

que, pelo teste Tukey, existem diferenças significativas ao 

nível de 6%. 



48. 

Tabela 11. Comparação ent.re os t.eores de N, P, K e Ca em fo

lhas, nos t.rês dife.rent.es est.ádios. 

ESTÃDIO NUTRIENTES 
DIFERENÇ.AS ENTRE 

TUKEY 
MEDIPS 

Brot.o-�l ovem N 0,4338 * 

Brot.o-Velha I 0,5766 * 

Jovem-Brot.o T -0,4338 * 

Jovem-Velha R 0,1428 * 

Velha -Br ot.o o -0,5756 * 

Velha-Jove-m G -0, 1428 * 

E 

N 

I 
o 

Brot.o-Jovem F 0,06254 * 

Brot.o-Velha ó 0,11357 * 

Jovem-Brot.o s -0,06254 * 

Jovem-Velha F 0,05103 * 

Velha-Brot.o o -o, 11357 * 

Velha-Jovem R -0,05103 * 

o 

Br ot.o-�T ovem p º· 1793 * 

Brot.o-Velha o 0,4125 * 

Jovem-Brot.o T -o, 1795 * 

Jovem-Velha A 0,2331 * 

Velha -Br ot.o s -o. 4125 * 

Velha-�Iovem s -0,2331 * 

I 

o 

Br ot.o-J ovem e 0,8914 * 

Br ot.o-Vel ha Ã 1, 1535 * 

J ovem-Br ot.o L -0,8914 * 

Jovem-Velha e 0,2621 * 

Velha-Brot.o I -1 ,1535 * 

Velha-Jovem o -0,2621 * 

* - signi.fi.cat.i.vo ao ni.vel de 596 de probabilidade.

.. 



Tabela 12. Comparação ent.re os t..eores de B, Mg. 

folhas, nos t.rês díferent.es est.ádios. 

ESTADIO NUTRIENTES 
DIFERENÇAS ENTRE 

MÉDIAS 

Brot..o-Jovem B 1,313 

Brot.o-Vel ha o 2,735 

Jovem-Brot.o R -1, 313

Jovem-Velha o 1,422

Vel ha-Br ot.o -2,735

Velha-Jovem -1,422

Brot.o-Jovem M 0,00283 

Br ot.o-Vel ha A 0,02505 

Jovem-Brot.o G -0,00283

_lovem-Vel ha N 0,02223

Velha-Brot.o É -0,02506
Velha-Jovem s -0,02223

I 
o 

Brot.o-Jovem e 3,565 

Br ot.o-Vel ha o 4,037 

_í ovem-Br ot.o B -3,665

_Tovem-Velha R 0,372

Velha -Br ot..o E -4,037

Velha-Jovem -0,372

Brot.o-Jovem E 0,00827 

Brot.o-Velha N 0,02768 

Jovem-Br ot.o X -0,00827

Jovem-Velha o º· 01941

Velha-Brot.o F -0,02758

Velha-Jovem R -0,01941

E 

* - signih ccit. i vo cio ntvel de 5% de probcibiti.dade.

Cu e S em 

TUKEY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

* 



50. 

Tabela 13. Comparação ent.re os t.eores de Fe, Mn e Zn em 10-

lhas. nos t.rês diferentes estádios. 

ESTÁDIO NUTRIENTES 
DIFERENÇAS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIAS 

Velha-Jovem F 40,04 * 

Velha-Broto E 52,70 * 

Jovem-Velha R -40,04 * 

_T ovem-Broto R 12,56
Brot.o-Velha o -52,70 * e

Broto-Jovem -12,56

Velha-Jovem M 523,73 * 

Velha-Brot.o A 583, 41 * 

Jovem-Velha N -523,73 * 

_Tovem-Brot.o G 59,68
Broto-Velha A -583,41 * 

Broto-Jovem N -59,68

É 

s 

Velha-_fovem z 5,464 * 

Velha -Br ot.o I 5,549 * 

Jovem-Velha N -5,464 * 

Jovem-Broto e 0,086
Br ot.o-Vel ha o -5,549 * 

Br ot.o-Jovem -0,086

• - si.gr,i.fi.cciti.vo ao ni.vel de !5ll6 de probabili.dode.



51. 

Out.ro t.ipo de análise. foi feit.a para verifi

car est.at.ist.icament.e as diferenças. quando houverem. nos 

t.eores dos element.os nos diferent.es est.ádios, das folhas co

lhidas numa mesma época. e são apresent.ados nas Tabelas 14, 

14A. 14B, 15, 15A, 15B, 16, 16A, 16B, 17. 17A, 17B, 18, 18A, 

18B, 19, 19A, 19B, onde se compara est.ádios diferent.es, de 

folhas colhida em uma mesma época. 

O nível de diferença $ignificat.iva para o t.es

t.e Tukey é de 5¾, sendo que médias seguidas pelas mesmas le

tras não apresent.am diferenças significat.ivas ent.re si. 

Nas t.abel as, as diferenças ent.re as médias 

analisadas pelo t.est.e de Tukey segui das de ast.er í st.í cos, 

apresentam diferenças signífícat.ivas ent.re si ao nível de 

5%. 



52. 

Tabela 14. Comparação entre os teores de N, P, K e Caem es

tádios diferentes, para folhas colhidas numa mes

ma época (18/07/88). 

ESTADIO 

Jovem 
Velha 

Jovem 
Velha 

Jovem 
Velha 

_r ovem 
Velha 

ELEMENTO 

N 

I 

T 

R 

o 

G 

Ê 

N 

I 

o 

F 

ó 

s 

F 

o 

R 

o 

p 

o 

T 

Á 

s 

s 

I 

o 

e 

A 

L 

e 

I 

o 

MÉDIAS 

1,275 
1, 1078 

0,08889 
0,04555 

0,7578 

0,5100 

1 ,9922 
0,6133 

TUKEY 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

Tukey - tat ras diferentes represent.am médias que diferem si.gnihcat.i.

va.ment.e o.o ntvel de 5% de probo.bitidade. 



53. 

Tabela 14A. Comparação entre os teores de Mg, S, B e Cu em 

estádios di1erentes, para folhas colhidas numa 

mesma época (18/07/88). 

ESTADIO ELEMENTO MEDIPS TUKEY 

Velha M 0,1944 A 

_rovem .A. o, 1644 A 

G 

N 

É 

s 

I 

o 

Velha E º· 1544 A 

Jovem N 0,1500 .4. 

X 

o 

F 

R 

E 

Velha B 34,00 A 

_T ovem o 32,111 A 

R 

o 

Velha e 11,111 A 

Jovem o 9,333 A 

B 

R 

E 

Tukey - letras iguais representam medias que nao diferem signifi.cati-

vament.e ao ni.vet de :5!16 de probabilidade.



54. 

Tabela 14B. Comparação entre os teores de Fe, Mn e Zn em es-

ESTÃDIO 

Velha 
_Tovem 

Velha 
_T ovem 

Velha 
_T ovem 

tágios diferentes, para folhas colhidas numa 

mesma época ClB/07/88). 

ELEMENTO 

F 
E 
R 
R 
o 

M 
A 
N 
G 
A 
N 
Ê 
s 

z 

I 
N 
e 

o 

MEDI.AS 

99,657 
44,889 

1086, ô 
226,4 

9,778 
8, !3!35 

TUKEY 

A 
B 

A 
B 

A 
A 

Tukey - l.et ros diferentes representam medi.os que diferem si.gni.fi.cati

vamente ao nivel. de �% de probabi.ti.dade. 



55. 

Tabela 15. Comparação ent.re os t.eores de N, P, K e Ca em es

tádi os di f' er en t. es , par a :folhas colhi das numa mes

ma época (15/08/88). 

ESTADIO ELEMENTO 
DIFERENÇAS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIAS 

Broto-Jovem N 0,7794 * 

Broto-Velha I º· 8161 * 

_
T ovem-Br ot.o T -0,7794 * 

Jovem-Velha R 0,0367 
Velha-Broto o -o, 8161 * 

Velha-Jovem G -0,0367
Ê 

N 

I 

o 

Brot.o-_Tovem F 0,1060 * 

Brot.o-Vel ha ó 0,1072 * 

Jovem-Broto $ -0,1061 * 

Jovem-Velha F 0,0011
Velha -Broto o -0.1072 * 

Velha-Jovem R -0,0011
o 

Broto-Jovem p 0,3200 * 

Brot.o-Vel ha o 0,3444 * 

_T ovem-Br ot.o T -0,3200 * 

Jovem-Velha A 0,0244
Velha-Broto s -0,3444 * 

Velha-Jovem s -0,0244
I 

o 

Broto-Jovem e 0,8033 * 

Broto-Velha A 1, 1906 * 

_Tovem-Brot.o L -0,8033 * 

_r ovem-Velha e 0,3872 * 

Velha -Br ot.o I -1,1905 * 

Velha-Jovem o -0,3872 * 

* - si.gni.fi.cativo ao nivel de 5llo6 de probabilidade.



!36. 

Tabela 1!3A. Comparação ent.re os t.eores de Mg, S, B e Cu em 

est.ádios diI'erent.es, para rolhas colhidas numa 

mesma época (15/08/88). 

ESTÁDIO ELEMENTO 
DIFERENÇAS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIP.S 

Velha -Br ot.o M 0,00!36 
Velha-Brot.o A 0,0511 
Brot.o-Velha G -0,00!35
Brot.o-Jovem N 0,04!36
Jovem-Velha Ê -0,0511 * 

Jovem-Brot.o s -0,0455
I 

o 

Jovem-Velha E 0,0244 
Jovem-Brot.o N 0,0489 
Velha-Jovem X -0,0244
Velha-Brot.o o 0,0244
Brot.o-Jovem F -0,0489
Brot.o-Vel ha R -0,0244

E 

Velha-Jovem B 4,222 
Velha -Br ot.o o 8,0!36 * 

_Tovem-Vel ha R -4,222
Jovem-Brot.o o 3,833
Brot.o-Velha -8,0!36
Brot.o-Jovem -3,833

Brot.o-�Iovem e 5,778 * 

Brot.o-Velha o 7,556 * 

Jovem-Brot.o B -5,778 * 

Jovem-Velha R 1,778 * 

Velha-Brot.o E -7,556 * 

Velha -_T ovem -1. 778 * 

-llE - signifi.coh-vo QO nivel. de !!>% de probobilidode. 



57. 

Tabela 15B. Comparação ent.re os t.eores de Fe, Mn e Zn em es-

t.ádios diferent.es, para folhas colhidas numa 

mesma época (15/08/88). 

ESTADIO ELEMENTO 
DIFERENÇP.S ENTRE 

TUKEY 
MÉDIAS 

Jovem-Velha F 7,11 

Jovem-Brot.o E 38,28 
Velha-Jovem R -7,11
Velha-Brot�o R 31,17
Brot.o-Jovem o -38,28 
Brot.o-Velha -31, 17

Velha-Jovem M 507,22 * 

Velha -Br ot.o A B00,94- * 

Jovem-Velha G -!307,22 * 

J ovem-Br ot.o A -93,72
Br ot.o-Vel ha N -600,94- * 

Brot.o-Jovem E -93,72
s 

Brot.o-Vel ha z 8,500 * 

Brot.o-Jovem I 9,944 * 

Velha -Br ot.o N -8,500 * 

Velha-Jovem e 1,444

Jovem-Brot.o o -9,944 * 

Jovem-Velha -1, 444

* - si.gnihcotivo QO ntvel de 5% de probabiH.dode. 



58. 

Tabela 16. Comparação ent.re os t.eores de N, P, K e Ca em es

tádios diíerentes, para íolhas colhidas numa mes

ma época 16/09/88). 

ESTADIO ÉPOCA MÉDIAS TUKEY 

Brot.o N 1,921 A 

Jovem I 1,451 B 

Velha T 0,991 e 

R 

o 

G 
E 

N 

I 

o 

Brot.o F 0,2044 A 

Jovem ó 0,1578 B 

Velha s 0,0567 e 

F 

o 

R 

o 

Brot.o p 1, 1567 A 
~T ovem o 0,9167 B 

Velha T 0,4911 c 

Á 

s 

s 

I 

o 

Brot.o c 1,151 A 
Jovem Á 0,410 B 

Velha L 0,322 B ,

e 

I 

o 

Tukey - letras diferentes representam médias que diferem signi.ficati-

va.mente a.o ni.vel de !5% de proba.bi.h da.de. 



59. 

Tabela 15A. Comparação entre os teores de Cu. Mg, S e  B em 

estádios diferentes, para folhas colhidas numa 

mesma época (16/09/88). 

ESTÁDIO ÉPOCA MÉDIAS TUKEY 

Brot.o e 11, !3!36 A 

Jovem o 8,222 B 

Velha B 4,889 e 

R 

E 

Brot.o M 0,2888 A 

Jovem A 0,2433 B 

Velha G 0,2333 B 

N 

É 

s 

I 

o 

Brot.o E 0,1257 A 

Jovem N 0,1089 A 

Velha X 0,922 
o 

F 

R 

E 

Brot.o B 34,333 A 

Jovem o 30,889 A 

Velha R 28,778 A 

o 

Tukey - letras diferentes representam médios que diferem significati-

vamente no nivel de �% de probabilidade.
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Tabela 16B. Comparação ent.re os t.eores de Fe, Mn e Zn em es-

ESTADIO 

Velha 
_Tovem 

Brot.o 

Velha 
Jovem 

.Brot.o 

Velha 
Jovem 
Brot.o 

t.ádios díferent.es, para folhas colhidas numa 

mesma época (16/09/88). 

ÉPOCA 

F 

E 

R 

R 

o 

M 

A 

N 

G 

A 

N 

Ê 

s 

z 

I 

N 

e 

o 

MÉDIAS 

111.444 

79,667 
78,111 

723,11 
197, !36 

192,78 

17,771 

13,889 
8,!3!36 

TUKEY 

A 

B 

B 

A 

B 

B 

A 

B 

e 

Tukey - l.et ras- diferentes representam médias que diferem si.gnifica.h

vamente ao nivel. de �% de probabilidade. 



Bl. 

Tabela 17. Comparação entre os teores de N, P. K e Ca em es

tádios diferentes, para folhas colhidas numa mes

ma época (05/12/88). 

ESTÃDIO ELEMENTO 
DIFERENÇAS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIAS 

Brot.o-Jovem N 0,2922 * 

Br ot.o-Vel ha I 0,5044 * 

_lovem-Brot.o T -0,2922 * 

Jovem-Velha R 0,2122 * 

Velha-Brot.o o -0,5044 * 

Velha-Jovem G -0,2122 * 

Ê 

N 

I 

o 

Brot.o-Jovem F 0,05778 * 

Br ot.o-Vel ha ó 0,10111 * 

Jovem-Brot.o s -0,05778 * 

Jovem-Velha F 0,04333 * 

Velha-Broto o -0.10111 * 

Velha-Jovem R -0,04333 * 

o 

Jovem-Brot.o p 0,04!30 
Jovem-Velha o 0,0544 
Brot.o-Jovem T -0,04!30
Brot.o-Velha Á 0,0194
Velha-_Tovem s -0,0544
Velha -Br ot.o s -0,0194

I 

o 

Velha-Jovem e 0,7589 * 

Velha-Brot.o Á 1,1583 * 

_f ovem-Velha L -0,7589 * 

_f ovem-Br ot.o e 0,3894 * 

Broto-Velha I -1.1583 * 

Brot.o-Jovem o -0,3894

Tukey - si.gni.fi.ca.t i vo ao nivel de !5!16 de probabi.ti.dade. 
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Tabela 17A. Comparação ent.re os t.eores de Mg, S, B e Cu em 

est.ádios di�erent.es, para folhas colhidas numa 

mesma época (05/12./88). 

ESTÁDIO ELEMENTO 
DIFERENÇA.<::: ENTRE 

TUKEY 
MÉDIPS 

Velha-Jovem M 0,0033 
Velha-Brot.o A 0-,0567 * 

J ovem-Ved ha ,� i,;> -0,0033
_Tovem-Brot.o N 0,0533 * 

Brot.o-Velha É -0,0567 * 

Br ot.o-J ovem s -0,0!333 * 

I 
o 

Velha-Jovem E 0,0178 
Velha-Brot.o N o, 0311 
Jovem-Velha X -0,0178
Jovem-Brot.o o 0,0133
Brot.o-Velha F -0,0311
Brot.o-Jovem R -0,0133

E 

Brot.o-Velha B 8,000 
Brot.o-Jovem o 14,889 
Velha-Brot.o R -8,000
Velha-Jovem o 6,889
_T ovem-Brot.o -14,889
_Tovem-Velha -6,889

Br ot.o-Vel ha c 0,167 
Brot.o-_T ovem o 4,167 
Velha-Brot.o B -0,167
Velha-_T ovem R 4,000
_T ovem-Br ot.o E -4-, 167
_T ovem-Velha -4.000

-llE - significati.vo ao ni.ve-l de !596 de- probabilidade. 
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Tabela 17B. Comparação ent.re os t.eores de Fe, Mn e Zn em es-

t.ádíos diferent.es, para Iolhas colhidas numa 

mesma época (05/12/88). 

ESTÁDIO ELEMENTO 
DIFERENÇAS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIPS 

Velha-Jovem F 108,00 
Velha-Brot.o E 136, 33 
Jovem-Velha R -108,00
Jovem-Broto R 28,33
Brot.o-Vel ha o -135,33 
Brot.o-Jovem -28,33

Velha-Jovem M 362,11 * 

Velha -Br ot.o A 435,50 * 

)ovem-Velha N -362,11 * 

_T ovem-Br ot. o G 73,39
Brot.o-Vel ha A -4-35,50 * 

Brot.o-Jovem N -73,39
E 

s 

Br ot.o-Vel ha z 0,500 
Br ot.o-3 ovem l 3,722 
Vel ha-Brot.o N -0,500
Velha -_i ovem e 3,222
_l ovem-Br ot.o o -3,722 
_T ovem-Vel ha -3,222

• - si.gnifi.ca.t i. vo ao nivel de 5% de probabi.lidade. 
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Tabela 18. Comparação ent.re os t.eores de N, P, K e Ca em es

t.ádios diferent.es, para folhas colhidas numa mes

ma época (28/12/98). 

ESTADIO ELEMENTO 
DIFERENÇftS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIAS 

Brot.o-Jovem N 0,251 
Brot.o-Velha I -0,254

_T ovem-Br ot.o T -0,251
_T ovem-Velha R 0,013
Velha-Brot.o o -0,254 
Velha-_Tovem r v' -0,013

Ê 

N 

I 

o 

Br ot. o-_i ovem F 0,02200 

Brot.o-Velha ó 0,07357 * 

J ovem-Br ot.o $ -0,02200
_T ovem-Vel ha F 0,05157 * 

Velha-Brot.o o -0,07357 * 

Velha-Jovem R -0,05157 * 

o 

Brot.o-_i ovem p o, 1395 * 

Brot.o-Vel ha o 0,2120 * 

_T ovem-Brot.o T -0,1395 * 

Jovem-Velha Á 0,0725

Velha-Brot.o s -0,2120 * 

Velha-Jovem s -0,0725

I 

o 

Velha-_Tovem e 0,7757 * 

Velha-Brot.o Ã 1, 0007 * 

Jovem-Velha L -0,7757 * 

J ovem-Br ot.o e 0,2240

Brot.o-Velha I -1,0007 * 

Brot.o-Jovem o -0,2240

• - si.gnifi.cc:1-ti vo Cl-0 ntvel de 5% de proba bi l, idade-. 



55. 

