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DEFICitNCIAS MINERAIS EM PLANTAS DE BERTALHA 

(Baseiia aZba, L.) 

viii 

Candidata: Elba Lucy de Freitas Donald 

Orientador: Prof. Dr. José Renato Sarruge 

RESUMO 

Plantas de bertalha CBasella aiba, L.) 

INPA-1, foram cultivadas, em casa de vegetação do Departameu 

to de Química da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Que_! 

roz", em quartzo moído, irrigadas com soluções nutritivas 

conforme SARRUGE (1975) e submetidas aos seguintes tratamen -

tos: completo, omissão de N, omissão de P, omissão de K, omi2 

são de ca, omissão de Mg e omissão de S, com o objetivo de: 

a) obter sintomas de deficiência dos macronutrientes; b) ana

lisar o crescimento das plantas atravis da produção de mat�

ria seca; c) determinar a concentração dos macronutrientes 

nas folhas e caules das plantas cultivadas nos diversos tra

tamentos. 

Os sintomas visuais de deficiência foram iden 

tificados e descritos. As plantas foram coletadas e separa

das .em raiz, caule, folhas e determinaram-se os teores dos 
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macronutrientes neste material. 

Os resultados obtidos mostram: 

Os sintomas visuais de deficiência são bem definidos e de 

fácil caracterização para todos os nutrientes. 

- só foi possível detectar efeito na produção de matéria s�

ca das folhas e caules para omissão de nitrogênio e para

omissão de potássio nos caules.

- Os níveis de deficiência e adequação obtidos nas folhas

foram respectivamente: N% = 1,25 e 2,63; P% = 0,17 e 0,36; 

K% = 0,46 e 3,55; Ca% = 0,62 e 1,78; Mg% = 0,37 e 0,80;

S% = 0,19 e 0,23.

- Os níveis de deficiência e adequação obtidos nos caules 

foram respectivamente: N% = 0,67 e 0,98; P% = 0,13 e 0,31; 

K% = 0,73 e 2,67; Ca% = 0,11 e 0,64%; Mg% = 0,08 e 0,20; 

S% = 0,15 e 0,20. 



MINERAL DEFICIENCIES IN Basella alba L. CULTIVATED 

IN NUTRIENT SOLUTIONS 

X 

Candidate: Elba Lucy de Freitas Donald 

Adviser: Prof. Dr. José Renato Sarruge 

SUMMARY 

Basella alba is used as a major food on the 

Amazon region, north Brazil for its high mineral and 

vitamines content. 

The purpose �f the present work was: 

1) to obtain a clear picture of the macronutrients

deficiencies;

2) the growth of the plants in function of (l);

3) analytical level found in the leaves.

Young Basella alba plants (bertalha in 

portugriese) were cultivated �n pots containing fine pure 

quartz and irrigated by percolation with different nutrient 

solutions lacking one of the element at the time� 



Clear cut syrnptoms were obtained for all 

the macronutrients. 

xi 

Only the omission of nitrogen and potassiurn 

affected the dry matter production of plants. The range 

expressed in dry matter for unhealthy and healthy leaves were: 

N% = 1.25-3.55; P% = 0.17-0.36; K% = 0.46-3.55; Ca% = 0.62-1.78; 

Mg% = 0.37-0.80; S% = 0.19-0.13. 



1. INTRODUÇÃO

Sendo a olericultura pouco desenvolvida na 

Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,atr� 

vés de seu Programa de Melhoramento de Hortaliças está realt 

zando estudos com diferentes espécies hortícolas para detec

tar material promissor para a região. 

Dentre as espécies já introduzidas, estão 

os espinafres tropicais que demonstram possuir 

adaptabilidade às condições da região, com baixa 

uma boa 

exigência 

nutriticionale com resistência a pragas e doenças. 

A bertalha (BaseZZa alba L.) da familia 

das BaseZaceae e uma hortaliça folhosa, já conhecida na 

região Amazônica e tem vários aspectos importantes quanto 

ao seu potencial produtivo, sendo de fácil cultivo e de ci-
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elo vegetativo curto, sua produção é continua durante o ano 

todo; tem alto poder de regeneração após o corte; de grande 

valor nutritivo, e resiste às doenças comuns da região. 

Sendo a bertalha uma hortaliça de folhas sa

borosas, e de alto valor nutricional, ela tem pouca expres

são por parte da população brasileira, em vista da mesma 

ainda não ter sido difundida. Ela é encontrada em alguns Es

tados do Sul do Brasil, onde é conhecida por couve -manteiga 

ou espinafre da !ndia. t consumida de maneira semelhante ao 

espinafre europeu (Spinacea oleracea L.1 e se iguala em sa

bor ao carirú (Portulacaceae). 

Em vista de nao haver trabalhos de nutrição 

mineral da bertalha foi proposto o presente, visando os se

guintes objetivos: 

a) Obter os sintomas de deficiência dos ma

cronutrientes.

b) Analisar o crescimento das plantas atra

vés da produção de matéria seca.

e) Determinar a concentração dos macronu

trientes nas folhas e caules das plantas

cultivadas nos diversos tratamentos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Apesar desta hortaliça ter uma grande impor

tância nutricional a literatura consultada nao apresenta ne

num trabalho relacionado com a nutrição mineral da bertalha 

(Basella alba L.}, serão citadas somente informações 

desta cultura encontradas na bibliografia, e alguns 

lhos relacionados com a nutrição mineral do espinafre 

gerais 

traba-

euro-

peu (Spinacea oleracea. L) e do espinafre Nova Zelândia (Te

tragoma expansa, Murr). 

