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RESUMO: A irrigação e adubação, quando corretamente aplicadas, são práticas altamente 
recomendadas, por influência direta e positiva na produtividade. Objetivou-se realizar estudos 
sobre os teores foliares dos macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg), bem com suas interações e 
influência na produção da cultura. O trabalho foi desenvolvido no período de setembro de 2008 
a fevereiro de 2010, na área experimental da Fazenda Bandeira, pertencente à Agroempresa 
Brasil Ecodiesel, situada no município de Crateús no Estado do Ceará. O delineamento 
experimental foi o de blocos ao acaso no esquema de parcelas subdivididas, onde os tratamentos 
foram compostos da combinação de cinco lâminas de irrigação (parcelas) e quatro doses de 
adubação nitrogenada (subparcelas). O estado nutricional da planta foi determinado através de 
amostragens foliares realizadas em três diferentes épocas de cultivo. A ordem de acúmulo de 
macronutrientes nas folhas, de maneira geral, foi: N > Ca > K > Mg > P. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise foliar, irrigação, adubação nitrogenada, Jatropha Curcas L. 
 

 

MACRONUTRIENTS TISSUE JATROPHA PLANT LEAF IRRIGATION UNDER 

DIFFERENT DOSES OF NITROGEN 

 
ABSTRACT: The irrigation and fertilization, when properly applied, are highly recommended 
practices for direct and positive influence on productivity. The objective was to conduct studies 
on the foliar levels (N, P, K, Ca and Mg), as well as their interactions and influence on crop 
production. The study was conducted from September 2008 to February 2010 in the 
experimental area of Farm Bandeira belonging to Agroempresa Brazil Ecodiesel, located in 
Crateús municipality in the state of Ceará. The experimental design was a randomized block in 
a split plot scheme, where the treatments consisted of the combination of five irrigation levels 
(plots) and four nitrogen fertilization rates (subplots). The plant nutritional status was 
determined by leaf samples taken in three different growing seasons. The order of the leaf 
macronutrient accumulation in general, was: N> Ca> K> Mg> P. 
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A energia é um elemento estratégico e essencial para o desenvolvimento socioeconômico 

e para o bem-estar das pessoas. Atualmente, predomina a energia oriunda de fontes fósseis 

como o petróleo. Com o previsível esgotamento destas fontes de energia não renováveis o 

interesse por alternativas de energia renovável vem aumentando em todo o mundo.  

A irrigação e as adubações, quando corretamente aplicadas, são práticas altamente 

recomendadas, por influência direta e positiva na produtividade. Porém, a falta de informações 

sobre os níveis adequados de irrigação e de fertilizantes a serem aplicados em cada condição 

de plantio, não tem permitido inferências a respeito desses insumos, o que prejudica o 

desenvolvimento das culturas.  

Sendo assim, o objetivo do trabalho é realizar estudos sobre os teores foliares dos 

macronitruentes (Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cálcio e Magnésio), bem com suas interações 

e influência na produção da cultura, proporcionando informações importantes para viabilização 

da exploração econômica do pinhão manso no semiárido nordestino. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho de campo foi desenvolvido no período de setembro de 2008 a fevereiro de 

2010, na área experimental da Fazenda Bandeira, pertencente à Agroempresa Brasil Ecodiesel, 

situada no município de Crateús no Estado do Ceará.  

O delineamento experimental adotado foi blocos ao acaso no esquema de parcelas 

subdivididas. Os tratamentos foram compostos da combinação de cinco lâminas de irrigação 

(parcelas) e quatro doses de adubação nitrogenada (subparcelas), totalizando 20 tratamentos 

com três repetições. 