Tabela 18A. Comparação ent.re os t.eores de Mg. S, B e Cu em 

est.ádíos díferent.es. para folhas colhidas numa 

mesma época (28/12/88). 

ESTÁDIO ELEMENTO 
DIFERENCPS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIPS 

Vel ha-Br ot.o M 0,0073 
Velha-Jovem A 0,0308 
Brot.o-Velha G -0,0073
Brot.o-Jovem N 0,0235
_T ovem-Velha É -0,0308
_T ovem-Brot.o s -0,0235

I 

o 

Vel ha-Brot.o E 0,0203 
Velha-Jovem N 0,0383 
Brot.o-Velha X -0,0203
Brot.o-Vel ha o 0,0180
Jovem-Velha F -0,0383
_f ovem-Velha R -0,0180

E 

Brot.o-Jovem B 2,300 
Brot.o-Velha o 4,133 
Jovem-Brot.o R -2,300
_T ovem-Velha o 1,833
Velha-Brot.o -4,133
Velha-Jovem -1,833

Brot.o-Velha e 5,757 
Br ot.o-_T ovem o 8,500 
Velha -Br ot.o l3 -5,757
Vel ha-_T ovem R 2,833
_T ovem-Br ot. o E -8,500
_T ovem-Vel ha -2,833

* - significa.ti. vo a.o nivel de 596 de probabilidade. 



65. 

Tabela 18B. Comparação ent.re os t.eores de Fe, Mn e Zn em es-

t.ádios di1erent.es, para folhas colhidas numa 

mesma época (28/12/88). 

ESTADIO ELEMENTO 
DIFERENÇ.A.S ENTRE 

TUKEY 
MÉDIPS 

Velha-Jovem F 7,833 

Vel ha-Br ot.o E 11,633 

Jovem-Velha R -7.833
J ovem-Br ot.o R 3,800

Brot.o-Velha o -11,633 

Brot.o-Jovem -3,800

Velha-Jovem M 342,67 * 

Velha -Br ot.o .b. 456,47 * 

Jovem-Velha N -342,67 * 

_r ovem-Br ot.o G 113, 80

Br ot.o-Vel ha A -456,47 * 

Brot.o-Jovem N -113, 80

Ê 

s 

Brot.o-Jovem z 2,500 

Brot.o-Vel ha l 2,667 

_T ovem-Br ot.o N -2,!300
_T ovem-Vel ha e 0,167

Velha-Brot.o o -2,667

Velha -_T ovem -0,167

-1! - si.gnihcaf.i.vo a.o nivel de 5% de probabi.tida.de.



57. 

Tabela 19. Comparação ent.re os t.eores de N, P. K e Ca em es

�ádíos díferent.es. para folhas colhidas numa mes

ma época (21/02/B9). 

ESTÁDIO ELEMENTO 
DIFERENÇAS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIAS 

Velha-Brot.o N 0,056 
Velha-Jovem I 0,226 
Br ot.o-Vel ha T -0,056
.Brot.o-Jovem R 0,170
_r ovem-Velha o -0.226 
Jovem-Brot.o G -0.170

Ê 
N 

I 

o 

.Brot.o-Jovem F 0,0150 
.Br ot.o-Vel ha ó 0,1063 * 

Jovem-Brot.o s -0,0150
_'f ovem-Velha F 0,0913 * 

Velha-Brot.o o -0.1063 * 

Velha-Jovem R -0,0913 * 

o 

_T ovem-Br ot.o p 0,1917 * 

Jovem-Velha o 0,8807 * 

.Brot.o-_Tovem T -0,1917 * 

.Br ot.o-Vel ha Â 0,6B90 * 

Velha-Jovem s -0,8807 * 

Velha-Brot.o s -0,6890
I 

o 

Velha-Jovem e 0,9013 * 

Velha -Br ot.o Â 0,9313 * 

_rovem-Velha L -0,9013 * 

_Tovem-Brot.o e 0,0300
.Br ot.o-Vel ha I -0,9313 * 

Brot.o-Jovem o -0,0300

* - si.gnifi.coti. vo ao ntvel de 5% de probabi.lidade.



68. 

Tabela 19A. Comparação ent.re os t.eores de Mg, s. B e Cu em 

est.ádios diferentes, para folhas colhidas numa 

mesma época (21/02/89). 

EST.ÃDIO ELEMENTO 
DIFERENÇJ.\S ENTRE 

TUKEY 
MÉDIPS 

Velha-Jovem M 0,0550 
Velha-Brot.o A 0,0893 * 

Jovem-Velha G -0,0550
_íovem-Brot.o N 0,0333
Br ot.o-Vel ha Ê -0,0893 * 

Brot.o-Jovem s -0,0333
I 

o 

J ovem-Br ot.o E 0,0083 
Jovem-Velha N 0,0150 
Brot.o-Jovem X -0.0083
Brot.o-Velha o 0,0077
Velha-Jovem F -0,0150
Velha -Br ot.o R -0.0077

E 

Brot.o-Jovem B 3,833 
Brot.o-Velha o 4,300 
Jovem-Brot.o R -3,833

Jovem-Vealh o 0,467
Velha-Brot.o -4,300
Velha-Jovem -0,467

Br ot.o-Vel ha c 3,033 
Br ot-o-_T ovem o 5,167 
Velha -Br ot-o B -3,033
Velha-Jovem R 2,133
Jovem-Brot.o E -5,167
Jovem-Velha -2.133

* - significa.ti. vo ao ntvel de :5% de probabilidade. 



69. 

Tabela 19B. Comparação ent.re os t.eores de Fe, Mn e Zn em es-

t.ádios diferent.es, para folhas colhidas numa 

mesma época (21/02/89). 

EST.ÃDIO ELEMENTO 
DIFERENÇAS ENTRE 

TUKEY 
MÉDIAS 

Velha -Br ot.o F 43,97 
Velha-Jovem E 52,80 
Brot.o-Vel ha R -43,97
Br ot.o-J ovem R 8,83
Jovem-Velha o -52,80 
Jovem-Brot.o -8,83

Vel ha-Brot.o M 4!32,87 * 

Velha-Jovem A 478,53 * 

Brot.o-Velha N -452,87 * 

Brot.o-Jovem G 2!3,67
Jovem-Velha A -478.53 * 

_r ovem-Br ot.o N -25,67
Ê 

s 

_'f ovem-Br ot.o z 0,167 
Jovem-Velha I 4.000 
Br ot. o-Jovem N -0,167
Brot.o-Vel ha e 3,833

Velha-Jovem o -4,000 
Velha-Brot.o -3,833

* - si.gnificat i vo ao ni.vel de 596 de probabili.dade. 



70. 

Ainda em relação às análises de folhas, outra 

análise estatíslica foi feita, comparando os mesmos estádios 

das folhas com as colhidas em diferentes épocas. 

Os resultados são apresentados nas Tabelas 21, 

21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 211, 21J, que são 

referentes às folhas velhas. As Tabelas 22, 22A, 22B, 22C, 

22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 221, 22J, se referem às folhas no 

estádio jovem. Ps Tabelas 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 

23G, 23H, 23I, 23J, se referem à análise de folhas brolos. 

Nas tabelas, as diferenças enlre médias segui

das por asterísticos, indicam que há diferença significati

vas enlre si ao nível de 5% pelo tesle de Tukey. 



71. 

Tabela 21. Comparação entre os teores de N em folhas velhas, 

colhidas em diferentes épocas. 

COMPARACAO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCP..S MÉDIPS 

21./02 - 28./12 0,374 
21./02 OEV12 0,450 * 

21/02 - 18/07 0,538 * 

21./02 - 1!3./08 0,574 
21/02 - 16./09 0,645 * 

28./12 - 21/02 -0,374
28./12 05/12 0,076
28./12 18/07 0,154
28./12 - 15/08 0,199
28./12 - 16/09 0,271

05./12 - 21/02 -0,450 * 

O!::l./12 - 28/12 -0,076
0!3/12 - 18/07 0,078

05/12 - lt:i./08 0,128
05./12 - 16/09 0,194

18./07 - 21/02 -0,!328
18./07 - 28./12 -o, 154
18./07 - 05./12 -0,078
18./07 15./08 0,046
18./07 - 16./09 0,117

1EV08 - 21/02 -0,574
15./08 - 28./12 -0,199
1!3./08 05./12 -0,123
1evo8 18./07 -0,046
1!3./08 - 16./09 0,071

1éV09 - 21./02 -0,645 * 

16./09 - 28./12 -0,271
16./09 05./12 -0,194
16./09 1SV07 -0,117
16./09 - 1:5./08 0,071

"" - si.gni.ficati.vo ao ni.vel de 596 de probabilidade. 



72. 

Tabela 21A. Comparação entre os teores de P em rolhas ve

lhas, colhidas em diferen�es épocas. 

COMP.ARAÇAO ENTRE 

ÉPOCA.$ 

16/08 1êV09 

16/08 - 21/02

1evos - 28/12
16/08 - 18/07
15/08 05/12

16/09 1!::.VOB 

16/09 - 21/02

16/09 28/12
16/09 - 18/07

16/09 - 05/12

21/02 - 1!:.\/08
21/02 - 16/09

21/02 - 28/12

21/02 18/07
21/02 - 05/12

28/12 - 15/08
28/12 - 16/09

28/12 - 21./02

28./12 - 18./07
28/12 - 06/12

18/07 - 16/08
18/07 - 16/09
18./07 - 21/02
18/07 - 28/12

18/07 - 06./12

05/12 - 15/08
05/12 - lB/09
0!:.\/12 - 21/02
05/12 - 28/12
05/12 18./07

* - signif
i

.cat.i.vo ao nivel de 5%' 

DIFERENÇA ENTRE 

de 

MÉDIA.$ 

0,0311 
0,0358 
0,0394 
0,0422 
0,0589 

-0,0311
0,0047
0,0083
0,0111
0,0278

-0,0358
-0,0047

0,0037
0,0064
o, 0231

-0,0394
-0,0083
-0,0037

0,0028
0,0194

-0,0422
-0,0111
-0,0064
-0,0028

0,0167

-0,0589
-0,0278
-o. 0231
-0,0194
-0,0603

probabilidade. 

TUKEY 

* 

* 

* 

* 

*



73. 

Tabela 21B. Comparação entre os teores de K em rolhas ve

lhas, colhidas en diierentes épocas. 

COMPARAÇAO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCP.S MÉDIPS 

21./02 15./08 0,0004 
21/02 1EV07 0,0260 
21/02 16/09 0,0449 
21/02 Ot:\./12 0,0638 
21/02 28/12 0,2260 

1!:V08 - 21/02 -0.0004
15/08 18/07 0,0256
15/08 - 16/09 0,0444
15/08 - OEV12 0,0633
15/08 28/12 0,2256 * 

18/07 - 21/02 -0,0260
18/07 - 15/08 -0,0256
18/07 - 16/09 0,0189
18/07 - 05/12 0,0378
18/07 - 28/12 0,2000

1êV09 - 21/02 -0,0449
16/09 15/08 -0,0444
16/09 - 18/07 -0,0189
16/09 - 0�:\./12 0,0189
16/09 - 28/12 0, 1811

05/12 - 21/02 -0,0638
05/12 - 15/08 -0,0633
05/12 18/07 -0,0378
05/12 - 16/09 -0,0189

05/12 - 28/12 0,1622

28/12 - 21./02 -0,2260
28./12 - 15/08 -0,2256 * 

28./12 - 18./07 -0,2000
28./12 - 16./09 -o. 1811
28./12 - OEV12 -0, 1622

.. - si.gni.fi.cativo ao ni.vel de !596 de probabi.li.dade. 



74. 

Tabela 21C. Comparação entre os teores de Ca em folhas ve

lhas, colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÊPOCAS MÉDIAS 

18/07 - 1�5/08 0,403 * 

18/07 05/12 0,499 * 

18./07 28/12 0,586 * 

18/07 - 21/02 0,744 * 

18/07 - 16/09 o, 841 * 

15/08 - 18/07 -0,403 * 

1�V08 - 05/12 0,095
15/08 - 28/12 0,182
15/08 - 21/02 0,341
1!:3/08 15/09 0,438 * 

05/12 - 18/07 -0,499 * 

05/12 - 15/08 -0,095
05/12 - 28/12 0,087
05/12 - 21/02 0,245
05/12 - 16/09 0,342

28/12 - 18./07 -0,585
28/12 - 1!3V08 -0,182
28/12 - 05/12 -0,087
28/12 - 21/02 0,159
28/12 - 16./09 0,255

21/02 - 18/07 -0,744 * 

21/02 - 15./08 -o. 341
21/02 - 05/12 -0,245
21/02 - 28./12 -0,159
21/02 - 16/09 0,097

15/09 - 18/07 -o, 841 * 

16/09 - 15/08 -0,438 * 

16./09 - 05./12 -0,342
15/09 - 28/02 -0,255
16/09 - 21./02 -0,097

* - si.gnificah vo ao ni,vel de 5!16 de probabilidade. 



75. 

Tabela 21D. Comparação entre os teores de Mg em folhas ve

lhas, colhidas em diferentes épocas. 

COMPN?ACAO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

21/02 - 16./08 0,0604 * 

21/02 - 05/12 0,0850 * 

21/02 - 16/09 0,0927 * 

21/02 - 28/12 0,1127 * 

21/02 - 18/07 º· 1315 * 

1�VOB - 21./02 -0,0604 * 

15./08 OEV12 0,0255
1EV08 - 15./09 0,0322
15/08 - 28/12 0,0522
15/08 18/07 0,0711 * 

05/12 - 21/02 -0,0850 * 

05/12 - 16./08 -0,0255
05/12 - 16/09 0,0057
05/12 - 28/12 0,0257
OEV12 - 18/07 0,04-55

16/09 - 21/02 -0,0927 * 

16/09 - 15/08 -0,0322
16/09 - 05/12 -0,0057
16./09 - 28/12 0,0200
15./09 - 18/07 0,0389

28/12 - 21/02 -0,1127
28/12 - 15/08 -0,0522
28./12 - 05/12 -0,0257
28/12 - 15/09 0,0200
28/12 - 18/07 0,0189

18/07 - 21./02 -0,1316 * 

18/07 - 15/08 -0,0711 * 

18/07 - 05/12 -0,0455
18/07 - 16/09 -0,0389
18/07 - 28/12 -0,0189

* - significativo ao ni.vel de 5!16 de probabilidade. 



75. 

Tabela 21E. Comparação entre os teores de S em rolhas ve

lhas. colhidas em diferentes épocas. 

C0MPARAÇA0 ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

18/07 - 15/08 0.0200 

18/07 - 05/12 0,0267 

18./07 - 16/09 0,0378 

18/07 - 28/12 0,0567 

18/07 - 21/02 0,0704 * 

15/08 - 18/07 -0,0200

15/08 05/12 0,0067

15/08 - 16/09 0,0178

15/08 - 28/12 0,0361

15/08 - 21/02 0,0504

05/12 - 18/07 -0,0267

05/12 - 15/08 -0,0067

05/12 - 16/09 0,0111

05/12 - 28/12 0,0294

05/12 - 21/02 0,0438

16/09 - 18/07 -0,0378

16/09 - 15/08 -0,0178

16/09 - 05/12 -0,0111

15./09 - 28./12 0,0183

16/09 - 21./02 0,0327

28/12 - 18/07 -0,0567

28./12 - 15/08 -0,0361

28./12 - 05./12 -0,0294

28/12 - 16./09 -0,0183

28./12 - 28/12 0,0143

21./02 - 1EV07 -0,0704 * 

21./02 - 15./08 -0,0504

21./02 - 05/12 -0,0438

21/02 16/09 -0,0327

21./02 - 28/12 -0,0143

• - signi.
f

i.cat.i vo ao ntvel. de 5% de probabil.idade. 



77. 

Tabela 21F. Comparação enLre os Leores de B em folhas ve

lhas. colhidas em diferentes épocas. 

COMP J:>RACAO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÊPOC.AS MÊDIJJS 

05./12 18/07 4,000 
05/12 15/08 8,444 
05/12 - 16/09 9,222 * 

05/12 28/12 13,333 * 

05/12 - 21/02 15,800 * 

18/07 05/12 -4,000
18/07 - 15/08 4,444
18/07 - 16/09 5,222
18/07 28/12 9,333
1EV07 21/02 11,800 * 

15/08 - 05/12 -8,444
15/08 - 18/07 -4,444
15/08 - 16/09 o.778
15/08 - 28/12 4,889
15/08 - 21/02 7.356

16/09 05/12 -9.222 * 

16/09 - 18/07 -5,222
16/09 - 1!::i/08 -0,778
16/09 - 28/12 4,111
16/09 - 21/02 6,578

28/12 - 05/12 -13,333 * 

28/12 - 18/07 -9,333
28/12 - 15/08 -4,889
28/12 - 16/09 -4,111
28/12 - 21/02 2.467

21./02 05./12 -15,800 * 

21/02 18/07 -11.800 * 

21/02 - 15./08 -7,356
21/02 16/09 -6,578
21./02 - 28/12 -2,467

* - si.gnifi.ca.ti. vo a.o nivel de 5ll6 de pro ba. bili da.de. 



78. 

Tabela 21G. Comparação entre os teores de Cu em folhas ve

lhas, colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇAO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOC.A.S MEDI/JS 

05./12 - 28./12 5,500 
O!:V12 - 1 B./08 5,889 
0!3./12 - 18./07 7,000 
05./12 - 16./09 11,444 * 

05./12 - 21./02 11,533 * 

28./12 - OB./12 -5,500
28./12 - 15./08 0,389
28./12 - 18./07 1,500
28./12 - 16./09 5,944
28./12 - 21./02 B,033

15./08 - 05./12 -5,889
1!3./08 - 28./12 -0,389
15./08 - 18./07 1,111
15./08 - lêV09 5,BSB
15./08 - 21./02 5,644

18./07 - OEV12 -7,000
18./07 - 28./12 -1,500
18./07 - 15./08 -1, 111
18./07 - 16./09 4-,444
18./07 - 21./02 4,533

16./09 - 05./12 -11, 444 * 

16./09 - 28./12 -5,944
1tV09 - 15./08 -5,556
16./09 - 18./07 -4-,444

16./09 - 21./02 0,089

21./02 - 05./12 -11,533 * 

21./02 - 28./12 -6,033
21./02 - 15./08 -5,644
21./02 - 18./07 -4,533
21./02 - 16./09 -0,089

• - si.gni.fi.cati vo ao ni.vel de :5% de probabi li.dada



79. 

Tabela 21H. Comparação entre os teores de Fe em folhas ve

lhas, colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

0!3./12 - 1EV09 46,89 
0!3/12 - 15/08 52,33 
0!3/12 - 18/07 58,67 
0!3/12 - 21/02 74,53 
05/12 - 28/12 106,50 

16/09 - 05/12 -46,89
16/09 - 15/08 5,44
16/09 - 18/07 11,78
1tV09 - 21/02 27,64
16./09 - 28./12 59,61

15/08 - 05/12 -52,33
15/08 - 16/09 -5,44
15./08 - 18./07 6,33
15/08 - 21/02 22,20 
1!3/08 - 28/12 54,17 

18./07 - 0!3/12 -58,67
18/07 - 16./09 -11, 78
18./07 - 15./08 -B,33
18/07 - 21./02 15, 87
18./07 - 28./12 47,83

21/02 - OE.V12 -74,!33
21./02 - 16./09 -27,64
21/02 - 1 !3./08 -22,20
21./02 - 18./07 -1 !3, 87
21/02 - 28./12 31,97

28./12 - 0!3./12 -105, !30
28./12 - 16/09 -59, 51
28./12 - 15/08 -54,17
28/12 - 18/07 -47,83
28/12 - 21./02 -31,97



80. 

