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1. 

1. RESUMO

O presente trabalho·· teve como objetivo estudar. em 

termos comparativos, alguns aspectos da nutrição mineral do feijão 

"macassar" (Vigna sinensis (L.) Endll. variedades"pitiÚba" e "dormi 

nhoco", no que concerce: 

- ao estabelecimento de um quadro sintomatológico para a plan

ta, quando se faz omissão dos macro e dos micronutrientes com

exceção do cloro;

- à obtenção de uma chave para identificação dos sintomas vis!

veis de deficiências nutricionais;

- à verificação do efeito da omissão ou presença de cada nutr!_

ente sobre a produção de matéria seca, produção de grãos e

sobre seu teor nas diversas partes da planta;
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- à estimativa da quantidade de macro e micronutrientes extraí

dos por uma planta que tenha recebido todos os nutrientes e

tenha completado o seu ciclo vegetativo.

Para o estudo dos sintomas de deficiências nutricio-

nais, plantas de feijão com aproximadamente 8 cm de altura foram 

1 
transplantadas para vaso de plástico com capacidade de 2 2 litros,

1
ficando uma planta por vaso. Cada vaso continha 2 2 litros, volume

final da solução nutritiva n9 1 de HOAGLAND e ARNON (1950), modifi

cada quantJ ao fornecimento de ferro, que se deu como Fe-EDTA (JA

COBSON, 1951) e ambas diluídas a 1/5 da concentração final durante 

os 10 primeiros dias, a partir dos quais as soluções foram forneci

das sem diluições. 

O delineamento experimental foi inteiramente casuali 

zado, com 2 variedades, 13 tratamentos (completo, omissão de nitro

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

ferro, manganês, molibdénio e zinco), totalizando 104 parcelas. 

Os sintomas característicos da omissão de determina-

do nutriente foram descritos morfologicamente a partir do momento do 

seu aparecimento e, continuadamente, até o estabelecimento definiti 

vo do quadro sintomatológico. 

A colheita por tratamento foi realizada apos a plan

ta apresentar bem definidos os sintomas característicos da deficiên 

eia ou completado o ciclo vegetativo.no caso para os tratamentos que 

atingiram o estádio de produção de vagens. Cada planta por tratamen 
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to foi separada nas partes: raiz, caule, folhas inferiores, folhas 

superiores, ou vagens, separando-se nessas, grãos e casca. Para o 

tratamento completo foi feita a medição do diâmetro do caule, ao ní 

vel do coleto do comprimento do caule e a contagem do número de fo

lhas. Após obtenção do peso da matéria seca, as amostras foram moí 

das, sendo em seguida submetidas às an�lises químicas para determi

nação de macro e micronutrientes. 

Constatou-se redução acentuada na matéria seca das 

plantas. principalmente nos tratamentos com omissão de nitrogênio, 

cálcio, potássio, fósforo, ferro, boro e magnésio, sendo que, para 

os demais tratamentos, essa redução foi menos acentuada. 

O confronto das variedades mostra haver semelhanças 

quanto às exigências nutricionais, tendo os nutrientes sido absorvi 

dos por ambas variedades, na seguinte ordem decrescente: 

Macronutrientes: K > N > Ca > Mg > S > P 

Micronutrientes: Fe > 8 > Mn > Zn >Cu > Mo 

As plantas de feijão. de ambas as variedades, mostra 

ram-se pouco sensíveis aos tratamentos com omissão de cobre, molib

dânio e enxofre, quanto ao aparecimento dos sintomas característi

cos das deficiências desses nutrientes, o que nao ocorreu com os de 

mais. 
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2 • 1 NTRODUÇÃO 

Segundo BURKART (1943). os "feijões" pertencentes a 

espécie Vigna sinensis sao originários da Africa, o que justifica o 

seu cultivo na maioria dos países tropicais. quer pela utilização de 

suas sementes na alimentação humana, quer pelo seu uso como forra

geira na alimentação animal. 

No Brasil, essa espécie é conhecida no vocabulário 

popular com os nomes de: feijão de corda, feijão macassar e feijão 

baiano, sendo cultivada nas regiões Norte e Nordeste, constituindo

-se na principal fonte protéica para as populações rurais e urbanas 

de rendas inferiores. 

Nos demais países onde essa espécie é cultivada, seu 

nome comum e "cowpea", sendo citado na literatura com essa denomina 

çao. 

No Nordeste, particularizando o Estado da Paraíba . 
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segundo BRASI L (1973), é estimada uma area de 185.273 ha cultivada 

com "feijões" dos gêneros Vigna, e Phaseoius com uma produção total 

de 93.629 t e  uma produtividade média em torno de 505 kg/ha. 

Do Censo Agropecuário da Paraíba (BRASIL, 1970) con

segue-se extrair os. Índices, 81, 31% e 82, 97% que indicam respectiv� 

mente a participação em area e na produção total de feijão, no Est� 

do, da espécie Vigna, sinensis (L.) Ednl. De acordo com os índices es 

tabelecidos, é estimado para o Estado da Paraíba uma area de 150.645 

ha, cultivada com o gênero Vigna, obtendo-se uma produção de 77.684 

t e  uma produtividade média de 516 kg/ha. Entretanto, resultados ex 

perimentais têm indicado rendimentos superiores. Assim, PAI V A e t

aZii (1973). trabalhando com a variedade "pitiÚba" no Estado do Cea 

rã, procuraram estabelecer, através de experimentação no campo.quais 

as doses de N, P2□5 e K2o que corresponderiam a uma maior produção,

sendo encontrado, respectivamente para os tratamentos I e II (que 

receberam os níveis de: 15 kg/ha de N. 60 kg/ha de P2o5 e 40 kg/ha

d� K20; e 30 kg/ha de N; 120 kg/ha de P 2□5 e 80 kg/ha de K2D, as p·:ro

duções de 1.156 kg/ha e 1.638 kg/ha. 

A produtividade média da cultura é baixa, devido ao 

uso de técnicas inadequadas de cultivo, entre estas destacando-se a 

consorciação com outras culturas, como milho, algodão e mandioca que, 

segundo os dados fornecidos por BRASIL (1970), alcançou o índice de 

95,94%. Outros aspectos que concorrem para uma baixa produtividadeé 

o desuso quase geral de adubação e defensivos agrícolas.
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Diante das considerações feitas a respeito da cultu

ra de Vigna sinensis (L.) Endl •• o presente trabalho teve como obj� 

tiva: 

- Estabelecer um quadro sintomatológico da cultura em solução

nutritiva. quando se faz omissão dos macro e micronutrientes

com exceçao do cloro, construindo-se uma chave de sintomas

visíveis de deficiência para cada nutriente.

- Verificar o efeito da omissão ou presença de cada nutriente

sobre a produção de matéria seca, produção de grãos e sobre

seu teor, nas diversas partes da planta.

- Estimar as quantidades de macro e micronutrientes, com exce

ção do cloro, extraídas por uma planta que recebeu todos os

nutrientes e tenha completado o seu ciclo vegetativo.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

São quase inexistentes na literatura científica na

cional e internacional, trabalhos relacionados diretamente com os 

aspectos nutricionais de Vigna sinensis (L.) Endl. Provavelmente es 

sa constatação seja justificada devido a esse "feijão" não ser para 

exportação, constituindo-se num produto alimentar de subsistência p� 

ra as populações tropicais subdesenvolvidas, apesar do seu potencial 

protéico ser comparável. segundo DANTAS (1976), ao de PhaseoZus vu!::_ 

garis L. (Tabela 1). 

Por essa razao, na presente revisão será apresentado 

um levantamento bibliográfico dos trabalhos mais relacionados dire

tamente com a presente pesquisa. 
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Tabela 1 - Comparação dos teores protéicos entre variedades de Vig

na sinensis (L.) Endl. e PhaseoZus vu.Zgaris L. 

V.sinensis Teor Protéico P.vulgaris Teor Protéico 
Variedades % Variedades % 

Seridó 22,26 Carioca 22,70 

PitiÚba 23,44 G.Precoce 26,70 

40 dias 24,98 Rosinha G2 24,00 

CE 13:-53 24,43 Pirata 24,00 

Enrica Pobre 24,36 Iguassu 23,80 

Branquinho 23,22 Rico 23 24,00 

Galanjão 24,44 Venezuela 350 25,10 

Roxo chumbo 26,18 Bico de Ouro 22,90 

Média (totais) 24,16 Média (totais) 24,15 

KURDIKERI et aZii (1973) estudaram as respostas de 

"cowpea" Vigna catjang, aos níveis de fertilizantes: N
0

, N1, N2; P
0

, 

P1, P2; K0 e K1
, respectivamente para N

1 
= 11 kg/ha de N; P

1 
= 22kg/ 

ha de P2□
5 

e K1 = 11 kg/ha de K2o, em solo de textura barro argilo

so, de média fertilidade, tendo concluido que os níveis de fertili

zantes correspondentes a 11 kg/ha de N e 44 kg/ha de P2o5 eram os

mais econômicos, conduzindo a um florescimento precoce da cultura, 

maior rentabilidade em grãos e matéria seca, como também maior teor 

de proteina nos graos, quando esses níveis foram comparados com os 

demais. 

FARODA (1973) estudou, em solo de textura silico ar-
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giloso durante duas estações consecutivas de chuvas, os seguintes nf 

veis de nutrientes em kg/ha: N � 0-15. P
2

o5 : 0-20-40-60. K2D : 0-15 ,

para a leguminosa "cowpea" Vigna sinensis. visando produção de for

ragem como matéria seca. O autor concluiu que a aplicação de fósfo

ro, na razão de 20 kg/ha de P2□5, produziu .efeito significativo so

bre a produção de matéria seca de um ano para outro, não tendo havi 

do efeito significativo para os níveis de N {nitrogênio) e K (potá! 

sio) usados. 

MAHAJAN e KHANNA (1968) estudaram os níveis O; 45; 90 

e 135 kg/ha de P2□
5 

para duas leguminosas tropicais. "dhaincha" Ses

bania sp e "cowpea" Vigna catiang, em solo de textura barro arenoso e 

concluiram haver uma correlação significativa (r = 0,88) entre os 

níveis de P2□5 (pentoxido de fósforo) aplicados e os teores de P

{fósforo) encontrados na matéria seca analisada. Não encontraram ne 

nhuma correlação entre produção de matéria seca e níveis de P2□5,

tendo aquela se mostrado estável para os quatro níveis de fósforo u

sados. 

IS\A/ARAN e ADAJAR (1975) estudaram, em condições de 

campo, o efeito do Rhizobium spp inoculado às sementes de Vigna si= 

nensis var. sesquipedalis frunv, e a aplicação via foliar de fósfo

ro, visando produção de vagens. Os tratamentos usados pelos autores 

constaram de: I - Controle (sem fonte de nutrientes); II - Sementes 

inoculadas; III Sementes inoculadas combinadas com aplicação via 

foliar de fosfato de dicálcio a 1%; IV - Sementes inoculadas combi

nadas com aplicação via foliar de glicero-fosfato de cálcio a 1%; 
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V - Sementes inoculadas combinadas com aplicação no solo de 25 kg/ 

ha de N como sulfato de amónio; e um VI tratamento que constou de 

sementes inoculadas combinadas com aplicação foliar de fosfato dia

mônio a 1% de fórmula (21-53-0). Os autores concluiram: a) haver di 

ferença significativa entre a produção de vagens dos demais trata

mentos para o controle; b) o Rhizobium spp sozinho aumentou a prod!:!_ 

ção em 12%, quando comparada ao controle; c) o tratamento com inocu 

lação combinado com a aplicação foliar de fosfato de amônia a 1% au 

mentou o rendimento da colheita em 35%. quando comparado com o tra

tamento cujas sementes foram inoculadas e o N (nitrogênio) e o P 

(fósforo) foram aplicados ao solo; d) o tratamento sementes inocula 

das combinado com a aplicação via foliar do glicerofosfato de cál

cio a 1%. apresentou o maior número de nódulos por raiz/planta,qua!2_ 

do comparado aos demais. A ordem crescente de produção dara os tra

tamentos foi: I, V, II. IV. III. VI. 

SINGH e JAIN (1966) estudaram nas condições ee campo 

em solo de textura sílica argilosa os efeitos isolados e combinados 

dos níveis de P2□
5 

(pentoxido de fósforo): O; 33,62; 67,24 e 100,86

kg/ha, como superfosfato. e os níveis de Mo: O; 1,12 e 2,24 kg/ha e� 

mo molibdato de amônia, sobre os parâmetros : comprimento do caule, 

número de ramos, número de folhas, matéria seca em grama (g), maté

ria seca dos nódulos e relação caule/raiz, por planta do cultivar 

Russian Giant, "cowpea" (Vigna sinensis), quando as sementes dessa 

espécie foram inoculadas com o Rhizobium spp. Os autores concluiram: 

a) individualmente os níveis de P2□
5 

(pentoxido de fósforo) tiveram
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efeitos significativos sobre o numero de ramos e rendimento de maté 

ria seca por planta, além de efeito significativo na matéria seca 

de nódulos/raiz.planta, quando o nível de p2o
5 

variou de 33,62 para

67,24 kg/ha; b) os níveis de Mo Cmolibdênio) isoladamente exerceram 

efeito significativo sobre o número de ramos. o que não aconteceu 

para os demais parâmetros. inclusive para o rendimento da matéria 

seca dos nódulos/raiz.planta, e) a interação 33,62 kg/ha de P
2

o5 x

1,12 kg/ha de Mo mostrou-se ser a melhor. 

GARG et alii (1971) estudaram. em solo de textura bar 

ro arenosa e nas condições de campo, o efeito dos níveis de P (fós

foro} como P2□
5

: O; 37; 74; 111 kg/ha. e Mo (molibdênio) como molib

dato de sódio: O; 1,23 e 2,46 kg/ha e suas combinações sobre a pro

dução de massa verde de "cowpea" (Vigna sinensis) e posterior efeito 

residual desses nutrientes sobre a cultura do trigo, concluindo: a) 

haver efeito significativo do nível 37 kg/ha de P
2

o5 sobre a produ

ção de massa verde de "cowpea",o que não ocorreu para nenhum dos ní 

veis de Mo (molibdênio); b) o P (fósforo) aplicado a "cowpea" teve 

efeito favorável sobre o rendimento da cultura do trigo em rotação 

cowpea-trigo, o que nao ocorreu para o Mo (molibdênio). 

GILL et aUi (1971). trabalhando com "cowpea" varie

dade Russian Giant. em solo de textura barro arenosa, aplicaram os 

níveis O, 25, 50 kg/ha de K2D (óxido de potássio) e concluiram que:

a) o K (potássio) teve efeito significativo sobre a produção de ma

téria seca, chegando a dose de 25 kg/ha a aumentar a produção de540 

kg/ha, quando foi comparada com o nível O (zero)J b) o teor de pro-
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teina na matéria seca cresceu com os níveis de K2ü aplicados segui_!!

do a sequência 15,9%, 17,7% e 18, 3%. 

LAWTON e COOK (1954}, comparando os sintomas de def.!_ 

ciência de K (potássio) entre "cowpea" e soja (Glicine max).conclu.!_ 

rarn que os sintomas de deficiências de potássio em "cowpea" são se

melhantes aos da soja. Esses ocorrem quase sempre. de preferência, 

no estádio do aparecimento da 4� folha. Corno é o caso. ocorre pri

meiro urna cloroso dos bordos e do ápice das folhas mais velhas. A 

clorose avança gradualmente para o centro e base dos folíolos. Esta 

condição é seguida de uma necrose e coloração marrom ao redor das 

margens das folhas. Ocorre sempre um contraste marcante entre as poE_ 

çoes verdes e amarelas em folhas deficientes em potássio. Em condi

çoes de extrema deficiência de K (potássio) muitas folhas começam a 

cair nos estádios subsequentes, dando a impressão de que as plantas 

estão amadurecendo muito cedo. 

HELMS e MYERS (1972) estudaram, em condições de lab� 

ratório, os níveis O, 20. 40 e 100 ppm de Ca (cálcio) como Ca(N□
3
)2•

para duas espécies de leguminosas: Phaseolus aureus L. e Vignasine!!:_ 

sis (L.) Endl., durante o estádio de plântulas. constatando haver 

sintomas característicos de deficiências desse nutriente para a es

pécie Vigna sinensis, os quais se evidenciam por um colapso e, em 

certos casos. translucidez do hipocótilo correspondente à ausência 

de Ca (cálcio), no intervalo de 3 a 5 dias. O acúmulo de matéria se 

ca foi crescente com os níveis de cálcio, e significativo quando co� 

parado à testemunha (ausência de cálcio) para o nível de 20 ppm aos 
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5 dias e para os níveis 40 e 100 ppm aos 4 e 5 dias, respectivamen

te. 

BANSAL e SINGH (1975) procuraram estudar a relação e!!_ 

tre clorose de folhas de "cowpea" (Vigna. sinensis (L.) Endl.). pre� 

supostamente atribuída à deficiência de Fe (ferro) com o maior ou 

menor suprimento de S (enxofre) à planta. Com esse objetivo, insta

laram um ensaio em campo que constou das combinações de três fontes 

de enxofre (enxofre elementar, sulfato ferroso e gesso na razao de 

250 kg/ha) e uma testemunha (ausência de enxofre no. solo), com apl.!_ 

cações foliares a 1% de H2so4
, Feso4, quelado de ferro, Znso4,Mnso4

e tratamento sem adubação foliar. Os autores concluiram que: a) a 

clorose em "cowpea" não est� relacionada com deficiência de Fe (fer 

ro) ou outros micronutrientes e que esta ocorre quando o enxofre e 

fornecido em níveis não satisfatórios à planta; b) a aplicação de 

250 kg de enxofre elementar no solo e aplicação via foliar de H2so4

e Feso4 a 1% aumentaram o rendimento de "cowpea" da ordem de 38,0%,

32,6% e 33,4%, quando comparado com a testemunha; e) o aumento no 

rendimento em grãos de "cowpea" foi associado com o aumento do teor 

de S (enxofre), N (nitrogênio) e total de clorofilas a e b nas fo

lhas. 
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4. MATERIAL E MtTODOS

4.1 - Local do Estudo 

O presente trabalho foi executado nas instalações do 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura {CENA), anexo a Escola Su

perior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, 

Piracicaba, são Paulo, em 1975/76. 

4.2 - Variedades Utilizadas 

Foram utilizadas duas variedades de "feijão" (Vigna 

sinensis (L.) Endl.), "pitiúba" e "dorminhoco", procedentes respec

tivamente das microrregiões homogêneas,Curimataú e Depressão do Al

to Piranhas. do Estado da Paraíba. 
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4.3 - Detalhes de Instalação do Ensaio e Procedimentos Durante o 

Ciclo Vegetativo da Cultura 

Na instalação do ensaio, as sementes das duas varie

dades de Vigna sinensis foram previamente lavadas com detergente.e!!_ 

xaguadas com água destilada e deionizada, em seguida colocadas para 

germinar em bandejas plásticas, tendo como substrato vermiculita, 

previamente lavada com ácido clorídrico diluído (1 + 4) e em segui

da lavada com agua destilada e deionizada. 

Após a germinação, que se verificou num período de 

3 - 6 dias, as plantinhas com mais ou menos 8 cm de comprimento fo

ram transplantadas para vasos de plástico com 2 ½ litros de capaci

dade, os quais foram pintados externamente com purpurina prateada. 
1 Em cada vaso estavam contidos 2 2 litros, volume final da solução 

nutritiva n9 1 de HOAGLANO e ARNON (1950), modificada quanto ao for 

necimento de ferro, que se deu sob a forma de Fe-EDTA ( J ACDBSDN, 

1951). Cada vaso recebeu o tratamento que se desejou estudar, sendo 

que, durante os 10 primeiros dias, assolução nutritiva teve sua con 

centração reduzida a 1/5 da concentração normal. 

O delineamento experimental foi inteiramente casuali 

zado, com 2 variedades, 13 tratamentos por variedade, 4 repetições 

por tratamento, perfazendo um total de 104 parcelas. Cada parcela 

foi representada por um vaso contendo uma plnnta. 

Os tratamentos com respectivos volumes das soluções 

nutritivas estoques, por litro da solução substrato, estão relacio

nados na Tabela 2. 
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A solução nutritiva inicial, que foi diluída a 1/5 

visando serem evitados prováveis transtornos fisiológicos com as  

plantinhas, foi substituída pela solução normal após os  10 primei

ros dias do transplante. passando a ser trocada de 10 em 10 dias a

té o estádio ideal para colheita do tratamento, o que, para os tra

tamentos com omissão de macro ou de micronutrientes. ocorreu quando 

houve visualização marcante dos sintomas de deficiência, ou ainda no 

caso do tratamento completo. pelo estádio de reprodução com matura

ção das vagens. Diariamente, quando necessário, o volume de solução 

do vaso parcela foi completado com água destilada ou deionisada,des 

de que se tratasse de tratamento com omissão de macro ou micronu

trientes. respectivamente. Cada vaso foi provido de arejamento con 

tínuo com pressão mais ou menos regulada. 