Segundo PAIVA (1979) a bertalha é originária 

do Sudeste da Asia encontrada em diversos paises do Trópico 

Omido, na Guiana Francesa. Introduzida no Brasil, há alguns 

anos, especialmente no Sul, e mais recentemente na Amazônia. 

A bertalha e de hábito perene, emoliente, de 
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caule suculento e muito ramificado, atingindo dois metros de 

comprimento, folhas glabras, alternadas, ovais ou cordifor -

mes, agudas ou acurninadas, onduladas, carnosas, verdes, flo

res hermafroditas, de coloração branca e vermelhas ou esver-

deada, inserida diretamente em espiga de 7-15 cm; frutos 

ovais, lobulados, com aproximadamente 8 mm de diâmetro; se

mentes arredondadas com tegurnento fibroso (CORREA, 1931). 

De acordo com CO�REA (1931), praticamente 

distinguem-se duas variedades: branca e vermelha, de confor

midade com a cor das flores ou dos frutos e até mesmo do 

caule; cientificamente não há motivo para tal distinção. Em 

certas regiões é utilizada como_planta ornamental por se 

tratar de urna trepadeira que serve para sombreamento. 

GRUBBEN (1975) relatou que as análises do 

laboratório Agricultural Chernistry, Wageningen, mostraram os 

seguintes resultados: 

Matéria seca = 7,1% 

Ãcido oxálico solúvel = 4,40 g/100 g de ma

téria seca. 

Ãcido oxálico insolúvel= 4,10 g/100 g de ma

téria seca. 

Sabe-se que todos os espinafres apresentam 

teores consideráveis de ácido oxálico, o que limita o seu
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consumo a quantidades menores que 500 g/pessoa/dia. Como no 

regime alimentar do arnazônida a quantidade de matéria fresca 

geralmente nunca ultrapassa 200 g/dia, nao haverá problemano 

consumo desta hortaliça (PAIVA, 1979). 

Está Baselaceae desenvolve-se em solos po

bres, porém quando adubada com lixo orgânico e uma adubação 

de cobertura com 10 g de uréia por planta tem-se uma produ

ção satisfatória (PAIVA, 1979}. 

Propaga-se por sementes ou estacas, sendo 

que na região Amazônica a propagação por estacas e mais 

utilizada, pois inicia a produção mais cedo, sendo, entretag 

to, mais viável, a propagaçao por sementes, pois permite uma 

melhor seleção das plantas e consequentemente maior produção 

de acordo com PAIVA (1979). 

Devido à falta de informações sobre a cultu

ra da bertalha, serao focalizados trabalhos relacionados com 

a nutrição mineral do espinafre europeu já que o mesmo é bas

tante cultivado. 

O espinafre destaca-se entre as hortaliças 

pelo seu valor nutritivo tendo alto conteúdo em vitaminas, 

proteínas , sais minerais e ácido oxálico. 
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WINTTER (1946) estudando aspectos da nutri

çao mineral relacionadas com o valor nutritivo do espinafre 

Nova Zelãndia (Tetragania expansa, M�rr.) cultivado sob con 

dições de casa de vegetação, observou o efeito marcante do 

nitrogênio, aplicado na dose de 40 e.mg como nitrato de amo-

nio, na qualidade da hortaliça e na produção. A aplicação 

de nitrogênio diminuiu consideravelmente o teor de vitamina 

e das folhas. Esses resultados foram comprovados por STREL' 

NIKOVA (1968) para espinafre europeu (Spinacia oZeracea. L) 

em trabalho sobre o efeito de diferentes combinações de do

ses de nitrogênio, fósforo e potássio como fertilizantes, na 

produção e qualidade dessa hortaliça. Segundo CORID!:A (1931), 

KNOTT (1950), THOMPSON e KELLY (1957) e VILLAR (1962), as 

duas espécies de espinafre comportam-se de modo semelhan

te quanto ao desenvolvimento, composição química e produção, 

em resposta à aplicação de nutrientes. 

REUF (1970), estudando a influência de do

ses e formas de nitrogênio sobre o teor de vitaminas em es

pinafre em condições de campo, chegou a conclusões seme

lhantes a de WITTER (1946) e STREL'NIKOVA (1968). Foram usa

das doses de 100 a 200 kg/ha de nitrogênio como sulfato de 

amônio e como nitrato de cálcio e foi observado que a dosa

gem mais alta independente da forma, reduziu a concentração 

de ácido ascórbico das folhas; por outro lado, afetou posit! 
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vamente o teor de tiamina, riboflavina e caroteno. O aumento 

da concentração de vitamina A nas folhas, ocasionado pelo 

nitrogênio foi confirmado por STREL'NIKOVA (1968). 

GREIG et alii (1968) estudou em ensaio em con 

fições de campo o efeito de níveis de nitrogênio, ferro e zin 

co, sobre a,produção, teor de nutrientes e síntese de clorofi 

la em espinafre. Doses crescentes (45, 90 e 135 kg/ha de ni

trato de amônio deram resultado positivo no aumento de produ

ção, teor de clorofila, e concentração de cálcio, magnésio e 

potássio. O efeito dos micronutrientes não foi significativo. 