Tabela 211. Comparação entre os �eores d� Mn em folhas ve

lhas, colhidas em dií'erentes épocas. 

COMPPR.AÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

18./07 - l�i./08 251,78 
18./07 - 15./09 353,44 * 

18./07 - 28./12 400,89 * 

18./07 - 05./12 483,89 * 

18./07 - 21./02 524,35 * 

16./08 18./07 -261,78
16./08 - 15./09 111,57
1!:i./08 28./12 149, 11
16./08 - 05./12 232,11
16./08 - 21./02 272,68

15./09 18./07 -353,44
15./09 15./08 -111, 57
15./09 - 28./12 37,44
16./09 - 05./12 120. 44
15./09 - 21./02 160, 91

28./12 - 18./07 -400,89 * 

28./12 - 15./08 -149, 11
28./12 - 1 B./09 -37,44
28./12 - 05./12 83,00
28/12 - 21./02 123,47 

05./12 - 18./07 -483,89
05./12 - 15./08 -232,11
05/12 15./09 -120,44
05./12 - 28./12 -83,00
05./12 - 21/02 40,47

21/02 - 18/07 -624,36 * 

21./02 - 15./08 -272,58
21/02 15/09 -150, 91
21./02 - 28/12 -123,47
21/02 - 06/12 -40,47

* - si.gnihcativo ao nivel de 5% de probabi li. dade. 



81. 

Tabela 21J. Comparação entre os t.eores de Zn em f'olhas ve

lhas, colhidas em dif'erent.es épocas. 

COMPARAÇA.O ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

21./02 - 1!:V08 2,333 
21/02 - 05./12 2,333 
21/02 - 18/07 3,222 
21./02 - 28/12 3,667 
21./02 - 16/09 4,444 

1!:3/08 - 21./02 -2.333
1!:\/08 - 05./12 º·ººº

15./08 - 18./07 0,889
15./08 - 28./12 1,333
15./08 - 16./09 2. 111

05./12 - 21./02 -2,333
05./12 - 15/08 º·ººº

05./12 - 18/07 0,889
05./12 - 28./12 1,333
05./12 - 16./09 2,111

18./07 - 21./02 -3,222
18./07 - 15./08 -0,889
18/07 - 05/12 -0,889
18./07 - 28./12 0,444
18/07 16./09 1,222

28./12 - 21./02 -3,557
28/12 - 1 !:.VOS -1, 333
28/12 - 05./12 -1.333
28./12 - 18/07 -0,444
28./12 16./09 0,778

16/09 - 21./02 -4,444
16/09 15/08 -2,111
16/09 - 05/12 -2, 111
15/09 - 18/07 -1,222
16/09 - 28./12 -0,778

* - si.gni.fi.ca.ti.vo oo ni.vel de 5Jl6 de probobi.l.i.da.de.



B--.. e.. 

Tabela 22. Comparação entre os teores de N em folhas jovens, 

colhidas em diferentes épocas. 

COMPf.J.RAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

EPOCAS MEDIAS 

16./09 - 21./02 0,0411 
16./09 - oev12 0,0533 

16./09 18./07 º· 1756 
16./09 - 28./12 0, 1761 
16./09 - 15./08 0,3522 

21./02 16./09 -0,0411
21/02 05/12 0,0122

21/02 - 18/07 º· 1344
21./02 - 28/12 0,1350
21/02 15./08 0,3111 * 

05/12 - 15/09 -0,0533
05/12 21./02 -0,0122
05/12 18/07 0,1222
05/12 - 28/12 º· 1228
05/12 15/08 0,2989 * 

18../07 - 15../09 -o. 1756
18../07 - 21/02 -o, 1344
18/07 05../12 -0,1222
18../07 - 28../12 0,0006
18/07 - 15./08 º· 1767

28/12 - 15../09 -0, 1 761
28/12 - 21../02 -o. 1350
28../12 - 05/12 -o. 1228
28../12 - 18../07 -0,0006

28../12 - 15/08 0, 1761

15../08 - 16/09 -0,3522 * 

15../08 21/02 -0,3111 * 

15/08 - 05/12 -0,2989 * 

15/08 - 18/07 -0,1767
15../08 - 28./12 -o, 1 761

* - significativo ao ntvel de 5% de- probabilidade.



83. 

Tabela 22A. Comparação ent-re os t-eores de P em folhas jo

vens. colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇAO ENTRE 

ÉPOCAS 

1 6/09 - 21 ./02 
1 5./09 28./12 

1 5./09 - 1 5./08 
15./09 - 1 8./07 
1 5./09 - 05./12 

21./02 16./09 
21./02 - 28./12 
21./02 - 1 5./08 

21./02 1 8./07 
21./02 05./12 

28./12 1 6./09 
28./1 2 - 21 ./02 
28./12 - 15./08 

28./12 1 8./07 
28./12 - 05./12 

1!::i./08 - 16./09 
1 5./08 21 ./02 
1 5./08 - 28./12 
1 5./08 - 1 8./07 
1 5./08 - 05./12 

1 8./07 1 6./09 
1 8./07 - 21./02 
1 8./07 - 28./12 
1 8./07 - 15./08 
1 8./07 - 05./12 

05./12 - 1evo9 
05./12 - 21./02 
05./12 - 28./12 
O!::i./12 - 15./08 
05./12 18./07 

DIFERENÇA ENTRE 

MÉDIP.S 

0,01444 
0,05778 

0,05889 
0,06889 
0,08555 

-0,01444
0,04333
0,05444
0,05444
0,07111

-0,05778
-0,04333

o, 01111

o, 01111
0,02778

-0,06889
-0,05444
-0,01111

0,00000
0,01567

-0,06889
-0,05444
-0,01111
-0,00000

0,01667

-0,08556
-0,07111
-0,02778
-0,01667
-0,01667

* - si.gnifi.cativo ao ni.vel. de :::;)16 de probabilidade. 

TUKEY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

* 



84. 

Tabela 22B. Comparação entre os teores de K em folhas jo

vens. colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOC.A.S MÉDIPS 

21/02 - 15/09 0,5000 * 

21/02 - 18/07 0,5587 * 

21/02 - 15/08 0,8557 * 

21/02 05/12 0,8800 * 

21/02 28./12 1 • 0342 * 

16/09 - 21./02 -0.5000 * 

16./09 18./07 0.1589
16./09 - 15/08 0,3557 * 

16./09 - 05./12 0,3800 * 

16/09 - 28/12 0,5342 * 

18/07 - 21/02 -0,6589 * 

18./07 - 16./09 -0.1589
18./07 - 15./08 0,1978 * 

18./07 - 05./12 0,2211 * 

18/07 - 28./12 0,3753 * 

15./08 - 21/02 -0.8567 * 

15/08 - 1 B./09 -0,3557 * 

15./08 - 18./07 -0.1978 * 

15./08 05./12 0,0233
15./08 - 28./12 0,1775

05./12 - 21./02 -0,8800 * 

05./12 - 15./09 -0,3800 * 

05./12 - 18./07 -0.2211 * 

05/12 - 15./08 -0,0233
05./12 - 28./12 0,1542

28./12 - 21./02 -1,0342 * 

28./12 - 15/09 -0,5342 * 

28/12 - 18/07 -0,3753 * 

28/12 15./08 -0.1775
28/12 05/12 -0, 1542

* - significati.vo ao ni.vel de 596 de probabilidade. 



c.,i::::c 
º'--'· 

Tabela 22C. Comparação en�re os �eores de Ca em folhas jo

vens, colhidas em di�eren�es épocas. 

COMPARACAO ENTRE 

ÊPOC.ô.S 

15/08 - 05./12 

15/08 - 28./12 

15/08 - 18./07 
15./08 - 16/09 
15/08 - 21./02 

05/12 - 15./08
05./12 - 28./12

05/12 - 18./07
05./12 - 15./09

05/12 - 21/02

28./12 - 1 �i./08 

28/12 - 05./12 

28/12 - 1 tV07 
28/12 - 15./09 
28/12 - 21/02 

18/07 - 15/08 

18/07 - 05/12 

18/07 - 28./12 
18/07 - 15./09 

18/07 - 21./02 

16/09 - 15/08 

16/09 - 05/12 

16/09 28./12 
16/09 - 18/07 
16/09 - 21/02 

21/02 - 15/08 

21./02 - 05./12 
21./02 - 28./12 
21./02 - 1 8./07 
21./02 - 15./09 

DIFERENÇA ENTRE 

MÉDIAS 

0,0611 

0,1555 

o, 1722 
0,3756 
0,4389 

-0,0611
0,0944

0,1111
º· 3144
0,3778

-0,1556

-0,0944
0,0167

0,2200
0,2833

-0.1722

-0,1111

-0,0167
0,2033
0,2667

-0,3756

-0,3144

-0,2200
-0,2033

0,0633

-0,4389

-0,3778

-0,2833
-0,2667
-0,0533

* - significativo oo ni.vel. de !:õll6 de probabilidade. 

TUKEY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

* 



86. 

Tabela 220. Comparação entre os teores de Mg em �olhas jo

vens, colhidas em di�erentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE 

ÉPOCAS 

21./02 - 16./09 
21./02 - 05/12 

21./02 - 1 !:i/08 
21./02 - 28./12 
21/02 - 18/07 

16/09 - 21/02 
16/09 - 0!3/12 
1 t:V09 - 1 !3/08 

16./09 - 28/12 
16./09 - 18./07 

05/12 - 21/02 
05./12 - 16/09 
05/12 - 1 evos 

05/12 - 28/12 
0!3/12 - 1 8/07 

15/08 - 21/02 
15/08 - 1 Ei/09 
1 !3./08 - 0!3/12 
15/08 - 28/12 
15/08 - 18/07 

28/12 - 21/02 
28/12 - 16/09 
28/12 - 0!3/12 
28/12 - 1 !3/08 
28/12 - 18/07 

18/07 - 21/02 
18/07 - 16/09 
18/07 - 0!3/12 
18/07 - 1!3./08 
18/07 - 28/12 

DIFERENÇA ENTRE 

MÉDIAS 

0,02667 
0,03333 
0,05556 
0,08750 
0,10556 

-0,02667
0,00667
0,02889
0,06083
0,07889

-0,03333
-0,00667

0,02222
0,05417
0,07222

-0,05556
-0,02889
-0,02222

0,03194
0,0!3000

-0,087!30
-0,06083
-o, 0!3417
-0,03194

0,01806

-0,10556
-0,07889

-0,07222
-0,05000
-0,01806

* - si.9ni.f
i

.cativo ao nivet de 5'6 de probabili.da.de. 

11JKEY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

* 



87. 

Tabela 22E. Comparação entre os teores de S em xolhas jo

vens, colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE 

É.POC.A.S 

16/08 _- 18./07 

1 !3/08 - 05/12 

1 EV08 - 21 /02 
1 !3/08 - 16/09 
1!3/08 - 28/12 

1 B/07 - l !:i/08 

18/07 - 05/12 

18/07 - 21/02 

18/07 - 16/09 

18/07 - 28/12 

0!3/12 - 15/08 

0!3/12 - 18/07 

0!3/12 - 21/02 

0!3/12 - 15/09 

0!3/12 - 28/12 

21 /02 - 1 !::VOS 

21 ./02 - 18/07 

21 /02 - 05/12 

21 /02 - 16/09 
21/02 - 28/12 

1 6./09 - 1 5/08 
1 EV09 - 1 8/07 

16/09 - 05/12 
16/09 - 21/02 

16/09 - 28/12 

28./12 - 15/08 

28/12 - 18/07 
28/12 - 05/12 
28/12 - 21/02 
28/12 - 15/09 

DIFERENÇA ENTRE 

MÉDIAS 

0,0189 
0,0489 

0,0589 
0,0767 
0,09B9 

-0,01B9

0,0300

0,0400
0,0578

0,0800

-0,0489

-0,0300

0.0100

0,0278

0,0!300

-0,0589

-0.0400

-0.0100
0,0178
0,0400

-0,0767
-0,0578

-0,0278
-0,0178

0.0222

-0,0989

-0,0800
-0,0500
-0,0400
-0.0222

-11 - si.gni.f�co.üvo ao ni.vel. de !5'6 de probabil,i.dade. 

TUKEY 

*

* 



82. 

Tabela 22F. Comparação entre os teores de B em folhas jo

vens. colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

18./07 - 05./12 1.000 

18./07 - 16./09 1.222 

18./07 - 28./12 5,611 
18./07 - 15./08 6,778 
18./07 - 21./02 9,444 

05./12 - 18./07 -1. 000

05./12 - 16./09 0.222

05./12 - 28./12 4.611
05./12 15./08 5.778

05./12 - 21./02 8,444

16./09 18./07 -1,222

16./09 - 05./12 -0.222
1 f::V09 - 28./12 4,389

16./09 - 15./08 5,556
15./09 - 21./02 8,222

28./12 - 18./07 -!3,511 

28./12 - 05./12 -4.511

28./12 - 15./09 -4.389

28/12 - 1EV08 1 .167

28./12 - 21./02 3,833

1evo8 - 18./07 -5,778

15./08 - 05./12 -5.778

15./08 16./09 -5,!356

15./08 - 28./12 -1, 167

1!3./08 - 21./02 2,557

21./02 - 18./07 -9,44-4
21./02 05./12 -8,444

21./02 - 15./09 -8,222

21./02 - 28./12 -3,833

21./02 - 15./08 -2,567



89. 

Tabela 22G. Comparação entre os teores de Cu em folhas jo

vens, colhidas em diferentes épocas. 

COMPAR.ACÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

06./12 - 16./08 º· 111 
05./12 18./07 1,222 
oev12 - 16./09 4,111 

05./12 - 28./12 4,333 
05./12 - 21./02 9,667 * 

16./08 - 05/12 -0.111
15./08 - 18/07 1,111
16/08 - 16./09 4,000
15/08 - 28/12 4,222
16./08 - 21/02 9,556 * 

18/07 - 05/12 -1.222
18/07 - 15/08 -1, 111
18/07 - 16./09 2,889
18/07 - 28/12 3,111
18/07 - 21./02 8,444

16/09 - 05./12 -4,111
16./09 - 15/08 -4,000
16./09 - 18./07 -2,889
16/09 - 28/12 0,222
16./09 - 21./02 0,556

28./12 - 05./12 -4,333
28/12 - 15./08 -4,222
28/12 - 18./07 -3, 111
28/12 - 16./09 -0.222
28/12 - 21./02 5,333

21./02 - 05/12 -9,667 * 

21./02 - 15./08 -9,556 * 

21/02 - 18./07 -8.444 * 

21./02 - 16/09 -0,556
21./02 - 28./12 -5,333

• - si.gnifi.ca.tivo ao ni.vel de 596 de proba.bi.li.dade.



90. 

Tabela 22H. Comparação entre os teores de Fe em xolhas jo

vens, colhidas em diferen�es épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

EP0CAS MEDIAS 

1!3/08 15/09 33,444 * 

1!3/08 - oev12 52,778 * 

15/08 - 18/07 68,222 * 

1!3/08 - 28/12 59,111 * 

1 !3/08 - 21/02 82,111 * 

15./09 - 1!3/08 -33,444 * 

15/09 - 0!3/12 29,333 * 

15/09 - 18/07 34,778 * 

15/09 - 28/12 35,657 * 

1 B/09 - 21./02 48,567 * 

0!3/12 - 1 !3/08 -52,778 * 

0:3./12 - 15/09 -29,333 * 

0!3/12 18./07 !3.444
0:3./12 - 28./12 6,333
0!3/12 21./02 19,333

18/07 - 15./08 -68,222 * 

18/07 - 16/09 -34,778 * 

18./07 - 05./12 -:5,444
18./07 - 28/12 0,889 
18./07 - 21/02 13,889 

28./12 - 1 !3./08 -59,111 * 

28./12 - 15./09 -3!3,567 * 

28./12 - 0!3/12 -5,333
28/12 - 18/07 -0,889
28/12 - 21./02 13,000

21/02 - 1 !3./08 -82,111 * 

21/02 - 16/09 -48,557 * 

21/02 - 05./12 -19,333
21/02 18/07 -13,889
21./02 - 28/12 -13,000

-Ili - si.gnihco.tivo ao ni.vel de 596 de probabi.li.dad&. 



91. 

Tabela 221. Comparação entre os teores de Mn em folhas jo

vens. colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE 

ÉPOCAS 

28/12 l�i/08 
28/1 2 05./12 

28./12 - 1 8./07 
28/12 - 16/09 
28./12 - 21./02 

15/08 - 28/12 
15./08 - 05./12 
1 5./08 - 1 8./07 
1 !:;VOS - 1 6./09 

15./08 - 21/02 

05./12 - 28./12 
05./1 2 1 5./08 
0:3./1 2 1 8./07 

oev12 - 16/09 
0!3./12 - 21 ./02 

18./07 - 28./12
18./07 - 15./08
18./07 - 05./12
18./07 - 16./09
18./07 - 21./02

16./09 - 28./12 
1evo9 - 15./0B 
16/09 05./12 
1 6./09 - 18./07 

16./09 - 21 ./02 

21./02 - 28./12 
21 ./02 - 1 5./08 
21./02 - 05./12 
21./02 - 18./07 
21./02 - 16/09 

DIFERENÇA ENTRE 

MÉDIAS 

15, 44 
103, 44 

116, 56 
14!3, 44 
2!39,33 

-18. 44
87,00

101, 11 

130, 00 
243,89 

-103,44
-87,00

14,11

43,00

1 !36, 89 

-116,56
-101, 11

-14, 11
28,89

142, 78 

-14!3, 44
-130,00

-43,00
-28,89

113,89

-259,33

-243,89
-155,89
-142, 78
-113,89

* - significa.tivo ao ni.vel. de :S:96 de probabilidade.

TUKEY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

* 



92. 

Tabela 22J. Comparação entre os teores de Zn em rolhas jo

vens, colhidas em direrentes épocas. 

COMPAAACAO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

21./02 - 1êi./09 3,111 

21./02 - 28./12 7,500 * 

21./02 - 15./08 7,778 * 

21./02 - 18/07 8,444 * 

21./02 - 05./12 9,556 * 

16./09 - 21./02 -3,111

16./09 - 28/12 4,389 * 

16/09 - 15./08 4,667 * 

1!.:V09 - 18/07 5,333 * 

16./09 - 05./12 6,444 * 

28./12 - 21./02 -7,500 * 

28./12 - 15./09 4,389 * 

28./12 - 15/08 0,278

2EV12 - 18./07 0,944

28./12 - 05./12 2,056

15./08 - 21./02 -7,778 * 

1�V08 - 15/09 -4,667 * 

15./08 - 28/12 -0,278

15./08 - 18.,,'07 0,667

15/08 - 05/12 1,778

18./07 - 21./02 -8,444 * 

18/07 - 1evog -5,333 * 

18/07 - 28/12 -0,944

18/07 - 15./08 -0,667

18/07 - 05/12 1,111

05./12 - 21./02 -9,556 * 

05./12 - 16./09 -6,444 * 

05./12 - 28./12 -2,056
05./12 - 15./08 -1,778

05./12 - 18./07 -1, 111

* - si.9nifi.cati.vo O.D ni.vel, de !5% de probabUidade. 



93. 