Como medida preventiva contra ataque de oídio e/ou 

acaro, foram realizadas pulverizações sistemáticas com BINAPACRYL 

(4,6 - dinitro - 2 sec - butilfenil - 3,3 - dimetiacrilato).para t� 

dos os tratamentos, menos para o tratamento com omissão de N (nitro 

gênio), cujo controle foi realizado com CITR0THI0L pó molhável, a 

80% de S (enxofre), tendo sido observadas as dosagens recomendadas 

e relacionadas no rótulo. 

4.4 - Colheita e Preparo do Material Vegetal para Análises 

Cerca de 20 dias após instalação definitiva do expe

rimento, começaram a aparecer os primeiros sintomas, devido à omis

são de nutrientes, tendo sido anotados e descritos com auxílio do 
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1/ 
Atlas de cores de VILLALOBOS - DOMINGUES e VILLALOBOS (1947)- , com 

respeito a caracterização das cores. 

Com os sintomas de deficiência bem definidos, ou o 

atingimento completo do ciclo vegetativo, no caso do tratamento com 

pleto. as plantas foram colhidas por tratamento, tendo sido conven

cionado com antecedência considerar folhas inferiores àquelas cor

respondentes aos dois terços inferiores dos ramos e folhas superio

res às do terço superior dos ramos. Isto devido à intensidade de ra 

mificação apresentada por certas plantas com determinado tratamento. 

Cada planta foi separada em raiz, caule, folhas inferiores, folhas 

superiores e, quando possível, em frutos. Para o tratamento comple

to, foi feita a medição do diâmetro do caule ao nível do coleto, do 

comprimento do caule, e a contagem do número de folhas. Tanto as raí 

zes como as demais partes da planta foram lavadas, obedecendo a se

quência: água destilada, HCl a 1%, água destilada e água deionizada, 

sendo em seguida enxugadas com folhas de papel toalha e acondicion� 

das em sacos de papel devidamente etiquetados e postos a secar em 

estufas de circulação de ar forçada.a uma temperatura de 60-70
°

C a

té secagem completa. Após a secagem, foi realizada a pesagem do ma

terial. obtendo-se dados de matéria seca dos diversos órgãos, sendo 

os grãos separados da palha. 

1/ O sistema de classfficação e notação baseia-se no seguinte: 
a) A letra ou letras indicam a cor e o seu matiz,
b} O número ou números dão o valor da luminosidade;
c) O grau expressa a tonalidade do matiz.
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Com a obtenção dos pesos de matéria seca das diver

sas partes da planta, procedeu-se a moagem em moinho semi-micro "Wi 

ley", peneira de malha n9 20, sendo em seguida as amostras acondi

cionadas em recipientes de plástico é guardadas para posteriores a

nálises. 

4.5 - Análises Químicas 

Após moagem do material vegetal, foram preparados os 

extratos para determinação dos macro e micronutrientes, através dos 

seguintes métodos analíticos. 

Nitrogênio: 

Fósforo: 

Potássio, Cálcio e 

Magnésio� 

Enxofre: 

Cobre, Ferro, Man

ganes e Zinco: 

Boro: 

Microkjeldhal. 

Standard method n9 329-74W/A Technicon, Ful 

lerton. 

Espectrofotometria de absorção atômica, 

Método turbidimétrico em fluxo contínuo de

senvolvido por KRUG et aZii (1977), sendo o 

enxofre determinado como ânion sulfato. 

Espectrofotometria de absorção atômica. 

Método colorimétrico por curcumina, desen

volvido por DIBLE et aZii (1954). 



Molibdênio: 

20. 

Método colorimétrico desenvolvido por JOHN

SON e ARKLEY (1954). 

4.6 - Análises Estatísticas 

As análises estatísticas foram feitas seguindo os mo

delos matemáticos próprios para o delineamento utilizado, e propos

tos por PIMENTEL GOMES (1973), tendo sido usados os testes t, F e 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Na elaboração das tabelas, quando necessário, foram 

feites referências ao tratamento completo que deve ser considerado 

como o tratamento que recebeu nutrição mineral integral em macro e 

micronutrientes e que alcançou o estádio reprodutivo. 

Não foi feita a análise estatística com relação ao 

teor de macro e micronutrientes nos grãos. por haver diversas pare� 

las perdidas. Entretanto, foi apresentada uma tabela de produção de 

grãos pelas variedades "pitiúba = Pi" e "dorminhoco = Do", nos tra

tamentos que atingiram o estádio reprodutivo. 

As tabelas relacionadas com teores de boro de molib

dênio por partes da planta. nos diversos tratamentos, foi elaborada 

a partir de duas repetições, devido à falta de material vegetal pa

ra análise, tendo sido juntadas as amostras duas a duas, ao acaso, 

Por esse motivo, não foi possível determinar as concentrações de b� 

ro e molibdênio por parte das plantas nos tratamentos com omissão de 

nitrogênio e boro; nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

boro e ferro, respectivamente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 - Descrição Sumária das Variedades Estudadas '?!

Para melhor localização dos sintomas de deficiência, 

vale fazer uma descrição morfológica das variedades. 

As variedades estudadas. de maneira geral, apresent� 

ram os seguintes caracteres morfológicos válidos para o tratamento 

completo e para ambas as variedades. 

Trata-se de plantas herbáceas com ramificação média, 

haste ligeiramente áspera. sulcada longitudinalmente, com coloração 

verde clara. Folhas compostas de três folíolos, que possuem colora

ção verde claro (L-9-8
°

). rombiformes ou deltóides, às vezes acumi

nados de bordos inteiros. glabros, com ápice agudo e base semicorda 

2/ Descrição realizada pelo Prof. Assistente Luiz Antonio Rochelle, 
Depto. de Botânica, ESALQ. utilizando plantas cultivadas em solu 
ção,nutritiva. 
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ta, medindo cada um. em média, 11 centímetros de comprimento por 8 

centímetros de largura. As flores são sésseis aos pares com brác

teas inseridas sobre um ramo. florífero que se apresenta piloso meio 

aspero de base avermelhada, medindo 255 centímetros de comprimento. 

A flor possui brácteas caducas com coloração amarela passando a ro

xo quando próximo a cair. O cálice é pentabolado; o estandarte e 

grande, mais largo que as asas; a quilha é bem maior que as asas; o 

androceu com 9 estames unidos e um livre, todos de tamanho irregular; 

o gineceu possui ovário súpero, verde piloso, um tanto achatado,com

estilete brancacento, tendo na sua extremidade superior uma região 

de pelos brancos, o estigma e incurvo de posição lateral. Fruto de 

coloração amarelo pálido, pendente, e do tipo vargem. 

Para as condições em que se procedeu o ensaio, as va 

riedades estudadas apresentaram ciclo vegetativo de aproximadamente 

90 dias. 

5.2 - Sintomas de Deficiências Minerais no Feijão Massacar (Vig

na sinensis (L.) Endl.) Variedades 11Dorminhoco11 e 1
1Pitiúba11

O reino vegetal, tem nos macro e micronutrientes sua 

principal fonte de elementos reguladores das funções metabólicas i::. 

dispensáveis ao desenvolvimento normal da sua atividade vital.A pr� 

sença em nível não satisfatório de um desses nutrientes, para a pla::. 

ta, poderá ocasionar desarranjos no seu metabolismo, exteriorizando

se ou não através de um quadro sintomatológico da deficiência. Se

gundo EPSTEIN (1975), os sintomas de deficiência de certo elemento 
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podem diferir tanto em diferentes culturas. que o conhecimento da 

síndrome carencial numa espécie poderá fornecer pouca ajuda para i

dentificá-la em outra. Os sintomas a serem relatados estarão rela

cionados com as duas variedades de "feijão macassar" usadas no- en

saio. SÓ serão mencionadas variações na sintomatologia entre varie

dades. quando existirem. 

5.2.1 - Sintomas de deficiências de macronutrientes 

5.2.1. 1 - Omissão de nitrogênio 

As plantas cultivadas em solução nutritiva com omis

sao de nitrogênio apresentaram redução de volume do sistema radicu

lar, redução no crescimento, menor número de folhas e redução da á

rea foliar, quando comparadas com o tratamento completo. 

A partir do 209 dia do transplante. as folhas mais 

velhas apresentaram uma clorose homogênea amarelo esverdeado (L L Y 

- 13 - 7
°

). que passou a amarelo esbranquiçado (O Y - 16 - 7
°

) com

a intensificação dos sintomas. Nesse estádio, as folhas mais novas 

exibiram uma clorose homogênea amarelo esverdeado pálido (L L Y - 14 

- Bº L 

Após o estabelecimento definitivo do quadro sintoma

tológico, os folíolos das folhas mais velhas enrolavam-se e caiam. 

O caule apresentou uma variação de coloração idênti

ca as folhas mais velhas. Não houve frutificação. 
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No geral, estes sintomas concordam com os descritos 

por COBRA NETO (1967), DESAI (1937), EMBRAPA (1976) para Phaseolus 

vu.Zgaris L. 

5.2.1.2 - Omissão de fósforo 

As plantas cultivadas em solução nutritiva com omis

sao de fósforo começaram a mostrar os sintomas característicos da o 

missão desse nutriente a partir do 409 dia da instalação do ensaio. 

As plantas apresentaram redução no volume de raízes, 

redução no crescimento, o caule se apresentou pouco ramificado e fi 

no; a area foliar e o número de folhas mostraram-se reduzidos, qua� 

do comparados com o tratamento que recebeu nutrição completa. Os 

sintomas de deficiência iniciaram-se pelas folhas mais velhas que a

presentaram manchas cloróticas irregulares e uma coloração verde l! 

- ( 
o mao Y Y O - 16 - 8 ), enquanto as folhas mais novas apresentaram um

verde azulado brilhante. Com a acentuação dos sintomas, as folhas 

mais velhas progrediram para uma coloração amarelo castanho (Y Y O 

- 12 - 9° } dos bordos para o centro do limbo, apresentando os folí�

los aspecto de chamuscamente, destacando-se em seguida da folha, fi 

cando o pecíolo preso ao caule por mais algum tempo. 

Algumas plantas floresceram, mas as flores abortaram. 

Os sintomas descritos concordam em parte com os ob-

servados por COBRA NETO (1967), DESAI (1937), EMBRAPA (1976), para 

Phaseolus vu.Zgaris L. e por SCOTT e ALDRICH (1975), para Glycinemax 

(L.) Merril. 
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5.2.1.3 � Omissão de potássio 

As plantas cultivadas em solução nutritiva com omis

sao de potássio começaram a apresentar os sintomas característicos 

da deficiência desse nutriente a partir do 409 dia da instalação do 

ensaio. 

As plantas apresentaram redução no volume de raízes 

e redução no crescimento do caule; a área foliar e o número de fo

lhas mostraram-se reduzidos quando comparados com o tratamento que 

recebeu nutrição completa. Os sintomas de deficiência se iniciaram 

pelas folhas mais velhas. que apresentaram uma necrose castanho es-

o 
curo (DOS - 10 - 6 )  a partir do ápice para a parte central do fo-

líolo, terminando por atingi-lo irregularmente e entre as nervuras 

exibindo o restante do limbo foliar uma clorose também irregular. 

Nesse estádio, os folíolos caiam, permanecendo por vezes o pecíolo 

da folha. Algumas plantas floresceram, mas não frutificaram. 

Os sintomas descritos concordam em parte com os rela 

tados por COBRA NETO (1967), EMBRAPA (1976), para PhaseoZus vuZga

ris L .• e por LAWTON e COOK (1954), quando compararam os sintomas de 

deficiência de potássio entre "cowpea" e soja. 

5.2.1.4 - Omissão de cálcio 

As plantas cultivadas em solução nutritiva com omis

sao de cálcio começaram a apresentar os sintomas característicos da 

deficiência desse nutriente a partir do 409 dia da instalação do en 

saio. 
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As plantas apresentaram redução do volume de raízes, 

caule sem ramificação e com crescimento reduzido. área foliar e nú

mero de folhas reduzidos, quando comparadas com o tratamento que r� 

cebeu nutrição completa. As folhas mais jovens de início mostraram

-se com textura coriácea ao tato e encurvadas, passando em seguida a 

o 
apresentarem uma clorose internerval {Y Y O - 16 - 10 ). As nervu-

ras no início dos sintomas apresentaram tonalidade amarelo, passan

do, em seguida, a confundir-se com a clorose geral do limbo. Houve 

morte do broto terminal e os folíolos, com a acentuação dos sinto

mas, ao primeiro toque caiam. As plantas não atingiram o estádio de 

floração. 

Os sintomas descritos concordam parcialmente com os 

descritos por COBRA NETO (1967), EMBRAPA (1976),para Phaseolus vuZ

garis L., e por SCOTT e ALORICH (1975), para Glycine max (L.) Mer

ril. 

5.2.1.5 - Omissão de magnêsio 

As plantas cultivadas em solução nutritiva com omis

sao de magnésio, começaram a apresentar os sintomas característicos 

da deficiência desse nutriente a partir do 409 dia da instalação do 

ensaio. 

As plantas apresentaram redução no volume de raízes 

e no crescimento do caule; a área foliar das folhas mais novas como 

também o número total de folhas foram reduzidos quando comparados 

com o tratamento que recebeu nutrição completa. 
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Os sintomas característicos da deficiência manifesta 

o ram-se por uma clorose internerval (Y Y O - 16 - 8) das folhas mais 

velhas, que se mostraram recurvadas para baixo. Quando os sintomas 

se intensificaram, os folíolos da folha caiam. porém quase sempre o 

pecíolo resistiu por mais tempo. As folhas mais novas apresentaram 

uma coloração verde claro e de um brilho oleoso. As plantas foresc� 

ram, mas nao houve formação de frutos (queda dos botões florais). 

Os sintomas descritos concordam em parte com os ob

servados por COBRA NETO (1967), EMBRAPA (1976), para PhaseoZus vuZ

garis L.. por NELSON e BEAR (1951). para soja e "cowpea", e por CA� 

TER e HARTWIG (1963), SCOTT e ALDRICH (1975) para GZyaine max (L.)

Merril. 

5.2.1.6 - Omissão de enxofre 

Os sintomas de deficiência de enxofre manifestaram

-se na época em que as plantas já haviam atingido a fase inicial da 

frutificação. 

Plantas com desenvolvimento normal, area foliar e o 

numero de folhas sem diferenças acentuadas. quando comparadas com o 

tratamento que recebeu nutrição completa, 

Os sintomas característicos iniciaram-se nas folhas 

mais novas por manchas verda claro irregulares (L L Y - 12 - s
0 )dos 

folíolos; as folhas bem próximas à porção apical do caule apresent� 

ram uma coloração amarelo (Y - 16 - 7°), com a acentuação dos sinto

mas. Ao primeiro contacto ou mesmo expontaneamente, os folíolos das 
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folhas afetadas caiam todos num certo estádio. As plantas desse tra 

tamente apresentaram sistema radicular desenvolvido e produção de 

vagens. 

Os sintomas descritos concordam em parte com os apr� 

sentados por COBRA NETO (1967) para Phaseoius vuigaris L., e por EA 

TON (1935). citado por THOMAZ (1975), para GZycine max (L.) Merril. 

5.2.2 - Sintomas de deficiências de micronutrientes 

5.2.2.1 - Omissão de boro 

Os sintomas de deficiência de boro manifestaram-se 35

e 40 dias respectivamente após a instalação do ensaio, para a varie 

dade "dorminhoco" e "pitiúba". 

Ambas as variedades apresentaram redução no volumada 

raízes, no crescimento do caule e as folhas superiores mostraram-se 

coriáceas com pecíolos quebradiços e os bordos recurvados para bai-

xo. 

Os sintomas de deficiência iniciaram-se pelas folhas 

próximas ao broto terminal, apresentando uma clorese internerval (O 

O Y - 17 - 9°). tendo as nervuras uma coloração verde pálido (L L Y

º ) 
� 

- 15 - 8 . Com o estabelecimento do quadro sintomatologico, houve

morte do broto terminal e as folhas inferiores passaram também a e

xibir os sintomas visuais da deficiência. Houve queda prematura das 

folhas e a planta não frutificou. 
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Os sintomas descritos concordam, em parte, com os ob 

servados por EMBRAPA (1976) e por DENNIS (1937), OENNIS e O'BRIEN 

(1937), citados por MALAVOLTA (1967) para PhaseoZus vulgaris L. 

5,2.2.2 - Omissão de cobre 

As plantas apresentaram desenvolvimento aparentemen

te normal, porem com variações na produção de matéria seca pelas di 

versas partes da planta, quando comparadas com o tratamento que re

cebeu nutrição completa. 

Apenas as folhas medianas tiveram area foliar infe

rior as folhas de idêntica posição do tratamento que recebeu nutri

ção completa. Essas mesmas folhas apresentaram folíolos com um ver

o de claro (L - 9 - 7 ).

Foi observada uma produção em vagens inferior ao tra 

tamente completo. 

Os sintomas observados concordam com as afirmações d� 

das por ALLISON et alii (1927) para GZycine max L, Merril. 

5.2.2.3 - Omissão de ferro 

Os sintomas de deficiência de ferro se manifestaram 

aos 89 e 159 dias após a instalação do ensaio. respectivamente para 

as variedades "dorminhoco" e "pitiúba". 

As plantas apresentaram redução do crescimento, do 

numero de folhas, da área foliar e do volume de raízes, quando com

parada com plantas que receberam nutrição completa. 
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Os sintomas iniciaram-se pelas folhas mais novas que 

se apresentaram coriáceas e quebradiças, com uma clorose internar-

( 
o -

val L L Y - 18 - 10 ). ficando as nervuras com uma coloraçao verde 

o claro (L - 14 - 9 ). 

Com o estabelecimento generalizado dos sintomas, as 

folhas tendem a cair, não tendo a planta condições de frutificação. 

Os sintomas observados concordam, em parte. com os 

apresentados por EMBRAPA (1976) e McMURTREY (1948), citados por MA

LAVOLTA (1967), para Phaseolus vulgaris L •• e por CARTER e HARTWIG 

(1963), para Glycine max (L.) Merril. 

5,2.2.4 - Omissão de manganês 

Os sintomas de deficiência de manganes manifestaram

-se apos 40 dias da instalação do ensaio, em ambas as variedades es 

tudadas. 

As plantas apresentaram-desenvolvimento normal, po

rem sistema radicular e área foliar reduzidos. quando comparados corn 

o tratamento que recebeu nutrição completa.

Os sintomas se iniciaram pelas folhas mais novas que 

o apresentaram uma clorose internerval (Y Y L - 15 - 8 ), tendo as ner 

- ,
º ) vuras uma coloraçao verde palido (L L Y - 12 - 8 • Nas folhas afe-

tadas, os folíolos apresentaram-se com superfície enrugada, com os 

bordos recurvados para baixo. Com a generalização dos sintomas, as 

folhas, principalmente as superiores, caiam, Todas as plantas alca.!!_ 

çaram a floração, porém poucas foram as flores fecundadas, tendo ti 



do pouca expressao a produção de vagens. A porçao apical do 

tornou-se demasiadamente fina. havendo secamente da mesma. 
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caule 

Os sintomas condordam, em parte, com os relatados por 

WALLACE (1943), citado por MALAVOLTA (1967), para Phaseolus vulgaris 

L., e por NELSON e BEAR (1951) para Glycine max (L.) Merril. 

5.2.2.5 - Omissão de molibdênio 

Os sintomas de deficiência de molibdénio manifestaram

-se para ambas as variedades no 709 dias após a instalação do ensaio. 

Não houve variações morfológicas entre as partes da 

planta com omissão de molibdénio, para �quelas da planta do trata

mento que recebeu nutrição completa, a não ser na produção de maté

ria seca. 

Os sintomas característicos de deficiência iniciaram

-se pelas folhas mais velhas, que apresentaram.de início, uma cloro 

o 
se internerval irregular (O O Y - 17 - 10 ), passando a uma clorose 

uniforme (O Y - 17 - 10
°
) do folíolo, com a acentuação dos sintomas.

Os folíolos enrolaram-se e, por fim, destacaram-se do pecíolo fo

liar. As plantas frutificaram, porém a produção de vagens foi baixa, 

quando comparada com o tratamento completo. 

Os sintomas concordam, em parte, com os descritos por 

SCOTT e ALDRICH (1975), para Glyaine max (L.) Merril. 
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5.2.2.6 - Omissão de zinco 

Os sintomas da deficiência de zinco iniciaram-se a 

partir do 259 dia para a variedade "dorminhoco" e a partir do 309 

dia para a variedade "pitiúba". 

As plantas apresentaram redução do crescimento da á

rea foliar. do número de folhas e do sistema radicular quando comp� 

radas com plantas do tratamento completo. 

As folhas mais velhas de início apresentaram uma co

loração verde pálido CL - 12 - 6°) internerval. sendo que as nervu-

o ras apresentaram em destaque uma coloração verde cinza (L - 8 - 2 ). 