Segundo os autores, o valor nutritivo do espinafre poderia 

ser aumentado pelo uso de alto nível do nitrogênio em seu 

cultivo. 

MAYNARD (1970) e EL-BEHEIDI e EL MANSI (1974) 

chegaram a mesma conclusão em trabalhos sobre a influência 

do nitrogênio na composição química e na produção do espina

fre. 

De maneira geral, culturas de hortaliças re

querem grandes quantidades de nitrogênio para a máxima produ

ção, entretanto, essa exigência pode resultar em acúmulo de 

nitrato nas partes comestíveis, com possibilidade de risco 

para saúde (PHILLIPS, 1968). Várias pesquisas têm sido fei-
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tas para o espinafre, pois se trata de uma hortaliça rica 

em nitrato, para tentar elucidar um possível aspecto negati

vo de seu consumo, decorrente do acúmulo desse composto. 

BARKER et aZii (1971) trabalhando com plan

tas cultivadas em solução nutritiva estudaram os fatores nu

tricionais que afetam o acúmulo de nitrato em espinafre. En

tre os macronutrientes testados (nitrogênio, f&sforo, potãs

sio, cálcio e magnésio), sómente o nitrogênio aplicado em 

diferentes níveis e nas formas de nitrato de potássio e ni

trato de cálcio teve influência sobre o acúmulo de nitrato 

nas folhas. Folhas maduras acumularam maiores quantidades 

que as mais novas em função do aumento da concentração de 

nitrogênio em solução nutritiva. O período de exposição das 

plantas e altos níveis deste íon, foi considerado pelos au

tores corno outro fator responsável pelo acúmulo de nitrato. 

BARKER et aZii (1971) usaram 3 fontes de ni

trogênio (nitrato de potássio, nitrato de amônio e uréia), 

os autores observaram que o nitrato se acumulou em maior 

teor nas folhas adubadas antes do plantio, independente da 

planta usada. Quando se aplicou fertilizante durante o desen 

volvirnento, o maior acúmulo foi ocasionado pelo uso de ni

trato de potássio. 
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Nitrato tendem a se acumular nos pecíolos, 

folhas, raízes e partes reprodutivas da planta, em 

decrescente (MAYNARD e BARKER, 1972). 

ordem 

Estudando as concentrações criticas de nitr� 

to para o desenvolvimento de algumas hortaliças; MAYNARD et

alii (1971) encontraram para folhas mais pecíolos de espina

fre, nivel crítico de nitrato aproximado de 0,4% do peso 

do �aterial seco, já GERALDSON et alii (1973) consideram co-

mo níveis deficientes, intermediários e suficientes 

teores respectivos de 0,4%, 

téria seca. 

0,6% e 0,8% de nitrato na 

e os 

ma-

Dosagens consideradas tóxicas para o homem 

segundo MAYNARD e BARKER (1974), estariam em cerca de 0,7 g 

a 1,0 g de nitrato, sendo necessário a ingestão de 900 g a 

1000 g de espinafre fresco, rico em nitrato, de uma so vez, 

para atingir esse valor. Como a hortaliça é consumida, em g§ 

ral, apos cozimento ou em conserva, e nessas formas perde 

70% a 75% das características do produto fresco, a probabili 

dade de toxidez por acúmulo de nitrato entre adultos, de 

acordo com os autores, é bastante remota (PHILLIPS, 1968; 

HATTA e OGATA (1969) e LEE et a lii, 1971). 

INDEN et alii (1958) em pesquisa sobre a ne-
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cessidade de potássio por culturas diversas, verificaram que 

o desenvolvimento do espinafre foi severamente retardado pe

la deficiência do nutriente.

HOHLT e MAYNARD (1966) estudaram efeitos de 

magnésio associado com o teor de nutrientes e desenvolvimen-

to do espinafre, em concentrações abaixo de 0,17% do 

de matéria seca, folhas maduras apresentaram clorose 

peso 

entre 

as nervuras e com o progredir da deficiência, apareçeram 

áreas necróticas. Um aumento na concentração do nutriente foi 

acompanhado pelo decréscimo no teor de potássio e cálcio. 

Segundo BOTTRILL et alii (1970), _deficiên

cias de potássio, fósforo, manganês e cobre ocasionaram de

créscimo na atividade fotossintética de folhas de espinafre. 

A falta de potássio, por outro lado, aumentou a intensidade 

de respiração nas plantas. 

WITTWER (1946), FAIRBANKS e MITCHELL (1938),

SPEIRS (1939) e SCHMIDT (1947) constataram que altos teores 

de ácido oxálico encontrados em folhas de espinafre Nova Ze

lândia poderiam acarretar problemas na disponibilidade de 

cálcio nos tecidos de planta. WITTWER (1946) encontrou que 

as concentrações de ni trc}gênio, fósforo, cálcio, magnésio 

e ácido oxálico, oscilaram nos diversos tratamentos sob 
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veis crescentes de nitrogênio e cálcio nas formas de nitrato 

e acetato, respectivamente, os níveis mais altos de nitrogê

nio (20 e 40 e.mg) afetaram a produção de matéria seca, oca-

sionando decréscimo no teor do ácido oxâlico e de fósforo 

na parte aérea das plantas; níveis crescentes de cálcio, ao 

contrário elevaram a concentração desses dois compostos; o 

teor de magnésio nao foi afetado pelos níveis de nitrogênio 

e de cálcio. 