Tabela 23. Comparação entre os teores de N em folhas broto, 

colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

É.POCA.S MÉDIPS 

16/09 - 1!3/08 0,043 

16/09 - 05./12 0,231 

15./09 21./02 o, 341 

16./09 28./12 0,395 * 

15./08 - 16./09 -0,043

15./08 - 05/12 0,188

15./08 21/02 0,298

15./08 - 28/12 0,352

0!:5/12 - 15/09 -0,231

05/12 15/08 -0.188

05./12 - 21/02 0,110

05./12 - 28/12 o, 164-

21./02 - 16./09 -o. 34-1

21/02 15/08 -0,298

21./02 05./12 -o, 110

21./02 - 28./12 0,054

28./12 - 16./09 -0,395 * 

28./12 15/08 -0,352

28./12 05/12 -o, 164

28./12 - 21/02 -0,054

• - si.gni.f
i

.ca.ti.vo ao nivel de !5% de probabi.li.dade . 



94. 

Tabela 23A. Comparação entre os teores de P em folhas broto, 

colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
ÉPOCPS MÉDIPS 

16/09 15./08 0,0094 

16/09 - 21/02 º· 0461 

16/09 - 05/12 0,0744 

16/09 - 28/12 0,0824 

1E.V08 - 16/09 -0.0094

15/08 - 21/02 0,0367

15/08 - 05/12 0,0650

15/08 - 28/12 0,0730

21/02 - 16/09 -0,0461

21/02 - 15./08 -0,0367

21/02 - 05./12 0,0283

21/02 - 28/12 0,0363

05/12 - 16/09 -0,0744

05/12 - 15/08 -0,0650

05./12 - 21/02 -0,0283

05./12 - 28./12 0,0080

28./12 - 16./09 -0,0824

28./12 - 15/08 -0,0730

28./12 - 21/02 -0,0363

28./12 - 05./12 -0,0080

* - si.gni.fi.cati.vo ao nivel de 5'6 de probabilidade

TUKEY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

* 



95. 

Tabela 23B. Comparação entre os teores de K em folhas broto. 

colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

21/02 16/09 0,0683 

21/02 - 15/08 0,3450 * 

21/02 - 28/12 0,7030 * 

21/02 - 05./12 0,7333 * 

1evo9 - 21/02 --:0,0683 

16./09 - 15/08 0,2767 

16/09 28/12 0,6347 * 

16/09 05/12 0,6650 * 

15/08 21/02 -0.34-50

15/08 16/09 -0,2767

15/08 - 28/12 0,3580 * 

15./08 - 05/12 0,3883 * 

28./12 - 21/02 -0,7030 * 

28/12 - 16/09 -0,6347 * 

28./12 15/08 -0,3580 * 

28./12 05./12 0,0303

05/12 - 21/02 -0,7333 * 

05./12 16./09 -0,6650 * 

05/12 - 15/08 -0,3883 * 

05./12 - 28./12 -0,0303

• - significativo ao ní.vel de 5% de probabilidade. 



96. 

Tabela 23C. Comparação entre os teores de Ca em folhas bro

to, colhidas em dixerentes épocas. 

COMP.A.RAÇÀO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIAS 

28./12 - 1!:.V08 0,0077 

28./12 - 05./12 0,0710 

28/12 - 16./09 0,0838 

28./12 - 21./02 0,0893 

15/08 - 28/12 -0,0077

15/08 - 05./12 0,0633

l!::V08 - 16/09 0,0761

15/08 - 21./02 0,0817

05./12 - 28/12 -0,0710

05/12 - 15/08 -0,0633

05./12 - 16/09 0,0128

05/12 - 21/02 0,0183

15./09 - 28./12 -0,0B38

16/09 - 15./08 -o. 0761

1EV09 - O!::V12 -0,0128

15/09 - 21/02 0,0055

21./02 - 28./12 -0,0893

21./02 - 15/08 -0,0817

21./02 - 05./12 -0,0183

21./02 - 16./09 -0,0055



97. 

Tabela 23D. Comparação entre os teores de Mg em folhas bro

to, colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCft.S MÉDIPS 

11:vog - 15./08 0,0178 

16./09 - 21./02 0,0411 

16./09 - 28./12 0,0718 * 

16./09 - 05./12 0,094-4 * 

1�\/08 16./09 -0,0178

15./08 - 21./02 -0.0233

15./08 - 28./12 0,0540 * 

15./08 - 05./12 0,0767 * 

21./02 - 16./09 -0,0411

21./02 - 15./08 -0,0233

21./02 - 28./12 0,0307

21./02 - 05./12 0,0533 * 

28./12 - 16./09 -0,0718 * 

28./12 15./08 -0,0540 * 

28./12 - 21./02 -0,0307

28./12 - 05./12 0,0227

05./12 - 16./09 -0,094-4- * 

05./12 - 15./08 -0,0767 * 

05./12 - 21./02 -0,0533 * 

05./12 - 28./12 -0,0227

* - si.gni.fi.cati.vo ao ntvet de 596 de probabi.l.i.dade.



98. 

Tabeal 23E. Comparação entre os teores de S em folhas bro

to, colhidas em diferentes épocas. 

COMPPJ?.AÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCPS MÉDIA,;:_ 

15./08 - 16./09 0,0111 

15./08 - 21./02 0,0133 

15./08 - 28./12 0,0183 

1�V08 - 05./12 0,0320 

16./09 - 15./08 -0,0111

16./09 - 21./02 0,0022

16./09 - 28./12 0,0072

16./09 05./12 0,0209

05/12 - 15/08 -0,0133

05/12 16./09 -0,0022

05./12 - 28./12 0,00!30

05./12 - 0!3./12 0,0187

21/02 15./08 -0,0183

21./02 - 16./09 -0,0072

21./02 - 28./12 -0,0050

21/02 - 05./12 0,0137

28./12 - 1!3./08 -0,0320

28./12 - 16./09 -0,0209

28./12 21./02 -0,0187

28./12 - 28./12 -0,0137



99. 

Tabela 23F. Comparação entre os teores de B em folhas bro

to, colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCJiS MÉDIJiS 

05./12 16./09 11,667 * 

05/12 - 28/12 17,200 * 

05./12 21/02 19,600 * 

05./12 16/08 24,500 * 

16../09 - 05../12 -11, 667 * 

16./09 28../12 5,533

16./09 21./02 7,833 

16./09 - 15./08 12,833 * 

28./12 0!3/12 -17,200 * 

28./12 16/09 -!3,!333

28./12 21./02 2,300 

28./12 1 !3./08 7,300 

21./02 0!3./12 -19, !300 * 

21./02 - 16./09 -7,833

21./02 28./12 -2,300

21./02 - 1 !3./08 !3,000

1!3./08 0!3./12 -24,!300 * 

1!3./08 15./09 -12,833 * 

1!3/08 28./12 -7,300

1!3./08 21./02 -5,000

* - significa.ti vo ºº nivel de �% de probabilidade. 



100. 

Tabela 23G. Comparação entre os teores de Cu em 1olhas bro

to, colhidas em diferentes épocas. 

C0MPAR.ACÃ0 ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOCAS MÉDIPS 

15/08 - 28./12 1,400 

15./08 - 05./12 1,500 

1!3/08 - 16./09 6,444 * 

1!3./08 - 21./02 10. 167 * 

28/12 - 1!3./08 -1. 400

28./12 - 0!3./12 0.100

28/12 16/09 !3,044-

28./12 - 21/02 8,667 * 

0!3./12 - 1!3./08 -1,500

0!3./12 28/12 -0, 100

0!3/12 - 16./09 4,944

0!3./12 - 21./02 8,667 * 

16./09 - 1!3/08 -6,444 * 

16./09 - 28./12 -!3.044 

16./09 - 05./12 -4,944

16./09 21./02 3,722

21./02 - 1!3./08 -10,167 * 

21./02 - 28./12 -8,667 * 

21./02 - 05/12 -8,657 * 

21./02 - 16/09 -3,722

* - si.gni.fi.cot i. vo ao nivel de 5!16 de probo.bili.da.de. 



101. 

Tabela 23H. Comparação entre os teores de Fe em folhas bro

to, colhidas em diferentes épocas. 

COMPAR.AÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOC.A.S MÉDI.A.S 

16./09 1eV08 3.278 

15./09 28./12 37.911 * 

16./09 - 21./02 38.278 * 

15./09 - 05./12 55,111 * 

15./08 - 16./09 -3,278

15/08 - 2EV12 -34,633

1!:i./08 - 21./02 35,000 * 

15/08 - 05/12 52,833 * 

28/12 - 15/09 -37,911 * 

28/12 - 15./08 -34,633

28./12 - 21./02 0,367

28./12 - 05/12 18,200

21/02 - 16/09 -38,278 * 

21/02 15/08 -35,000 * 

21/02 - 28/12 -0.367

21/02 05/12 17,833 

05./12 - 16/09 -55,111 * 

05./12 15./08 -52,833 * 

05/12 - 28/12 -18,200

05./12 21./02 -17,833

• - signi.fi.ca.tivo ao nlvel de 5% de probo.bilida.de 



102. 

Tabela 231. Comparação enlre os leores de Mn em folhas bro

lo. colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOC.A.S MÉDIAS 

15./08 - 28./12 4,63 

1evo9 - 16./09 41,06 

15./08 - 05./12 66,57 

15./08 - 21./02 124.50 

28./12 15./08 -4,53

28./12 - 16./09 36,42 

28./12 - 05./12 62,03 

28./12 - 21./02 119,87 

16./09 - 15./08 -41,06

16./09 - 28./12 -36,42

16./09 - 05./12 25.61

16./09 - 21./02 83,44 * 

0!3./12 - 1EV08 -66,67

05./12 - 28./12 -62,03

0!3/12 - 16./09 -25,61

05./12 - 21./02 57,83

21./02 - 15./08 -124.50 * 

21./02 - 28./12 -119,87 * 

21/02 - 16./09 -83,44 * 

21./02 - OEV1.2 -57,83

* - significativo o.o ni.ve,l de, 5% de probabilidade. 



103. 

Tabela 23J. Comparação entre os teores de Zn em folhas bro

to, colhidas em diferentes épocas. 

COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENÇA ENTRE 
TUKEY 

ÉPOC.AS MÉDIAS 

15/08 16/09 1,389 

15/08 - 21/02 2,333 

15/08 28/12 7,167 * 

15/08 05/12 8,000 * 

16/09 15/08 -1 ,389

16/09 21/02 0,944

16/09 - 28/12 5,778 * 

16/09 05/12 6,511 * 

21/02 15/08 -2,333

21./02 - 15./09 -0,944

21/02 28/12 4-,833

21./02 - 05/12 5,557 * 

28/12 15/08 -7, 167 * 

28./12 - 15/09 -5,778 * 

28/12 - 21/02 -4,833

28/12 - 05/12 0,833

05/12 - 15/08 -8,000 * 

05./12 - 16/09 -5,611 * 

05/12 21/02 -5,557 * 

05/12 - 28/12 -0,833

.. - si.gni.fi.cativo ao ni.vel de !5% de probabi.lida.de . 



104. 

Para as panículas, analisou-se t.ambém os mes

mos element.os, comparando-se seus t.eores nos direrent.es es

t.ádios de mat.uração. ou seja, jovem, adult.a e velhas. 

Os r esul t.ados const.am das Tabelas 24. 24A. 

24B. onde as diferenças ent..re médias seguindas de ast.eris

cos, indicam que há diferença signif'icat.íva ao nível de 8¾. 

pelo teste de Tukey. 



1 O!::,. 

Tabela 24. Comparação ent.re os t.eores N. P, K e Ca em está

dios diferent..es, para panículas. 

ESTADIOS ELEMENTO 
DIFERENÇA ENTRE 

TUKEY 
MÉDIA 

_T ovem-Adul t.a N 0,147 
Jovem-Velha I 0,394- * 

.l.\dul ta-Jovem T -o, 147

.�dul t.a-Vel ha R 0.24-7
Velha-Jovem o -0,394 
Velha-Adul t.a ,� 

.:;, -0,24-7

É 

N 

I 

o 

Jovem-Adul t.a F 0,0517 * 

Jovem-Velha 6 O, 0561 * 

.�dul ta-Jovem s -0,0517 * 

Adul t.a -Velha F' 0,004-4-

Velha-Jovem o -0,0561 * 

Velha-Adul t..a R -0,0044-
o 

Velha-_T ovem p 0,053 

Velha-Adul t.a o 0,125 
_rovem-Vel ha T -0,053
_rovem-Adul t.a .4. 0,073

.�dul t.a -Velha s -0,126

.�dul t.a -_i ovem s -0,073

I 

o 

Velha-Adulta e: 0,1122 
Velha-Jovem .4 0,1452 
J\dul t.a.-Vel h.:a L -o, 1122
.4dul ta-Jovem e 0,0333

Jovem-Velha I -0,14-52

_rovem-Adul ta o -0,0333

• - signifi.cati.vo ao nive-l de 5516 de probabil.i.dade. 



106. 

Tabela 24A. Comparação ent.r e os t.eor es de Mg. S, B e Cu em 

estádios di1erent.es. para panículas. 

EST..6DIOS ELEMENTO 
DIFERENÇA ENTRE 

TUKEY 
MÉDIA 

.l\dul t.a-Vel ha M 0,0289 

Adul t.a-_f ovem A 0,0600 

Vel ha-Adul t.a G -0.0289

Velha-Jovem N 0,0311

Jovem-Adul t.a Ê -0.0500 * 

Jovem-Velha s -0,0311

I 

o 

Adul t.a-Jovem E 0,0050 

Adul t.a -Velha N 0.0433 

_rovem-Adul t.a X -0.0050

_r ovem-Vel ha o 0,0383

Vel ha-Adul t.a F -0.0433

Velha-Jovem R -0,0383

E 

Velha -A.dul t.a B 11,611 * 

Velha-Jovem o 14,278 * 

Adul t.a -Velha R -11, 611 * 

Adul t.a -Jovem o 2,557

Jovem-Velha -14.278 * 

_r ovem-Adul t.a -2.667

_r ovem-Adul t.a e 0,557 

Jovem-Velha o 8,167 

.l\dul t.a-_T ovem B -O,ôô7

J\dul t.a-Velha R 7,500

Velha-Jovem E -8, 167 * 

Vel ha-Adul t.a -7,500

-li! - signi.ficativo ao nivel de !5% de proba.biti.dade-. 



.107. 

Tabela 24B. Comparação ent.re os t.eores de Fe, Mn e Zn em es

tádios díferent.es, para panículas. 

ESTADIOS ELEMENTO 
DIFERENÇA ENTRE 

TUKEY 
MÉDIA 

.l\dul t.a-Velha F 21,1 

.A.dul t.a-Jovem E 240,5 

Velha-Adul t.a R -21,1

Velha-Jovem R 219,4

_rovem-Adul t.a o -240,5 

_r ovem-Velha -219,4

_rovem-Vel ha M 9,61 
Jovem-Adult.a A 12,67 

Velha-Jovem N -9,Bl
Adul t.a-Jovem ,-e:;, 3,0B

.l\dul t.a-Vel ha A -12, 67

N -3,0B

E 

s 

_r ovem-Velha :z 2,889 

_r ovem-Adul t.a l 3,000 

Velha-Jovem N -2,889

Vel ha-Adul t.a e 0,111

.L\dul t.a -Jovem o -3,000 

.l\dul t.a -Velha -0,111



108. 

Os frut.os foram analisados na casca, polpa e 

caroço em t.rês est.ádios diferent.es, ou seja. no est.ádio ma

duro, no est.ádio àe vez, e no est.ádio verde, sendo os resul

tados das análises est.at.í sti cas apr esent.ados nas Ta bel as 25. 

25A, 25B, 26, 26A, 25B, 27, 27A e 27B, respect.ivament.e. 

Para os frut.os, t.ambém foi feit.a a comparação 

entre os t.eores de nut..rient.es de cada part.e do f'rut.o nos vá

rios est.ádios amost.rados, ou seja, casca verde, comparada 

com casca madura e de vez, assim com a polpa e o caroço, 

sendo os resul t.ados apresentados nas Tabelas 251 • 2611, 

26III, 271, 27II, 27III, 28I, 28Il e 28II1. 

Nas Tabelas, as médias seguidas de let.ras di

ferent.es ou por asteriscos, indicam que existem diferença 

sígnif'icat.iva ent.re elas, ao nível de 5¾, pelo t.est.e de 

Tukey. 



Tabela 25. Comparação entre os teores de N. P. 

partes do fruto, no estádio maduro. 

PARTES DO FRUTO 

Caroço 
Casca 
Polpa 

Caroço 

Casca 
Polpa 

Casca 

Polpa 
Caroço 

Casca 
Caroço 

Polpa 

ELEMENTO 

N 

I 

T 

R 

o 

G 

E 

N 

I 

o 

F 

ó 

s 

F 

o 

R 

o 

p 

o 

T 

A 

s 

s 

I 

o 

e 

A 

L 

e 

I 

o 

MÉDIA 

0.5900 
0,5578 
0.4922 

0,08556 
0,05555 
0,03556 

1. 368
º· 651

0,584

0.2578 
0,0889 
0,0478 

109. 

K e Ca em 

TUKEY 

A 

A 

A 

A 

B 

e 

A 

B 

B 

A 

B 

B 

Tukey - te t. ras di f eren !. es representam médias que diferem si.gni.hcati.

vament.a ao nival de 5% de probabilidade. 



110. 

Tabela 25A. Comparação entre os teores de Mg, s. B e Cu em 

partes do fruto. no estádio maduro. 

PARTES DO FRUTO ELEMENTO MÉDIA TUKEY 

Casca 

Caroço 
Polpa 

Casca 
Caroço 
Polpa 

Casca 
Caroço 
Polpa 

Casca 

Caroço 
Polpa 

M 

A 

G 

N 

É 

s 

I 

o 

E 

N 

X 

o 

F 

R 

E 

B 

o 

R 

o 

e 

o 

B 

R 
(:' 

0.1856 

o, 1156 
0,0767 

0, 1544 
0, 1367 
0,0256 

23,111 
7.222 
6,778 

8,778 
6,558 
?..778 

Tuk&y - l.et ras diferentes representam medi.as que di.ferem si.gni.fi.cati

vamente ao nivel de �% de probabilidade. 

A 

B 

c 

A 

A 

B 

A 

B 

B 

A 

A 

.4 



Tabela 25B. Comparação entre os teores de Fe,

partes do fruto, no estádio maduro. 

PARTES DO FRUTO 

Casca 
Caroço 
Polpa 

Casca 
Caroço 
Polpa 

Casca 
Caroço 
.Polpa 

ELEMENTO 

F 
E 
R 
R 
o 

M 
A 
N 
G 
A 

N 
E 
s 

2 
I 
N 
e 

o 

MÉDIA 

35,222 
24,111 
16,111 

74,778 
21 .111 

9,556 

50,67 
11,00 

!3,89 

111. 

Mn e Zm em 

TUKEY 

A 
AB 
B 

A 
B 
B 

A 
AB 
B 

Tukey - Letras diferentes representam mê-dias que diferem significati

vamente ao nivet de �u de probabitidade. 



Tabela 25. Comparação entre os teores de N. P, 

partes do fruto, no estádio de vez. 

PARTES DO FRUTO 

Caroço 
Casca 
Polpa 

Caroço 
Casca 
Polpa 

Casca 
Caroço 
Polpa 

Casca 
Caroço 
Polpa 

ELEMENTO 

N 
I 
T 
R 
o 

G 
Ê 
N 
I 
o 

F 
ó 
s 

F 
o 

R 
o 

p 
o 
T 
Á 
s 

s 

I 
o 

e 

.4. 
L 
e 

I 
o 

MÉDIA 

0,5178 
0,!3744 
0,!3333 

0,07000 
0,04333 
0,03657 

1. 6!35
0,450
0,407

0, 1 !3!35 
0,0!3!32 
0,0!300 

112. 