Com a intensificação dos sintomas, as folhas inicialmente verde pá

lido, passaram a exibir uma clorose internerval (Y Y L - 15 - a
0)a-

presentando a área foliar pontuações castanhas. As folhas tomaram 

aspecto coriáceo, recurvadas para cima ("cupped") tornando-se que

bradiças com facilidade; os sintomas progridem das folhas mais ve

lhas para as mais novas. As plantas não apresentaram condições de 

frutificação. 

Os sintomas descritos concordam, em parte,com os deE_ 

critos por CARTER e HARTWIG (1963), para Glycine max (L.) Merril, 

EMBRAPA (1976), para Phaseolus vulgaris L., NELSON e BEAR (1951) p� 

ra "cowpea". 
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5.2.3 - Chave de sintomas visíveis de deficiências nutri

cionais em feijão macassar (Vigna sinensis (L.} 

Endl.) nas condições do ensaio. 

S I N T O M A S 

1. Folhas mais velhas sao afetadas. O crescimento

da planta é afetado.

1.1 - Clorose foliar homogênea 

1.1.1 - Folhas mais velhas com clorose ho 

mogênea amarelo esverdeado (L L Y 
o - 13 - 7) passando a amarelo es-

o branquiçado (OY - 16 - 7 ) com a

intensificação dos sintomas. Nes

se estádio as folhas novas exi

bem urna clorose esverdeado (LLY-

14 - s
0

). Redução do crescimento

do caule que com a acentuação dos

sintomas toma coloração idêntica

as folhas mais velhas. O número de

folhas e a área foliar mostram-se

reduzidas, folhas caem prematura

mente.

1.2 - Clorose foliar irregular 

1.2.1 - Folhas mais velhas apresentam ma.!:!_ 

chas cloróticas irregulares colo

ração verde limão (YYO - 16 - 8° ), 

enquanto as folhas mais novas a

presentam verde azulado brilhoso. 

ELEMENTO 
DEFICIENTE 

Nitrogênio 
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Com a acentuação dos sintomas as 

folhas mais velhas progridem pa

ra uma coloração amarelo casta

nho (YYO - 12 - 9° ) dos bordos 

para o centro do limbo, apresen

tando os folíolos aspecto de eh� 

muscamento. Caule pouco ramific� 

do, fino e de pouco desenvolvi

mento. Plantas com número de fo

lhas e área foliar reduzidos. Fo 

34. 

ELEMENTO 
DEFICIENTE 

lhas caem prematuramente. Fósforo 

1.2.2 - Folhas mais velhas de início a

presentam necrose castanho escu

ro (00S - 10 - 6° ). a partir do 

ápice para a parte central do fo 

líolo, terminando por atingi-lo 

irregularmente e entre as nervu

ras, exibindo o restante do lim

bo foliar urna clorose também ir

regular. Caule com redução no 

crescimento. Redução no número de 

folhas e da área foliar. Há flo

rescimento seguido de queda das 

flores. Potássio 

1.2,3 - Folhas mais velhas com clorose in 

ternerval CVYO - 16 - 8° ), bordos 

do limbo recurvados para baixo.Fo 

lhas mais novas com coloração ver 
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de claro e de brilho oleoso. Com a 

intensificação dos sintomas. os fo 

líolos das folhas mais velhas caem. 

persistindo o pecíolo por mais te!!l_ 

po. Caule com redução do crescimen 

to, área das folhas mais novas mos 

tra-se reduzida como também no ge

ral o número de folhas. Plantas al 

cançam o florescimento. porém 

queda dos botões florais 

há 

1.2.4 - No início do aparecimento dos sin

tomas as folhas mais velhas aprese!: 

tam uma clorose internerval irreg� 

gar (OOY - 17 - 10) passando a uma 

clorose uniforme (OY - 17 - 10°)com 

a acentuação dos sintomas. Por fim 

os folíolos enrolam-se e se desta

cam do pecíolo. As plantas flores

cem e há produção regular de vagens. 

Não há varie�ôas marcantes na morfo 

logia de uma planta normal para a 

35. 

ELEMENTO 
DEFICIENTE 

Magnésio 

planta deficiente. Molibdénio 

1.2.5 - Os sintomas se iniciam pelas fo

lhas mais velhas que apresentam u

ma coloração verde pálido (L - 12-

60) internerval, ficando as nervu

ras com uma coloração verde cinza 

CL - 8 - 2°). Com a intensificação 

dos sintomas as folhas inicialmen-
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te verde pálido passam a exibir 

clorose internerval (YYL - 15 -

8° ). apresentando-se a área fo

liar com pontuações escuras. As 

folhas tomam aspecto coriáceo, 

quebradiças ao tato, ficando o 

limbo recurvado para cima ( ncuE_ 

ped"). Os sintomas progridem 

das folhas mais velhas para as 

mais novas. Plantas com redução 

do crescimento, do número de fo 

lhas e da área foliar; não apre 

sentam condições para frutifica 

çao. 

2. Folhas mais novas sao afetadas

2,1 - Clorose foliar heterogênea 

2.1.1 - Plantas com folhas superiores co 

riáceas e quebradiças com bordos 

recurvados para baixo. Redução do 

sistema radicular e do caule. Os 

sintomas de deficiência se ini

ciam pelos folíolos das folhas 

próximas ao broto terminal que 

apresentam uma clorose interner

val (OOY - 17 - 9° ) com nervura 

de coloração verde pálido (LLY-

36. 

ELEMENTO 
DEFICIENTE 

Zinco 
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15 - 8° ). Com o estabelecimento 

dos sintomas há morte do broto 

terminal. Plantas nao atingem o 

florescimento 

2.1.2 - Plantas com folhas superiores co 

riáceas ao tato e encurvadas. Re 

dução do sistema radicular e do 

crescimento do caule. Os sinto

mas característicos da deficiên

cia se manifestam pelas folhas 

mais novas que apresentam uma 

clorose internerval (YYO - 16 -

10° ) dos folíolos. As nervuras 

no início dos sintomas apresen

tam tonalidade amarela, passando 

em seguida a confundir-se com a 

clorose geral do limbo. Há morte 

do broto terminal e as plantas 

não alcançam o florescimento. 

2.1.3 - Plantas com folhas superiores.e� 

riáceas ao tato,reduçio do cr �

cimento.do número de folhas. da 

area foliar e do sistema radicu

lar. Os sintomas se iniciam pe

las folhas mais novas que apre

sentam clorose internerval (LLY-

18 - 10° ) dos folíolos, tomando 

37. 

ELEMENTO 
DEFICIENTE 

Boro 

Cálcio 
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as nervuras uma coloração verde 

claro (L - 14 - 9° ). Plantas sem 

condições de atingirem o flores

cimento. 

2.1.4 - Plantas com desenvolvimento nor

mal, sistema radicular e area 

foliar reduzidos. Folhas mais no 

vas com clorose internerval (YYL-

15 - 8° ), nervuras com coloração 

verde pálido (LLY - 12 - 8° ). F� 

lhas sintomadas apresentam area 

foliar enrugada com bordos recur 

vados para baixo. Com a acentua

ção dos sintomas os folíolos das 

folhas sintomadas caem. Porção 

apical do caule do tipo fino e 

comprido chegando a secar. Plan

tas alcançam o florescimento com 

pequena produção de vagens. 

2.1.5 - Plantas com desenvolvimento nor

mal.Os sintomas característicos 

se iniciam pelas folhas mais no

vas com manchas irregulares.ver

de claro (YY - 12 - s
0

) distri

buídas no limbo dos folíolos. As 

folhas bem próximas à porção ap! 

cal apresentam coloração amarelo 

38. 

ELEMENTO 

DEFICIENTE 

Ferro 

Manganês 
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(Y - 16 - 7° ). Os folíolos das fo 

lhas afetadas caem ao menor con

tacto com elas. Plantas com siste 

ma radicular desenvolvido. Há pr� 

dução de vagens. 

3. Folhas intermediárias sofrem alterações morfoló

gicas.

3.1 - Folhas medianas com area foliar reduzida e

coloração dos folíolos verde azul intenso 

(L - 5 - 6° ). Plantas de desenvolvimento 

normal com produção de vagens reduzida. 

S.3 - Desenvolvimento das Plantas

S.3.l - Tratamento completo

39. 

ELEMENTO 

DEFICIENTE 

Enxofre 

Cobre 

A Tabela 3 apresenta os dados médios e a análise de 

variância relacionados com o numero de folhas. diâmetro do caule ao 

nível do coleto, comprimento do caule. peso da matéria seca de va

gens e peso total da matéria seca. Através desta se tem uma visuali 

zação geral do desenvolvimento das plantas das variedades de feijão, 

massacar "piti�ba" e "dorminhoco". em estudo. 
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Nas condições do ensaio, a variedade "pitiúba" apre

sentou o diâmetro do caule ao nível do coleto maior que o da varie

dade "dorminhoco" estatisticamente significativo, o que não aconte

ceu para os demais parâmetros de crescimento que apresentaram entre 

variedades. diferenças estatisticamente não significativa. 

Tabela 3 - Dados de crescimento das variedades "pi tiúba" e "dormi

nhoco" para o tratamento completo (média de quatro repe

tições). 

VARIEDADES 
F c.v.CRESCIMENTO 

PitiÚba Dorminhoco 5% (%)

Número de folhas 37,00 32,00 3,08 11,77 

Diâmetro do caule 

(ao nível coleto) 

(mm) 10,75 14.00 14 • 49t 9,76 

Comprimento do 

caule (cm) 179,00 139,25 2,66 21,67 

Peso da matéria 

seca de vagens(g) 48,53 49,47 0.01 28,34 

Peso total da ma-

téria seca (g) 122.os 120,43 0.01 18,81 

* significativo ao nível de 5%.
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5.3.1.l - Produção de matéria seca 

A produção de matéria seca pelas partes da planta das 

variedades "pitiÚba" e "dorminhoco" no tratamento completo. está re 

lacionada na Tabela 4. 

Tabela 4 - Produção de matéria seca em g/planta e kg/ha por duas v� 

riedades de feijão massacar "pitiÚba = Pi" e "dorminhoco 

= Do" no tratamento completo (média de quatro repetições). 

PARTES VARIEDADES 

DA 
PitiÚba PLANTA Dorminhoco 

g/planta kg/ha g/planta kg/ha 

Raiz 11,06 442,40 10,35 414,00 

Caule 35,85 1434,00 32,23 1289,20 

Folhas 26,61 1064,40 28,38 1135, 20 

Vagens: Grãos 37 ,07 1482,80 38,05 1522,00 

Casca ll,46 458,40 11,42 456,80 

Total 122,05 4882,00 120.43 4817,00 

Analisando-se os dados da tabela, verifica-se nao ha 

ver variação acentuada entre variedades quanto à produção de maté

ria seca. Para o total da matéria seca produzida, cada parte da pla.!:!_ 

ta participou na seguinte ordem crescente: raiz < folhas < caule < 

< vagens. Esta mesma ordem foi encontrada por JACQUINOT (1967),tra

balhando com quatro variedades de Vigna unguwutata Walp. em condi-
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ções de campo. A produção de graos nas condições do presente ensaio, 

muito se aproximou daquela encontrada por PAIVA et atii (1973),qua!:!_ 

do, em condições de campo, com níveis de adubação. encontrou 1.683 

kg/ha de grãos para a variedade "pitiuba". 

5.3. 1.2 - Concentração dos macro e micronutrientes 

A Tabela 5 apresenta os dados resultantes da análi

se química das diversas amostras de mmbas as variedades de feijão 

expressos em teores médios dos macro e micronutrientes nas diversas 

partes da planta. em intervalos de confiança ao nível de 5%. 

Verifica-se que os teores para cada elemento e por 

partes da planta tendem. em 70%. a se igualarem nas duas variedades, 

ficando 30% representados por teores de nutrientes diferentes por 

parte da planta dentro das mesmas variedades. Essas variações de 

teores de um mesmo nutriente em uma mesma parte da planta e entre va 

riedades de uma mesma espécie pode ser atribuída segundo EPSTEIN 

(1975) "a um controle genético sobre os mecanismos de nutrição min� 

ral. especialmente os relacionados com a absorção e translocação de 

um dado nutriente" • 
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Tabela 5 - Concentração dos macronutrientes (%) e dos micronutrien

tes (ppm) na matéria seca e respectivo Intervalo de Con

fiança ao nível de 5% para o tratamento completo, varie

dades "pitiuba = Pi" e dorminhoco = Do". 

P A R T E S DA PLANTA 

TRATA- VARIE- fDLW\S . FRUTOS 

MENTOS OAOES Raiz Couls 

In-feriores 
.

SuperioTSs Casca Grãos 

Pi 2,48± o.is 0,69:t 0,04 1,69:1: 0.12 1,29± 0.12 0,74± o.os 4,84:1: 0,33 

Do .2,8a · 0.10 0,80:t 0,07 2,24± 0,20 1,88± 0,16 0,88± 0,06 4,42± 0,30 

Pi 0,15± 0.02 0,08± 0,01 0,15± o.os 0,12:t 0,02 0,04± 0,01 0,16± 0,03 

ºº 0,16:1: 0,03 0,09± 0,01 0,13:1: 0,01 0,12± 0,03 0,04± 0,01 0,18± 0,04 

Pi 4,34± 0,55 2,37± 0,50 3,09:1: 0,52 3,54:1: 0,27 2,26± 0,21 2,46± 0,26 

Do 2,54± 0,42 2,19±·. 0,12 3,30± 0,20 3,47± 0,51 2,18± o."22 2,19± 0,22 

Pi 1,24± 0,50 0,82± 0,15 5,86± 0,10 3,02± 0,80 0,88± 0,10 0,40± 0,02 

Do 2,17± 0,70 0,82:1: 0,10 4,91± 0,72 4,36± 0,57 0,82± 0,09 0,34± 0,06 

Pi 0,42:!: 0,03 0,30± 0,05 0,76±. 0,06· 0,72± 0,08 0,63± 0,04 0,27± 0,03 

Do 0,43:1: 0,07 0,41± 0,03 0,56:1: 0,21 0,51:!: 0,12 0,48± 0,08 0,27± 0,02 

Pi 0,65:1: 0,12 0,15± 0,02 0,14:t 0,02 0,14± 0,06 0,02± º·ºº 0,19± o.os

s 
Do 0,47± 0,04 0,10± 0,01 0,15:1: o.os 0,12± o.os 0,02± 0,01 0,21± 0,02 

Pi 27,00± 2,90 27,00± 2,90 207,00± 47,06 158,50± 13,89 94,00± 15,14 53,50± 3,78 

Do 67,50± 6,68 20,00± 3,90 198,50:1: 13,89 95,50± 3,31 68,00± 11.69 21,00± 2,60 

Pi 21,00± 3,90 2,00± 0,03 5,75:!: 0,79 6,00± 1,30 3,00± 0,03 6,25± 1,52 
Cu 

Oo 28,00± 4,31 2,So± 0,92 5,25± 0,79 5,25± 0,79 5,50± 0,92 5,00:t 1,30 

Pi 1171,25±263,oo 14�.so± 5,86 972,75± 63,42 975,25:1:135,86 74,75:!: 1,51 118,25± 7,39 
fs 

Do 1538,00±197,94 92,25± 0,78 662,25±142,ll 700,75± 62,27 73,75± 9,75 124,50± 27,44 

Pi 164,75± 42,01 ll,25± 1,52 152.00± 5,94 121,50± 24,31 17 ,DO± s.s.1 14,50± 2,05 

Do 92,75± 9,75 9,75± 1,52 144,25± 35,95 114,75± 20,17 15,50± 4,59 14,75± 3,28 

Pi 1,66± 0,17 1,66:!: 0,10 0,27± D,07 0,23± o.os 0,64:!: 0,10 4,53± 0,54 

Do 2,36± 0,22 l,53± 0,06 0,20± 0,03 0,26± 0,04 1,30± 0,07 5 ,3-tt 0,10 

Pi 52,75± 14,19 10,25± 2,00 38,25± 6,00 39.75± 5,41 10,00± 2,24 30,50± 9,83 
Zn 

ºº 61,25± 9,12 8,D0± 2,25 47 ,50± 1 2,08 38,25± 11,27 9,0D± 2,25 30,25± · 5,41 
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5.3.1.2. 1 - Nitrogênio 

A concentração desse nutriente por parte da planta;E_ 

bedeceu à seguinte ordem decrescente: grãos> raiz> (folhas infe

riores> folhas superiores)> casca> caule. A sequência esperada s� 

ria: grãos> folhas. etc •• pois segundo GAUCH (1972), EPSTEIN (1975) 

e JONES (1966) o nitrogênio se apresenta sempre em maiores concen

trações nas porções superiores, devido a sua fácil translocação. 

JACQUINOT (1967), estudando a marcha de absorção em 

condições de campo, por quatro variedades de feijão (Vigna unguiau

Zata Walp.). verificou que o nitrogênio é geralmente concentrado nas 

folhas durante o desenvolvimento vegetativo. acumulando-se em maior 

concentração nos graos no final do ciclo vegetativo. O autor encon

trou a seguinte sequência em termos de concentração de nitrogênio 

nas diversas partes da planta das variedades estudadas: grãos> fo

lhas> raiz> casca> caule. 

COBRA NETO (1967), estudando a absorção e deficiên

cia dos macronutrientes pelo feijoeiro (Phaseolus vuZgaris L.),cons 

tatou que a concentração do nitrogênio nas diversas partes da plan

ta no final do ciclo obedeceu a seguinte sequência: grãos e casca> 

>folhas> raiz> caule.

HAAG et alii (1967), estudando a absorção de nutria� 

tes pela cultura do feijão (PhaseoZus vuZgaris L.) constataram a 

seguinte ordem na concentração de nitrogênio nas diversas partes da 

planta no final do ciclo: grãos> raiz = folhas> casca> caule. 
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MASCARENHAS (1972) estudando o acúmulo de matéria se 

ca, absorção e distribuição de elementos na soja o seu ciclo veget� 

tiva constatou que a concentração de nitrogênio nas diversas partes 

da planta, durante os 1209 dias apos o plantio obedeceu a seguinte 

ordem: grãos e casca> folhas> hastes. Confrontando-se os resulta

dos encontrados pelos autores, verifica-se um certo ajustamento nas 

sequências observadas quanto à concentração de nitrogênio por parte 

da planta, sendo que a encontrada por HAAG et aZii foi a que mais 

se aproximou do presente ensaio. 

5.3.J.2.2 - Fósforo 

Entre outros pesquisadores, EPSTEIN (1975), GAUCH 

(1972), HEWITT (1951), referem-se à grande mobilidade do fósforo em 

plantas. Nas variedades de feijão estudadas no presente ensaio, foi 

verificada a seguinte ordem na concentração desse nutriente por PªE.. 

te da planta: grãos> raiz> (folhas inferiores> folhas superiores} 

> caule> casca.

JACQUINOT (1967) trabalhando com Vigna unguiZata Walp. 

verificou que a absorção de fósforo ocorreu principalmente no final 

do estádio de crescimento das variedades, tendo sido os grãos, os 

que mais acumularam esse nutriente, o que concorda com os dados do 

presente ensaio. 

COBRA NETO (1967), trabalhando com Phaseoius vuZgaris 

L. constatou que a concentração de fósforo por parte da planta obe

deceu à sequência: grãos e casca> folhas> caule> raiz, enquanto 
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HAAG et atii (1967), trabalhando também com Phaseolus vulgaris L. en 

centraram a sequência: grãos> folhas > raiz > caule > casca. Em arn 

bos os casos existem variações quando se confrontam as sequências e!!_ 

centradas por esses autores com a do presente ensaio. 

MASCARENHAS ( 1972). trabalhando com soja CGZyoine max 

(L.) Merril) constatou a seguinte ordem na concentração de fósforo 

por parte da planta: grãos e casca > folhas> haste, não se ajusta!!_ 

do à s6quência do presente ensaio. 

5.3.1,2.3 - Potássio 

Sendo nutriente móvel no floema (EPSTEIN, 1975;GRAHAM 

e ULRICH, 1974) é o potássio de maneira eficiente redistribuindo-se 

das porções inferiores para os órgãos em crescimento. Nas varieda

des estudadas. no geral foi verificado a seguinte ordem na concen

tração desse nutriente por parte da planta: folhas superiores fo

lhas inferiores > raiz > graos - caule ; casca. 

JACQUINOT (1967), trabalhando com Vigna unguioulata 

Walp., constatou que o potássio localizou-se principalmente no cau

le durante o desenvolvimento vegetativo, passando, em seguida, para 

os graos no final do ciclo da cultura. Os grãos oriundos de plantas 

de maior produtividade apresentaram menos teor em potássio quando 

comparada com aquelas de menor produtividade. tendo esse aspecto si 

do verificado nas variedades estudadas no presente ensaio, onde a 

variedade "pitiuba" produziu 37,07 g de grãos/planta com um teor de 

potássio da ordem de 2,46 :!: 0,26%, tendo a variedade "dorminhoco" 
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produzido 38,05 g da grãos/planta com um teor de potássio da ordem 

+ 

de 2,19 - 0,22%. Esta variação provavelmente deve ser atribuída ao 

efeito de diluição do nutriente. 