O estado nutricional da planta foi determinado através de amostragens foliares realizadas 

em três diferentes épocas de cultivo: 1º (antes da implantação dos tratamentos com adubação 

nitrogenada), 2º (após a aplicação da primeira parcela da dose recomendada, 40% do total, 

sendo antes da aplicação da segunda parcela da adubação nitrogenada) e 3º (após a produção 

da cultura). A amostra constitui-se de três folhas medianas de três plantas por subparcela, 

totalizando 9 folhas coletadas por amostra/subparcela, com três repetições. As folhas foram 

armazenadas em sacos de papel e levadas ao laboratório para análise. 

Foram realizados analises dos macronutrientes: Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), 

Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg), pelo laboratório de Solos e Água do Departamento de Ciências 

do Solo da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE. 
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INTRODUÇÃO 



Os teores nutricionais da planta por diagnose foliar inicialmente foram submetidos à 

análise de variância (Anova), posteriormente quando significativas pelo teste F. O estudo de 

teste de médias foi realizado com o auxílio de planilhas eletrônicas do Excel e utilizando o 

software “ASSISTAT 7.5 BETA”.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na Tabela 1 estão os dados referentes aos teores foliares dos macronutrientes nas três 

coletas realizadas durante a condução do experimento: 1ª (antes da implantação dos tratamentos 

com N), 2ª (após a aplicação da primeira parcela da dose recomendada de N, 40% do total, e 

antes da aplicação da segunda parcela) e 3ª (após a produção da cultura). 

 
Tabela 1 – Resumo da Anova para os teores foliares de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e 

Magnésio (Mg). Crateús – CE. 2009/2010. 

Fonte de variação GL 
Quadrado médio 

N (g kg-1) P (g kg-1) K (g kg-1) Ca (g kg-1) Mg (g kg-1) 

Nitrogênio (N) 3 19,0980ns 0,0232ns 1,1211ns 19,2407ns 0,3563ns 

Época de coleta (C) 2 167,5519** 0,1052* 852,3700** 643,395** 43,6275** 

Interação N x C 6 7,3163ns 0,0360ns 3,3277ns 10,9015ns 1,2471ns 

Bloco 2 4,1436ns 0,0269ns 5,9433ns 2,9186ns 13,2933** 

Resíduo (N) 6 24,0602 0,0065 4,6011 8,1260 0,9407 

Resíduo (C) 16 13,4498 0,0195 2,0966 18,8583 2,5788 

CV (N) % 15,36 3,16 21,78 16,15 11,37 

CV (C) % 11,48 5,46 14,70 24,60 18,82 

(**) Efeito significativo a 1% e (*) a 5% de probabilidade; (ns) não significativo em nível de 5% de probabilidade 

pelo teste F. 

Houve efeito significativo apenas nas três épocas de coletas de amostras foliares (C), para 

as variáveis de nitrogênio, potássio, cálcio e magnésio ao nível de 1% de probabilidade e para 

o fósforo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. Nos níveis de adubação nitrogenada (N) 

não se verificou influência sobre os teores foliares de macronutrientes, assim como nas 

interações adubação nitrogenada e épocas de coleta (N x C). 

Os teores foliares de N foram mais elevados na 2ª coleta (36,23g kg-1), diferenciando-se 

assim, dos teores obtidos na 1ª coleta (30,20g kg-1) e da 3ª coleta (29,38g kg-1), (Gráfico 1A). 

Os teores foliares de P foram decrescendo durante a realização das coletas de 2,67g kg-1 

até 2,48g kg-1 (Gráfico 1B). Tal tendência, provavelmente, deve-se ao continuo uso pela cultura, 
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com a sua redistribuição para as demais partes da planta. Conforme Brandão (2009), o fósforo 

é um nutriente de alta demanda pelas culturas, pois estimula o crescimento radicular, o 

florescimento e o desenvolvimento dos frutos. Ressalta o autor, que o fósforo é acumulado nas 

folhas mais jovens e tende a ter sua concentração reduzida pela redistribuição para os frutos.  