K e Ca em 

TUKEY 

A 
A 
A 

A 
B 
B 

A 
A 
A 

A 
B 
B 

Tulcey - letras diferentes representam mêdias que di.ferem signi.fi.cati.

vamente ao nivel de 5% de probabilidade. 



113. 

Tabela 26A. Comparação entre os teores de Mg, S, B e Cu em 

partes do fruto, no estádio de vez. 

PARTES DO FRUTO ELEMENTO MÉDIA TUKEY 

Casca M o, 1433 A 

Caroço A 0.1000 B 

Polpa G 0,0522 e 

N 

É 

s 

I 

o 

Casca E 0,1344 A 

Polpa N 0,1333 A 
Caroço X o, 1222 A 

o 

F 

R 

E 

Casca B 18,889 A 
Caroço o 9,444 B 

Polpa R 6,111 B 

o 

Casca c 32,444 A 

Caroço o 32,000 A 
Polpa B 31,556 A 

R 

E 

Tukey - letras diferentes representam medias que d1,ferem signifi.cat1.-
vamente ao nivel de 5% de probabilidade.



Tabela 26B. Comparação entre os teores de Fe, 

partes do �ruto, no estádio de vez. 

PARTES 00 FRUTO 

Casca 

Polpa 

Caroço 

Casca 
Caroço 

Polpa 

Polpa 
Caroço 
Casca 

ELEMENTO 

F 

E 

R 

R 

o 

M 

A 

N 

G 

A 

N 

Ê 
s 

z 

I 

N 

e 

o 

MÉDIA 

12,556 

10. 444

8,889

56,000 
14,667 

10,555 

120.11 

17, 78 

12. 44

114. 

Mn e Zn em 

TUKEY 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

A 

B 
B 

Tukey - letras diferentes representam médias que diferem significa.ti

va.mente a.o nivel de 5� de proba.bitida.de. 



Tabela 27. Comparaç.�o ent.re os t.eor<?s de N, P, 

part..es do frut.o, no est.ádio verde. 

P.A.RTES DO FRlITO 

Caroço 

Casca 

Polpa 

Caroço-Polpa 

Caroço-Casca 
Pol pa -Caroço 

Polpa-Casca 

Casca-Caroço 

Casca-Polpa 

Polpa-Caroço 

Polpa-Casca 

Caroço-Polpa 

Caroço-Casca 

Casca-Polpa 

Casca-Caroço 

Casca-Polpa 

Casca-Caroço 

Polpa-Casca 
Pol pa -Caroço 

Caroço-Casca 
Caroço-Polpa 

ELEMENTO 

N 

I 

T 

R 

o 

G 

E 

N 

l 

o 

F 

ó 

s 

F 

o 

R 

o 

p 

o 

T 

Á 
s 

s 

l 

o 

c 

A 

L 

e 

l 

o 

MÉDIA 

0,9917 

0,9033 

0,9033 

0,2BOO 

0,0443 
-0,02BO

0,0183

-0,0443

-0,0183

0,091 

0,296 

-o. 091

0,204

-0,296

-0,204

0,0233 

0,0877 

-0,0233

0,0BB3

-0,0877

-0,06B3

* - signi.fi.ca.tivo ao ni.vel de !5% de probabilidade. 

116. 

K e· Ca em 

TUKEY 

* 

* 

*

* 



115. 

Tabela 27A. Comparação ent.re os t.eores de Mg, S, B e Cu em 

part.es do rrut.o, no est.ádio verde. 

PARTES DO FRUTO 

Casca-Caroço 
Casca-Polpa 
Caroço-Casca 
Caroço-Polpa 
Polpa-Casca 
.Polpa-Caroço 

Polpa-Caroço 
Polpa-Casca 
Caroço-Polpa 
Caroço-Casca 
Casca -.Polpa 
Casca-Caroço 

Casca 
Polpa 
Caroço 

.Polpa -Caroço 
Polpa-Casca 
Car oç:o-Pol pa 
Caroço-Casca 
Casca-Polpa 
Casca-Caroço 

ELEMENTO 

M 

.A 

G 

N 

É 

s 

I 

o 

E 

N 

X 

o 

F 

R 

E 

B 

o 

R 

o 

e 

o 

B 

R 

E 

MÉDIA 

0,0093 
0,0283 

-0.0093
0,0190

-0,0283
-o. 0190

0,0013 
0,0117 

-0,0013
0,0103

-0,0117
-0,0103

16,167 
14,500 
13,167 

0,933 
2,500 

-0,933
1,567

-2,500
-1, 557

* - signifi.cati.vo ao nivel de �% de probabilidade.

TUKEY 

*

* 



Tabela 27B. Comparação entre os teores de Fe, 

partes do fruto, no estádio verde. 

PA.RTES DO FRUTO ELEMENTO MÉDIA 

Polpa-Casca F 0,667 
Pol p.3.-Caroç:o E 2,467 
Casca-Polpa R -0,657
Casca-Caroço R 1,800
Caroço-Polpa o -2,457 
Caroço-Casca -1,800

Casca-Caroço M 21,533 
Casca-Polpa A 22,000 
Caroço-Casca N -21,533
Caroço-Polpa G 0,457
Pol pa -Case a A -22,000
Polpa-Caroço N -0,467

Ê 

s 

Caroço-Casca z 0,767 
Caroço-Polpa I 1,600 
Casca-Caroço N -0,767
Casca-Polpa e 0,833
Polpa-Caroço o -1,600 
Polpa -Casca -0,833

11 7. 

Mn e Zn em 

TUKEY 



Tabela 251. Comparação ent-re os t-eores de N, P, K e Ca 

118. 

em 

casca, nos di Í er ent-es est.ádi os de maturação 

amost-rados. 

COMPARAÇÃO ENTRE 

ESTADIOS 
ELEMENTO 

Verde-De Vez 

Verde-Maduro 

De VP.z -Ver de 

De Vez-Maduro 

Maduro-Verde 

Maduro-De Vez 

Verde-Maduro 

Verde-De Vez 

Maduro-Verde 

Maduro-De Vez 

De Vez-Verde 

De Vez-Maduro 

Maduro-De Vez 

Maduro-Verde 

De Vez-Maduro 

De Vez-Verde 

Verde-Maduro 

Verde-De Vez 

Maduro-Verde 

Maduro-De Vez 

Verde-Maduro 

Ver de-De Vez 

De Vez-Maduro 

De Vez-Verde 

N 

l 

T 

R 

o 

G 

E 

N 

l 

o 

F 

6 

s 

F 

o 

R 

o 

? 

o 

T 

.6. 

s 
<::: 

l 

o 

e 

Á 

L 

l 

o 

DI FERENÇ.PS ENTR·E 

MÉDI.PS 

0,3289 

0,3456 

-0,3289

0,0157

-0.3455

-0,0157

o, 01511 

0,02833 

-o, 01511

0,01222

-0,02833

-0,01222

0,712 

0,898 

-0,712

0,185

-0,898

-o, 185

º· 0661 

º· 1122 

-o, 0651

o. 0451

-0, 1122

-o, 0461

41< - si.gni.f'tcati. vo ao nível de '5� de proba.bi.hdade. 

TUKEY 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*

* 



119. 

Tabeal 2511. Comparação entre os teores de Mg, S, B e Cu em 

casca, nos 

amost,r ados. 

diferentes estádios de maturação 

COMPARAÇAO ENTRE 
ELEMENTO 

DIFERENÇAS ENTRE 
TUKEY 

ESTADIOS MÉDIAS 

Maduro-De Vez M 0,0422 * 

Maduro-Verde A 0,0522 * 

De Vez-Maduro ,�.:;, -0,0422 * 

De Vez-Verde N 0,0100

Verde-Maduro É -0.0522 * 

Verde-De Vez s -o. 0100

I 

o 

Maduro-De Vez E 0,0200 

Maduro-Verde N 0,0728 

De Vez-Maduro X -0.0200

De Vez-Verde o 0,0528

Verde-Maduro F -0,0728

Verde-De Vez R -0,0528

E 

Maduro-De Vez B 4,222 

Maduro-Verde o 6,944 

De Vez-Maduro R -4,222

De Vez-Verde o 2,722

Verde-Maduro -B,944

Verde-De Vez -2,722

De Vez-Verde e 20.511 * 

De Vez-Maduro o 23,557 * 

Verde-!)e Vez B -20,511 * 

Verde-Maduro R 3,055

Maduro-De Vez E -23,557 * 

Maduro-Verde -3,056

* - signifl.catt vo ao nivel de !596 de probabi.hdade. 
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Tabela 251 II. Comparação ent-re os t,eores de Fe, Mn e Zn em 

casca, nos diíeren'les 

amos'lrados. 

est.ádi os de mat.uraçâo 

COMPARAÇAO ENTRE 

ESTADIOS 

Maduro-Verde 

Maduro-De Vez 

Verde-Maduro 

Verde-De Vez 

De Vez-Maduro 

De Vez-Verde 

Maduro-De Vez 

Maduro-Verde 

De Vez -.Maduro 

De Vez-Verde 

Verde-Maduro 

Verde-De Vez 

Maduro-De Vez 
Maduro-Ver de 

De Vez-Maduro 

De Vez-Verde 

Verde-Maduro 

Ver de-De Vez 

ELEMENTO 

F 

E 

R 

R 

o 

M 

.l!,_ 

N 
--

•..,;, 

.t:,, 

N 

E 

s 

2 
I 

N 

e 

DIFERENÇAS ENTRE 

MEDIAS 

8,222 

22,657 

-8,222

14,444

-22,557

-14,444

18,78 

19, 44 

-18, 78

0,57

-19, 44

-0,57

38,22 

43,83 

-38,22

5,51

-43,83

-5,51

* - :::1gni.f
i

.ca.t.1,vo ao ni.vel de 5% de probabi.li.da.de. 

TUKEY 



Tabela 271. Comparaçâo entre os t,eores de N. P, K e Ca em 

polpa, nos 

amost.rados. 

diferent.es est.ádi os de mat.uraçâo 

COMPARAÇAO ENTRE 
ELE.MENTO 

DIFERENÇAS ENTRE
Tv'1<EY 

ESTfaDI OS MÉDIP..S 

Verde-De Vez N 0,3700 * 

Verde-Maduro l o, 4111 * 

De Vez-Verde T -0,3700 * 

De Vez-Maduro R o, 0411

Maduro-Verde o -0,4111 * 

Maduro-De Vez ,� 
!
..,_

:;, -0,0411

E 

N 

l 

{) 

Verde-Maduro F 0,05333 * 

Verde-De Vez ó 0,05444 * 

De Vez-Verde s -0.05333 * 

!)e Vez-l)e Vez F O, 00111

Maduro-Verde o -0,05444 * 

Maduro-Maduro R -o. 00111

o 

Verde-Maduro p o, 114 

Verde-De Vez o 0,305 

Maduro-Verde T -0,114

Maduro-De Vez .4. 0, 191

!)e Vez-Verde s -0,305

De Vez-Maduro s -o, 191

I 

o 

Verde-De Vez e O, 12B1 * 

Verde-Maduro .6. o, 1306 * 

De Vez-Verde L -0, 12B1 * 

De Vez-Maduro e o, 0041

Maduro-Verde l -0, 1306 * 

Maduro-De Vez o -o, 0041 

* - signihcahvo ao nivel de 5% de probabi.li.dade. 
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Tabela 2711. Comparação ent.re os t-eores de Mg, S, B e Cu em 

polpa, nos 

amost.rados. 

diferent.es estádios de mat.uraçâo 

COMPARACAO ENTRE 

ESTÁDIOS 
ELEMENTO 

DIFERENÇAS ENTRE 

MÉDIP.:S 
TUKEY 

Verde-Maduro 

Verde-De Vez 

Maduro-Verde 
Maduro-De Vez 
De Vez -Ver de 
De Vez-Maduro 

De Vez-Verde 

De Vez-Maduro 

Ver de-De Vez 

Verde-Maduro 

Maduro-De Vez 

Maduro-Verde 

Verde-Maduro 

Verde-Maduro 

Maduro-Verde 

Maduro-De Vez 

De Vez-Verde 

De Vez-Maduro 

De Vez-Verde 

De Vez-Maduro 

Verde-I)e Vez 

Verde-Maduro 
Maduro-De Vez 
Maduro-Verde 

G 

N 

É 

s 

I 

o 

N 

){ 

o 
F 

R 
E 

B 

.R 

o 

e 

o 

B 

R 

E 

0,02833 
0.06278 

-0.02833
0,02444

-0,05278
-0,02444

0,0400 

0, 1078 

-0,0400

0,0578

-o. 1078

-0,0678

7,722 

8,389 

-7,722

0,557

-8,389

-0,557

1 7. 557 

29,222 

-17,557

11,556
-29,222

-11, 555

* - s1-gnifí..ca.ti.vo ao nivel de !'.59;; de probabilidade. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*



Tabela 27111. Compração ent..re os t.eores de Fe, Mn e Zn em 

polpa, nos dif'erent.es est.ádios de mat.uração 

amost.r ados. 

COMP P.RAÇAO ENTRE 

ESTADI OS 

Verde-Maduro 

Verde-De Vez 

Maduro-Verde 
Madur o-.C¾? Vez 

De Vez-Verde 

De Vez-Maduro 

Verde-Maduro 
Ver de-De Vez 
!>fi.adur o-Ver de 
Maduro-De Vez 
De Vez-Ve,de 
De Vez-Maduro 

De Vez-Verde 

De Vez-Maduro 
Ver de-I:¾? Vez 
Verde-Maduro 

Maduro-De Vez 

Maduro-Verde 

ELEMENTO 

F 

E 

R 
R 
o 

M 

.D: 
N 

G 
_l:!, 
N 

E 

s 

7 

l 

N 

e 

o 

DIFERENCP.S ENTRE 

MÊDlP.S 

11,556 

17,222 

-11, 556
5,667

-17,222

-5,667

22,778 

23,778 
-22,778

1,000
-23,778

-1,000

114,11 

114, 22 
-114, 11

0,11 

-114, 22
-0, 11

• - signi.ficob.vo oo nivel de 596 de probobUidode.

TUKEY 

*

* 



Tabela 28I. Comparaçâo ent-re os t-eores de N, 

caroço, nos 

amost..r ados. 

dif'erent-es est..ádios 

J , 

124. 

K e Ca em 

de mat.uraçâo 

COMPAR.AÇÂO ENTRE 
ELEMENTO 

DIFERENÇPS ENTRE 
TUKEY 

ESTADIOS MÉDIPS 

Verde-De Vez N 0,3739 * 

Verde-Maduro l 0,4017 * 

De Vez-Verde T -0,3739 * 

De Vez-Maduro R 0,0278

Maduro-Verde o -0,4017 * 

Maduro-De Vez G -0,0278

É 

N 

I 

{) 

Ver de-Maduro F 0,03044 * 

Verde-De Vez 6 0,04600 * 

Maduro-Verde s -0,30044 * 

Maduro-De Vez F 0,01556

De Vez-Verde o -0,04600 * 

De Vez-Maduro R -0,01556
o 

Verde-Maduro p 0,0896 

Verde-De Vez o 0,2773 

Maduro-Verde T -0,0896

Maduro-De Vez .4. 0,1776

De Vez-Verde s -0,2673 * 

De Vez-Maduro s -0,1778

l 

o 

Ver de-.Madur o e º· 0251 

Verde-De Vez À 0,0640 * 

Maduro-Verde L -o. 0251

Maduro-Maduro e 0,0389

De Vez-Verde l -0,0640 

De Vez-De Vez o -0,0389 

.. - s1:.gnifi.cati.vo ao nivel de !5!16 de probabi.li.dade. 
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Tabela 28II. Comparação ent.re os t.eores de Mg, S, Cu e Fe em 

caroço, nos diferent.es estádios de mat.uração 

amost.rados. 

COMPARAÇAO ENTRE 

ESTÃDIOS 

Verde-Maduro 
Verde-De Vez 
Maduro-Verde 
Maduro-De Vez 
De Vez-Verde 
De Vez-Maduro 

Maduro-De Vez 
Maduro-Verde 
De Vez-Maduro 
De Vez-Verde 
Verde-Maduro 
Ver de-De Vez 

De Vez-Verde 
De Vez-Maduro 
Ver de-De Vez 
Verde-Maduro 
.Maduro-De Vez 
Maduro-Verde 

Verde-Maduro 
Verde-De Vez 
Maduro-Verde 
Maduro-De Vez 
De Vez-Verde 
De Vez-Maduro 

ELEMENTO 

M 
A 
G 
N 
É 
s 

I 
o 

E 
N 
){ 
o 

F 
R 
E 

e 
o 

B 
R 
E 

F 
E 
R 
R 
o 

ruFERENÇ.AS ENTRE 

MÉDIAS 

0,00844 
0,02400 

-0,00844
0.01556

-0,02400
-0,01556

0,0144 
0,0447 

-0,0144
0,0302

-0,0447
-0,0302

18,156 
25,000 

-18.156
6,844

-25,000
-5,844

1,089 
15,311 
-1,089
15,222

-1 ô, 311
-15,222

• - s1-gni.hca.iivo ao nivel de !5% de proba.bi.li.dade.

TUKEY 

* 

* 

* 

* 

*
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Tabela 28111. Comparação ent.re os t.eores de Mn, B e Zn em 

caroço, nos diferent.es est.ádios de mat.uração 

amost.rados. 

COMPARAÇAO ENTRE 

ESTÁDIOS 

Verde-Maduro 

Verde-De Vez 

Maduro-Verde 
Maduro-De Vez 
De Vez-Verde 
De Vez-Maduro 

Ver de-De Vez 

Verde-Maduro 
De Vez-Verde 

De Vez-Maduro 
Maduro-Verde 

Maduro-De Vez 

De Vez-Maduro 
De Vez-Verde 

Maduro-De Vez 
Maduro-Verde 
Verde-De Vez 

Verde-Maduro 

ELEMENTO 

M 

A 

N 

G 

A 

N 

É 

s 

B 

o 

R 

o 

z 

I 

N 

e 

.,\..., 

DIFERENÇAS ENTRE 

MÉDIAS 

12,589 

19,133 

-12,589

5,444
-19,133

-5.444

3,722 

5,944 
-3,722

2,222

-5,944
-2,222

5,778 
1 O, 178 
-5,778

3,400
-10.178

-3,400

� - si.gnihcaüvo ao nivel de !5% de probabilidade. 

TUKEY 

* 

* 

*

* 



Para melhor 

127. 

visual i zaçâo dos r esul Lados das 

análises .fez-se os .figuras dos Leores dos element.os nas fo

lhas. paniculas e fruLos. Também é apresent..ada a figura das 

condições de t.emperat.ura e a pluviosidade no período em que 

ocorreu o exper i men t..o C F i gur a l ) bem como par a pos Ler i or 

análise, e melhor localização, apresent..a-se em forma de 

figura, a cronologia do desenvol viment.o da manga, .reLirado 

de MEDI NA e t a L i i C 1 981) baseado no t..r abal ho de Auber t.. 1 7, 

(Figura II). 

Com esLas Labelas e figuras discuLe-se os da

dos e as análises, em relação à frut..ificação, ist.o é, veri

fica-se as alt..eraçóes. durant..e a fase de produção do .frut.o. 

lst..o é, resumidament..e relaciona-se, ou melhor , 

compara -se os t.éor es de el ement.os nas folhas, pan.í cul as e 

frut..os dent..ro da cronologia de produção. 
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5. DISCUSSÃO

Para melhor acompanhar a análise dos dados 

apr esent.ados no i t.em r esul t..ado, achou-se por bem di scut . .J. r o 

comport.ament..o do element..os individualment..e. 