COBRA NETO (1967), trabalhando com Phaseoius vulga

ris L •• constatou que a concentração de potássio por parte da plan

ta teve a sequência: caule> grãos e casca> raiz> folhas. 

HAAG et a Ui (1967). também trabalhando com PhaseoZus

vulgaris L. constataram a sequência: casca> grãos> caule> folhas 

> raiz, na concentração de potássio por parte da planta,

MASCARENHAS (1967), trabalhando com Glyaine max L. 

Merril, encontrou a sequência: grãos e casca> hastes> folhas. 

Como se observa, a concentração de potássio nas di

versas partes da planta em termos quantitativos, não se confrontou 

no presente ensaio com a sequência constatada na literatura. 

5.3.1.2.4 - Cálcio 

Segundo LONERAGEM, citado por EPSTEIN (1975) e GAUCH 

(1972), a imobilidade do cálcio no floema e consequente malogro pa

ra sua translocação das folhas mais velhas, faz com que esse nutri

ente se apresente em menor concentração nas porçoes superiores da 

planta. 

Nas variedades de feijão estudadas no presente en

saio, foi constatada a seguinte ordem na concentração de cálcio por 

parte da planta analisada: folhas inferiores> folhas superiores > 

> raiz> casca = caule> grãos. 
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JACQUINOT (1967), trabalhando com Vigna unguiauiata 

Walp. encontrou uma sequência para a concentração de cálcio por Pª!:. 

te da planta. iniciando por folhas > caule > raiz> casca>grãos,v� 

rificando-se uma inversão no final da sequência apresentada pelo 

autor quando comparada com a do presente ensaio. 

COBRA NETO (1967), trabalhando com PhaseoZus vuZga

ris L., observou a mesma sequência na concentração de cálcio por paE_ 

te da planta, da encontrada no presente ensaio. 

HAAG et alii (1967). trabalhando com Phaseolus vulg(!:_ 

Pis L •• encontraram uma sequência na concentração de cálcio por PªE:. 

te da planta discordante da do presente ensaio e que seguiu a ordem: 

folhas > caule > raiz> casca> grãos. 

MASCARENHAS (1972), trabalhando com soja (Glyainemax 

(L.) Merril), constatou a sequência: folhas > grãos e casca > hastes, 

quanto à concentração de cálcio por parte da planta e que discordou 

da apresentada no presente ensaio. 

5,3.1.2.5 - Magnésio 

Segundo EPSTEIN (1975), GAUCH (1972), HEWITT (1963)e 

MALAVOLTA (1976), o magnésio é de fácil mobilidade, sendo de se es

perar suas mais altas concentrações nas porções superiores da plan

ta. 

Nas variedades de feijão estudadas no presente en

saio, foram encontradas as concentrações desse nutriente por parte 

da planta na ordem: folhas inferiores ; folhas superiores > caule> 
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raiz> casca> graos. 

Idêntica ordem na concentração de magnésio por parte 

da planta foi constatada por JACQUINbT (1967),para Vigna unguicula

ta Walp., COBRA NETO (1967), para Phaseolus vulgaris L. e por MASCA 

RENHAS (1972) para Glycine max (L.) Msrril. 

HAAG et alii(l967), trabalhando com Phaseolus vulg!!:_

ris l,, constataram a sequência: caule> folhas> casca> grãos > 

raiz, na concentração de magnésio por parte da planta, diferindo da 

encontrada no presente ensaio. 

5,3,1.2.6 - Enxofre 

Segundo MALAVOLTA (1976),o enxofre e pouco redistri

buído no floema e xilema. o que explica seu maior acúmulo nas por

çoes inferiores da planta. 

No presente ensaio, foi constatada a seguinte ordem 

na concentração de enxofre por parte da planta das variedades de fei 

jão estudados: raiz> grãos> (folhas inferiores> folhas superio

res) > caule > casca. 

Como se verifica pela tabela, houve uma distribuição 

equilibrada do enxofre na parte vegetativa da planta, concordando 

com BIOOULPH et aZii (1956); BUKOVAC e WITTWER (1957) que observa

ram mobilidade intermediária de enxofre em plantas de Phaseolus vuZ 

garis L. 

Os pesquisadores COBRA NETO (1967) e HAAG et alii 

(1967), em trabalhos distintos, encontraram as sequências respecti-
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grãos> folhas >caule 

> raiz> casca.referentes a concentração de enxofre por parte da 

planta de feijão (Phaseolus vulgaris L.) e que nao se ajustam com 

a do presente ensaio. 

MASCARENHAS (1972), trabalhando com Glyaine max (L.)

Merril, constatou a sequência: grãos e casca> folhas> hastes, na 

concentração de enxofre por parte da planta de soja, diferindo tam

bém da sequência do presente ensaio. 

5. 3 . 1 . 2. 7 - Boro

Devido a pouca mobilidade do boro no floema, (MAL AVO!:_ 

TA, 1976), sao as porções superiores da planta que menos acumulam 

esse nutriente. 

Nas variedades de feijão estudadas no presente en

saio, a concentração de boro por parte da planta obedeceu a seque� 

eia: folhas inferiores> folhas superiores> casca> raiz> graos. 

MASCARENHAS (1972), estudando o acúmulo de matéria 

seca, absorção e distribuição de elementos na soja (Glyaine max(L.) 

Merril), constatou a seguinte sequência na concentração de boro por 

parte da planta estudada: grãos e casca> folhas> hastes. 

SANTOS (1971), estudando a deficiência de macronutri 

entes e de boro e a absorção de macro e micronutrientes por plantas 

de ervilha (Pisum sativum L.). constatou a sequência: folha> caule 

> grãos e casca, na concentração de boro por parte da planta.
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Verificam-se variações nas sequências observadas na 

literatura com relação à concentração de boro por parte da planta 

das espécies GZycine max e Pisum sativum. com a observada para a es 

pécie Vigna sinensis, estudada no presente ensaio. 

5,3. 1.2.8 - Cobre 

Segundo MALAVOLTA (1976). o cobre é um nutriente de 

pouca redistribuição na parte interna da planta, tendo porém,as pe� 

quisas, demonstrado sua mobilidade no floema. 

No presente ensaio. os dados referentes à concentra

çao de cobre por parte da planta de Vigna sinensis (L.) Endl. se 

distribuem na seguinte sequência: raiz> folhas superiores = folhas 

inferiores = grãos> casca> caule. 

MASCARENHAS (1972), trabalhando com Glyoine max (L.) 

Merril, e SANTOS (1971), trabalhando com Pisum sativum L. constata

ram as sequências respectivas: graos e casca> folhas> haste; grãos 

e casca = folhas> caule, para a concentração de cobre por parte da 

planta e que fogem da sequência do presente ensaio. para a espécie 

Vigna sinensis. 

5.3.1.2.9 - Ferro 

Por ser um nutriente de baixa redistribuição dentro 

da planta (MALAVOLTA, 1976}, a maior concentração de ferro na por

çao aerea das plantas deve ocorrer nas folhas inferiores. 
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No presente ensaio foi encontrada a seguinte sequen

cia na concentração de ferro por parte da planta de feijão macas

sar: raiz> folhas inferiores = folhas superiores> grãos> caule> 

casca. 

MASCARENHAS (1972), trabalhando com Glycine max (L.) 

Merril, e SANTOS (1971), trabalhando com Piswn sativwn L., encontra 

ram a mesma sequência: folhas> haste ou caule> grãos e casca, nas 

concentrações de ferro por parte da planta das duas espécies estud� 

das. mas que não se ajustou com a sequência guardada para a espécie 

Vigna sinensis do presente ensaio. 

5.3.1.2.10 - Manganês 

Devido ao maior acúmulo de manganes nas folhas infe

riores da planta, parece ser esse nutriente de pouca redistribuição 

dentro da planta. 

Nas condições do presente ensaio, a concentração de 

manganes por parte da planta de Vigna sinensis L. Endl. obedeceu a 

sequência: folhas inferiores> folhas superiores> raiz> grãos > 

casca> caule. 

MASCARENHAS (1972), trabalhando com Phaseolus vulga

ris L •• e SANTOS (1971). trabalhando com Piswn sativwn L. encontra

ram as sequências respectivas: folhas> grãos e casca> hastes; fo

lhas> caule> grãos e casca. para a concentração de manganês por 

parte da planta, as quais diferem, em parte, da sequência do prese� 

te ensaio. 



53. 

5.3.1.2.11 - Molibdênio 

Nas condições em que foi conduzido o ensaio, a con

centração de molibdênio por parte da planta de feijão ocorreu na s� 

guinte sequência: grãos> raiz> caule> casca> folhas inferiores 

= folhas superiores. 

MASCARENHAS (1972), trabalhando com GZycine max (L.) 

Merril. e SANTOS (1971). trabalhando com Piswn sativwn L •• encontra 

ram as seguintes sequências na concentração de molibdênio: graos e 

casca> hastes = folhas; caule> grãos e casca> folhas, respectiv!:!_ 

mente por parte da planta das duas espécies, mas que apenas se aju� 

taram, em parte, com a sequência do presente ensaio. 

5.3.1.2. 12 - Zinco 

A concentração de zinco por parte da planta de fei

jão, nas condições do ensaio, obedeceu à sequência: raiz> folhas in 

feriares = folhas superiores> grãos> casca> caule. 

MASCARENHAS (1972), trabalh�ndo com GZycine max (L.) 

Merril, e SANTOS (1971), trabalhando com P'Írswn aativum L., encon-

traram a seguinte sequência na concentração de zinco por parte da 

planta: folhas> hastes> grãos e casca; folhas> grãos e casca > 

caule. respectivamente para as duas espécies estudadas. A sequência 

do presente ensaio se ajusta, em parte, com a apresentada pelos au

tores. 
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5.3.1.3 - Total dos macro e micronutrientes extraí 

dos 

Através das médias dos pesos da matéria seca das di

versas partes da planta de feijão (Vigna sinensis (L.) Endl.) varie 

dades "pitiuba" e "dorminhoco", no tratamento completo e dos teores 

médios dos elementos determinados através das análises químicas, ob 

teve-se o total de macro e micronutrientes, absorvidos por parte da 

planta, pela parte vegetativa e reprodutiva, pela planta inteira, e 

por urna população estimada da ordem de 40.000 plantas por hectare. 

Na Tabela 6 é dado o resultado da análise da variân

cia entre comparação das médias de quatro repetições, relacionadas 

com a extração de macro e micronutrientes por planta das duas varie 

dadas de feijão rnacassar. 

Não houve diferença estatisticamente significativa ao 

nível de 5% de probabilidade para as médias de cada nutriente extraí 

do, entre variedades. Verifica-se, de maneira geral, que, em ambas 

as variedades de feijão, houve um acúmulo de macronutrientes por 

planta, na seguinte ordem decrescente: potássio. nitrogênio, cálcio, 

magnésio, enxofre e fósforo, sendo que, para micronutrientes, a or

dem foi: ferro, boro, manganês, zinco, cobre e molibdênio. 
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Tabela 6 - Extração de macro e micronutrientes, em miligrama Cmg), 

por planta das variedades "pitiÚba" e "dorminhoco" refe

rente ao tratamento completo (média de quatro repetições). 

VARIEDADES 
NUTRIENTES F c.v.

PitiÚba Dorminhoco 

N 2775,00 2907,50 0,08 22,86 

p 149,25 149,75 º ·ºº 22,96 

K 3392,50 3012.50 0,78 18,70 

Ca 1777 ,50 2000,00 1,69 12.82 

Mg 525,00 480,00 0,54 17,18 

s 232,50 195,00 0,97 25.18 

B 8,98 7,04 2,85 22,85 

Cu 0,73 0,76 0,13 17,03 

Fe 48,92 43,83 1,01 15,43 

Mn 6,50 5,68 1.22 17 ,07 

Mo 0,26 0,30 0,64 23,40 

Zn 3,31 3,36 0,01 21,93 

Na Tabela 7, onde é feita uma visualização geral da 

distribuição dos nutrientes absorvidos pelas partes da planta. con� 

tata-se que, ambas as variedades de feijão (Vigna sinensis (L.)Endl.) 

de uma maneira geral extraem pelas raízes + parte aerea e, separad� 

mente. pela parte aérea. os macro e micronutrientes na seguinte or

dem decrescente: 

a) macronutrientes: K > N > Ca > Mg > S > P;

b) micronutrientes: Fe > B > Mn > Zn >Cu > Mo.



T
a

be
l

a
 

7
 

-
Ex

t
ra

ç
ã

o
 

de
 

ma
c

ro
n

u
tr

i
e

n
te

s 
e

m
 

(g
) 

e
 

kg
/

ha
 e

 
d
e

 
m
i

c
ro

n
u

tr
i
e

n
t

e
s 

e
m

 
(µ

g
) 

e
 g

/
ha

 

re
s
p
e

c
ti

v
a

me
n

t
e

 
p
o

r
 

pl
a

n
t
a

s 
d
e

 
fe

i
jã

o
 d

a
s 

va
ri

e
d
a

d
e

s
 

»p
i

ti
G

b
a

 
� 

Pi
" 

e
 

»d
o

rm
i

n
h
o

 

c
o

 
=

 
D
o

"
, 

d
o

 t
r
a

ta
me

n
to

 
c

o
mp

l
e

t
o

 
(m

é
d
i

a
 
d

e
 
qu

a
tr

o
 

re
p
e

ti
ç

õ
e

s
).

 

P
'A

R
TE

S
 

O
A

 
P

L
A

N
T

A
 

R
ÀI

2
 

TO
TA

L 
P

AR
TE

 
TO

TA
L 

(m
g)

 
F

OLHAS
 

V
A

G
E

N
S

 
AER

EA
 C

mg
l 

OU
 

OU
 111

1)
/ 

MJTR'X
ENTE$

 
(µ

&)
/P

LAN
TA

 
P

LA
NT

A 
Gr

ão
s 

Ce
sc:

e 
t,

t,
 

t,
t,

 

P
i

 
Do

 
P

i 
Do

 
p�

 
Oo

 
Pi

 
0a

 
P

i 
0a

 
P

i
 

Do
 

P
i 

Do
 

N
it

ro
gé

n
io

 
(N

J 
27

7,
50

 
29

!),
00

 
24

7,
S'D

 
25

7,
50

 
37

5,
0D

 
58

2,
50

 1
79

0,
00

 1
87

1,
50

 
85

,0
0 

10
0,

00
 2

49
7.

50
 2

61
7,

50
 2

71
5,

00
 2

90
7,

50
 

1'
ó
11
fo

ro
 

IP
) 

17
,5

0 
15

,0
0 

21
;s

o 
27

,5
0 

37
,5

0 
:w

;s
o
 

82
,5

0 
65

,0
C 

4,
25

 
3,

75
 

13
1,

75
 

13
3,

75
 

14
9,

25
 

14
11,

75
 

Po
tâ

o
io

 
(K

)
 

, '
18

7,
.50

 
2a

s,
oo

· 
&3

0,
00

 
70

0,
00

 
811

7,
SD

 
97

0,
00

 
92

5,
00

 
82

7,
50

 
28

2,
50

 
25

0,
00

 2
90

5,
DO

 2
7_4

7 ,
50

 3
39

2,
50

 3
01

2,
50

 
cá

lc
io

 
21

7,
50

 
·9

5,
00

 1
114

0,
D_o

 '1
78

2,
50

 1
77

7,
50

 2
00

0,
00

 
tCa

l 
13

7,
50

 
29

5,
00

 
26

5·,
00

 1
09

2,
50

 1
29

2,
50

 
15

2,
50

 
13

0,
00

 
10

0,
00

 
Mo\l

gn
611

io
 

58
,2

5 
(Mg

) 
42

,5
0 

4 2
,5

0 
10

7,
50

 
13

2,
50

 
20

0,
00

 
14

7,
50

 
102

,'i
0 

10
2,

so
 

72
,5

0 
48

2,
50

 
4

38
,7

5
 

52
5,

00
 

4
11

1
,2

5
 

Eh
xo

fl'tl
 

IS
J 

72
,5

0 
50

,0
0 

55
,0

0 
32

,SO
 

37
,S

O 
35

,0
0 

67
,'i

O 
77

,5
0 

1,2
,2

5 
2,

00
 

16
2,

2!1
· 

14
7,

00
 

23
4,

75
 

19
7,

00
 

Bo
ro

 

ta
l 

ao:z
,50

 
69

7,
50

 
98

0,
00

 
66

0,
00

 4
84

0,
00

40
90

,0
01

99
0,

1)()
 

81
0,

00
 1

06
5,

00
 

76
5,

00
 8

87
5,

00
 6

34
5,

00
89

77
,5

01
04

2,
50

 
l'e

n-o
 

*
 

TO
TA

L 
P

AR
TE

 AI!.
• 

TO
TA

L 
(ll

&)
 

RE
A(

ks
l 

OU
 !

&
>l

he
 

•
 

•
•

ou
 (

1
)/

rn,
 

*
 

1 

P
1 

Do
 

P
i 

Do
 

99
,9

0 
10

4,
70

 
11

1.
00

 
11

8,
30

 

5,
27

 
5

,3
5

 
5,

97
 

5,
95

 

lÍ
B,

20
 

10
9,

90
 

13
5,

70
 

12
0,

SO
 

8 5
,8

0 
71

,3
0.

 
7Í

,1
0 

80
,0

0 

111
,3

0 
17

,5
5 

2
1
.0

0
 

111
,2

5 

11,
49

 
,'s

,811
 

11
,3

9
 

1
,
a
a
·

34
7,

00
 

25
3,

�
0 

35
9
;
10

 
28

1,
70

 

(l'
e
> 

12
34

7,
50

15
711

.5,
.00

 5
23

7,
50

 2
97

2,
50

 2
60

75
,0

01
94

97
 ,5

0 
43

9!il
 º
º
 

47
47

,,:5
0 

88
0,

00
 

83
2,

SO
 3

65
67

,S
Ol!II

OS
0,

00
48

91
5,

00
438

35
,0

0 
14

82
,7

0 
11

22
,0

0 
195

8,
60

 1
75

3,
40

 

·eom
!C

ul
 

2
2

7
,S

0
 

211
5,

00
 

70
,do

 
82

,5
0 

15
7,

50
 

14
7·,

50
 

24
0,

00
 

18
2,

Sll
 

llS
,0

0 
65

,0
0 

5.0
2,

50
 

47
7,

50
 

73
0,

00
 

76
2,

50
 

•2
0,

10
 

1
1

,1
0

 
2

9
,2

0
 

,3
0,

50
 

Mo\l
n

g
ri

u
 

, 
(M

nl
 

17
85

,0
0 

96
5

,0
0

 
39

S
,0

0
 

31
0,

00
 3

55
7,

50
 3

66
2,

50
 

55
0,

00
 

J,6
5,

00
 

20
7,

50
 

10
0,

00
 4

71
0,

0'o
 4

71
7,

50
 6

49
5,

00
 5

88
2,

50
 

18
11,

40
 

18
8,

70
 

2
5

9
,
6

0
 

22
7,

20
 

1'1o
l1

bd
én

io
 

(M
o

)
 

18
,0

0 
2'1

,0
0 

58
.0

0 
48

,0
0 

6,
60

 
6,

40
 

16
8

,2
0

 
20

3,
lO

 
7.

40
 

14
,9

0 
24

0,
20

 
27

Z,
40

 
25

8,
20

 ' 
29

8,
40

 
9

,6
1

 
1

0
,9

0
 

10
,3

3 
ll

,8
6 

:Zi
nc

o (Z
n

l 
57

2,
50

 
8

37
,5

0
 

36
5,

00
 

25
7,

SO
 1

05
7,

50
 1

18
7,

50
 1

19
0,

00
 l

l6
0,

00
 

12
0,

00
 

10
2.

so
 2

13
2,

so
 2

11
1,

so
 3

3o
s,

oo
 3

ss
s,

oo
 

10
9,

�0
 

1
0
8
,7

0
 

13
2,

20
 

13
4,

20
 

• 
• 

ex
tr

aç
lio

 d
a 

mac:
ro

 II
 l'll

ie
ro

nu
tr

if
m

tB
B 

pe
ra

 ume
 po

pu
la

çlio
 d

e 
40

.0
00

 p
l1

m
ta

s/
ha

, 
ss

pe
çemil

nt
o 

de
 l

,0
.�

0,
50nt

, 
"*

•
 

(mg
)l

 p
ar

a 
11111

cr
on

ut
r1

11n
ta

11 
ex

tr
aí

do
s 

po
r 

pl
an

te
 II

 p
or

 p
ar

te
 e

ár
u

 d
a 

pl
:tn

ta
. 