EHRENDORFER (1961, 1964, 1966, 1967 e 1969) 

confirmou esses resultados com espinafre europeu, e notou 

também que a concentração de ácido oxâlico na matéria seca 

foi influenciada negativamente por teores crescentes de fós

foro e mais acentuadamente pelo potássio. 
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3. MATERIAL E METODOS

O ensaio foi conduzido em casa de vegetação 

do Departamento de Química, na Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz�, Piracicaba (S.P.), latitude Sul 22041'31"; 

longitude Oeste 47°38'01", sendo iniciado em 12/11/80. 

Foram utilizadas sementes de bertalha (Basella

alba L.) da cultivar INPA 1 de origem do Município de Lábrea, 

no Estado do Amazonas procedentes do Setor de Hortaliças do 

Departamento de Agronomia, do Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia, Manaus (Am). 

Procedeu-se a semeadura em bandejas contendo 

vermiculita, sendo que a germinação ocorreu após 10 dias. 

Com a altura aproximada de 10 cm, trinta dias 
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depois de semeadas, as mudas foram transplantadas em numero 

de quatro, para vasos de barro, com dimensões aproximadas de 

28 cm de diâmetro e 30 cm de altura, estes revestidos ihterna 

mente com tinta·betuminosa impermeazilizante, Neutrol 45 ( *).

Os vasos continham aproximadamente cerca de 10 litros de qua� 

tzo moído e lavado. 

As plantas foram irrigadas diariamente com SQ 

lução nutritiva cokpleta, citada em SARRUGE (1975), diluída 

na proporção de 1:2 e renovada a cada 7 dias, até que as mes

mas apresentaram aspecto uniforme e uma altura aproximada de 

25 cm; cinquenta dias após o transplante efetuou-se o desbas-

.te deixando-se uma planta em cada vaso. Quando as plantas 

atingiram aproximadamente 35 cm de altura, sessenta dias apos 

o transplante, passou-se bastante água pelo interior dos re

cipientes, visando remover os nutrientes retidos no quartzo;

em seguida, iniciaram-se os tratamentos em número de sete com

quatro repetições, em delineamento experimental inteiramente

casualizado.

Os tratamentos obedeceram o seguinte esquema: 

(*) o. Baumgart Indústria e Comércio - SP. 
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Tratamento Soluções Nutritivas 

Completo: Solução nutritiva completa 

-N: com omissão de nitrogênio 

-P: com omissão de fósforo 

-K: com omissão de potássio 

-Ca: com omissão de cálcio 

-Mg: com omissão de magnésio 

-S: com omissão de enxôfre. 

As soluções nutritivas utilizadas foram formu

ladas de acordo com SARRUGE (1975). 



Composição química das soluções nutritivas (ml/1) 

(SARRUGE, 197 5) 

Soluções 
Tratamentos 

estoque Ccrrpleto -N -P -K -ca -Mg

KH2PO4 M 1 1 1 1 

KNO3 M 5 5 5 3 

Ca(NO3)2 M 5 5 5 4 

MgSO4 M 2 2 2 2 2 

KCl M 5 1 2 

CaCl2 M 5 1 

NH4H2PO4 M 1 

NH4NO3 M 2 5 

(NH4) 2SO4 M 2 

Mg(NO3)2 M 

Micronutrientes * 1 1 1 1 1 1 

Fe-EDTA-N * 1 1 1 1 1 1 

15 

-s

1 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

* A solução de micronutrientes tem a seguinte composição(g/1):
H3BO3, 2,86; MnCl24H2O, 1,81; ZnCl2, 0,10; CuCl2, 0,04; 
H2MoO4.H2O, 0,02.

**Dissolver 26,1 g de EDTA dissódico em 286 ml de NaOH N, mis
turar com 24,9 g de FeSO4.7H2º· Arejar por uma noite e com-
pletar a um l itro. 
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As plantas eram irrigadas duas vezes ao dia, 

sendo as soluções nutritivas renovadas a cada 5 dias. A dre

nagem das soluções ocorria através de orifícios no fundo de 

cada recipiente ligados com tubos plásticos dos frascos co

letores com capacidade de um litro. 

A evolução dos sintomas de deficiência dos ma 

cronutrientes foram descritos quando tornaram-se bastante de 

finidos, procedendo-se a coleta das plantas. 

O material colhido foi lavado, separado em 

raízes, caules e folha�, sendo colocado para secar 

em estufa com circulação forçada de ar a 70-75°c, até atin

gir peso constante. 

Após determinação do peso da matéria seca, 

procedeu-se a moagem do material em moinho tipo Wiley, pe

neira de malha n9. 20. Determinou-se os teores dos macronu -

trientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e 

enxôfre, de acordo com os métodos descritos por SARRUGE e 

HAAG (1974). 

Os dados obtidos foram analisados estatística 

mente, segundo PIMENTEL GOMES (1973). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. Sintomas de Deficiência 

4�1.1. Omissão de Nitrogênio 

A deficiência de nitrogênio foi verificada lo 

go aos 14 dias após o início do tratamento com omissão deste 

nutriente. 