5. 1 • Ni t.rogêni o

.. �nal i sando os t..eor es de ni t.r ogêni o nos di f e

r ent.es est.ádios de folhas, ou seja, brot..o, jovem e velha, na 

Figura III, not.a-se que os t.eores variam ent.re os est.ádios, 

o que comprova a análise estatist.ica da Tabela 11 

t.ra di ferencas si gni f i cativas para o el ement.o.

que mos-

O que chama a atenção para cada el ement.o, é 

quando se compara os diferent.es est.ádios das folhas, colhi

das numa mesma época (Figura III). Para as folhas colhidas 

em 18./07 C Tabela 14), houve diferença si gn.ifi cat-.i va ent.re 

folha jovem e velha, para as colhidas em 15/08 (Tabela 15), 

houve di.ferenças significativas entre os t.eores nas .folhas 

broto e jovens, br ot.o e velha, mas não houve ent.r e folhas 

Jovens e velha, isso concorda com CHADHA et ali.i (.1980) e 

confirma a influência da idade das folhas sobre os teores do 

nut.r i ent.e, tendo em vi st.a que as folhas foram colhi das l e-
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vando-se em cont.a a sua coloração, para dist.ingui-las ent.re 

brot.o, jovem e adult a. 

Para as amostras colhidas em 16/09 ex.ist.e di

ferenças significat.ivas ent.re os três est.ádios (Tabela 16). 

Em 05./12 foram colhi das amost.r as que revela -

ram, diferenças s.1 gni f .i ca t.i vas entre t.odos os est.ádios, 

conforme a Tabela 17. Já para as amost.ras colhidas em 28./12 

não houve diferença significat.iva ent.re os estádios, o mesmo 

ocorrendo com as folhas colhidas em 21./02 (Tabelas 18 e 19 

respect..i vament.e). 

Comparando-se d.iferent.es épocas dent.ro do mes

mo est..ádio, na Figura III e na Tabela 23, observa-se dife-

r enças significa t.i vas, soment.e entre as amostras col hi das em 

16./09 e 28./12, para o estádio brot..o. 

Para o est...àú.J. o Jovem, a Tabela 22 apresenta 

di .f er enças si gn.i fica tivas ent...re as amostras colh.1aas em

1 6/09 e 1 5./08, 2.1 ./02 e 1 �3/08 , 05/02 e 1 5./08. E para as 

folhas velhas houve di .f er enças ent.r e as folhas colhi das 

21/02 05./1 2, 21 . ./02 - 1 8./07 , 21 /02 

1 8/07 e 21 /02 C Tabela 2.1) . 

15/08, 21 /02, 16/09, 

Percebe-se ent.ão que nos t.r és est.ádi os o teor 

de nut.r .i ent.e var .1 ou, sendo al t.o no J. ní c.1 o, ocorrendo um de-

créscímo, e t-.endendo a subir novamente. 

Por out .ro lado, observando-se a Figura XXV que 

se refere ao t.eor de N na panícula, not.a-se que seu t.eor é 

maí or nas pani cul as jovens que nos outros est.ádi os, o que é 

confirmado com a análise est.at.ist.ica apresent.aàa na Tabela 
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24. As panículas jovens foram colhidas no dia 15/08.

Na figura XIV. represent..a-se os t.eores de N 

nas várias part.es dos frut..os (casca, polpa e caroço), nos 

t.rês diferent.-es est.ádi os de mat.uraçâo, ou seja, verde, de 

vez e maduro, e nota-se que esse el ement,o apresenta maiores 

t.eor es na .fase ver de, par a as t..r és par t.es do .f r ut.o analisa -

das. 

,6.,s Tabelas 25, 26 e 27 most..ram que nâo houve 

diferença significativa ent-re as part.es dos frut--os dent.ro do 

mesmo est.ádio de mat.uração, quant,o aos t-eores de element.os. 

Na Tabela 251 a análise est.atíst.ica most-rou 

diferença significat.iva ent-re os t.eores de N da casca nos 

frut.os verdes e de vez, verde e maduro e não houve diferença 

ent.re os estádios de vez e maduro o que também acont.eceu en

tre polpa e caroço o que pode ser visualizado na Figura XIV. 

Baseado nesses dados e utilizando-se a Figura II, que repre

sent.a a cronologia do desenvolvimento do í'rut.-o de manga, 

not.a -se que os maiores t.eor es de N t.ant.o nas folhas , como 

nas panículas se dão na em época de iniciação da frutifica-

ção, ou seja, em set-embro, que coincide com a análise í'eit.a 

dos f r ut. os verdes que apr esent.am ma.1 or t.eor de N que os de 

vez e maduro. E que à medida que esse elemento diminui nas 

folhas, diminui t.ambém nas panículas e frutos. 

Isto chama a aLençâo, pois provavelmente esse 

acúmulo de N nas folhas, seJa uma reserva necessária, para o 

posterior gast.o com as necessidades para floração e frut.ifi

caçâo, e que passada essa fase, os t.eores do element.o dinu-
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nu1 na .folha, conservando-se apenas o necessár .1 o par a sobre-

vivência dest,a, e isso vol t,a a repetir -se novament.e par a 

próxima fase da produção. 

Essas observações a respeit.o de épocas de acú

mulo de reservas para post.erior gast...o, t-em apoio no est-udo 

de CHADHA et a l i i C 1 984) , que ao est.udar a redução de 

nutri ent-es em f'ol has de manga das cultivares: Dashehari, 

Chausa e Luck, nos est.ádios de flc,resciment.o e pós colheit.a, 

em março e junho Cna índia), verificaram que os leores de N 

(enlre oulros elemenlos), determinados nas folhas, declina-

vam na época da colhei ta em lodas as cul t.i vares , a t.r i bui ndo 

essa reduçâo para a t-ranslocaçâo precoce durante o desenvol

vimenlo do f'rut.o. 

5.2. Fósforo 

Segundo o mesmo raciocínio, para o fósforo, na 

Figura IV vemos que seus teores variam, nos t.rês dif'erent.es 

est-ádios de folhas, ou seja, brolo, jovem e velha, o que po

de ser confirmado através da análise est.at.íst.ica que most.ra 

diferença significativa ent.re essas t.rês íases da íolha 

CTabela 11) . 

. l\t.ravés das Tabelas 14, 15, 15, 17, 18 e 19 

que apresent.am as análises est.atíst.ícas nos díferent.es está

dios, para folhas colhidas na mesma época. Temos que houve 

variação ent.re os teores nas folhas jovens e velhas na época 

18./07, ent.re .folha brot.o e jovem� brot.o e velha, mas os t.eo-
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res nâo variaram entre f'olhas jovens e velhas nas amostras 

colhidas na data de 15/08 (Tabela 15); pa.ra 16/09 houve 

diferenças ent..re os tr és e st.ádi os de folhas. o mesmo acont.e

cendo para as amostras colhidas em 05/10 (Tabela 17). Para 

28/12 (Tabela 18) houve diferenças ent...re folhas broto e 

velha e ent.r e folhas jovens e velhas, não diferindo ent..r e 

br ot.o e jovem, e par a 2'.l /02 C Tabela 19) , folhas br ot.o e 

Jovem nâo diferiram entre si e somente entre folhas broto e 

velhas e entre jovem e velha apresentam diferenças signifi

cativa; o que coincide com a dat.a anterior. 

Observando-se a Tabela 23A e sua representação 

gráfica na Figura IV, onde se compara folhas de mesmo est..á

dio em épocas diferentes, analisando-se o estádio broto, no

ta-se diferenças signií'icat.ivas entre as datas 15/08 e 

05/12; 

28./12; 

15/08 e 28/12; 

21/02 16/09 

1 5/09 - 21 /02; 

e na F i gur a I V 

1 6/09 - 05/1 2; 1 6/09 

vê-se que o teor de P 

obedece à uma curva pra ti cament.e côncava ent.re 15/08 e 

21/02, isto é, o t.eor é alto, decresce e volt.a a crescer 

novament.e. 

Par a as folhas jovens , houve diferenças si g

ni fica tivas (Tabela 22Jú ent.re as dat.as 16/09 e 28/12� 16./09 

e 15/08; 16./09 e 18/07� 15/09 e 01/12; 21./02 e 15/02; 21/02 

e 18/07� 21/02 e 05/12. Nesse caso na dat.a 16./09 houve um 

teor muit.o alt.o, que "quebrou" o que uma sequência de redu

ção, o que concorda com o t.rabalho de CHADHA et alii (1980), 

em que confirma-se a i nrl uénci a da idade da folha no t.eor 

dos nut.r i ent.es, i st.o é, pode ser que est..as folhas colhi das, 
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seJam de idade mais avançada que as outras mesmo dentTo do 

mesmo est.ádi o. 

E a Tabela 21A apresen'la a análise est.atísti

ca dos teores de fósforo em folhas velhas expresso grafica

men'le na Figura IV. 

Vê-se aí diferenças significat..ivas para as da-

t.as 15/08 2f:V12; 1 5/08 1 8/07; 1 5/08 05/12; onde se 

desponta com maiores t.eores de nutrien'les folhas colhidas em

15/08. 

Esse fat.o como no caso ant.erior atribuimos a 

trabalho de CHADHA et al. i i (1980), pois 'lal fato t.anto de 

f' olhas jovens como agora no caso de folhas velhas nâo 

encontramos outra explicação, talvez careça de um est-udo 

mais específico; pois visuavelment.e vê-se através da Figura 

IV que tende a uma curva convexa ent-re as dat-as 18/07 e 

21./02 os teores dos element.os nas .folhas. 

Nas pani cul as colhi das em 15/08 acont.ece que 

há diferença significa t.i va C ver Ta bel a 24) ent.r e os estádi os 

jovem e adult-o e jovem e velhas mas não velha e adulta (vide 

Figura XXVI). 

Coi nci dentemente nessa data em que exige na 

formação da panícula mais o elemento, e o mesmo nas folhas, 

t -anto brot.o como jovem e adu.l t.a, é que se destacam sobre as 

demais datas. Cria-se ent.âo um impasse ou esse acúmu.lo é uma 

exigência da formação da panícula ou outra vez temos que en-

cont.rar apoio em CHADHA et alii (1984). 
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Na análise dos írut.os levando-se primeiramente 

a comparação ent.re as part.es nos di.ferent.es est..ádios, ou se

Jª• casca, caroço e polpa nos est.ádios onde, de vez e ma

duro t.em-se para o element.o que no estádio verde o fósforo 

difere signif'icat.ivament.e con .forme Tabela 27, ent.re casca e 

caroço no est..ádi o de vez C Tabela 25) o t.eor do el ement.o no 

caroço difere dos teores exist.ent..es na casca e polpa que não 

diferentes entre s .1. 

No est.ádi o maduro, os t.eor es do el ement.o são 

signif'icativament.e àiferent.es con.forme Tabela 25 nas t.rés 

partes analisadas. 

Os frutos verdes colhidos em 29./11./88, e os de 

vez e os maduros em .15./02./89, apresenLam um comport.a- ment.o 

dií'erent.e em seus estádios e partes como most..ra a Fi- gura 

XV. Pela Figura v.1sualment.e, vê-se aument.o dos t..eores do 

el ement.o nas par t.es analisadas e nos diferentes estádios. 

Pela análise est.ati st..i ca C Tabela 261) o teor 

de :fósf'oro na casca difere signif'icativamente nos estádios 

verde e maduro; verde e de vez; maduro e verde e maduro e de 

vez. Na polpa exist.e dif'erenças significativas verde e de 

vez, verde e maduro, mas não exist..e para os estádios de vez 

e maduro, conforme Tabela 271. Também no caroço peia Tabela 

281, vê-se di .ferença enLre os esl.ádi os verde e maduro, verde 

e de vez e não maduro e de vez. 

Na Figura 11 nos meses 9, 10 e 11 é onde ocor

re o início de frutificação e onde coincide também como 

ocorreu ao el ement. .o ni lr ogéni o a ma.1 or necessidade de nu-
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trientes, e ao que parece ocorre agora também. Portanto esse 

acúmulo àe fos.foro nas folhas nos meses 8 e 9 como mostra a 

Figura IV, t.al vez seja uma reserva necessária a .f r ut-i f .i -

cação. 

5.3. Potássio 

Segui nào a mesma í' or ma de análise, vemos que 

pela Tabela 11 , o potássio difere significa ti vament..e entre 

.folhas do estádio broto, jovem e madura; como acont.ece para 

o N e o P.

Tomando-se agora a análise dos diferentes es

tádios das folhas numa mesma época, visualizado na Figura V, 

vi mos que as amost..r as colhi das em 18/07 jovem e velha mos -

tram diferenças significantes entre si como se vê na Tabela 

14. -í á a Tabela 15, indica que não há diferença si gnif i cati -

vas nos est..ádi os jovens e velha, mas há par a os est.ádi os 

br ot..o e jovem, br ot.o e velha na da ta de 1 5/08. Par a as amos

tras colhidas em 16/09, a Tabela 16 apresenta diferença s.ig

ni fica ti va par a os tr és est.ádi os, já em 05/12 não há di f e

r enças entre os estádios CTabela 17); e para 28/12, broto e 

Jovem, broto e velha diferem-se entre si signif'icat.ivament.e 

o que não ocorre para jovem e velha (Tabela 18). E para 

21 /02 exi st.e di f'erença si gni f' i cativa ent.r-e t.odos os estádios 

(Tabela 19). 

Ainda, no mesmo esquema de análise ant.erior em 

relação ao N e ao P; temos agora a comparação ent.re épocas 
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di f er ent... es de col eta de amostra nos mesmos es tádi os, que 

pode ser visualizado pela Figura V. 

No caso de f'olhas brot.o e Tabela 23B most.ra 

para o pot.ássio dif'erenças signif'icat.ivas nas coletas dos 

dias 1 2/02 - 1 5/08; 21 ./02 - 28/1 2; 21 /02 

28/1 2; 1 6/09 - 05/12 � 1 5/08 - 28/08; 1 5/08 

05/1 2; 1 6/09 

05/12. 

Para o caso de folhas jovens como pode se ver 

na Tabela 22B há diferenças signif'icativas ent.re as amost.ras 

c ol hi das em 21 ./02 

21/02 

16/09 

05/12; 21/02 

28/12; 1 8/07 

1 6/09; 21 /02 1 8/07 ; 21 /02 

28/12; 16/09 - 15/08; 16/09 

15/08; 

05/12; 

15/08; 1 8/07 - 05/12; 1 8/07 - 28/12. 

E em t. ermos de folhas no es t.ádi o chamado Ve-

lhas somente apresent.am diferença significativa as colet.adas 

15/08 - 28/12. Aqui, sim neste caso provavelment.e a amostra 

que não se diferem entre si e nos apoiamos em CHADHA et al.ii 

(1984) para esta nossa observação. PorLanto, acredit.amos que 

não haja diferença em t.odas as dat.as de col et.a. 

Nas peniculas colet.adas em 18/08 não há dife

rença significat.iva entre os estádios como mostra a Tabela 

24 e que pode ser visualizado na Figura XXVII.

Para o caso dos frut.os analisando as part..es 

casca, caroço e polpa nos três diferent.es est.ádios, ou seja, 

verde, de vez, maduro temos que para o estádí o verde não há 

dif'erença significat.iva ent.re os t.eores do elemento nas 

diferent.es part.es� o que se repet.e no estádio de vez. Po

rém o est..ádio maduro a casca difere significat..ivamenLe da 

polpa e caroço que não diferem enLr e s.1 quanto ao t.eor do 
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e-1 eme-nt.o. 

Est.es dados podem ser encont..rados nas Tabelas 

25, 26 e 27 e visualizados na Figura XV1. 

comparando-se as diferentes part-es, ou se-

ja, casca, polpa e caroço, em di.ferent.es est.ádios, ou seja, 

verde, maduro e d!? vE?z; verifica-se que na casca os teores 

de K diferem ent.re si nos est.áios maduros e de vez� e madu-

ro e verde, e nâo diferem nos estádio de vez e verde confor-

me Tabela 25. 

Na Tabela 271 que i ndi ca a anál i se dos t-eor es 

na polpa; not.a-se diferença para os estádios verde e de vez 

soment.e. 

E a Tabela 281 indica as diferenças no caroço 

dos t.eor es de K par a ver de e de vez somente. 

Aqui no caso dos frut.os provavelment.e haja 

transferência de K da polpa para a casca visto que há muito 

mais na casca que nas outras partes; e que há diferença no 

est.ádio maduro, e não nos out.ros est.ádios. 

Visualizando-se agora a Figura Il de cronolo-

gia do desenvolvimento do fruto verifica-se que nas folhas o 

potássio diminui no mês de Dezembro, época em que o .frut.o 

est.á maduro apresent.ando um teor alt.o de pot.àssio na casca, 

e nas panículas verifica -se que não há di f er nça. Por t.anl.o, 

provavelmente este potássio acumul-�rlo nas folhas s<?ja dire-

tamc:-r-.,t.e gasto nos frutos maduros onde a exigência é maior, 
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5. 4. Cálcio

O cálcio no caso das t·olhas Cviàe Figura VI), 

most.ra-se em di.ferent.es t.eores est..at.isticament-e significati-

vos (Tabela 11) para os três estádios diferent-es, ou seja, 

broto, jovem e velha. Onde há um cresciment.o no seu t.eor do 

estádio broto ao estádio velha. 

Em out.ra análise agora, ou seja, ver-ificando 

diferenças ent.re os t.rês diferent.es estádios da folha cole-

tadas na mesma época vê-se pela Tabela 14 que há diferença 

significativa ent.re .folha jovem e velha para as amostras co-

l hi das em 1 8./07. 

A Tabela 15 mostra diferença estatística sig-

ni .fi cat.i va ent.re todos os estádios C brot.o, jovem, maduro) 

par a as amostras colhi das no dia 1 5/08. -1 á em 1 6./09 as di :f e-

renças se mostram soment..e para as .folhas brot.o e Jovem; e 

brot.o e velha e nâo para jovem e velha; em 05/12 as diferen-

ças est..at.í sti cas do t.eor do el ement.o aparece para t.odos os 

est.ádi os; e em 28./12 essa diferença aparece par a os estádios 

jovem e velha; br ot.o e velha e não par a jovem e br ot.o e em 

21 /02 jovem e br ot..o t. .ambém não most.r am diferença si gni :fica -

tiva soment.e velha e brot.o e jovem e velha CTabel as 15, 1 7, 

1 8, 19, respecti vament.e). 

?ela Figura VI not.a -se que em 28/1 2 há eleva -

ção do nutrient.e no estádio broto após urna ligeira queda e 

t.ambém no está di o iovem· � > e 21 ./02 após a elevação ant.erior

também há 1 i gei r a queda no t. eor do nut.r .1 ent. e. Por t. ant. o, do 
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inic.10 em 18/07 a 21./02 exist.e elevações quedas e elevações 

do nut.rient.e como o que parece que ocorre nas folhas velhas . 

.Agora se aLent.ar mos para análise est..at.i st.i e.a 

do el ement.o, sendo est.a comparação dos t.eores Tat->el a 23C 

dent.ro do mesmo est.ádio das folhas em diferent.es épocas de 

colheit.a. v&-se que a análise não most.ra diferença signifi

cativa ent.re as datas de colet-a para a folha no estádio bro

t.o. Port.ant.o o que se chamou de queda ant.eriorment.e em rela

ção as dat-as na verdade não significa uma diferença que se 

possa levar a uma consideração de discussão� ou melhor d=

ve-se considerar est.at.ist.icament.e, que não há diferença sig

ni.ficativas, isto é, os t.eores não variam de acôrdo com as 

datas. 