{k
g)

, 
pa

re
 ma

cn
in

ut
ri

en
ta

a 
ex

tr
aí

do
s 

po
r 

pl
en

ta
/h

a 
e 

po
r 

pa
rt

a 
aé

re
a 

da
 p

la
nt

a/
tio

, 
(I

Jg
)I

 p
ar

a 
ml

cr
on

ut
r1

an
t111

 e
xt

ra
íd

o&
 p

or
 p

la
n�

a 
e 

po
r 

pa
rt

e 
11é

r11
0 

da
 p

l 
in

t4
. 

(g
ls

 p
âr

a 
mi

cr
on

11t
ri

en
ts

s 
ex

tr
aí

do
s 

po
r 

pl
an

ta
/ha

 e
 p

or
 p

ar
te

 a
ár

aa
 d

a 
pl

an
ta

/hQ
, 

u,
 

01
 



57. 

Quanto aos macronutrientes, constata-se que o nitro

gênio, o fósforo e o potássio aparecem em maior proporção nos grãos 

e folhas, ficando o cálcio e o magnésio para as folhas e caule e o 

enxofre para os grãos e raízes. 

Para os micronutrientes. constata-se que o boro e o 

zinco apresentam-se em maiores quantidades nas folhas e graos. en

quanto o cobre se concentra ... mais na raiz e grãos. ficando o ferro e o 

manganes nas folhas e raízes, e o molibdênio nos grãos e caule. 

HAAG et atii (176□}. estudando a marcha de absorção 

de macronutrientes por plantas de Phaseoius vuigaris L., em condi

ções de vaso de Mitscherlich, usando solo como substrato. constata

ram que. a ordem guardada pela cultura quanto à extração de macronu 

trientes no final do ciclo e por hectare, foi: N > K > Ca > Mg = S 

> P, verificando-se uma inversão na ordem de absorção de N e K en

tre Phaseoius vutgaris L. e a espécie Vigna sinensis L. Endl. estu

dada no presente ensaio. 

COBRA NETO (1967), estudando a absorção e deficiên

cia dos macronutrientes pelo feijoeiro (Phaseoius vuigaris L.). em 

condições de campo, constatou que, a ordem guardada na extração de 

macronutrientes pela cultura e por hectare, no final do ciclo, foi: 

N > K > Ca > S > Mg > P, verificando-se uma inversão da ordem de ab 

sorção dos nutrientes N, K e S, Mg, apresentada pelo autor para a 

do presente ensaio. 

Também nao houve correspondência entre as concentra 

çoes guardadas pelos macronutrientes nas diverdas partes da planta 
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e relatados pelo autor. para os do presente ensaio. 

MASCARENHAS (1972), estudando o acúmulo de matéria se 

ca. absorção e distribuição de nutrientes na soja (Glyaine max (L.) 

Merril), em condições de campo. constatou que a extração de macro e 

micronutrientes pela parte aérea da soja. por hectare. obedeceu a 

seguinte ordem decrescente. para macronutrientes: N > K > Ca > Mg > 

P > S, enquanto que, para os micronutrientes, foi: Cl > Fe > B > Mn 

>Cu > Zn > Mo.

Das ordens decrescentes de absorção dos nutrientes p� 

la soja, somente a dos micronutrientes se confronta com mais aprox!_ 

mação com a do presente ensaio, uma vez que não foi estudado o mi

cronutriente cloro e, se o tivesse feito, ele viria. certamente, co 

mo o 19 da ordem. 

Foi também constatada uma inversão na ordem de absor 

çao para os micronutrientes Cu e Zn, apresentada pelo autor para com 

a do presente ensaio. 

SANTOS (1971). estudando a nutrição mineral da ervi

lha (Pisum sativum L.), em condições de vasos, com sílica lavada, 

constatou a seguinte ordem decrescente na extração de macronutrien

tes pela parte aérea das plantas e por hectare: N > K > Ca > S > Mg 

> P. enquanto a ordem guardada pelos micronutrientes foi: Zn > Fe >

Mn > B >Cu > Mo. Ambas as ordens não se confrontam com as do pre

sente ensaio para com a espécie Vigna sinensis. 
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5.3.2.- Outros tratamentos 

5.3.2.1 - Produção de matéria seca 

O efeito da omissão de nutrientes. no desenvolvimen

to das plantas de ambas as variedadas. "pitiÚba" e "dorminhoco",foi 

medido através do peso da matéria seca das partes da planta em fun

ção dos tratamentos. Esses dados. com respectivas análises de va

riância. estão relacionados na Tabela 8. 
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Tabela 8 Peso da matéria seca em (g) das diversas partes da plan-

ta e do total, variedades "pitiuba = Pi" e "dorminhoco =

Do". em função dos tratamentos (média de quatro repeti-

çoes. 

PARTES DA PLANTA 
TOTAL OE 

TRATA- Folhas Folhas MA'TERIA 

MENTOS 
Raiz Caule 1nf'erloras superiores SECA 

Pi Do Pi Do Pi Do P1 Oo P:l. ºº 

�ieto ll,06 10,35 35,85 32,23 10,28 13.36 16,36 15,01 122,05 120,43 

- N 0,89 0,80 0,52 0,66 0,71 0,73 0,56 0,49 2,78 2,69 

- p 3,07 3,51. 4,94 4,55 4,94 5,62 1,52 1,19 14,49 14,68 

- K 1,87 2,51 3,42 2,64 9,93 7,47 0,99 0,56 16,22 13,21 

- Ce 0,93 0,54 1,48 _l,58 8,44 2,62 0,79 0,69 11,64 S,54 

- l'lg 3,22 2,38 6,11 S,02 14,21 ll,48 3,15 3,41 26,69 22,26 
·•· 

- s 11,39 8,24 25,51 22,94 8,55 9,02 9,50 11,50 54,95 50,94 

- B 1,39 0,69 3,34 7,00 6,18 S,23 4,94 4,75 15,85 17,66 

- Cu 8,07 5,67 22,25 20,06 8,41 7,52 9,75 9,51 48,49 42,77 

- Fe 2,28 2,23 5,27 4,96 5,53 4,90 2,75 2,90 15,81 14,98 

- Mn 5,81 5,50 23,49 19,64 7,58 9,83 16,19 10,73 53,06 45,90 

.- Mo 8,62 9,03 23,62 30,36 8,51 11,82 10,66 11,11 51,41 62,32 

- Zn 4,50 3,82 10,53 8,80 8,75 8,53 4,78 4,34 28,56 32,57 

c.v. {'%) 45,37 4S,37 39,35 39,45 29,68 29,68 41,BO 41,80 30,77 30,77 

Tul<.ey (5%) 
5,01 5,01 • 12,04 12,04 5,54 5,54 6,16 6,16 26,07 26,07 

entre trat. 

Tukey [5%) 
2,91 _7,00 3,22 3,59 15.16 

entre var. 
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Analisando-se os dados da Tabela 8, constata-se que, 

nos tratamentos com omissão de nitrogênio, fósforo. cálcio, boro e 

ferro. houve diminuição estatisticamente significativa do peso da 

matéria seca das diversas partes da planta e da planta toda, para 

ambas as variedades. Comparando-se as variedades entre si por parte 

da planta e para o total da matéria seca. verifica-se não haver va

riação estatisticamente significativa, a não ser para o tratamento 

com omissão de cálcio, que apresentou variação entre as médias de ma 

téria seca para folhas inferiores, estatisticamente significativa. 

Nos tratamentos: omissão de potássio e omissão dama� 

nésio, em ambas as variedades, a produção de matéria seca por parte 

da planta e da planta toda, apresentou redução de peso estatistica

mente significativa. Houve exceção para as folhas inferiores de am

bas as variedades no tratamento com omissão de magnésio, e para as 

folhas superiores do tratamento com omissão de potássio, para a va

riedade "pitiúba", onde não foi verificada variação estatisticamen

te significativa entre essas partes das plantas deficientes para as 

mesmas partes do tratamento completo. Não foi veri�icada variação e� 

tatisticamente significativa para ambas variedades por parte da pla.!]_ 

ta e na planta toda no mesmo tratamento. 

Para o tratamento com omissão de enxofre, variedade 

"pitiúba", após confronto das médias por parte da planta e da plan

ta toda com as do tratamento completo, foi verificada diferença não 

significativa para raiz e caule, e estatisticamente significativas 

para folhas inferiores, folhas superiores e o total de matéria seca. 

Para a variedade ,.dorminhoco". nesse mesmo tratamen-
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to. após os devidos confrontos. constatou-se que houve variação es

tatisticamente não significativa para todas as partes da planta e 

significativa para o total da matéria seca. 

Confrontando-se as variedades no mesmo tratamento e 

por parte da planta. verifica-se que. para raiz, houve variação es

tatisticamente significativa. o que não aconteceu para as demais 

partes e para o total da matéria seca. 

No tratamento com omissão de cobre. apos confronto 

das médias de produção de matéria seca por parte da planta e para a 

planta toda com as do tratamento completo, constatou-se diferenças 

estatisticamente não significativas para raiz e estatisticamente sig 

nificat:ivas para as demais partes da planta e para o total da maté

ria seca para ambas as variedades. As diferenças entre variedades no 

mesmo tratamento. e por parte da planta. foram estatisticamente não 

significativas. 

Para os tratamentos com omissão de manganes. omissão 

de molibdênio e omissão de zinco. após confrontação das médias rafe 

rentes as diversas partes da planta e para o total de matéria seca. 

com as do tratamento completo. constatou-se que: a) Para o tratame� 

to com omissão de manganês, a variedade "pitiúba" apresentou dife

renças não significativas estatisticamente para todas as partes da 

planta e da matéria seca total. menos para as folhas superiores. A 

variedade "dorminhoco" apresentou diferenças estatisticamente sign_!_ 

ficativas para todas as partes da planta e da matéria seca total.me 

nos para caule. Entre variedades no mesmo tratamento. e por parte da 

planta. houve diferenças estatisticamente não significativas; b} Pa 
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ra o tratamento com omissão de molibdênio. a variedade "pitiuba" a-

presentou variações estatisticamente não significativas para raiz, 

folhas superiores e folhas inferiores. e estatisticamente signific� 

tivas para caule e para o total da matéria seca. Para a variedade 

"dorminhoco", todas as partes da planta tiveram diferenças estatis

ticamente não significativas, sendo que o total da matéria seca te

ve diferença estati.sticamente significativa. Entre variedades no mes 

mo tratamento e por parte da planta. houve diferenças estatisticare� 

te não significativas; c) Para o tratamento com omissão de zinco,em 

ambas as variedades. "pitiÚba" e 'tlorminhoco", houve variações esta-

tisticamente significativas para todas as partes da planta e para o 

total de matéria seca, com exceção das folhas inferiores. que apre

sentaram diferenças estatisticamente não significativas. Entre va

riedades no mesmo tratamento e por parte da planta, houve diferen·· 

ças estatisticamente não significativas. 

O tratamento com omissão de enxofre, para a varieda

de "pitiuba". apresentou o peso da matéria seca de raízes superior 

à mesma parte da planta no tratamento completo, não sendo a diferen 

ca estatisticamente significativa. 

Idêntica situação foi verificada para o tratamento 

com omissão de magnésio para a variedade "pitiÚba" em folhas infe

riores, o que também foi estatisticamente não significativa. 

Ainda consultando a Tabela 8, pode-se verificar que: 

- A omissão dos nutrientes na solução nutritiva causou uma di

minuição na produção da matéria seca da: 
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a) Raiz,na seguinte ordem decrescente por variedade:

• variedade "pitiúba": N > Ca > B > K > Fe > P > Mg > Zn

> Mn > Cu > Mo > S •

• variedade "dorminhoco": Ca > B > N > Fe > Mg > K > P >

Zn > Mn > Cu > S > Mo. 

b) Caule, na seguinte ordem decrescente e por variedade:

• variedade "pitiúba": N > Ca > B > K > P > Fe > Mg > Zn

> Cu > Mn > Mo > S •

• variedade "dorminhoco": N > Ca > K > P > Fe > Mg > B >

Zn > Mn > Cu > S > Mo. 

c) Folhas inferiores, na seguinte ordem decrescente e por va

riedade:

• variedade "pitiúba": N > P > Fe > B > Mn > Cu > Ca > Mo

> S > Zn > K > Mg.

• variedade "dorminhoco": N > Ca > Fe > B > P > K > Cu >

Z n > S > Mn > Mg > Mo • 

d) Folhas superiores, na seguinte ordem decrescente e por va

riedade:

• variedade "pitiuba": N > Ca > K > P > Fe > Mg > Zn > B

> S > Cu > Mo > Mn •

• variedade "dorminhoco": N > K > Ca > P > Fe > Mg > Zn >

B > Cu > Mn > Mo > S. 

e) Matéria seca total, na seguinte ordem decrescente e por va

riedade:
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, variedade "pitiÚba": N > Ca > P > Fe > B > K > Mg > Zn 

>Cu> Mo> Mn > S •

• variedade "dorminhoco": N > Ca > K > P > Fe > B > Mg >

Zn >Cu> Mn > S > Mo. 

Verifica-se serem os nutrientes nitrogênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio. boro e ferro que. quando subtraídos da 

solução nutritiva onde se desenvolveram as plantas. concorreram pa

ra a diminuição acentuada da matéria seca nas diversas partes da 

planta e não obrigatoriamente foram de igual efeito para uma e ou

tra variedade. 

Do trabalho realizado por COBRA NETO (1967) com Pha

seoZus vuZgar>is L •• constata-se o efeito da omissão de macronutrien 

tes sobre a redução da matéria seca das plantas. que obedeceu à se

guinte ordem decrescente: N > P > Ca > Mg > K > s. concordando, em 

parte, com a do presente ensaio, ondê o nitrogênio foi o nutriente 

que mais contribuiu para a redução da matéria seca. 

5.3.2.2 - Concentração dos nutrientes 

Através das análises químicas da matéria seca das 

diversas partes da planta, obtiveram-se os teores médios do nitrog� 

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

ro. manganes, molibdênio e zinco, em função dos tratamentos. 

A influência dos tratamentos sobre o teor dos nutri

entes, nas diversas partes da planta, foi analisada estatisticamen-
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te pelos testes Tukey. ao nível de 5% de proabailiciade. 

Das médias contidas nas tabelas que se seguem, foram 

feitos os contrastes entre a média de cada tratamento de.omissão de 

nutrientes, para a média do tratamento completo, por parte da plan

ta e por variedade. Os contrastes entre variedades foram feitos en

tre a média de cada tratamento. inclusive o completo, na mesma par

te da planta. 

Para os contrastes estudados, só serao rnencionadosau 

menta ou diminuição nos teores dos nutrientes, quando esses 

estatisticamente significativos. 

forem 

O teor de determinado nutriente sera discutido sepa-

radarnente. por parte da planta. 

5.3.2.2.1 - Nitrogênio 

A tendência do teor de nitrogênio por parte da plan

ta, e mostrada na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Teor percentual de nitrogênio na matéria seca de difere� 

tes partes da planta das variedades "pi tiÚba = Pi" e "do.!,'_ 

minhoca = Do". em função dos tratamentos (médias de qua-

tro repetições). 

P A R T E S D A p L A N T A 

TRATA- Raiz Caule Folhas Folhas 
MENTOS Infàriores Superiores 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

Completo 2,48 2,81 0,69 0,78 1,69 2,23 1.29 1,88 

- N 1,05 2,05 0,81 1,13 1,59 1,76 1,62 1,56 

- p 2,80 2,98 2,71 2,31 2,23 2,78 2,36 3,88 

- K 2.70 3,16 3.15 2.78 2,85 3,54 3,64 5,23 

- Ca 2,86 3,05 2,19 2,33 2,30 1,88 3,62 3,14 

- Mg 2,42 2,99 1.73 1,53 2,74 3,01 3,24 4,55 

- s 2,62 3,27 2,48 2,36 2 .,09 1,79 1,52 1,66 

- B 2,70 2,74 3,72 3,77 3,35 3,61 3,76 4,15 

- Cu 2,23 2,68 0,89 0,75 1,66 2,05 1,43 1,32 

- fe 2,87 2,92 2,48 2,97 3,58 3,60 5,06 4,27 

- Mn 2,79. 2,72 1.72 2,48 2,29 2,47 2,75 3,16 

- Mo 2,20 2,41 0.70 0,94 1,42 1,81 1,48 1, 91 

- Zn 3.74 3,90 2,96 3,85 4,01 2,93 3,83 3,79 

c.v. (%) 4,22 4,22 5,20 5,20 5,92 5,92 5,69 5,69 

Tukey (5%) 0,28 0,28 0,26 0,26 0,36 0,36 0,40 0,40 entre trat. 

Tukey (5%) 0,16 0,15 0.21 0,24 entre var. 



68. 

a) Raiz: Os tratamentos com omissão de fósforo. cálcio. ferro.

manganês e zinco, na variedade "pitiÚba",e os de omissão de potás

sio. cálcio, enxofre e zinco. na variedade "dorminhoco". aumentaram 

o teor de nitrogênio. énquanto os de omissão de nitrogênio e enxo

fre da variedade "piti�ba" e os de omissão de nitrogênio e molibdé

nio da variedade "dorminhoco" diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades. nota-se um aumento do 

teor de nitrogênio nas raízes da variedade "dorminhoco" para os tra 

tamentos com omissão de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, mag

nésio, enxofre, cobre, molibdênio e zinco. como também para o trata 

menta completo. 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de fósforo, potássio, cá.!_

cio, magnésio, enxofre, boro, ferro. manganês e zinco, na variedade 

"pitiÚba" e os de idêntica omissão mais a de nitrogênio, na varied.?_ 

de "dorminhoco", aumentaram o teor de nitrogênio, não havendo trata 

mentas que determinassem diminuição. 

Comparando-se as variedades. nota-se que os tratame-1:1_ 

tos com omissão de fósforo, potássio e manganês, aumentaram o teor 

de nitrogênio na variedade "piti�ba" • enquanto os de omissão de ni 

trogênio, ferro. manganês e molibdénio. aumentaram o teor de nitro

gênio na variedade "dorminhoco". 

e) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de fÕsforo,p�

tássio, cálcio, magnésio, boro, ferro, manganês e zinco da varieda

de "pitiuba", e os de idêntica omissão para a variedade "dorminhoco", 
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aumentaram o teor de nitrogênio, enquanto somente na variedade "do!_ 

minhoca" houve diminuição do teor do elemento no tratamento com o

missão de cobre. 

Comparando-se as variedades. nota-se que os tratame� 

tos com omissão de fósforo, potássio, magnésio, boro. manganês e m� 

libdênio, aumentaram o teor de nitrogênio na variedade "dorminhoco", 

enquanto os de omissão de cálcio e ferro aumentaram-no na variedade 

"pitiuba". 

De maneira geral, tanto a variedade "pitiÚba", como 

a "dorminhoco", apresentaram maior teor de nitrogênio por parte da 

planta nos tratamentos com omissão de fÓsfor�. potássio, cálcio, en 

xofre, boro, ferro, manganês e zinco, quando comparados com o trata 

menta completo, o que provavelmente poderá ser explicado como efei

to de diluição, uma vez que houve redução acentuada na matéria seca, 

dessas partes (Tabela 8) quando comparadas às do tratamento comple

to. 

COBRA NETO (1967), trabalhando com PhaseoZus vulga

ris L. constatou aumento do teor de nitrogênio na raiz, no caule e 

nas folhas. respectivamente para os tratamentos com omissão de: en

xofre e fósforo; fósforo. potássio e cálcio; fósforo, potássio e ma_[ 

nésio; e diminuição para o tratamento com omissão de nitrogênio nas 

três partes da planta, concordando, em parte, com os dados apresen

tados no presente ensaio. 

EATON (1949) constatou que a deficiência de fósforo 

em plantas de soja (Glyaine max L. Merril) elevou a concentração de 
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nitrogênio, o que concorda com o presente ensaio. O autor sugeriu 

que a omissão de fósforo poderia ter ocasionado proteólise nas fo

lhas inferiores, com interrupção da síntese de proteínas, ocasionan 

do o acúmulo do nitrogênio total solúvel e arnidas. 

5,3.2.2.2 - Fósforo 

Os dados da Tabela 10 mostram a distribuição do fós

foro por parte da planta e por variedade $ nos diversos tratamentos. 
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Tabela 10 - Teor percentual de fósforo na matéria seca de diferen

tes partes da planta das variedades "pitiÚba = Pi" e 

"dorminhoco = Do" em função dos tratamentos (média de 

quatro repetições). 