Os sintomas evoluiram a partir de menor cres

cimento das plantas. As folhas mais velhas mostravam - se

com cor verde pálida entre as nervuras e no ápice; folhas no 

vas recurvavam-se para baixo, com o progredir da deficiência 

notou-se um amarelecimento das bordas tomando todo o limbo 

foliar. As folhas ficaram fracamente presas ao caule. O ama-

relecimento das folhas são causadas pelo colapso e distúr-



. bios gerais no desenvolvimento dos cloroplastos 

e WEIR, 1962). 
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(THOMPSON 

Sintomas parecidos for�n descritos por HAAG 

e HOMA (1968) em beringela e por FER...�ANDES e HAAG (1972) em 

em pimentão. 

THOMAZ et alii (1975) em espinafre, encontra

ram sintomas semelhantes, com o início se verificando aos 11 

dias após omissão de nitrogênio. 

4.1.2. Omissão de Fósforo 

Os sintomas de deficiência de fósforo ocorre

ram aos 15 dias após ter sido omitido o nutriente da solução 

nutritiva. 

Folhas pequenas, mostravam coloração verde e� 

curo e pouco brilho. Com a progressao do sintoma houve man

chas necróticas nos ápices das folhas inferiores. 

HAAG e HOMA (1968a) e THOMAZ et alii (1975), 

encontraram em beringela e espinafre, sintomas semelhantes. 

Outros pesquisadores observaram sintomas de deficiência do 

nutriente em diferentes espécies, entre as quais, alface, mi 

lho, citrus, cubiu e concordam em muitos aspectos (BINGHAM, 
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1966; GAUCH, 1972; MALAVOLTA, 1980 e WEBER, 1981). 

4.1.3. Omissão de Potássio 

As plantas cultivadas com omissão deste nu-

triente apresentaram sintomas de deficiência 18 dias depois 

de iniciado o tratamento. 

As folhas inferiores, que no início eram de 

coloração verde escuro, apresentavam manchas cloróticas, esp� 

lhadas pelo limbo que tinha aspecto ondulado e recurvado. 

Com a intensificação da deficiência, aparece

ram algumas manchas de coloração bronzeada, que passam a ne

cróticas nas margens e ápices destas folhas. 

A omissão deste nutriente pouco afetou o de

senvolvimento da planta. 

Estes sintomas de deficiência apresentam ca

racterísticas semelhantes aos descritos por ABANTO e CRUZ 

(1972) em folhas inferiores de tomateiro, e por FERNANDES e 

HAAG (1972) em pimentão. 
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4.1.4. Omissão de Cálcio 

Os sintomas de deficiência de cálcio aparece

ram 24 dias após a omissão deste elemento na solução nutrit! 

va. As folhas novas mostraram-se pouco desenvolvidas, apre -

sentando tonalidade verde clara no centro do limbo, acompa -

nhnado a nervura principal. 

Com o progredir dos sintomas as folhas torna

ram-se amareladas e se desprendiam. 

De acordo com NIGHTINGLE et alii (1931), plan 

tas deficientes em cálcio são incapazes de utilizar bem o ni 

trato. 

O aspecto final da planta era de murchamento, 

o que está de acordo com MALAVOLTA et alii (1975}.

Houve alguma semelhança com os sintomas de dê 

ficiência deste nutriente descritos por HAAG et alii (1978) 

para o jiló. 

4.1.5. Omissão de Magnésio 

Os sintomas observados, 31 dias após o início 

do tratamento, foram de amarelecimento do limbo entre as ner 
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vuras das folhas mais velhas. Com a progressao da deficiên

cia, a clorose evoluiu da base para o ápice e do centro para 

as margens, tornando o limbo foliar de coloração amarelada. 

Os sintomas obtidos se aproximam dos descri 

tos por FERNANDES e HAAG (1972) para o pimentão e WEBER e 

SARRUGE (1981) para o cubiu. 

4.1.6. Omissão de Enxôfre 

Após 35 dias da omissão do S da solução nu

tritiva, as plantas nela cultivadas, evidenciaram uma leve 

clorose nas folhas mais novas, .. na porção central do limbo, 

enquanto as bordas eram de cor verde escuro. 

Em estádio mais avançado, as folhas mais ve

lhas, tornaram-se cloróticas e recurvavam-se para baixo. 

Esse amarelecimento das folhas velhas pode 

ser devido à translocação de parte do enxôfre. Mobilidade in 

termediária do elemento foi constatado em plantas de feijão 

por BIDDULPH et alii (1956) e BUKOVAC e WITTER (1957) e em 

cana de açúcar por HUMBERT e MARI'IN (1955) e HAAG (1965). 

Em tomateiro NIGHTINGALE et alii (1932) citam, como sintomas 

de deficiência, uma clorose nas folhas velhas e depois das no 

vas. 
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4.2. Crescimento 

Os pesos da matéria seca e as análises de va-

riância destes resultados para folhas e caules da 

estão nas Tabelas 1 e 2. 

bertalha 

A omissão de nitrogênio causou' redução na prQ 

dução de matéria seca, tanto nas folhas como nos caules, sen 

do também a primeira a manifestar os sintomas de deficiência. 

O nitrogênio é um constituinte de aminoácidos, 

proteínas, nucleotideos, coenzimas, sendo portanto um nutrie� 

te cuja ausência causa graves .alterações no metabolismo das 

plantas. 

Sua importância no funcionamento e estrutura 

dos mecanismos fotos sintéticos é citada por ANDREEVA et aZii

(1971). 