No estádio jovem as .folhas coletadas em 15/08 

difere estatisticamente das coletas em 16/09, o mesmo ocor-

rendo par a as da t.as 1 5/08 21 /02; 05/1 2 1 6./09; 05/1 2 

21./02, conforme Tabela 22C. 

No caso das .folhas velhas a Tabela 21C most..ra 

diferenças para as colet..as das época 18/02 - 15/08� 18/07 

05/1 2; 1 8/07 - 28./1 2; 1 8/07 - 21 /02; 1 8../07 - 1 6./09; 1 5./08 

16./09. Port.anto existe um aumento gradativo nos teores dos 

elementos nos estádios dif'erenles. 

Na panículas conforme Tabela 24 não há di fe

rença significativa ent..re os dií'erent.es est.ádios (Figura 

XXVIII). 

Para o caso dos frutos numa análise comparat.i

va ent.re as parles casca, polpa, caroço nos diferent..es est.á-
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dios, not..a-se para o caso da casca que e.Y...ist.e dife,ença en

tre os estádios maduro e de vez e não ent.re os outros est.á-

dios (Tabela 251). No caso da polpa diferem ent.re si a polpa 

de vez, verde e madura� e naõ difere de vez e madura (Tabela 

271 e Figura XVII).

E no caroço somente há diferença ent.re o caro

ço verde e o de vez e nâo há nos outro (Tabela 281). 

i'.l..nal i sando agora as partes do fruto dent.r o do 

mesmo estádio de mat..uraçâo, ou seJa, casca, polpa e caroço, 

vê-se pelas Tabelas 27 e Figura XVII que no caso do frut.o 

verde a casca e caroço diferiu ent.re si e as demais part.es 

não. Par a o est.ádi o de vez C Tabela 25) a casca difere-se da 

polpa e do caroço o que não acont..ece com os dois últ..imos em 

teores de cálcio� e o meso se repete para o fruto no es-

tádio maduro (Tabela 25). 

Port.ant.o, � na casca no est..ádio maduro, que hã 

maior concent.r ação de cálcio nos fr ut.os. Parece-nos que est.e 

elemento se concentra mais em folhas velhas e casca de fru

t.os do que em out.r as par t..es do mesmo. 

Tal vez essa concent..r ação de cálcio na casca e 

.f ol has ma.is ve l has r-,oss a ser expl i r: ada por EPSTEI N ,:_ 1 975) em

que ele afirma que o cálcio e ocatiônico principal da lamela 

média da parede celular na forma de pectat.o. O elemento, t.em 

por isso import..ant..e relação com a resistência mecânica dos 

t.eci dos.

O cálcio tende a ser imobilizado nos t..ecidos 

mais velhos, maduros, não sendo t.ranslocado para as regiões 
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ma1. s novas que cresce at.i vament.e. 

O cálcio t.ambém Lem import..ant..e papel no desen

volviment..o do t..ubo polínico. 

EPSTEIN (1975) afirma Lam6ém que as concent..ra

ções desse el ement.o nos t..eci dos sadios de mui t.as pl ant.as 

cultivadas variam de 0,2 por cent..o (com base na mat..éria se

ca) de vários por cenl.o. 

Por t..ant.o no caso do cálcio não arriscamos par -

ticurlament.e levant.ar qualquer hipót.ese sobre t.ranslocação 

ou relação ent.re t..eores desLe num e out.ro órgão da plant.a no 

caso aqui analisado. Achamos porém acei Lar o que nos mosts a 

os dados. Na lit..erat.ura encont.ram-se informações sobre a 

presença do Ca em relação ao .. soft-nose" CYOUNG & M1NER, 

1961). 

5.5. Magnésio 

Para o magnésio, a Tabela 12 que se refere a 

análise est.atíst.ica dos t.eores das folhas nos seus diferen-

t..es est.ádíos, ou seja, brot.o, jovem e velha, revela que há 

diferença significativa ent.re os t.eores nas folhas brot.o e 

velha. e jovem e velha, porém, não ent..r e velha e Jovem. 

Em outra análise agora levando-se em cont.a os 

diferentes est.ádios e as mesmas dat.as de colet..as as Tabela 

14A, revela que não há diferenças ent.re os esLádios jovens e 

velhas colhidas na mesma data, já para a colet.a .feita em 

15/08 existe diferença signfícat.iva ent.re jovem e velha e 
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não para as demais (Tabela 15..A)� na Tabela 15A aparece dife

rença ent.re broto e jovem, brot.o e velha e não para Jovem e 

velha que .foram colhidas em 16/09; para as colhidas em 05/12 

velha e brot.o, jovem e broto diferem ent.re si mas entre ve

lha e jovem não há diíerença (Tabela 17A); na Tabela 18A da 

data de coleta 28/12 nâo há diferença ent.re os est.ádios e 

para 21./02 (Tabela 19A) aparece diferença enlre brot.o e ve-

lha soment.e e não para as outras comparaç5es ent.re os est.á

di os. Por tanto em uma t.endénci a geral de i ní cio os t.eor es 

ser em os mesmos nos t.r ês estádios sendo que depois há queda 

no estádio brot.o, para aumento no est.ádio jovem o que se 

estabiliza e para o est.ádi o velho sem al t.eração. Tal vez ou 

provavelment.e, este component.e da cloro.fila e ativador de 

várias enzimas C EPSTEI N, 1975) tenha cober t.o as necessidades 

da plant.a em Lermos de folha já no estádio jovem (Figura 

VII). 

Agora analisando os t.eores de magnés.1 o dentro 

de um mesmo est.ádio e em diferent.es épocas de coleta a Tabe

la 23D, mostra diferenças significativas em t.ermos de folhas 

brotos par a as dal-as 1 ô./09 

28/1 2; 1 5/08 05/12; 21/12 

28/1 2; 1 6/09 - 05/12; 1 5/08 

05/12. 

No caso das f'olhas jovens a Tabela 22D mostra 

di .ferença si gni f i cativa entre as col et-as dos dias 15/08 

21./02; 28/1 2 - 21 ./02; 

28./12; 16./09 18/07; 

18./07. 

18?07 

05./12 

21./02; 

28/12; 

15./08 

05./12 

1 ô/09; 

18./07; 

16./09 

15/08 
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Par a as .folhas velhas a Tabela 21 D apont..a di -

f er enças si gni f i ca t..i vas 21 /02 

- 16/09� 21./02 - 28/02; 21/02 

1 5/08; 21 /02 - 05/1 2 ; 21 /07 

1 8/07 ; 15/08 - 1 8/07. 

Ora tendo em vist.a que est.e elemento é compo

nenl.e da clorofila e ativador de várias enzimas e port.ant.o 

part..icipa de forma direl.a ou indiretamente na elaboração de 

nut.r i ent.es par a as pl ant.as a s  épocas em que há maior "gast.o .. 

desse el ement-o é j ust.ament.e na época de produção de f r ut.os; 

e depois volt.a a all.os t.eores, ou seja, em armazenamenLo pa

ra o próximo ciclo. Para as panículas a diferença significa

tiva está entre a panícula. adulta e jovem; sendo que para a 

adulta e velha não há diferença, conforme Tabela 24A e 

Figura XXIX. 

Nos f .rut.os os teores mostram si gni f' i cati vamen

t-e diferenças quando conf' er idos nos est.ádi os, ver de de vez e 

maduro, nos componentes casca, polpa e caroço conforme 

Tabela ?.BII. Na casca entre maduro e de vez, maduro e verde, 

e não para de vez e verde. No caso da anál i se da pol pa , 

CTabela 2711). verde e maduro, verde e de vez, maduro e de 

yez , e ver de e de vez mostram-se si gni f.' i ca t.i vament,e di f e-

rentes. Para o caroço coní'orme Tabela 2811, somente há 

diferença para os estádios verde e de vez, não havendo para 

os out.ros estádios como por exemplo maduro e verde. 

Agora considerando num mesmo estádio as dife

renças entre as tr&s partes analisadas temos que para fruto 

maduro existe diferença signif.1cativa entre os t,eores do 

elemento na casca, caroço e polpa, Tabela 25A, o que se re-
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pet.e no est.ádio de vez conforme Tabela 2BA, e que o estádio 

verde o elemento magnésio mostra diferença significativa 

entre casca e polpa conforme Tabela 27A. 

Nos frutos esse el ement.o é enc ont.r ado em maior 

t.eor na casca, t.al vez pela clorofila e enzimas que ali pos

sam exi st.i r. 

5.6. Enxo.fre 

Par a o enxofre em ter mos de t..eor do elemento 

nas folhas, comparando esse mesmo teor em t.rês di ferent.es 

estádios da mesma, a Tabela 12 mostra que estat.ist.icamente 

soment.e os t.eores das folhas velhas e brotos diferem ent.re 

si não havendo diferença significativa ent.re os outros está

dios. 

E, em outra análise, agora, considerando os 

t.eor es do enxo.f r e C S) nos di f er ent.es es t.ádi os , temos que, 

para a amostra colhida 18/07, (Tabela 14A) não há dií'erença 

ent.re folhas velhas e jovens. A Tabela 15A que se refere as 

amostras colhidas no dia 15/08, não most.ra diferença signi

_ficat.iva ent.re nenhum dos estádio das folhas; o mesmo acon

tecendo para as amostras colhidas no dia 15/09 conforme 

Tabela 16A, e o que se repete nas amostras colhidas em 05/12 

C Tabela 1 7 AC , em 28/12 C Tabela 1 8A) e 21 /02 C Tabela 1 9A). 

Parece-nos que provavelment.e a época não in-

fluiu no teor do elemento. Mas na média geral 

brotos e velhas. 

sim em folhas 
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Agora analisando as diferentes dat.as de cole

t.as num mesmo est.ádio� no caso do estádio broto não há dife

rença significativa ent.re nenhuma data de colet.a como mostra 

a Tabela 23E. 

Para o estado Jovem aparece diferença signifi

cat.i va ent.re as amostras col et.adas nos 15/08 - 1 ô/09� 15/08 

- 28.,,,'02 e 18/08 - 28/12, conforme Tabela 22E.

E para o estádio velha, as dif'erenças est.ão 

entre as amostras colhidas em 18/07 - 21/02 Cnot.e-se que são 

ext..remas datas de coletas) conforme Tabela 21E. 

Tem-se port.ant.o, pela Figura VIII, o elemento 

enxof're acumula-se no início, ant.es da produção da frut.a, 

depois há uma diminuição do mesmo, 

velha. 

nos estádi o jovem e 

Nas par.iículas conforme Tabela 24A não há dife

rença significativa entre os est.ádios, Cver Figura XXX). 

Nos frutos quando se compara as part.es do fru

t.o em seus diferentes estádios de mat.uração temos que para a 

case a C Tabel a 251 I) não há di :f er ença si gni f i ca t.i va ent.r e os 

est.ádios maduro, de vez e verde; já para a polpa (Tabela 

2711) aparece diferenças entre o estádio de vez e maduro e o 

verde e maduro e para o caroço não há diferença significa

tiva entre os est.ádos diferent.es (Tabela 2811). 

Agora e ompar ando as t.r és par t es e as e a , pol pa e 

caroço num mesmo est.ádio, a Tabela 27.D.. mostra que não há di

ferença entre as parLe analisadas no estádio verde; o mesmo 

ocorrendo no estádio de vez (Tabela 26A) e no estádio maduro 
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a polpa difere est.atist.icament.e no t-eor do elemento da casca 

e caroço que não diferem entre si (Tabela 25A). Pela Figura 

XIX not.a-se que a polpa do fruto maduro tem o menor t.eor do 

elemento que at.inge o máximo no estádio de vez vindo de um 

teor mais baixo no est.ádio verde. 

RODRIGUES et alii (1985), diz que o enxofre é 

um elemento importante na fot.ossínt.ese, pois part-icipa da 

sínt.ese de clorofila, da absorção de CO e out.ras at.ivida
:z 

des. Na Figura VIII, veri.fica-se que, o element.o acumula 

tant.o nas folhas jovens como nas folhas velhas at.é o início 

da frutificação, depois decresce seu teor t.endendo .':'iument�ar 

nov2tmente, sendo ent..âo armazenado. Ao iniciar novo ciclo ele 

é novament.e utilizado (Figuras II e V1II). 

5.7. Boro 

Em t.er mos gerais, .1 st.o é, quando se analisa os 

teores de boro entre os di f'erent.es est...ádi os das folhas a 

análise est.at.íst.ica most.ra que não há diferença signíficat.i-

ca ent.r e eles C Ta.bel a 1 2). 

Quando se compara os di.ferentes est.ádi os den-

tro de uma mesma época de colheit,.a aparece di.ferença est..a-

tística para as dat.as de colet,.a 15/08 (Tabela 15A) ent.re as 

folhas brot.o e velha; 05/12 (Tabela 15A) ent.re broto e jovem 

sendo que nas demais datas de colet.a não há diferença signi-

ficati va. 
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Ag,or a uti l .1 zando-se a Figura I )( par a visual i -

zação e conforme Tabela 23F que most.ra os dados est-at.í sl-i cos 

dos t.eor es do el ement.o em di f er ent.es épocas , mas num mesmo

est.ádio da f'olha, t.emos que para a folha no est.ádio brot.o 

existe dif'erença significat..i va entre as colet.adas nas dife-

r ent.es da t.as: 05./1 2 - 1 6/09; 05/1 2 - 28./1 2; 05./12 - 21 ./02; 

05/12 - 1 �V02; 16. 09 - 15/08. 

Para as folhas no est.ádi o jovem não há dife

rença s.ignificat.iva ent..re as dat.as de colet.as e para as fo

lha do est.ádio velha aparece diferença signi:ficat..iva para as 

da 'Las 05/1 2 - 1 6/09; 05/12 - 28/1 2; 05/12 - 21 ./02; 1 8/07 

21 ./02 C Tabelas 22F e 21 F, respect.i vament.e). 

Nas pani cul as, a Tabela 24A most.r a diferença 

no teor de element.o entre panículas velha - adult.a, velha e 

jovem mão não há ent.re jovem e adult.a Cver Figura XXXl), 

i st.o é. há um acúmulo maior do el ement,o na panícula velha C a 

qual já apresenta início da formação de frutos). 

No caso dos frut.os analisando as partes: cas

ca, polpa e caroço nos diferentes esl.ádi os de mat.uraçâo vê

-se pela Tabela 2611 a que não existe diferença significati

va para o element.o boro na casca dos frutos em seus diferen

tes estádios; porém napolpa o t.eor do element.o difere est.a

t..ist.icament.e (Tabela 2711) ent.re í'ruto verde-maduro, verde e 

de vez e não para maduro de vez. 

Par a o caroço a Tabela 28111 apr esent.a di fe

.rença significa t.i va ent.r e os .f r ul-os no est.ádo de vez e ver -

de, verde e maduro, w�s não no de vez e maduro (vide Figura 
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XX). 

Agora analisando as par t. -es: casca. polpa e 

caroço dentro de um mesmo est,ádio. a Tabela 27A mosl-ra que 

não há diferença si gni f i ca t..i va entre as par t.es quant.o ao 

t.eor do element.o no estádio verde. Já para o est.ádio de vez,

a Tabela 2BA most..ra que há diferença significat..iva en- t.re 

caroço e polpa. 

O mesmo acont..ece para o est.ádio maduro, con-

forme Tabela 25A 

Port-anto, not..a-se que o boro acumula na casca 

à medida que o fruto vai amadurecendo. 

RODRI GUES e t a l. i i C 1 985) di z que o boro é um 

element.o essencial para formação de parede celular, na 

divisão e aument.o das células e funci onarnent.o da membrana 

cit.oplasmática. Facilit..a o transpote de carboidraLos das fo

lhas para oul.ros órgâos, e sua ausência prejudica a gerJJU -

nação do grão de pólen. 

EPSTEI N C 1975) diz que na carência de boro o 

florescimento é inibido, e quando a carência é severa, t.o

t.al ment.e impedi do. 

Portant.o, vemos que há acúmulo do nut.rient.e 

nas .folhas: brotos e velhas no inicio, e depois queda no 

t.eor desses nutrient-es, o ue pela Figura II not.a-se que um 

acúmulo ocorre ant.es, e a queda do nut.r i ent-e, no i ni cio de 

floração e frutificação, para depois o que nos parece retor

nar a acumular esse el ement-o nas .folhas. 
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5.8. Cobre 

Em t-ermos de teores de cobre nas folhas, com-

parando esses nos diferent-es est-ádios das mesmas, t-raz a Ta-

bela 12, que exist-e diferença significat-iva est.at-isticament-e 

ent.re .folhas velhas e jovens, velhas e brot-os, mas não ent-re 

jovem e brot-o C vi de Figura X). 

Por out-ro lado analisando os t-eores do elemen-

to nos diferent-es est-ádios das folhas porém, est.as colhidas 

na mesma data ou época, temos pela Tabela 14A que para 18/07 

não existe diferença ent-re folhas, velha e jovem; para 15/08 

(Tabela 15A), a diferença est.at.íst-ica é apresentada nos es-

t , '. 
~ªª.los broto e jovem, br ot-o e velha mas não entre jovem e 

velha; na dala 16/09 (Tabela 16A) o leor do elemento diferem

nos três estádios da .folha; em 05/12 a Tabela 17A não most-ra 

diferença significativa entre os est-ádio o mesmo acont.ecendo 

par a amost.r as colhi das em 28/12, conforme Tabela 1 BA; e se-

gue repet-i ndo as dat-as ant.er i ores as amost..ras colhi das em 

21/12, conforme Tabela 19A. 

Port.anto, soment.e há diferença entre os t.rês 

estádios na dat-a de 16/09. 

Por out-r o lado, seguindo o mesmo caminho de 

análise dos elementos ant..eriores, t.emos agora a análise das 

folhas colhidas em diferent..es épocas, porém, dent.ro do mesmo 

estádio. 

diferenças 

No caso de folhas brot.o e Tabela 23G most.ra 

s.1 gni fica t..i vas entre as amostras colhidas em
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1 5/08 e 1 B/09; 1 5/08 e 21 /02 ; 28./02 � 05/1 2 e 21 /02. 

Para o estádio jovem a Tablea 22G most.ra dife

rença si gni f i cativa ent,r e as dat..as 05/12 e 21 /02; 15/08 e 

21./02; 1 8./07 e 21 /02. 

E para o esl-ádio velha a Tabela 21G mostra di

f er enç a 05/1 2 e 1 5/09; 05/1 2 e 21 /02. 

Dá para se not.ar que os níveis mais baixo des

se elemento ocorre no mês 09, ou melhor, nas amosl-ras colhi-

das no mês de agôst.o. 

Nas panículas conforme Tabela 24A a Figura 

XXXII, o element.o most.ra-se diferentemente significativo en

tre pani cul a jovem e velha; sendo as jovens os teores são 

maiores; e nâo há diferença significativa ent.re jovem e 

adulta. 

Nos frut,os (Figura XXI) a primeira análise, 

entre partes do frut,o em diferentes estádio temos para a 

casca conforme Tabela 2BII que o teor do elemento difere na 

casca do frut.o de vez e verde; de vez e maduro mas não verde 

e maduro. 

Na polpa (Tabela 2711) o element,.o segue o mes-

mo do anL-erior, ou seja, há diferença ent..re de vez e verde; 

de vez e maduro, mas nâo ent...re verde e maduro. 