P A R T E S O A p L A N T A 

TRATA- Raiz Caule Folhas Folhas 
MENTOS Inferiores Superiores 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

Completo 0,15 0,16 0,08 0,09 0,15 0,13 0,12 0,12 

- N 0,58 0,46 0,11 0,16 0,64 0,71 0,26 0,59 

- p 0,04 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0.02 0,06 

- K 0,20 0,43 0,22 0,16 0,17 0,26 0,16 0,18 

- Ca 0,40 0,14 0,19 0,18 0,16 0,18 0,14 0,15 
- Mg 0,18 0,36 0,15 0,13 0,13 0,15 0,13 0,19 

- s 0,29 0,54 0,12 0.11 º · ºª 0,06 0,06 0,05 

- 8 0,22 0,36 0,22 0,18 0,22 0,19 0,19 0,19 

- Cu 0,15 0,15 0,07 º · ºª 0,18 0,21 0,17 0,12 

- Fe 0,35 0,37 0,20 0,18 0,29 0,31 0,29 0,28 

- Mn 0,26 0,20 0,13 0,14 0,16 0,20 0,19 0,28 

- Mo 0,17 0,18 0,05 0,08 º· 11 0.12 0,12 0,12 

- Zn 0,22 0,21 0,10 0,12 0,37 0,42 0,24 0,32 

c.v. (%) 11,33 11,33 14,63 14,63 15, 11 15, 11 15,51 15,51 

Tukey (5%) 0,07 0,07 0,04 0,04 0,08 0,08 0,07 0,07 entre trat. 

Tukey (5%) 0,04 0,03 0,05 0,04 entre var. 
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a) Nas raízes, os tratamentos com omissão de nitrogênio, cál

cio, magnésio, enxofre. ferro, boro, manganês e zinco, na variedade 

"pitiÚba", e os de omissão de nitrogênio. potássio, magnésio, enxo

fre, boro e ferro, na variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de 

fósforo, enquanto o de omissão de fósforo, para ambas as variedades, 

o diminuiu.

b) No caule, os tratamentos com omissão de nitrogênio, potás

sio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, ferro e manganês. na varieda

de "pitiÚba", e de omissão desses mesmas nutrientes com exceçao do 

enxofre, aumentaram o teor de fósforo, enquanto o de omissão deste, 

em ambas as variedades, causou diminuição. 

c) Nas folhas inferiores, os tratamentos com omissão de nitro

gênio, ferro e zinco, na variedade "pitiÚba", e os de omissão des

ses mesmos nutrientes e mais potássio e cobre. na variedade "dormi

nhoco", aumentaram o teor de fósforo, enquanto o de omissão deste, 

em ambas as variedades, o diminuiu. 

d) Nas folhas superiores, os tratamentos com omissão de nitro

gênio, boro, ferro e manganês, na variedade "pitiÚba", e os de omis 

sao desses mesmos nutrientes mais magnésio, na variedade "dorminho

co", aumentaram o teor de fósforo, enquanto os de omissão de fósfo

ro e enxofre. respectivamente nas variedades "pitiúba" e "dorminho

co", diminuiram-no. 
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Comparando-se as variedades. verifica-se que os tra

tamentos com omissão de nitrogênio, cálcio. enxofre e os de omissão 

de potássio, magnésio, enxofre e boro, aumentaram o teor de fósforo 

na raiz, enquanto os de omissão de potássio e boro, e·os de omissão 

de nitrogênio e molibdénio, aumentaram o teor desse nutriente no 

caule, respectivamente para as variedades "pitiÚba" e "dorminhoco". 

Os tratamentos com omissão de nitrogênio e potássio, no caso das f� 

lhas inferiores, e os de omissão de nitrogênio, fósforo, magnésio, 

manganês e zinco, para as folhas superiores, aumentaram o teor de 

fósforo para a variedade "dorminhoco", não sendo verificado nenhum 

aumento na variedade "pitiÚba". 

COBRA NETO (1967). trabalhando com Phaseolus vulga:l'is 

L,, constatou aumento do teor de fósforo na raiz, no caule e nas 

folhas, respectivamente para os tratamentos com omissão de: nitrogê 

nio, potássio, cálcio, magnésio e enxofre; cálcio e magnésio; nitr� 

gênio, potássio, cálcio e magnésio; e diminuição para o tratamento 

com omissão de fósforo para a raiz, nitrogênio, fósforo, potássio e 

enxofre para o caule, e fósforo e enxofre para as folhas. Em parte 

existe concordância entre os dados do autor e os do presente ensaio. 

AMBLER e BROWN (1969) estudaram diferentes níveis de 

zinco, comparando-os com o maior ou menor acúmulo de fósforo e fer

ro por planta de feijão (PhaseoZus vuZga:l'isL.), e constataram haver 

maior acúmulo de fósforo em plantas submetidas à deficiência de zin 

co, o que concorda com o presente ensaio. 
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5.3.2.2.3 - Potássio 

A tendência da variação na concentração do potássio 

por parte da planta e por variedade. e dada na Tabela 11. 

Tabela 11 - Teor percentual médio de potássio na matéria seca de d.!_ 

ferentes partes da planta das variedades "piti�ba = Pi" 

e "dorminhoco = Do" em função dos tratamentos (média de 

quatro repetições). 

TRATA
MENTOS 

Completo 

- N

- p

- K

- Ca

- Mg
- s

- B

- Cu

- Fe

- Mn

- Mo

- Zn

c.v. (%)

Tukey (5%)

entre trat. 

Tukey (5%)

entre var. 

Raiz 

Pi 

4,34 

4.71 

2,06 

0,40 

4,36 

3,61 

5,54 

4,42 

4,40 

8,12 

3,73 

4,54 

5,36 

P A R T E S O A P L A N T A 

Do 

2,54 

3,87 

4,25 

0,64 

0,93 

6,19 

4,26 

2,40 

5,53 

7,51 

3,75 

4,76 

5,23 

Caule 

Pi 

2,37 

1,84 

2,47 

0,63 

3,49 

4,25 

3,13 

4,27 

2,46 

5,06 

2,52 

2,27 

2,44 

Do 

2,19 

2,51 

2,08 

0,66 

2,98 

4,63 

2,42 

4, 11 

2,99 

3,76 

2,69 

2,39 

2,66 

Folhas Folhas 
Inferiores Superiores 

Pi 

3,09 

2,32 

2,60 

0,69 

3,98 

4,25 

3,42 

4,20 

3,76 

3,62 

4,34 

2,91 

4,40 

Do 

3,30 

2,59 

3,28 

0,59 

2,93 

4,37 

3,74 

4,34 

4,43 

3,46 

3,51 

3,38 

3,09 

Pi 

3,54 

1,85 

2,79 

0,54 

2,74 

3,85 

4 ,04 

3,66 

3,81 

4,42 

4,47 

3,44 

3,75 

Do 

3,47 

3,89 

2,88 

0,90 

3,68 

4,42 

3,75 

3,96 

3,55 

4,21 

5,16 

3,46 

4,32 

10,32 10,32 8,06 8,06 8,52 8,52 7,88 7,88 

1,03 1,03 0,55 0,55 0,69 0,66 0,66 

0,61 0,32 0,40 0,39 
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a) Raiz: Os tratamentos com omissão de ferro e molibdênio da

variedade npitiÚba",e os de omissão de nitrogênio, fósforo, magne

sio, enxofre. cobre. ferro, manganês, molibdénio e zinco, na varie

dade "dorminhoco", aumentaram o teor de potássio, enquanto os de o

missão de fósforo e potássio, na variedade "pitiÚba", e os de omis

são de potássio e cálcio, na variedade "dorminhoco", diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame!2_ 

tos com omissão de nitrogênio, cálcio, enxofre, boro e ferro, inclu 

sive o tratamento completo, aumentaram o teor de potássio na raiz, 

da variedade "pitiÚba", enquanto os de omissão de fósforo, magnésio 

e cobre, aumentaram o teor desse mesmo nutriente na raiz da variada 

de "dorminhoco". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de cálcio, magnésio, bo

ro, cobre, ferro e zinco, aumentaram o teor de potássio nas raízes 

respectivamente para as variedades "pitiÚba" e "dorminhoco", enqua!2_ 

to os tratamentos com omissão de potássio diminuiram o teor desse 

nutriente, para com ambas as variedades. 

Comparando-se as variedades, verifica-se que os tra

tamentos com omissão de potássio, cálcio, enxofre e ferro, e os de 

omissão de magnésio e cobre, aumentaram o teor de potássio nas raí

zes, respectivamente para as variedades "piti�ba" e "dorminhoco". 

c) Folhas inferiores: Os tratamentos com omissão de cálcio.ma�

nésio, boro e zinco e os de omissão de boro e cobre, aumentaram o 

teor de potássio nas folhas inferiores, respectivamente para as va-
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riedades "pitiÚba" e "dorminhoco", enquanto os tratamentos com omis 

são de potássio. e os de omissão de nitrogênio e potássio, dimuiram 

o teor desse nutriente respectivamente para as variedades "pitiúba"

e "dorminhoco". 

Comparando-se as variedades. nota-se que os tratamel]_ 

tos com omissão de cálcio e zinco, e os de omissão de potássio. co

bre e molibdênio, inclusive o tratamento completo, aumentaram o teor 

de potássio nas folhas inferiores, respectivamente para as varieda

des "pitiÚba" e "dorminhoco". 

d) Folhas superiores: Para os tratamentos com omissão de ferro

e manganês. e os de omissão dos dois já citados nutrientes, mais ma� 

nésio, houve um aumento no teor de potássio nas folhas superiores. 

respectivamente para as variedades "pitiÚba" e "dorminhoco", enqua� 

to os tratamentos com omissão de nitrogênio, fósforo, potássio e cá.!_ 

cio, e os de omissão de potássio, diminuiram o teor desse nutriente 

respectivamente para as variedades "pitiÚba" e "dorminhoco". 

Comparando-se as variedades. notá-se que o tratamen

to com omissão de enxofre, e os de omissão de nitrogênio, potássio, 

magnésio, manganês e zinco, aumentaram o teor de potássio nas fo

lhas superiores. respectivamente nas variedades "pitiuba" e "dormi-

nhoco". 

COBRA NETO (1967), trabalhando com Phaseolus vuZgaris

L., constatou aumento significativo dos teores de potássio nas raí

zes, no caule e nas folhas, respectivamente para os tratamentos de 
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omissão de cálcio e magnésio, o de omissão de cálcio. e os de omis

são de magnésio e fósforo. havendo diminuição significativa do teor 

desse nutriente quando foi feita sua omissão da solução nutritiva.o 

que concorda com o presente ensaio. 

5.3,2.2.4 - Cálcio 

Pelos dados da Tabela 12. tem-se a distribuição do 

cálcio por parte da planta. nos diversos tratamentos. 
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Tabela 12 - Teor percentual médio de cálcio na matéria seca de dife 

rentes partes da planta das variedades "pitiÚba = Pi" e 

"dorminhoco = Do" em função dos tratamentos (média de 

quatro repetições. 

P A R T E S D A F L A N T A 

TRATA- Raiz Caule Folhas Folhas 
MENTOS inferiores superiores 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

Completo 1,24 2,17 0,82 0,82 5,86 4,90 3,02 A,36 

- N 0,78 0,71 0,83 0,68 3,88 3,49 1,58 2,09 

- p 1,23 0,79 1,18 0,81 4,20 4,15 3,38 2,05 

- K 1,28 2,47 1,75 1.41 5,83 4,97 3,42 2,64 

- Ca 0,44 0,57 0,51 0,45 1,64 1,94 0,45 0,60 

- Mg 2,32 2,65 1,88 1,75 3,16 3,55 2,40 2,73 

- s 2,41 2,27 1,10 0,93 5,88 5,80 5,17 4,60 

- 8 1,58 1,06 1,60 1,59 4,76 3,40 2, 10 2,42 

- Cu 1,88 1,58 0,89 0,97 5,61 5,91 5,20 5,79 

- Fe 2,15 2,59 1,35 1,57 5,17 4,68 2,92 3_,80 

- Mn 2,28 2,06 1,09 1,19 5, 04 5,46 4,25 3,63 

- Mo 1,46 2,86 0,74 0,85 5,86 5,67 5,57 4,33 

- Zn 1, 17 2,53 0,90 0,90 4,60 5,04 3,40 3,20 

c.v. (%) 15,89 15,89 11,35 11,35 7,58 7,58 11,74 11,74 

Tukey (5%) 0,66 0,66 0,30 0,30 0;85 0,85 0,93 0,93 
entre trat. 

Tukey (5%) 0,51 0,23 0,66 0,72 
entre var. 
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a) Raiz: Os tratamentos com omissão de magnésio. enxofre, fer

ro e manganes. na variedade "pitiÚba", e os de omissão de magnésio, 

ferro. molibdênio e zinco. na variedade "dorminhoco", aumentaram o 

teor de cálcio, enquanto o de omissão de cálcio para a variedade "pi 

tiÚba", e os de omissão de nitrogênio, fósforo, cálcio e boro, na 

variedade "dorminhoco", diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se um aumento no 

teor de cálcio nas raízes da variedade "pitiÚba" para o tratamento 

com omissão de fósforo, enquanto os tratamentos com omissão de po

tássio. molibdênio e zinco, determinaram aumento desse nutriente nas 

raízes da variedade "dominhoco". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de fósforo, potássio, ma.lá.

nésio, boro e ferro, para a variedade "pitiÚba". e os de omissão de 

potássio, magnésio, boro, ferro e manganês, para a variedade "dormi 

nhoco", aumentaram o teor de cálcio, enquanto o de omissão de cál

cio, para ambas as variedades, diminuiu. 

Comparando-se as variedades, verifica-se que os tra

tamentos com omissão de fósforo e potássio, aumentaram o teor de cál 

cio no caule, da variedade "pitiÚba". o que não aconteceu para a va 

riedade "dorminhoco". 

c) Folhas inferiores: Não houve tratamento com omissão de nu

triente que determinasse aumento no teor de cálcio na variedade "p.!_ 

tiúba"; entretanto os tratamentos com omissão de enxofre e cobre.de 

terminaram aumento na variedade "dorminhoco". Os tratamentos que di 
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minuirarn o teor de cálcio foram os de omissão de nitrogênio. cálcio, 

magnésio, boro e zinco, na bariedade "pitiÚba". e os de omissão des 

ses mesmos nutrientes menos zinco, ria variedade "dorminhoco". 

Comparando-se as variedades. nota-se que os tratame.!:!. 

tos com omissão de potássio, boro, inclusive o completo, aumentaram 
/ 

o teor de cálcio nas folhas inferiores da variedade "pitiuba", nao

tendo havido aumento para a variedade "dorminhoco". 

d) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de enxcfre,co
- - / 

bre, manganes e molibdenio, na variedade "pitiuba" •. e o de omissão 

de cobre, na variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de cálcio,en 

quanto os de omissão de nitrogênio, cálcio e magnésio. na variedade 

"pitiÚba", e os de omissão desses mesmos nutrientes mais fÓsforo,p.<2_ 

tássi-o, boro e zinco. na variedade "dorminhoco", diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!:!_ 

tos com omissão de fósforo. potássio e mblibdênio, aumentaram o teor 

de cálcio nas folhas superiores da variedade "pitiÚba", o mesmo a

contecendo para a variedade "dorminhoco", quanto aos tratamentos com 

pletos e de.omissão de ferro. 

COBRA NETO (1967), trabalhando com Phaseolus vulgaris 

L •• constatou diminuição significativa dos teores de cálcio nas raí 

zes, no caule e nas folhas, respectivamente nos tratamentos de omis 

são de nitrogênio, fósforo e cálcio, os de omissão de nitrogênio e 

cálcio. e os de omissão de nitrogênio, fósforo i cálcio e magnésio, 

concordando. em parte, com os do presente ensaio, principalmente no 

caso da variedade "dorminhoco". 
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5.3.2.2.5 - Magnêsio 

A variação do teor de magnésio por parte da planta e 

visualizada na Tabela 13. 

Tabela 13 - Teor percentual médio de magnésio contido na matéria s� 

ca das diversas partes da planta das variedades "pitiú

ba = Pi" e "dorminhoco ,,. Do" em função dos tratamentos 

(média de quatro repetições). 

TRATA
MENTOS 

Completo 

- N

- p

- K

- Ca
- Mg

- s

- B

- Cu

- Fe

- Me

- Mo

- Zn

c.v. (%)

Tukey (5%) 
entre trat. 

Tukey (5%) 
entre var. 

P A R T E � D A P L A N T A 

Raiz 

Pi 

0,42 

0,33 

0,30 

0,60 

0,67 

0,14 

0,45 

0,53 

0,32 

0,53 

0,38 

0,40 

0,38 

0,16 

Do 

0,43 

0,27 

0,37 

l,14 

0,52 

o, 12 

0,43 

0,27 

0,36 

0,49 

0,62 

0,43 

0,38 

14,83 

º· 16 

0,09 

Caule 

Pi 

0,30 

0,36 

0,55 

1,06 

0,59 

0,09 

0,46 

0,68 

0,41 

0,46 

0,51 

0
,. 31 

0,39 

9,33 

0.11 

ºº 

0,41 

0,36 

0,47 

0,83 

0,64 

0,11 

0,42 

0,70 

0,50 

0,70 

0,64 

0,41 

0,48 

9,33 

0,11 

0,06 

Folhas 
inferiores 

Pi 

0,76 

0,67 

0,73 

1,23 

1.45 

0,15 

0,76 

0,61 

0,86 

0,70 

0,78 

0,81 

0,61 

11,65 

Do 

0,56 

0,66 

0,57 

l, 16 

1,21 

0,13 

0,68 

0,45 

0,74 

0,70 

0,68 

0,74 

0,70 

11,65 

0.21 

0,12 

Folhas 
superiores 

Pi 

o.72

0,43 

0,73 

0,82 

0,77 

0,15 

0,58 

0,40 

0,71 

0,60 

0,66 

0,73 

0,51 

9,62 

0,13 

0,08 

Do 

0,51 

0,58 

0,50 

0,53 

0,89 

0,17 

0,53 

0,40 

0,54 

0,64 

0,57 

0,54 

0,50 

9,62 

0,13 
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a) Raiz: as plantas dos tratamentos com omissão de potássio.

cálcio, enxofre, boro e ferro. da variedade "piti�ba", e os de omis 

são de potássio e manganês. da variedade "dorminhoco". aumentaram o 

teor de magnésio nas raízes, enquanto os tratamentos com omissão de 

cobre. manganês, molibdênio e zinco .. da variedade "pitiúba",e os de 

omissão de enxofre, magnésio e boro, da variedade "dorminhoco". di

minuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se um aumento do 

teor de magnésio nas raízes da variedade "pitiúba". para os trata

mentos com omissão de cálcio e boro. e nas raízes da variedade "dor 

minhoca", para os tratamentos com omissão de potássio e manganes. 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de fósforo. potássio. cá�

cio, enxofre, boro. cobre, ferro e manganês, aumentaram o teor de 

magnésio no caule da variedade "pitiúba",enquanto os de omissão dos 

três primeiros nutrientes já citados. mais boro, ferro, manganes e 

zinco, inclusive o completo, aumentaram o teor dessa nutriente na 

variedade "dorminhoco". O tratamento de omissão de magnésio, dimi

nuiu o teor desse nutriente nas raízes, para ambas as variedades. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratamen 

tos com omissão de fósforo e potássio aumentaram o teor de magnésio 

no caule, na variedade "pitiúba", enquanto os de omissão de cobre, 

ferro, manganês, molibdénio e zinco. inclusive o completo,fizeram

no na variedade "dorminhoco". 

c) Folhas inferiores: Os tratamentos com omissão de potássio,

cálcio,cobre. manganês e molibdênio, na variedade "pitiúba", e os de 
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potássio e cálcio, na variedade "dorminhoco". aumentaram o teor de 

magnésio nas folhas inferiores, enquanto os de omissão de magnésio, 

boro, ferro e zinco, para a variedade "pitiÚba", e os de omissão de 

magnésio, para a variedade "dorminhoco", diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratarnen 

tos com omissão de fósforo, cálcio, boro e cobre, inclusive o com

pleto, aumentaram o teor de magnésio nas folhas inferiores da varie 

dade "pitiÚba", enquanto o de omissão de magnésio aumentou para a 

variedade "dorminhoco". 

e) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de fÕsforo,p�

tássio, cálcio, cobre e molibdênio, na variedade "pitiÚba", e o de 

omissão de cálcio, na variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de 

magnésio, enquanto os de omissão de nitrogênio, magnésio, enxofre, 

boro e zinco, para a variedade "pitiÚba". e os de omissão de magné

sio e ferro, para a variedade "dorminhoco", diminuiram o teor de ma_[ 

nésio na raiz. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratamen 

tos com omissão de fósforo, potássio, cobre, manganês e molibdénio, 

inclusive o completo, aumentaram o teor de magnésio nas raízes da 

variedade "piti�ba", enquanto os de omissão de nitrogênio e cálcio, 

aumentaram na variedade "dorminhoco". 

COBRA NETO (1967),trabalhando com Phaseoius vuLgaris 

L. nao encontram aumento ou diminuição significativa para o teor de

magnésio nas raízes e folhas de plantas de feijão cultivadas em so-
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lução nutritiva com omissão de macronutrientes. o que nao aconteceu 

para o caule, que teve seu teor de magnésio aumentado no tratamento 

com àrnissão de cálcio. Esses dados concordam, em parte, com os do 

presente ensaio. 