Conforme THOMPSON e WEIR (1962), plantas def! 

cientes em nitrogênio apresentam colapso e distúrbios no de

senvolvimento dos cloroplastos. 

O tratamento com omissão de potássio 

diminuição no peso da matéria seca somente nos caules. 

causou. 
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Para EVANS e WILDES (1971) mais de sessenta 

enzimas diferentes requerem um cátion monovalente para sua 

ativação sendo na maioria das vezes o K+ envolvido na sínte

se de proteínas e amidos. 

Tabela 1 - Peso da matéria seca (g) das partes da:;plantas, em 

função dos vários tratamentos 

Partes das plantas 
Tratamentos 

Folhas Caules 

Completo 8,88a 11,79a 

Om1.ssão de N 3,30b 2,39b 

Omissão de p 10,43a 10,70a 

Omissão de K 9,74a 3,90b 

Omissão de Ca 8,02a 9,83a 

Omissão de Mg 10,79a 11,70a 

Omissão de s 9.18a 9,06a 

d.m.s. (Tukey 5%) 3,98 4,11 

* Média:;seguidéSde letras não comuns representam diferenças
significativas ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 2 - Resumo da análise de variância do peso da matéria 

seca (g) das folhas e caules das plantas, nos dife 

rentes tratamentos 

Causas da variância 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

C. V.%

GL 

6 

21 

27 

Quadrados Médios 

Matéria Seca 

Folhas 

25,5253** 

2,9966 

20,07 

Caules 

57,6590** 

3,2051 

21,11 

** Quadrados médios correspondentes a valores de F signifi
cativos ao nível de 1% de probabilidade. 

4.3. Concentração de Nutrientes 

4.3.1. Nitrogênio 

Os resultados médios das concentrações de ni

trogênio, nas partes das plantas, bem como o resumo da análi 

se da variância encontram-se nas Tabelas 3 e 4. 

A ausência de enxôfre, cálcio, magnésio e po

tássio provocaram aumentos nas concentrações do nitrogênio, 

tanto nas folhas como nos caules. 

Nos caules a omissão de fósforo causruaumento 
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- na concentração de nitrogênio.

MAYNARD (1970) encontrou teores médios de 3,0% 

de nitrogênio para folhas maduras de espinafre europeu, cul

tivar outono e de 3,4% para cultivar de primavera cultivadas 

em solução nutritiva completa, valores estes bem 

aos deste trabalho. 

próximos 

Tabela 3 - Teor de nitrogênio (%} na matéria seca das partes 

das plantas, em função dos vários tratamentos 

Tratamentos 

Completo 

.Omissão de N 

Omissão de P 

Omissão de K 

Omissão de Ca 

Omissão de Mg 

Omissão de S 

d .m. s. (Tukey 5%) 

Folhas 

2,63d 

l,25e 

2,46d 

3,50c 

4,4lab 

3,70bc 

4,66a 

0,76 

Partes das plantas 

Caules 

0,98c 

0,67c 

1,30b 

l,Slb 

1,88a 

1,38b 

1,97a 

0,31 

* Médias seguidas de letras nao comuns representam diferen
ças significativas ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 4 - Resumo da análise de variância das concentrações 

de nitrogênio nas folhas e caules das 

nos diferentes tratamentos. 

Quadrados Médios 
da . - GL Causas variancia Matéria Seca 

Folhas 

Tratamentos 6 5,73607** 

Resíduo 21 0,10952 

Total 27 

C.V.% 10,23 

** Quadros médios correspondentes a valores de F
tivos ao nivel de 1% de probabilidade. 

plantas, 

Caules 

0,86438** 

0,01921 

9,98 

significa-

Concentrações médias de nitrogênio entre 4% e 

6% encontradas por GERALDSON et aZii (1973) em folhas de es

pinafre estão acima daquelas obtidas neste trabalho. 

CIBES e SAMUELS (1955} e HAAG (1958) observa

ram que a omissão de potássio elevou o teor de nitrogênio em 

folhas de cafeeiro. WALL {1939), RICHARDS e BERNER (1954) rê 

lataram que plantas desenvolvidas sob deficiência de potássio 

apresentaram teor elevado de aminoácidos livres em seus teci 

dos. 

Sintomas de deficiência de nitrogênio, somen

te foram detectados nos tratamentos com omissão de nitrogênio 
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e talvez cálcio, mostrando que os teores encontrados, acima 

de 2,46% de nitrogênio, podem ser considerados 

para o bom desenvolvimento da bertalha. 

4.3.2. Fósforo 

suficientes 

As concentrações médias de fósforo nas folhas 

e caules e o resumo da análise de variância destes dados es

tão nas Tabelas 5 e 6. 

O teor de fósforo diminuiu na ausência do mes 

mo, tanto nas folhas como nos caules. 

Houve aumento no teor de fósforo, nas folhas, 

nos tratamentos com omissão de cálcio e potássio. 

No caule, além do cálcio e potássio, também 

a omissão de nitrogênio ocasionou aumento no teor de fósforo. 

TROUG et alii (1947), trabalhando com ervilha 

verificaram que houve um aumento na concentração de fósforo 

à medida que aumentavam os niveis de magnésio. 

MAYNARD (1970), em espinafre europeu, encon

trou alta concentração de fósforo em folhas de plantas culti 
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vadas sob omissão de nitrogênio. Resultado semelhante foi 

obtido por HAAG (1965) com cana-de-açúcar. 