E no car oco cont..i nua a mesma si t..uação ant,.e-

rior, ou seja, há diferença ent.re de vez e verde; de vez e 

maduro e não para verde e maduro (Tabela 28111). 

Nos três casos os t,eores se acent.,uam mais no 

fruto de vez. 
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Agora anal i sando o t..eor do el ement..o nas t.-r ês 

diferent..es part..es, mas dent.ro de um mesmo estádio de mat.ura

ção temos pela Tabela 27A que não há diferença significat.ica 

ent.re as part.es (casca, polpa e caroço) no est.ádio verde. 

O que se repet.e no est.ádi o de vez conforme 

Tabela 26A e que novament.e t..em o mesmo desempenho no est.ádi o 

maduro, ou seja, não há diferença significat..iva entre as 

part.es conforme Tabela 25A da análise est.at.ística. 

Os t.eores ma.is baixos de cobre nas folhas 

ocorre na época de floresciment.o e início de frut.ificação, o 

que parece onde ele e mais "consumido" ou mais exigido, e 

nos írutos no est..ádio de vez ent.re os meses 10 e 11 e onde 

aparece o maior teor do element.o. "parece-nos" que a reserva 

das íolhas nessa época é "gast..a" entre o início de frut..ifi

cação até o est.ádi o de vez, onde o el ement..o t...em acúmulo e 

decresce no est.ádio maduro. 

EPSTEIN C1975) diz que a carência de boro in

t..erfere com a sínt..ese de prot..eína e causam aument..o no nível 

de compost...os nit..rogenados solúveis. 

5.9. Ferro 

Cont..i nuando a nossa di scussâo e seguindo a 

mesma forma de análise das seqüências anteriores t..emos agora 

o elernent...o ferro nas folhas . 

[)e uma maneira geral, comparativa entre folhas 

brot..o, jovem e madura, a Tabela 13 de análise est.at.ística 
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dos dados most.ra diferença significativa nos t.eores do ele

mento ent.re folhas, velha e jovem; e velha e brot.o, mas não 

entre Jovem e br ot...o. o que pode ser visualizado na Figura 

XV. 

De>nt.ro dos di .ferent.es estádios de rnal-uração, 

colhidos, porém na mesma época, encontram-se para as amos-

tras colhidas em 18/07 diferenças significat.ivas ent..re velha 

e jovem C Tabela 1 4B) , o mesmo se r epet...e par a as amostras co-

1 hi das em 16/09; como mostra a Tabela 16B há diferenças en

tre 1'olhas velhas e Jovem, velhas e broto, porém não jovem e 

broto. Nas demais datas de amostras, ou sejam 15/08 (Tabela 

15B) ; 05/12 C Tabela 1 7B: 28./12 C Tabela 1 8B) e 21 /02 C Ta.bel a 

19B) nâc há diferença signif'icativa entre os diferentes es

tádi os das amos t..r as de folhas col hi das. 

Já a análise estat.í sti ca em que se comparam 

épocas diferentes das amost.r as colhi das, dent.r o de um mesmo 

est..ádio da mesma, tem-se pela Tabela 23H, para .folhas brot.o; 

diferença est.atíst.ica entre as dat.as 16/09 - 28/12; 16/09 -

05/12; 1 5/08 - 21 /02; 1 5/08 - 05/12. 

No est.ádio jovem as diferenças est.at.ísticas 

aparecem ent.re as datas 15/08 

1 8/07 ; 1 8/08 28/12; 15/08 

1 6/09; 1 5/08 

21/02; 16/09 

05/1 2 ; 1 5/08 

05/1 2; 16/09 

- 1 8/07 ; 1 6./09 28/1 2; 1 6/09 - 31 /02, conforme Tabela 22H. 

Para o est.ádio velha, nenhuma di.ferença confe

re os t.eores dos element.os foi estat.ist.icament.e comprovada 

ent.re os do t.eor (Tabela 21H). 
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Nota-se port.ant.o, que as I'olhas de estádio jo

vem tem maior variação do elemento sendo este no inicio em 

baixo teor tendo um aumento, e logo depois diminuindo CFigu-

ra XI). 

Para as panículas (Figura XXXIII), a Tabela 

24B não t.raz diferenças estatísticas entre os diferentes 

estádios. 

Para os frutos considerando em primeira análi-

se as três partes analisadas (casca, caroço, polpa), dentro 

dos três estádios diferent.es, ou seja, maduro, verde e de 

vez, tem-se que para a casca há diferenças significativas 

entre maduro e de vez e não par .a os outros est.ádi os C Tabela 

26111). Para a polpa (Tabela 27111) e caroço (Tabela 28111) 

não há diferença si gni fie.a t.i va entre essas partes nos di f e

rent.es esládi os. No caso de análise dos t..eores do el ement.o 

nas t.r és par t.es do f r ut.o analisado, mas agora cons i der ande 

dentro dos mesmos estádios de maturaç.,,_ão, vê-se pe.la Tabela 

27B, que se refere ao est.ádio verde, e a Tabela 26B que se 

rei'ere ao estádio de vez, que não há diferenças significat..1-

va ent.re os teores (Figura XXII). 

p . orem, no est.ádio maduro existe diferença sig-

nificat.iva, conforme Tabela 25B ent.re casca e polpa e não 

ent.re polpa e caroço ou casca e caroço. 

EPSTEI N C 1 975) diz que o f' erro t..otal das f o-

lhas est.á cont.ido nos cloroplast.os. O ferro é essencial para 

a síntese de clorofila diz Bogorad, 1966, citado pelo aut.or. 
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Talvez isso explique porque as folhas jovens 

acumulam em si maior teor de ferro, e as velhas já t.enham 

teor o suficiente do element.o para as suas í'unçôes neces-

sárias. 

p , orem, exi s t.em épocas dent..r o do est.ádi o jovem 

que esse elemenlo t.em maior teor, provavelment..e ou isso es-

teja ligado ao amadureciment.o e desenvolvimenlo das folhas, 

ou uma maior necessidade de f' ot..ossi nt..ese par a elevação de 

nut.rient.es para a f'rut.if'icação� vê-se que há mais quant.idaàe 

do elemento nas folhas velhas, t.al vez a maior responsável 

dent.re os três estádio pela síntese de nulrient.es para so

brevivência das plantas. 

5.10. Manganês 

Para o manganês a Tabela 13 most.ra diferença 

est.a ti st.i ca entre folhas no est.ádi o velho jovem, velho e 

brot.o, mas não entre jovem e broto. Há uma maior concentra-

çâo do element..o nas folhas velhas. 

Em lermos de análise dos dif'erent.es est.ádios, 

dent.ro da mesma época a Tablea 14B, traz dif'erença signifi-

cativa ent.-re folhas velha e jovem para a col et...a do dia 

18/07. 

Par.a a colet.a do dia 15/08 (Tabela 15B) exis-

t.e diferença significat.iva ent.re velha e jovem; velha e bro

t.o, porém não existe essa diferença ent.re jovem e brot..o. na 

Tabela 1 BB que se re.fere às amostras do dia 16./09, t...em-se 
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que os t.eores do elemento entre folhas velha e jovem, velha 

e brot.o, porém não ent..re jovem e broto. Nas amost..ras colhi

das, em 05/12, a Tabela 17B most,ra dif'erença significativa 

entre velha e jovem, velha e brot..o, porém não ent..re jovem e 

brol-o repetindo a dat..a ant.e-rior. O mesmo das ant.eriores 

acont.ece agora com as amost.ras colhidas em 28./12 (Tabela 

18B), que se repet.e novament.e na data de 21/02 (Tabela 19B). 

Nota-se, portanto, que nas folhas esse elemen

t.o encont.ra-se em maior concent.ração nas folhas veJhas. 

No out.r o t.i po de anál i se, ou seja, analisando 

folhas colet..adas em diferent..es épocas, porém num mesmo est-á

dio de desenvolvimento tem-se na Tabela 231, que se refere a 

.folhas broto que há diferença significativa par a as dat..as 

15/08 - 21/02; 28/12 - 21 /02; 15/09 - 21./02. 

Já no caso das folhas jovens (Tabela 221) as 

diferenças si gni fi cat.. .i vas apa.r ecem nas dat..as de colet.as 

28./12 - 05/12; 28/12 - 18/12 - 15/09; 28/12 

05/12; 1 5/08 1 8/07 ; 1 5./08 - 1 6/09; 1 5./08 

21 /02 ; 1 8/07 21./02. 

21 ./02; 1 5./08 

31./02; 05./12 

Nas folhas velhas (Tabela 21I) as diferenças 

aparecem nas da Las 1 8/07 

05./1 2; 18/07 - 21 /02. 

15/09; 1 8./07 28./09; 1 8./07 

Vê-se que esse el ement.o dec.r esce nas folhas 

velhas de 18./07 a 21./02 coincidindo com a época de floresci

ment..o e frut..ificação (Figura XII). 

Para as panículas (Tabela 24B) não há diferen-

ça si gni fi cat..i va ent..re as mesmas nos di ferent.es estádios 



158. 

(Figura XXXI V). 

No caso de frut..os, em primeiro analisando cada 

par t.e do mesmo, ou seja, casca, polpa, caroço, compa.r ando os 

teores dessas partes em diferent.es est.ádios de mat.uração t.e

mos pela Tabela 25III que na casca não há diferença signifi

cativa ent.re teores do element.o para os diferent..es est..ádios. 

Na polpa Tabela 27III já há diferença signifi-

cativa ent..re verde e maduro, verde e de vez, mas não ent..re 

maduro e de vez. 

No caso do caroço a Tabela 28III not..a-se dife-

rença significativa ent..re verde e maduro, verde e de vez, 

mas não ent..re maduro e de vez repet..indo o caso anterior da 

polpa. 

Agora numa análise comparativa entre as t..rês 

part..es do fruto analisadas (casca, polpa e caroço) dentro de 

um mesmo est..ádio de maturação, temos que para o est.ádio ver

de não há diferença signii'icat..iva ent.re os t.eores do elemen

to nas par t.es analisadas C Tabela 27B). 

Para o estádio de vez, a polpa dií'ere da casca 

e do caroço, que não diferem ent.re si (Tabela 26B). 

E para o est.ádi o maduro C tabela 25B) se repet..e 

o acont.eci do no est.ádi o de vez C Figura XXII I).

De uma maneira geral, not.a-se que a maior con

cen�ração do elemen�o es�á na casca do fruto maduro, em se

gui da no de vez. 

EPSTEIN (1975) diz que o dis�úrbio me�abólico 

provocado pela deficiência de manganês é severo, vários me-
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t.abólicos são afet.ados. lst.o é de se esperar, o manganês de

sempenha papel import..ant.e em mui tas reações do ciclo de 

Krebs e devido a posição cent.ral dest.e na respiração, a ca-

r ênci a do el ement.o r eper cur t.e em out.r as sequénci as mat.ból i -

cas. O manganês participa de reações que levam a evolução de 

oxigênio. 

Isso lalvez possa explicar o porque do elemen-

t..o se concentrar em det.erminadas partes da plant.as, pois ali 

é mais exigi do como no caso do fruto onde durante o fenômeno 

maturação existe t.roca.s gasosas envolvendo CO e O . 
2 2 

5.11. Zinco 

Cont.inuando na mesma linha de descrição dos 

elementos anteriores, a Tabela 13 t.raz a análise dos t.eores 

do el ement.o, di f e:r enci am ent.r e as rolhas velhas e jovens, 

velha e broto, mas não enLre jovem e brot.o. 

Numa análise agora dos diferentes estádios das 

.folhas col et.adas numa mesma época, t.emos que par a a col et.a 

do dia 18./07 não há diferença entre folhas velha e jovem 

(Tabela 14B); a Tabela 15B most.ra que há diferença signifi

cat.iva para a colet.a do dia 1/08, para .folhas broto e velha, 

broto e jovem, mas não para velha e jovem, para 16/09 CTabe-

la 16B) o teor do element.o t.em diferença significativa ent.re 

os três est.ádios, ou seja, velha, jovem e brot.o; para as 

coletas do dia 05/12 (Tabela 17B) não há diferença si gnif i-
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cat.iva ent.re os t -eores do element.o nos t.rês diferent.es est.á-

dios das rolhas. Para a dat.a de colet.a 28/12 (Tabela 18B) o 

mesmo se repet.e do ant.erior seguindo assim, sem alt.erações, 

para a colet.a do dia 21/02, coníorme Tabela 19B. 

Nota-se que as dif'erenãs est.âo nas dat.as dos 

meses 8 e 9, ou seja, agost...o e sel-embro, meses est.es de bro

t...acões de panículas e veget.at..ivas. 

Analisando agora as folhas dentro de um mesmo 

estádio, porém, em épocas de colet...as diíerent.es, t...em-se pela 

Tabela 23_T que se repel-e a :folha no est.ádio brot.o diferenças 

significativas ent.re coletas de três 15/08 28/12 e 15/08 -

05/12; 15/09 28/12; 15/09 - 05/12; 21/02 05/12. 

Já na Tabela 22J que se refere ao estádio jo

vem as coletas est.at.ist-icament .e diferenciadas são as dot.adas 

de 21/02 28/1 2 � 21 /02 1 5/08; 21 /02 1 8/08; 21 /02 

05/1 2; 1 6/09 - 28/1 2; 1 6/09 - 1 5/08; 1 ô/09 - 1 8/07 ; 1 6/09 -

05/12. 

E para folha velha conforme Tabela 21J não há 

diferença significativa entre as dat.as colet.adas (Figura 

XIII). 

Para as panículas conforme Tabela 24B e Figura 

XXXV não há di f'erença si gni í'i cat.i va est.ati sti cament...e entre 

os três est.ádios di.ferentes. 

Na análise a que se re.fere a .frut.os em primei -

ra circunstância, analisou-se partes do fruto (casca, polpa 

e caroço) nos diferentes estádios . 
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A Tabela 25111 most.ra que para a casca não 

houve diferença signiricat.iva entre os estádios, maduro, de 

vez e verde. 

Para a polpa (Tabela 27111) há diferença sig-

nificat..iva ent.re os estádios de vez e maduro somente, e não 

para os outros est.ádios. 

Para o caroço, a Tabela 28III não mostra dife-

rença significativa ent.re os est.ádios do frut.o. 

fogora em nova análise e considerando cada par

te do fruto analisada, ou seja, casca, polpa e caroço, den

tro de um mesmo est.ádio de amadurecimento, temos que, para o 

estádio verde a Tabela 27B não mostra diferenças significa

t.i vas entre nenhuma das part.es analisadas. Já para o estádio 

de vez, exi st..e uma di f' er ença significa t.i va C Tabela 26B) 

entre polpa e caroço e polpa e casca, o que não há para o 

caroço e casca. 

No est..ádio maduro a Tabela 25B mostra difereen

ça si gni fi cat.i va para casca e polpa somente. 

Nota -se assim que há maior concent.r ação na 

polpa do fruto no estádio de vez e caindo esse t.eor par a 

est.ádio maduro (Figura XXIV). 

Segundo EPSTEIN C1975) as diferenças de zinco 

int.-er.fere com o cresciment..o. A influência acent.uada de def'i-

ciência de zinco no cresciment..o é devido ao seu papel no ní

vel de auxina. Skoug (1940) segundo o mesmo autor concluiu 

que o zinco é exi gi dn par a a manut.enç ão de a uxi na em um es -

tado ativo e não para sua sínt.ese. 
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Isso vai de encont.ro aos resul t.ados obt-i dos 

nas f ol has , i st.o é. o mai s novo com mai or t.eor e nas anál i -

ses ent.re as datas, vê-se t.ambém que no período de veget.ação 

agost.o-set.embro, o element.o é mais exigido (Figura 11). 
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5. CONSJ DERAÇoES GERAIS

E muit..o difícil analisar e discut..ir as funções 

de cada el ement..o dent.ro àe um panorama geral como esse, e 

esse não é o nosso objet.ivo. Exist.em macro e m.1cro element-os 

e t..odos são essenciais para desenvolvimento e a produção das 

plant.as, alguns são exigidos em maior quantidade e out..ros em 

menor, porém, t.odos at.uam em .funções vi t..ais dent-ro do com

plexo de produção e àe sobrevivência da planta . 

.MALAVOL TA e t ali i C1989), t.r a t.ando sobre a 

essencial.idade dos nut.r.ient.es, disse que a análise da planta 

não é sufic.ienle para se caracterizar um elemento essencial, 

pois como já ensinava Arist,ót..eles, .. as plantas não tem alma 

par a pensar... Por isso absorvem do sol o sem mui t..a di ser i mi -

nação, 'Lant.o os el ement..os essenc.1 ais, como os bene.f í cios e, 

os que podem t..razer-lhes a mort-e, assim, .. Todos os elementos 

essenc.1ais sâo encont..rados dent.ro da plant.a, mas nem t,odos 

elementos encont.rados na pl ant..a são essenciais". 

Os mesmos a ut.or es, dizem que a separação ent.r e 

os macro e os m.1cronutrient..es, baseia-se apenas na concen-

t.r açâo em que eles aparecem na matéria seca, que vai r ef 1 er 

as quantidades exigidas, contidas ou fornecidas no processo 

de for mação de colhei t..a. 



.197 

Deve-se ainda levar em cont..a, que t.odos os 

elementos absorvidos por uma planLa estão relacionados ent.re 

si , ou seja, há um ba.l a.nceament,o ent..re esses el ement.os, como 

cita EPSTEIN (1975), "o manganês, e out.ros ibnios de meLa.1s 

pesaàos, quando present.es no me.1 o em al t.a:s: concenlraçóes, 

podem induzi r à def .1 ci ênc .1 a de ferro nas plant.as". Esse 

fenómeno depende do e.fei t.o compet-i ti vo da absorção e da 

translocaçâo do .ferro, como t.ambém da compet.ição por sítios 

funcionais que se ligam ao ferro. 

Out.ro exemplo, t...i rado do mesmo aut..or refere-se 

ao ant..agonismo cont.ido em muitas ref'erências bibliográficas, 

ent.r e magnésio e pot.ássi o. I st.o quer dizer , que o aument.o 

nas apl i caçóes e absorção de um desses el ement.o resulta na 

diminuição da absorçâo de outro, R que essas interações sâc 

parti cul arment.e comuns em trabalho com árvores .frutíferas. 

Po.rtant.o, temos a .1ntençâo de se possível con-

t.r i bui .r com esse t,r abal ho, desper t.ando par a que out.r os t.r a -

balhos mais específicos sejam realizados para melhor escla-

rec.1.ment.o sobre elementos nas plant.as, e mais especificamen-

t.e na mangue.1 r a. 
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7. CONCLUSÃO

O pr esent.e t.r abal ho per mi t.i u chegar -se as se

gui nt.es conclusões: 

cada el ement.o participa di r et.a ou i ndi ret.ament.e denlr o 

do processo produt.í vo, em di f erent.es quant.i dades, ou 

melhor . exi st..em el ement.os que são exigi dos em quant..i da-

de mai ores do que out..r os, 

igual. 

porém sã o de impor t..ânci a 

cada elemento é mais exigido em uma determinada época, 

por det.e.rminada part.e da plant.a, e em det.erminado es"lá

dio, de acórdo com suas necessidades para fins de pro

dução. 

par a se avaliar melhor o est.ado nut.r í ci onal de uma 

planta ou a carénci a d e  um el ement.o, exi st.e uma época, 

bem e orno uma par t.e de pl an t.a mai s adequadas par a t.al 

finalidade. 
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