5.3.2.2.6 - Enxofre 

A tendência da concentração do enxofre por parte da 

planta e por variedade, é dada na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Teor percentual de enxofre na matéria seca de diferen

tes partes da planta das variedades "pitiÚba = Pi" e 

"dorminhoco = Do" em função dos tratamentos (média de 

quatro repetições). 

P A R T E S D A P L A N T A

TRATA- Raiz Caule 
Folhas Folhas 

MENT0S Inferiores superiores 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

Completo 0,65 0,47 0,15 0,10 º · 14 º · 15 0,14 0,12 

- N 0,63 0,62 0,35 0,59 0,34 0,57 0,29 0,55 

- p 0,36 0,43 0,20 0,21 0,43 0,34 0,56 0,29 

- K 0,45 0,46 0,61 0,38 0,60 0,52 0,48 0,28 

- Ca 0,72 0,28 0,51 0,36 0,44 0,34 0,26 0,34 

- Mg 0,51 0,57 0,34 0,34 0,65 0,34 0,61 0,29 

- s 0,06 0,03 0,04 0,07 0,06 0,04 0,06 0,05 

- B 0,41 0,58 0,34 0,54 0,26 0,22 0,18 0,16 

- Cu 0,53 0,60 o.os 0,12 0,17 0,13 0,17 0,11 

- Fe 0,62 0,39 0,23 0,44 0,27 0,20 0,34 0,29 

- Mn 0,47 0,57 o.os 0,16 0,20 0,22 0,32 0,39 

- Mo 0,62 0,63 0,04 0,10 0,14 0,16 0,13 0,19 

- Zn 0,27 0,51 _0,06 0,24 0,16 0,15 0,18 0,16 

c.v. (%) 10,70 10,70 10,01 10,01 12,49 12,49 12,41 12,41 

Tukey (5%) 
º�13 0,13 0,06 0,06 º · ºª 0,08 0,08 0,08 entre trat. 

Tukey (5%} 
0,07 0,04 o.os 0,05 

entre var. 
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a) Raiz: Não houve aumento da concentração de enxofre da raiz

para os tratamentos de omissão de nutrientes, para a variedade "pi

tiÚba". A omissão dos nutrientes nitrogênio e cobre, aumentaram o 

teor de enxofre nas raízes da variedade "dorminhoco", enquanto os 

tratamentos com omissão de fósforo. potássio, magnésio, enxofre, bo 

ro e molibdênio. para a variedade "pitiÚba", e os de omissão de cál 

cio e enxofre, para a variedade "dorminhoco". diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se.que os tratamen 

tos com omissão de cálcio. ferro. inclusive o completo. aumentararno 

teor de enxofre nas raízes da variedade "pitiÚba". enquanto os de 

omissão de fÓsfor::>, enxofre, boro, cobre, manganês e zinco, aumenta 

ram o teor desse nutriente, para a variedade "dorminhoco". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de nitrogênio, potássio ,

-cálcio, magnésio, boro e ferro, para a variedade "pitiÚba", e os de

omissão de todos os nutrientes já citados, mais manganês. molibdê

nio e zinco, para a variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de en

xofre no caule, enquanto os tratamentos de omissão de enxofre, co

bre, manganês, molibdênio e zinco, para a variedade "pitiÚba", dimi

nuiram. o que não aconteceu na "dorminhoco".

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame_n_ 

tos com omissão de potássio e cálcio, inclusive o completo, aument� 

ram o teor de enxofre nas raízes da variedade "pitiÚba", enquanto os 

tratamentos de omissão de nitrogênio, enxofre, boro, cobre, ferro, 

manganês, molibdênio e zinco, aumentaram o teor desse nutriente no 
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caule da variedade "dorminhoco". 

c) Folhas inferiores: Os tratamentos com omissão de nitrogênio,

fósforo. potássio, cálcio, magnésio, boro e ferro. para a variedade 

"pitiÚba",e os de omissão de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio 

e magnésio. para a variedade "dorminhoco". aumentaram o teor de en

xofre nas folhas inferiores, enquanto o tratamento de omissão de en 

xofre, para ambas as variedades. diminuiu o teor desse nutriente. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame!:!_ 

tos com omissão de fósforo. potássio; cálcio, magnésio e ferro, au

mentaram o teor de enxofre nas folhas inferiores da variedade "pi

tiÚba", enquanto o tratamento com omissão de nitrogênio aumentou o 

teor de enxofre nas folhas inferiores de plantas da variedade "dor-

minhoca". 

d) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de nitrogênio,

fósforo, potássio, cálcio, magnésio, ferro e manganês, para a varie 

dada "pitiÚba", e as de omissão desses mesmos nutrientes para a va

riedade "dorminhoco", aumentaram a teor de enxofre nas folhas supe

riores das plantas de feijão, enquanto o tratamento com omissão de 

enxofre, para as ambas as variedades, diminuiu. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratamen 

tos com omissão de fósforo, potássio, magnésio, cobre e ferro, au

mentaram o teor de enxofre nas folhas superiores da variedade "pi

tiÚba". enquanto os tratamentos com omissão de nitrogênio, cálcio, 

manganês e molibdênia,aumentaram o teor desse nutriente para a va-
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riedade "dorminhoco". 

COBRA NETO (1967), trabalhando com PhaseoZus vuZgaris 

L •• constatou não haver aumento ou redução significativa do teor de 

enxofre nas raízes, caule e folhas de feijão, submetidas a tratamen 

tos de omissão de macronutrientes, o que não concorda com os resul

tados do presente ensaio. 

5.3.2.2.7 - Boro 

A concentração de boro por parte da planta e por va

riedade, e visualizada na Tabela 15. 
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Tabela 15 Teor em ppm de boro na matéria seca de diferentes par-

tes da planta das variedades "pitiÚba = Pi" e "dorminho 

. co = Do" em função dos tratamentos (médias de duas rep� 

tições}. 

P A R T E S D A p L A N T A 

TRATA- Raiz Caule Folhas Folhas 
MENTOS inferiores superiores 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

Completo 27,00 67,50 27,00 20.00 207,00 198,50 158,50 95,00 

- p 85,50 82,50 64,00 35,00 158,00 123,00 162,00 200.00 

- K 43,50 59,00 79,00 50,00 146,00 119,50 179,00 197,00 
- Mg 50,50 97,00 43,50 82,00 125,00 91,00 150,00 119,50 

- s 42,00 75,00 24,00 27,00 161,50 118,00 131,00 117,00 

- B 21,00 24,00 27,50 14,00 29,50 59,50 72,50 35,00 

- Cu 38,00 58,50 30,50 28, 50 201. 50 166,00 142,50 111. 50 

- Fe 66,00 49,00 39,00 35,00 118,00 114 ,50 166,00 114, 00 

- Mn 79,50 88,00 40,00 27,00 176,00 100,00 191,50 116. 00 

- Mo 52,50 88,00 32,00 17,00 187,50 198,50 95,00 92,00 

- Zn 52,50 58,50 13,50 16,50 102.00 96,50 70,50 96,50 

c.v. (%) 9,03 9,03 7,56 7,56 10,66 10,66 8,26 8,26 

Tukey (5%) 19,16 19,16 9,50 9,50 51.97 51.97 37,76 37,76 entre trat. 

Tukey (5%) 11. 11 5,51 30,14 21,90 entre var. 
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a) Raiz: Os tratamentos com omissão de fósforo. magnésio. fer

ro, manganes, molibdênio e zinco, para a variedade "piti�ba", e os 

de omissão de magnésio, manganês e molibdênio, para a variedade 'tio!'_ 

minhoca", aumentaram a concentração de boro nas raízes, enquanto o 

tratamento com omissão de boro para a variedade "dorminhoco" dimi

nuiu, o que não aconteceu para a outra variedade. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!:!_ 

tos com omissão de ferro, manganês e molibdênio, aumentaram o teor 

de boro nas raízes da variedade "pitiÚba", enquanto os tratamentos 

de omissão de magnésio, enxofre, cobre, inclusive o completo, au

mentaram o teor de boro nas raízes, para a variedade "dorminhoco". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de fósforo, potássio, ma.[

nésio, ferro e manganês, para a variedade "pitiÚba",e os de omissão 

dos mesmos nutrientes já citados menos manganês, para a variedade 

"dorminhoco". aumentaram o teor de boro no caule, enquanto somente 

o tratamento com omissão de zinco, na variedade "piti�ba", diminuiu

a concentração desse nutriente. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!:!. 

tos com omissão de fósforo, potássio, boro, manganês e molibdênio, 

aumentaram o teor de boro no caule da variedade "pitiÚba", tendo o 

tratamento com omissão de gmagnésio, aumentado para a variedade"dor 

niinhoco". 

e) Folhas inferiores: Houve diminuição dos teores de boro nas

folhas inferiores para os tratamentos com omissão de potássio, mag-
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I 

nésio, boro, ferro a zinco, para a variedade "pitiuba", e os de o-

missão desses mesmos nutrientes já citados, mais fósforo. enxofre e 

manganes. 

Comparando-se as variedades, nota-se que somente a 
I 

variedade "pitiuba" teve seu teor de boro aumentado nas folhas in-

feriores, para os tratamentos de omissão de fósforo, magnésio, en

xofre, cobre e manganes. 

d) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de fÓsforo.p�
I 

tássio, ferro e manganês, para a variedade "pitiuba", e os de omis-

são de fósforo e potássio para a variedade "dorminhoco", aumentaram 

o teor de boro nas folhas superiores, enquanto os tratamentos com

omissão de magnésio, enxofre e cobre, para a variedade "pitiú'ba", e 

o de omissão de boro para a variedade "dorminhoco", dirninuiram o 

teor desse nutriente. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratamen 

tos com omissão de magnésio, enxofre, boro. cobre, ferro e manganes, 

inclusive o completo, aumentaram o teor de boro nas folhas superio

res da variedade "pitiÚba", sendo que os tratamentos com omissão de 

fósforo e zinco, aumentaram para a variedade "dorminhoco". 

5,3.2.2.8 - Cobre 

O teor de cobre por parte da planta e por variedade, 

e dado na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Teor em ppm de cobre na matéria seca de diferentes par

tes da planta das variedades "pitiÚba = Pi" e "dorminh� 

co = Do" em função dos tratamentos (média de quatro re

petições. 

P A R T E S D A P L A N T A 

TRATA- Raiz Caule folhas folhas 
MENTOS inferiores superiores 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

Completo 21.00 28,00 2,00 2,50 5,75 5,25 6,00 5,25 

- N 18,75 14,00 10,75 11,25 9,50 12,25 10,50 6,00 

- p 33,25 17,75 8,00 5,50 16,75 12,50 18,50 7,00 

- K 34,75 25,50 9,75 8,50 17,75 11,25 16,00 10,00 

- Ca 34,75 32,50 9,00 7,00 15,25 11.50 11, 00 11. 50
- Mg 28,25 25,50 13,00 5,75 17,00 9,00 11,25 8,75 

- s 15,50 30,25 4,00 2,50 6,50 5,50 4,50 6,50 

- B 12,50 29,75 5,00 6,50 5,50 4,75 4,50 4,25 

- Cu 11,75 18,75 3,50 1.50 5,50 7,75 4,00 4,75 

- Fe 26,25 36,25 7,50 6,75 7,00 9,75 8,75 8,50 

- Mn 24,00 27,75 3,75 4,50 6,50 8,50 5,75 5,00 

- Mo 17,50 22,25 2,50 2,50 5,50 7,75 5,00 5,50 

- Zn 13,50 19,00 4,25 5,50 5,50 7,25 4,75 5,75 

C.V. (%) 13,16 13,16 13,75 13.75 13,32 13,32 12,25 12,25 

Tukey (5%) 7,61 7,61 1,96 1,96 2,96 2,96 2,28 2,28 entre trat. 

Tukey (5%) 4,42 1,14 1,72 1,32 antre var. 
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a) Raiz: Os tratamentos com omissão de fósforo, potássio e cá.!_
I 

cio, para a variedade "pitiuba", e os de omissão de ferro, para a 

variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de cobre na raiz, enquan

to os de omissão de boro e cobre. para a variedade "pitiÚba", e os 

de omissão de nitrogênio, fósforo, cobre e zinco, para a variedade 

"dorminhoco", diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!!_ 

tos com omissão de nitrogênio, fósforo e potássio. aumentaram o teor 

de cobre na raiz, para a variedade "pitiÚba", enquanto os tratamen

tos com omissão de enxofre. boro, cobre, ferro, molibdénio, zinco, 

inclusive o completo, aumentaram-no também na raiz, para a variada-

de "dorminhoco". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de nitrogênio, fósforo,

potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, ferro e zinco, para a v� 
f 

riedade "pitiuba". e os de omissão desses mesmos nutrientes menos o 

enxofre e mais o manganês, para a variedade "dorminhoco", aumenta-

ram o teor de cobre no caule, nao tendo havido tratamentos que de

terminassem diminuição. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame� 

tos com omissão da fósforo. potássio, cálcio.magnésio, enxofre e c� 

bre, aumentaram o teor de cobre no caule das plantas da variedade 

"pitiuba", tendo os tratamentos com omissão de boro e zinco, aumen

tado para a variedade "dorminhoco". 
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c) Folhas inferiores: Os tratamentos com omissão de nitrogênio.

fósforo. potássio, cálcio e magnésio, para a variedade "pitiÚba", e 

os de omissão desses mesmos nutrientes mais ferro e manganês. para 

a variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de cobre nas folhas in

feriores, enquanto não houve tratamentos com omissão que determinas 

sem diminuição. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!:!_ 

tos com omissão de fósforo, potássio. cálcio e magnésio, para a va

riedade "pitiÚba",e os de omissão de nitrogênio, ferro, manganes, 

molibdénio e zinco, para a variedade "dorminhoco", aumentaram res

pectivamente os teores de cobre por parte da planta e por varieda

de. 

d) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de nitrogênio,

fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro, para a variedade "pi-
f N 

tiuba", e os de omissao de fósforo, potássio, cálcio e magnésio, p� 

ra a variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de cobre nas folhas 

superiores, não tendo havido tratamentos de omissão que determinas

sem diminuição. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!:!_ 

tos com omissão de nitrogênio, fósforo. potássio e magnésio, aumen

taram o teor de cobre nas folhas superiores da variedade "pitiÚba", 

tendo os tratamentos com omissão de enxofre aumentado para a varie-

dade "dorminhoco". 
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5.3.2.2.9 - Ferro 

A concentração de ferro por parte da planta e por v� 

riedade, e dada na Tabela 17. 

Tabela 17 - Teor em ppm de ferro na matéria seca de diferentes par

tes da planta das variedades "pituÚba " Pi" e "dorminho 

co = Do" em função dos tratamentos (médias de quatro re 

petições). 

TRATA

MENTOS 

Pi 

Raiz 

Do 

P A R T E S D A P L A N T A 

Caule 

Pi Do 

Folhas 
inferiores 

Pi Do 

Folhas 
superiores 

Pi Do 

Completo 1171,25 1538,00 145,50 92,50 972,75 662,25 975,25 700,75 

- N 1103,50 830,75 92,75 140,25 574,25 414,50 283,00 328,00

- P 1472,25 720,50 277,25 144,00 1422,50 1182,75 1516,00 468,50

- K 1634,25 1310,00 280,75 158,25 1450,00 1106,25 1427,00 528,50

- Ca 1689,00 1457,25 137,75 174,00 713,00 864,50 234,75 504,50

- Mg 1277,00 1236,25 298,75 123,00 1527,00 868,25 1606,50 868,25

- S 1395,00 1336,50 156,25 100,50 971,25 676,00 811,00 747,25

- B 1516,00 1478,50 110,00 147,75 300,25 277,00 237,00 233,50

- Cu 1296,00 1471,50 107,50 94,75 813,75 789,50 992,75 846,50

- Fe 266,75 341,00 71,50 109,50 351,25 324,25 229,50 241,00

- Mn 1282,50 1314,50 147,00 147,25 701.75 795,50 884,25 686,00 

- Mo 1219,75 1241,25 119,25 94,50 846,00 1040,75 1031,00 749,75 

- Zn 1365,20 1223,00 119,50 117,50 522,00 547,00 434,25 349,25

c.v. (%) 12,16 12,16 9,68 9,68 11,97 11,97 10,85 10,85 

Tukey (5%) 366 34 366,34 33,27 33,27 231,19 231,19 181,29 181,29 entre trat. • 

Tukey (5%) 
entre var. 213,08 19,35 134,47 105,44 
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a) Raiz: Os tratamentos com omissão de potássio e cálcio, para

a variedade "pitiÚba", aumentaram o teor de ferro na raiz, enquanto 

o de omissão de ferro. para a variedade "piti�ba", e os de omissão

de nitrogênio, fósforo e ferro para a variedade "dorminhoco", dimi

nuiram-no. 

Comparando-se as variedades, verifica-se que os tra

tamentos com omissão de nitrogênio, fósforo e potássio, aumentaram 

o teor de ferro nas raízes das plantas da variedade "pitiúba", en

quanto somente o tratamento completo aumentou o teor desse nutrien

te nas raízes de plantas da variedade "dorminhoco". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de potássio e magnésio,p�

ra a variedade "piti�ba", e os de omissão de nitrogênio, fósforo , 

potássio, cálcio, boro e manganes, para a variedade "dorminhoco",au 

mentaram o teor de ferro no caule, enquanto os tratamentos com omi� 

são de nitrogênio, fósforo, boro, cobre e ferro, para a variedade 

"pitiuba", diminuiram o teor desse nutriente. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratamen 

tos com omissão de fósforo, potássio, magnésio, enxofre e molibdê

nio, inclusive o completo. aumentaram o teor de ferro no caule da 
I 

variedade "pitiuba". tendo os tratamentos com omissão de nitrogênio, 

boro e ferro, aumentado o teor desse nutriente, par.a. a variedade 

"dorminhoco". 

e) Folhas inferiores: Os tratamentos com omissão de potássio e

magnésio, para a variedade "pitiÚba", e os de omissão de potássio e 
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molibdênio, para a variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de fer 

ro nas folhas inferiores. enquanto os tratamentos com omissão de ni 

trogênio, cálcio. boro. ferro, manganês e zinco. para a variedade 

"pitiÚba",e os de omissão de nitrogênio, fósforo, boro e ferro, pa

ra a variedade "dorminhoco", diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratamen 

tos de omissão de nitrogênio, fósforo. potássio, magnésio, enxofre, 

inclusive o tratamento completo, aumentaram o teor de ferro nas fo

lhas inferiores. para a varisdade "pitiÚba", tendo os tratamentos 

com omissão de cálcio e rnolibdênio aumentado o teor desse nutriente 

na variedade "dorminhoco". 

d) Folhas superiores: Apenas o tratamento com omissão de potá�

sio, aumentou o teor de ferro em ambas as variedades, enquanto os 

tratamentos com omissão de nitrogênio, fósforo. boro, ferro e zinco, 

diminuiram o teor desse nutriente nas folhas superiores, para ambas 

as variedades. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame� 

tos com omissão de fósforo, potássio, magnésio, cobre, manganes e 

molibdênio, inclusive o completo, aumentaram o teor de ferro nas fo 

lhas superiores, da variedade "pitiÚba", sendo que o tratamento com 

omissão de cálcio aumentou o teor desse nutriente, para a varieda

de "dorminhoco". 
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5.3.2.2.10 - Manganês 

A variação na distribuição de manganês por parte da 

planta e por variedade, e visualizada na Tabela 18. 

Tabela 18 - Teor em ppm de manganês na matéria seca de diferentes 

partes da planta das variedades "pitiÚba = Pi" e "dormi 

nhoco = Do" em função dos tratamentos (média de quatro 

repetições) 

TRATA
MENTOS 

Completo 

- N

- p

- K

- Ca

- Mg

- s

- B

- Cu

- Fe

- Mn

- Mo

- Zn

c.v. (%)

Tukey (5%) 
entre trat. 

Tukey (5%) 
entre var. 

P A R T E S D A P L A N T A 

Raiz 

Pi Do 

164.75 92,75 

50,50 58,50 

270,75 137,25 

411, 00 157,25 

587, 00 1373, 75 

206,25 515,00 

141, 00 134 ,25 

354,25 100,75 

183,00 165,75 

151,75 80,75 

10.00 8,00 

101,50 120,50 

133,50 113,50 

22,64 22,64 

122,95 122,95 

71,51 

Caule Folhas 
inferiores 

Pi Do Pi Do 

11,25 9,75 152,00 144,25 

56,75 71,00 428.75 386,50 

57,25 11,75 225,25 166,25 

63,00 19,75 169,50 103,75 

38,25 14,75 289,75 198,75 

58,50 16,25 90,75 80,,50 

4,25 14,25 152,00 152,75 

29,50 23,50 147,75 147,00 

13,25 10,00 158,00 197.25 

42,50 50,00 146,75 155,50 

4,00 4,00 26,00 23,00 

11,00 10,50 150,25 168 ,75 

17,25 19,00 155,25 137,75 

14,13 14,13 17 ,77 17,77 

8,98 8,98 72,14 72, 14 

5,22 41,96 

Folhas 
superiores 

Pi Do 

121,50 114,75 

128,50 248,50 

155,00 66,00 

152,75 40,75 

42,25 60,00 

62,50 67,25 

164 ,75 145,50 

82,50 87,00 

156,75 138,25 

140,50 133,00 

21,50 16,00 

131,50 121,75 

133,75 130,50 

13,18 13,18 

35,20 35,20 

20,47 
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a) Raiz: Os tratamentos com omissão de potássio, cálcio e boro.

para a variedade "piti�ba". e os de omissão de cálcio e magnésio,p� 

ra a variedade "dorminhoco". aumentaram o teor de manganês na raiz, 

enquanto os tratamentos de omissão de manganês diminuiram para a va 

riedade "piti6ba". 