COBRA NETTO et alii (1971) obteve altas con-

centrações de fósforo, em plantas de feijão, quando estas 

foram cultivadas na ausência de nitrogênio. 

Tabela 5 - Teor de fósforo (%) na matéria seca das partes 

das plantas_, em função dos vários tratamentos 

Partes das Plantas 
Tratamentos 

Folhas Caules 

Completo 0,36bc 0,31c 

Omissão de N 0,63ab 0,49a 

Omissão de p 0,17d 0,13d 

Omissão de K 0,71a 0,45ab 

Omissão de Ca 0,74a 0,56a 

Omissão de Mg 0,55ab 0,34bc 

Omissão de s 0,6lab 0,42abc 

d.m.s. (Tukey 5%) 0,07 0,14 

* Médias seguidas de letras não comuns representam diferen-
ças significativas ao nivel de 5% de probabilidade.
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Tabela 6 - Resumo da análise de variância da concentração 

de fósforo nas folhas e caules das plantas nos 

diferentes tratamentos 

Causas da variação GL 

Tratamentos 

Resíduo 

C. V. % 

6 

21 

27 

Quadrados Médios 

Matéria Seca 

Folhas 

0,01458 

22,21 

Caules 

0,08049** 

0,00401 

16,28 

** Quadrados médios correspondentes a valores de F signif! 
cativos ao nivel de 1% de probabilidade. 

4.3.3. Potássio 

Os resultados das concentrações de potássio, 

nas folhas e caules encontram-se nas Tabelas 7 e 8. 

A omissão de potássio na solução provocou di

minuição na concentração do elemento, nas folhas e caules. 

Houve aumento no teor de potássio nos caules, quando se omi

tiu nitrog�nio, enx5fre e cilcio na solução. 

MAYNARD (1970) verificou que a carência de 

nitrogênio e cálcio em solução nutritiva causava uma eleva -

çao no teor de potássio nas folhas velhas de plantas de esp! 

fre. 
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A elevação do teor de potássio nos caules das 

plantas em condições de omissão de cálcio, se deve provavel

mente, ao efeito antagônico, entre esses elementos na absor-

çao. 

Tabela 7 - Teor de potássio (%) na matéria seca das partes 

das plantas, em função dos vários tratamentos 

Partes das Plantas 
Tratamentos 

Folhas Caules 

Completo 3,55a 2,67c 

Omissão de N 4,70a 5,12a 

Omissão de p 3,17a 2,83c 

Omissão de K 0,46b 0,73d 

Omissão de Ca 4,Sla 4,0lb 

Omissão de Mg 3,71a 2,79c 

Omissão de s 4,95a 5,28a 

d.m.s. (Tukey 5%) 1,94 0,72 

* Médias seguidas de letras nao comuns representam diferen-
ças significativas ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 8 - Resumo da análise de variância da concentração (%)

de potássio, nas folhas e caules das plantas nos 

diferentes tratamentos 

Quadrados Médios 
Causas da variação GL Matéria Seca 

Tratamentos 

Residuo 

Total 

C.V.%

6 

21 

27 

Folhas 

9,29615** 

0,71283 

23,56 

Caules 

10.145,60** 

0,10034 

9,45 

** Quadrados médios correspondentes a valores de F significa
tivos a 1% de probabilidade. 

4.3.4. Cálcio 

As concentrações médias de cálcio, nas fo-

lhas e caules, com a respectiva análise de variância, encon

tram-se nas Tabelas 9 e 10. 

A concentração de cálcio nas folhas foi me

nor quando omitiu-se este nutriente ou o nitrogênio na solu

ção. Nos caules, só houve redução no teor de cálcio quando se 

omitiu este nutriente. 

Observa-se que a omissão do potássio teve 
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efeito elevando a concentração do cálcio nos tecidos do cau 

le. 

Teores de cálcio relatados por GERALDSON ( 1973) 

como adequados para o bom desenvolvimento foliar do espina -

fre 0,60% são aproximados aos obtidos por ZINK (1965) estan

do abaixo do teor encontrado em plan'tas sadias neste traba -

lho. 

Tabela 9 - Teor de cálcio (%) na matéria seca das partes das 

plantas em função dos vários tratamentos 

Partes das plantas 
Tratamentos 

Folhas Caules 

Completo 1,78b 0,64b 

Omissão de N 0,88cd 0,63b 

Omissão de p l,Slbc 0,74b 

Omissão de K 1,90b 1,40a 

Omissão de Ca 0,62d 0,llc 

Omissão de Mg 1,76b 0,88b 

Omissão de s 3,00a 1,78a 

d.m.s. (Tukey 5%) .O, 76 0,40 

* Médias seguidas de letras nao comuns representam diferen-
ças significativas ao nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 10 - Resumo da análise de variância da concentração 

de cálcio nas folhas e caules das plantas, nos 

diferentes tratamentos 

Causas da variação 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

C. V. % 

GL 

6 

21 

27 

Quadrados Médios 
Matéria Seca 

Folhas 

2,37363** 

0,11090 

20,33 

Caules 

1,21638** 

0,03124 

19,95 

** Quadrados médios correspondentes a valores de F signifi
cativos ao nível de 1% de probabilidade. 

4.3.5. Magnésio 

As Tabelas 11 e 12 mostram os resultados das 

concentrações de magnésio em função de diferentes tratamen

tos. 