 

   

(A) (B) 

Gráfico 1 – Teores foliares de nitrogênio (A) e fósforo (B) na cultura do pinhão manso em função da época de 

coleta de amostras foliares 

 
Para N os valores da 1ª e da 3ª coleta não diferiram entre si, mas foram inferiores 

ao da 2ª. No caso da 1ª, ainda não havia ocorrido adubação nitrogenada. Quanto à 3ª, 

provavelmente a sua redução se deveu a redistribuição do mesmo pela planta e a necessidade 

de maiores quantidades nesta fase. Isto confirma comentários de alguns autores: o N é um 

elemento móvel na planta, que tende a se concentrar nos tecidos jovens e a diluir sua 

concentração com o tempo devido à estabilização do crescimento do tecido, ao aumento de 

carboidratos e lipídios e, especialmente, por causa da redistribuição para os frutos e partes 

jovens da planta ainda em crescimento (MARSCHNER, 2005; BRANDÃO et al., 2011). 

Provavelmente, durante o início da floração (próximo a 2ª coleta) a quantidade de N 

disponibilizada foi suficiente, apesar do maior consumo em relação à fase de frutificação. 

Os valores mais elevados de P ao longo do tempo podem ter ocorrido devido a um 

suprimento maior do que o necessário para o 1º ciclo de produção, onde ocorrem baixas 

produtividades. Como neste ciclo ocorreu uma menor quantidade de frutos em formação, em 

comparação com uma condição de plena reprodução (a partir do 3º ciclo), reduzem-se a 

necessidade de uso do potássio na formação dos frutos. 

Os teores foliares de K foram crescentes durante a realização das coletas e alcançando o 

valor mais alto na 3ª coleta realizada após a produção da cultura (17,42g kg-1), sendo que os 

valores das médias de todas as coletas diferenciaram-se entre si (Gráfico 2A). 
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Os teores foliares de Ca foram mais altos na 3ª coleta realizada após a produção da cultura 

(26,11g kg-1) diferenciando-se assim dos teores obtidos na 1ª e 2ª coleta, 13,60 e 13,26 g kg-1, 

respectivamente (Gráfico 2B). Entretanto, os valores médios dos teores foliares de Ca 

encontrados neste experimento foram inferiores aos valores encontrado por Laviola & Dias 

(2008) e Lima et al. (2011). 

 

 

 

  

(A) (B) 

Gráfico 2 – Teores foliares de potássio (A) e cálcio (B) na cultura do pinhão manso em função da época de coleta 

de amostras foliares 

 
Os valores dos teores foliares de K encontrados foram inferiores aos valores encontrados 

por Laviola & Dias (2008), mas superiores ao encontrado por Lima et al. (2011).  

O Ca foi o segundo nutriente mais exigido para a formação das folhas. Isso demonstra 

que a cultura é exigente em Ca, sendo importante que o solo apresente teores adequados desse 

nutriente para não limitar seu crescimento e sua produção. Resultado semelhante foi observado 

por Laviola & Dias (2008). 

Os teores foliares de Mg foram mais altos na 1ª coleta realizada antes da implantação dos 

tratamentos com adubação nitrogenada (10,73 g kg-1) diferenciando-se assim dos teores obtidos 

na 2ª e 3ª coleta, 7,51 e 7,26 g kg-1, respectivamente (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Teores foliares de magnésio na cultura do pinhão manso, em função da época de coleta de amostras 

foliares 

 
Os valores de Mg foram decrescentes ao longo do tempo. Tal comportamento foi 

observado por Valarini (2005), com a cultura do café, onde afirma que à medida que os frutos 

se desenvolvem há um decréscimo da concentração dos macronutrientes nas folhas dos ramos 

produtivos, com diferente intensidade para cada elemento a exceção do cálcio. 

 
CONCLUSÃO 
 

A ordem de acúmulo de macronutrientes nas folhas, de maneira geral, foi a seguinte:  

N > Ca > K > Mg > P. 
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