Comparando-se as variedades. nota-se que os tratame� 

tos com omissão de fósforo e boro, inclusive o completo, aumentaram 

o teor de manganes nas raízes de plantas da variedade "pitiÚba". e�

quanto os tratamentos com omissão de potassio. cálcio e magnésio.a� 

mentaram o teor de manganês nas raízes para a variedade "dorminho-

co". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de nitrogênio, fÓsforo,p�

tássio, cálcio, magnésio, boro, cobre, ferro e zinco. para a varie

dade "pitiÚba", e os de omissão de nitrogênio, potássio, boro. fer

ro e zinco, para a variedade "dorminhoco". aumentaram o teor de ma� 

ganes no caule, enquanto o tratamento com omissão de manganês, para 

ambas as variedades, diminuiu o ·teor desse nutriente. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratamen 

tos com omissão de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e boro, au-
' 

mentaram o teor de manganes no caule da  variedade "pitiuba", sendo 

que os tratamentos com omissão de nitrogênio, enxofre e ferro, dimi 

nuiram o teor desse nutriente. 

c) Folhas inferiores: Os tratamentos com omissão de nitrogênio,

fósforo e cálcio, para a variedade "pitiÚba". e o de omissão de ni-
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trogênio. para a variedade "dorminhoco". aumentaram o teor de rnang� 

nês nas folhas inferiores, enquanto somente o tratamento com ornis

sao de manganês diminuiu o teor desse nutriente, 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!:!_ 

tos com omissão de nitrogênio.fósforo. potássio e cálcio, aumenta

ram o teor de manganês nas folhas inferiores da variedade "pitiuba", 

o que não aconteceu para a variedade "dorminhoco".

d) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de enxofre e

cobre, para a variedade "pitiÚba", e o de omissão de nitrogênio, p� 

ra a variedade "dorminhoco". aumentaram o teor de manganes nas fo

lhas superiores,enquanto os tratamentos com omissão de cálcio, mag

nésio. boro e manganês. para a variedade "pitiÚba", e o de omissão 

de boro, para a variedade "dorminhoco", diminuiram. 

Comparando-se as variedades, nota-se que somente a 

variedade "piti�ba" teve aumento no teor de manganes nas folhas su

periores para os tratamentos de omissão de fósforo e potássio. 

5.3.2.2.11 - Molibdênio 

A concentração de molibdênio por parte da planta e 

por variedade, e dada na Tabela 19. 
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Tabela 19 - Teor em ppm de molibdênio na matéria seca de diferentes 

partes da planta das variedades "pitiÚba = Pi" e "dorm� 

nhoco = Do" em função dos tratamentos (média de duas re 

petições). 

P A R T E S O A P L A N T A 

TRATA- Raiz Caule Folhas Folhas 
MENTOS inferiores superiores 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

Completo 1,66 2,37 1,66 1,53 0,27 0,20 0,23 0,26 

- s 1, 11 1,62 0,56 4,38 0,22 0,25 0,26 0,43 

- Cu 3,91 1,16 0,58 0,39 0,26 0,26 0,14 0,11 

- Mn 2,72 2,21 3,92 4,56 0,24 0,27 0,62 0,72 

- Mo 0.12 2,21 0,02 º· 11 0,12 0,27 º· 11 0,10 

- Zn 3,25 4,16 4,88 s. 07 0,95 0,95 0,96 l,26 

c.v. (%) 11,61 11,51 14,07 14,07 12,33 12,33 10,34 10,34 

Tukey (5%) 0,85 0,85 1,09 1,09 0,15 0,15 0,15 0,15 entre trat. 

Tukey (5%) 0,55 0,71 0,10 0.10 entre var. 

a) Raiz: Os tratamentos com omissão de cobre, manganes e zinoo,

para a variedade "pitiÚba", e os de omissão de zinco, para a varie

dade "dorminhoco". aumentaram a concentração de molibdênio nas raí

zes, enquanto o tratamento com omissão de molibdênio, para a varie

dade "pitiÓba", e o de omissão de cobre, para a variedade "dorminho 

co", diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se que o tratamen-
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to com omissão de cobre aumentou o teor de molibdênio nas raízes 

de plantas da variedade "pitiúba''. enquanto os tratamentos com o

missão de enxofre, molibdênio, zinco, inclusive o completo, aument� 

ram o teor de molibdénio nas raízes da variedade "dorminhoco". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de manganês e zinco, para

a variedade "pitiÚba", e os de omissão desses mesmos nutrientes mais 

>'; enxofre, para a variedade "dorminhoco". aumentaram o teor de molib

dénio no caule, enquanto os tratamentos com omissão de enxofre e mo 

libdênio, para a variedade "pitiÚba", e os de omissão de cobre e mo 

libdênio, para a variedade "dorminhoco", diminuiram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se que somente o 

tratamento com omissão de enxofre determinou aumento no teor desse 

nutriente no caule, para a variedade "dorminhoco". 

c) Folhas inferiores: Apenas o tratamento com omissão de zinco

determinou aumento no teor de molibdênio nas folhas inferiores, de 

ambas as variedades, enquanto o tratamento com omissão de molibdé

nio, diminuiu o teor desse nutriente. 

Comparando-se as variedades, nota-se que somente o 

tratamento com omissão de molibdénio aumentou o teor desse nutrien

te nas folhas inferiores da variedade "dorminhoco". 

d) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de manganes e

zinco, para a variedade "piti�ba", e os de omissão desses mesmos nu 

trientes, mais zinco, para a variedade "dorminhoco", aumentaram o 

teor de molibdénio nas folhas superiores, enquanto apenas os trata-
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mentas com omissão de cobre e molibdênio, para a variedade •eorminho 

co", diminuiram-no, 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratamen 

tos com omissão de enxofre, manganês e zinco, aumentaram o teor de 

molibdénio nas folhas superiores, para a variedade "dorminhoco", o 

que não aconteceu para a variedade "piti�ba". 

5.3.2.2.12 - Zinco 

O teor de zinco por parte da planta e por variedade, 

é dado na Tabela 20, 
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Tabela 20 - Teor em ppm de zinco na matéria seca de diferentes par·· 

TRATA-
MENTOS 

Completo 

- N

- p

- K

- Ca

- Mg

- s

- B

- Cu

- Fe

- Mn

- Mo

- Zn

C.V.(%)

Tukey (5%) 
entre trat. 

Tukey (5%) 
entre var. 

f 

tes da planta das variedades "pitiuba = Pi" e "dorminho 

co = Do" em função dos tratamentos (médias de quatro re 

petições). 

P AR T E S O A P L A N T A 

Raiz Caule 
Folhas Folhas 

inferiores superiores 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

52,75 61,25 10,25 8,00 38,25 47,50 39,75 38,25 

124,00 69,00 93,25 51,50 135,75 123,50 67,75 95,50 

59,75 53,50 87,50 36,75 143,50 63,50 147,25 69,25 

106,,75 61,25 114,25 54, 75 147,50 63,25 80,00 61,75 

300,00 37,25 135,50 62,25 284 .,50 79,75 63,00 60,75 

68,75 37,25 58,75 36,25 68,75 45,00 65,75 47,25 

35,25 95,00 13,75 10,50 38,25 46,25 42,75 41,00 

40,50 29,75 20,00 21,75 27. 00 29,25 31,75 29.00

18,00 22,00 9,50 9,75 44,75 40,75 51,00 39,00 

37,50 51,75 25,25 16,50 36,25 35,75 51,00 49,25 

17, DO 17,00 11,75 13,00 42,50 50,75 47,75 56,25 

53,25 55,00 8,00 9,25 35,25 45,25 40,75 37,75 

15,00 12,25 8,75 8,25 23,75 25,00 24,25 22,00 

12,01 12,01 13,94 13,94 20,32 20,32 15,63 15,63 

17,14 17,14 12,14 12,14 33,38 33,38 20,40 20,40 

9,72 7,06 19,42 11,87 
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a) Raiz: Os tratamentos com omissão de nitrogênio, potássio e

cálcio, para a variedade "piti�ba". e os de omissão de enxofre, pa

ra a variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de zinco na raiz, en 

quanto os tratamentos com omissão de enxofre, cobre, manganês e Zi.!2_ 

co, para a variedade "piti�ba", e os de omissão de cálcio, magn�sio, 

boro. cobre. manganês e zinco. para a variedade "dorminhoco", dimi

nuíram-no. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!2_ 

tos com omissão de nitrogênio, potássio, cálcio, manganes,e boro,au 

mentaram o teor de zinco nas raízes da variedade "pitiÚba", enquan

to os de omissão de enxofre e ferro, aumentaram o teor de zinco nas 

raízes, para a variedade "dorminhoco". 

b) Caule: Os tratamentos com omissão de nitrogênio, fósforo,

potássio, cálcio, magnésio e ferro, para a variedade "piti�ba", e os 

tratamentos com omissão dos nutrientes já citados menos o ferro e 

mais o boro. para a variedade "dorminhoco", aumentaram o teor de zin 

co .10 caule, não tendo havido tratamentos que determinassem diminui 

ção dess& nutriente por parte da planta. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame.!2_ 

tos r.cm omissão de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio 

e ferro, aumentaram o teor de zinco no caule das plantas da varied� 

de "pitiÚba", o que não aconteceu para a variedade "dorminhoco". 

c) Folhas inferiores: Os tratamentos com omissão de nitrogênio,

fósforo, potássio e cálcio, para a variedade "piti�ba", e o de omis 
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sande nitrogênio, aumentaram o teor de zinco nas folhas inferiores, 

nao tendo havido diminuição significativa do teor desse nutrient�em 

ambas as variedades. 

Comparando-se as variedades, nota-se que somente os 

tratamentos com omissão de fósforo, potássio e cálcio, tiveram efei 

to sobre o aumento do teor de zinco nas folhas inferiores da varie

dade "pitiÚba". 

d) Folhas superiores: Os tratamentos com omissão de nitrogênio,

fósforo. potássio, cálcio e magnésio, para a variedade "piti�ba", e 

os de omissão desses mesmos nutrientes menos magnésio, para a vari� 

dade "dorminhoco", aumentaram o teor de zinco nas folhas superiores, 

não tendo havido tratamento que determinasse diminuição do teor des 

se nutriente nas folhas superiores. 

Comparando-se as variedades, nota-se que os tratame!!_ 

tos com omissão de fósforo, potássio e magnésio, aumentaram o teor 

de zinco nas folhas superiores da variedade "piti�ba", tendo o tra

tamento com omissão de nitrogênio, aumentado o teor de zinco nas fo 

lhas superiores da variedade "dorminhoco". 

5.3.2.3 - Nfveis indicadores do estado nutricional 

A Tabela 21 apresenta os níveis que melhor represen

tam o estado de deficiência nutricional da planta. São expressos em 

intervalos de confianças, ao nível de 5% de probabilidade, por par

te da planta e por variedade. 
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Tabela 21 Concentração dos macronutrientes (%) e dos micronutrien 

tes (ppm) na matéria seca e respectivo Intervado de Co� 

fiança. ao nível de 5%, para os tratamentos de defici-

ência. variedades "pitiÚba = Pi" e "dorminhoco = Do". 

PARTES DA PLANTA 
TRATA- VARIE-
MENTOS DADES Raiz Caule Folhas Folhas 

inferiores Superiores 

- N Pi 1,06± 0,08 0,81± 0,06 0,81± 0,06 1,59± 0,11 
Do 2,05± 0,14 1,13± 0,08 1,76± 0,19 1,57± 0,13 

- p Pi 0,04± 0,01 0,01± 0,00 0,02± 0,01 0,02± 0,01 
Do 0,04± º·ºº 0,02± 0,00 0,02± 0,00 0,06± 0,01 

- K Pi 0,40± o.os 0,62± 0,08 0,69± 0,12 0,54± 0,11 
Do 0,64± º· 10 0,66± 0,10 0,59± 0,07 0,91± 0,21 

- Ca Pi 0,44± 0,20 0,51± 0,07 1,64± 0,26 0,45± 0,06 
Do 0,57± 0,16 0,45± o.os 1,94± 0,21 0,60± 0,13 

- Mg
Pi 0,14± 0,01 0,92± 0.02 0,15± 0,07 o.is± º·ºº

Do 0.12± 0,02 0,11± 0,01 0,13± 0,02 0,17± 0,02 

- s
Pi o,□6± 0,01 0,04± 0.01 o.os± 0,01 o.os± 0,01
Do 0,03± 0,01 0,07± 0,01 0,04± 0.01 0,05± 0.01 

- 8
Pi 2l.00±12,69 27 ,50± 6,32 29,50±19,04 72,50±44,45 
Do 24.00±12,67 14,00±12,70 59,50±31,75 35,00±12,6B 

- Cu Pi 11,75± 2,00 3,50± 0,92 5,50± 0,92 4,00± 1,30 
Do 18,75± 1,52 1,50± 0,92 4,75± 1,52 4,75± 1,52 

- Fe
Pi 266,75±51,42 71,50± 6,02 351,25±53,28 229,50±56,21 
Do 341,00±42.00 109,50±13,77 324,25± 9,12 241,00±38,94 

- Mn Pi 10, 00± 1,30 4,00± 1,30 26 ,00± 6,87 21,50± 5,27 
Do 8,00± 1,84 4,00± 1,30 23,00± 4,68 16,00± 4,11 

- Mo
Pi 0,02± o.os 0,06± 0,02 0,12± o.os 0,11± o.os 
Do 3,17± 2.21 0,18± 0.12 0,27± 0.11 0,12± 0.10

- Zn Pi 15,00± 1,30 8,75± 2,00 23,75± 3,01 24,25± 7,94 
Do 12,25± 3,53 8,25± 1,52 25, 00± 6,23 22,00± 5,51 
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Visualizando-se a tabela, verifica-se que, embora ha 

ja variações entre níveis por parte da planta entre variedades, no 

geral, eles se correspondem. havendo semelhança de níveis de uma va 

riedade para outra. 

5.3.3 - Produção de graos e casca 

A Tabela 22 apresenta os dados referentes à produção 

de graos e casca. pelos tratamentos de omissão de nutrientes que a

tingiram o estádio reprodutivo, inclusive o tratamento completo. 

Tabela 22 - Tratamentos que atingiram o estádio reprodutivo: varie

dades "pitiÚba = Pi" e "dorminhoco II Do", 

PRODUÇAD/PLANTA (g) PRODUÇAO (kg/ha) 

TRATA-
Grãos Casca Grãos Casca 

MEMTOS 

Pi Do Pi Do Pi Do Pi Do 

Completo 37 ,07 38,05 11.46 11,42 1482,80 1552,00 458,40 456,80 

- s 20 • 29*�'d; 8, 05 8,22*** 3,74 811.60 322,00 328,80 149,60 

- Cu 9, 52�hh\14, 34 3, 05**st: 4,42 380,80 573,60 122,00 176,80 

- Mn 5,07*** 6,64* 1,78*** 2,20* 202,80 265,60 71,20 88,00 

- Mo 13,17 13,46*** 3,55 5,0CJk** 526,80 538,40 142,00 200,00 

* 
= uma só repetição; 

= média de três repetições. 
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Verifica-se a seguinte ordem decrescente na produção 

de graos e casca por tratamento e por variedade: 

- variedade "pitiÚba":

a) graos: Completo > -s > -Mo > -Cu > -Mn

b) casca: Completo > -s > -Mo > -Cu > -Mn

- variedade "dorminhoco":

a) graos: Completo > -Cu > -Mo > -S > -Mn

b) casca: Completo > -Mo > -Cu > -S > -Mn

Constata-se variação na ordem de produção para cada 

tratamento quando se comparam as variedades. 
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6. CONCLUSÕES

Nas condições experimentais em que foi conduzido o 

presente ensaio. pode-se tirar as seguintes conclusões: 

a) Ambas as variedades de feijão estudadas, sao sensíveis as

deficiências de macro e micronutrientes, com menor intensi

dade para os nutrientes cobre. molibdênio e enxofre.

b) O quadro sintomatológico de deficiências para determinados

nutrientes, na maioria se confronta com os de outros gêne

ros da sub-família Papilionoidae.

c) Os tratamentos que mais afetaram o desenvolvimento das pla�

tas são, em ordem decrescente: omissão de nitrogênio. cál

cio, potássio. fósforo, ferro. boro e magnésio; os demais

tratamentos de omissão também afetaram, porém. em menor in

tensidade.
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d} Em ambas as variedades estudadas, as exigências nutricionais

por planta para atingir o estádio reprodutivo sao:

- Macronutrientes: K > N > Ca > Mg > S > P,

- Micronutrientes: Fe > B > Mn > Zn >Cu > Mo.

e) Os teores de macronutrientes (%) e de micronutrientes (ppm)

nas folhas inferiores de plantas cultivadas em solução com

pleta, e em condições de omissão de nutirentes, expressos em

intervalo de confiança, ao nível de 5% da média entre varie

dades são:

Nutriente 

N 

p 

K 

Ca 

Mg 

s 

B 

Cu 

Fe 

Mn 

Mo 

Zn 

Teor em plantas que 
atingiram o estádio 
reprodutivo (trata-

rr.ento completo) 

1,97 ± 0,16 

0,14 ± 0,03 

3,20 ± 0,36 

5,38 ± 0,41 

0,66 ± 0,14 

º· 15 ± º· 04 

202,75 ± 30,48 

5,50 ± 0,79 

817, 50 ± 102. 76 

148,12 ± 20,94 

0,24 ± o.os

42.88 ± 9, 04 

Teor em plantas com 
omissão do respecti 

vo nutriente -

1,28 ± 0,13 

0,02 ± 0,01 

0,64 ± 0,10 

1,79 ± 0,24 

0.14 ± o.os

0,05 ± 0.01 

44,00 ± 25,40 

5,12 ± 1.22 

337,75 ± 31,20 

24,50 ± 5,78 

0,20 ± 0,08 

24,38 ± 4,62 

f) As estimativas das quantidades de nutrientes extraídas por

planta (40.000 plantas/ha) de feijão de ambas as variedades,

e que receberam o tratamento completo, são:
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Variedade "pitiuba" Variedade "dorminhoco" 

Macronutrientes (kg/ha) Macronutrientes (kg/ha) 

135,70 - K 120,50 - K

111, 00 - N 116,30 - N

71,00 - Ca ªº·ºº - Ca

21.00 - Mg 19,25 - Mg

9,39 - s 7,88 - s

5,97 - p 5,95 - p

Micronutrientes Cg/ha) Micronutrientes (g/ha) 

1956,60 - Fe 1753,40 - Fe

359,10 - 8 281,70 - B

259,80 - Mn 227,20 - Mn

132,20 - Zn 134,20 - Zn

29,20 - Cu 30,50 - Cu

10,33 - Mo 11,86 - Mo

g) Entre tratamentos que alcançaram o estádio reprodutivo, foi

o de omissão de manganês que apresentou menor produção de 

grãos para ambas as variedades, seguindo-se, em ordem cres

cente, os de omissão de cobre, molibdênio e enxofre, para 

a variedade "pitiÚba", e os de omissão de enxofre, molibdê 

nio e cobre, para a variedade "dorminhoco". 
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7. SUMMARY

This paper deals with the results obtained in a nu

trient cultura experiment designed to study several aspects of the 

mineral nutrition of two varieties of Vigna sinensis L. (Endl.), "p� 

tiÚba" and "dorminhoco", namely: obtention of symptoms of deficiency 

of macro and micronutrients which would allow for the preparation of 

a key for the identification of said abnormalities; obtention of da

ta concerning the effect of lack of nutrients on dry matter produc

tion, yield components and chemical composition of the tissue; ob

tention of an estimate of mineral requirements. 

The main conclusions are the following: 

(1) symptoms of deficiency. as a rule, agree with those found

in other species;
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(2) it seems that both varieties are not too sensitiva to the

omission of s. Cu and Mo from the substrate;

(3) a marked decrease in growth was observed when N. Ca. K, P.

Fs, B and Mg were not supplied, whereas omitting tha re

maining elamants caused less pronounced effect;

(4) in both varieties the quantitativa requirements obey the 

following decreasing arder -

macronutrients - K. N, Ca, Mg. S, P,

micronutrients - Fe. B. Mn, Zn, Cu, Mo.
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