A omissão de magnésio ocasionou decréscimo 

no teor deste nutriente nos caules e folhas. A omissão de 

cálcio e enxôfre provocaram elevação no teor de magnésio 

das folhas e caules provavelmente por efeito de antagonismo, 

na caso do cálcio , que exerce absorção do magnésio. 

WOODBRIDGE (1955) conclui que o alto teor 
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de magnésio nas folhas superiores e frutos de macieiras de

ficientes em cálcio evidencia o efeito antagônico entre es

tes nutrientes. 

MAJEWSKA (1969) notou acentuado antagonismo 

entre Mg e K, Mg e Ca e ainda entre K e Ca em culturas de 

espinafre e alface, em solos deficientes de magnésio. 

Tabela 11 - Teor de magnésio (%) na matéria seca das partes 

das plantas, em fun·ção dos vários tratamentos 

Partes das Plantas 
Tratamentos 

Folhas Caules 

Completo 0 .,_ 80bc 0,20c 

Omissão de N 0,56cd 0,36b 

Omissão de p 0,85bc 0,22c 

Omissão de K 1,03b 0,60a 

Omissão de Ca 1,67a 0,34b 

Omissão de Mg 0,37d 0,08d 

Omissão de s 1,53a 0,54a 

d.m.s. (Tukey5%) 0,66 0,57 

* Médias seguidas de letras nao comuns representam diferen-
ças significativas do nível de 5% de probabilidade.
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Tabela 12 - Resumo da análise de variância da concentração 

de magnésio nas folhas e caules das plantas nos 

diferentes tratamentos 

Causas da variação GL 

Tratamentos 

Residuo 

Total 

C. V. % 

6 

21 

27 

Quadrados Médios 

Matéria Seca 

Folhas 

0,68038** 

0,08285 

30,92 

Caules 

0,20399* 

0,0571 

33,69 

* e ** Quadrados médios correspondentes a valores de F sig
nificativos a 5% e 1% de probabilidade, respectiva -
mente. 

4.3.6. Enxôfre 

As concentrações de enxôfre e sua análise de 

variância estão contidas nas Tabelas 13 e 14. 

A omissao de cálcio, provocou aumento no teor 

de enxôfre mostrando que a ausincia daquele aumenta o acum

mulo deste, tanto nas folhas como nos caules. Não foi poss1 

vel identificar efeitos significativos da omissão de enxo -

fre na concentração do mesmo nos Órgãos das plantas. 

Segundo JOHNSON e ULRICH (1959), a concentra-
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çao de enxôfre total nas plantas, está geralmente na ampla 

faixa de 0,1% a 1,5%. 

MALAVOLTA (1976) ,cita que a absorção de enxo

fre depende diretamente de sua concentração e indiretamente 

das concentrações de cálcio e magnésio. 

Tabela 13 - Teor de enxôfre (%) na matéria seca das partes 

das plantas em função dos vários tratamentos 

Partes das plantas 
Tratamentos 

Folhas Caules 

Completo 0,23b 0,20bc 

Omissão de N 0,32ab 0,2lbc 

Omissão de p 0,16b 0,llc 

Omissão de K 0,33ab 0,3lab 

Omissão de Ca 0,60a 0,41a 

Omissão de Mg 0,4lab 0,15bc 

Omissão de s 0,19b 0,lSbc 

d.m.s. (Tukey 5%) 0,28 0,17 

*Médias seguidas de letras não comuns representam diferen-
ças significativas ao nível de 5% de probabilidade.



Tabela 14 - Resumo da análise de variância da concentração 

de enxôfre nas folhas e caules, nos diferentes 

tratamentos 

Quadrados Médios 
Causas da variação GL Matéria Seca 

Folhas Caules 

37 

Tratamentos 

Resíduo 

6 

21 

0,09381** 

0,01588 

0,04532** 

0,0571 

Total 27 

C. V.% 38,99 33,69 

** Quadrados médios correspondentes a valores de F significª
tivos ao nível de 1% de probabilidade. 
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5. CONCLUSOES

5.1. Os sintomas visuais de deficiência sao bem definidos 

e de fácil caracterização para nitrogênio, fósforo, potássio, 

cálcio, magnésio e enxôfre. 

5.2. SÓ foi possível detectar efeito na produção de maté-

ria seca das folhas e caules para omissão de nitrogênio e 

dos caules para omissão de potássio. 

5.3. Os efeitos da omissão de um nutriente aumentando ou 

diminuindo a concentração do mesmo e outros nos tecidos fo

ram os seguintes: 
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Omissão Aumenta Diminui 

N K, Mg N, 

p p 

K N, P, Ca, Mg K 

Ca N, P, K, Mg, s Ca 

Mg N Mg 

s N, K, Ca, Mg 

- Os níveis de deficiência e adequação obtidos

foram respectivamente:

Ca 

nas folhas 

N% = 1,25 e 2,63; P% = 0,17 e 0,36; K% = 0,46 e 3,55; 

Ca% = 0,62 e 1,78; Mg% = 0,37 e 0,80; S% = 0,19 e 0,23. 

- Os níveis de deficiência e adequação obtidos

foram respectivamente:

nos caules 

N% = 0,67 e 0,98; P% = 0,13 e 0,31; K% = 0,73 e 2,67; 

Ca%= 0,11 e 0,64; Mg% = 0,08 e 0,20; S% = 0,15 e 0,20. 
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