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RESUMO 

 

O rabanete (Raphanus sativus L.) é uma hortaliça tuberosa pertencente à família 
das Brassicaceae, que possui raiz comestível em formato cilíndrico ou globular, de 
casca avermelhada e polpa branca. Tem seu ciclo de desenvolvimento considerado 
curto, se desenvolvendo em um período de cerca de 25 a 40 dias após a 
semeadura. Por ser de ciclo curto, possui uma alta exigência de nutrientes em um 
curto intervalo de tempo, nutrientes esses indispensáveis para a formação da parte 
comercializada, a raiz. O objetivo deste estudo foi descrever os sintomas de 
deficiências de macronutrientes em plantas de rabanete cultivadas em solução 
nutritiva, a fim de analisar e descrever o comportamento da cultura à omissão de 
seis nutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. O 
experimento foi realizado em ambiente protegido na propriedade do senhor 
Francisco Rech, localizada no interior do município de Caçador – SC. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições. Para 
cada tratamento foram utilizadas duas plantas cultivadas em floreiras com 
capacidade de dois litros. As omissões se iniciaram em aproximadamente dezessete 
dias após a emergência. Foram realizados registros fotográficos e pesagem das 
massas verde e seca da parte aérea das plantas para a observação dos sintomas 
relacionados à omissão dos macronutrientes. Concluiu-se que a omissão dos 
nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio teve uma maior influência no 
desenvolvimento da planta e da sua parte comercializada (raiz). No caso dos 
nutrientes cálcio e magnésio, os sintomas apareceram de forma mais lenta. E no 
caso do nutriente enxofre, os sintomas foram considerados mais singelos em 
relação aos demais. 
 
Palavras-chave: Raphanus sativus L., sintomas, macronutrientes, deficiência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Radish (Raphanus sativus L.) is a tuberous vegetable belonging to the Brassicaceae 
family, which has an edible root in a cylindrical or globular shape, with reddish bark 
and white flesh. Its development cycle is considered short, developing over a period 
of about 25 to 40 days after sowing. Because it is short-cycle, it has a high nutrient 
requirement in a short time, which is indispensable for the formation of the marketed 
part, the root. The objective of this study was to describe the symptoms of 
macronutrient deficiencies in radish plants cultivated in nutrient solution, in order to 
analyze and describe the behavior of the omission of six nutrients: nitrogen, 
phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. The experiment was carried 
out in a protected environment in the property of Mr. Francisco Rech, located in the 
interior of Caçador - SC. The experimental design was completely randomized with 
four replications. For each treatment two plants cultivated in two liter liters were used. 
The omissions began approximately seventeen days after the emergency. 
Photographic records and weighing of the green and dry masses of the aerial part of 
the plants were performed to observe the symptoms related to macronutrient 
omission. It was concluded that the omission of nutrients nitrogen, phosphorus and 
potassium had a major influence on the development of the plant and its marketed 
part (root). For calcium and magnesium nutrients, symptoms appeared more slowly. 
And in the case of the nutrient sulfur, the symptoms were considered simpler in 
relation to the others. 
 
Keywords: Raphanus sativus L., symptoms, macronutrients, deficiency. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre tantas espécies vegetais, o rabanete (Raphanus sativus L.) é uma 

herbácea da família Brassicaceae que possui raízes redondas, com coloração aver-

melhada e polpa branca. Originada no Mediterrâneo, possui alto valor nutritivo, con-

sumido principalmente in natura, sendo utilizado principalmente na elaboração das 

mais diversas saladas. Seu ciclo possui entre 25 a 40 dias, sendo considerada uma 

hortaliça de ciclo curto e pequeno porte (BONFIM-SILVA et al., 2015). 

O rabanete possui altas concentrações de vitaminas C e B6, possuindo tam-

bém ácido fólico, potássio, fibras e baixa quantidade de calorias. Esta hortaliça tam-

bém ganha destaque por ser um grande fitoterápico e antioxidante natural, apresen-

tando alto valor nutritivo quando comparado a outras hortaliças (RODRIGUEZ et al., 

2017). 

Comparado a outras hortaliças, o rabanete é agradável ao paladar e também 

possui boa quantidade de carboidratos, alto teor de cálcio, ferro, fósforo, ácido as-

córbico, tiamina, riboflavina e niacina podendo ser considerada um importante com-

plemento à nossa alimentação (LUCCHESI et. al., 1976). 

Deste modo, esta hortaliça pode ser considerada uma ótima alternativa para 

agricultores familiares, podendo ser cultivada o ano todo devido ao seu ciclo curto, 

possibilitando um retorno financeiro mais rápido, gerando renda às famílias (RO-

DRIGUEZ et al., 2017). 

No Brasil, estima-se que a produção de rabanete seja de aproximadamente 9 

mil toneladas. Grande parte dessa produção se concentra nas regiões sul e sudeste. 

Já a comercialização de sementes se aproxima de 15,5 toneladas, com total de 

1.107 hectares cultivados todo ano (KRAMER, 2018). 

Em termos de área plantada, é uma cultura de pequena importância, porém, 

existe um grande número de pequenas propriedades que o produzem, pois é uma 

ótima opção para a rotação de culturas e controle de nematoides, devido, também, 

ao seu pequeno ciclo (PULITI et al., 2009). 

Por ser de ciclo curto, o rabanete torna-se uma hortaliça exigente em solo fér-

til, rico em nutrientes que serão essenciais até a obtenção do produto final. O tama-

nho da raiz, que é o produto final, depende de vários fatores e o principal deles é a 

fertilidade do solo, pois as hortaliças tuberosas exigem grandes quantidades de nu-

trientes em um curto espaço de tempo, que, se não forem fornecidos, poderão oca-
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sionar deficiências que dificilmente poderão ser revertidas durante o desenvolvimen-

to da cultura (COUTINHO NETO et al., 2010 apud RODRIGUEZ et al., 2017). 

Pelo fato de ter um curto período para seu crescimento, o rabanete requer 

uma grande quantidade de nutrientes, especialmente nitrogênio e potássio, sendo os 

nutrientes mais necessários para a melhor formação da raiz. Em função desta gran-

de exigência de nutrientes, a aplicação de fertilizantes deve ser eficiente, usando 

fontes e doses adequadas (CASTRO et al., 2016). 

Sabe-se que a aplicação de fertilizantes para a correção exige que se conhe-

çam a disponibilidade dos nutrientes no solo, a exigência nutricional da cultura e a 

avaliação do estado nutricional das plantas (SOUSA et al. apud RODRIGUES, 

2014). 

Geralmente, a disponibilidade dos nutrientes de que a planta necessita é ava-

liada através da análise química do solo. O estado nutricional da planta é avaliado 

através da diagnose foliar e da diagnose visual (EPAGRI, 2013). 

No caso da utilização da hidroponia (cultivo em água), quanto melhor a quali-

dade da água, menor o risco de problemas. Para se avaliar a qualidade da água uti-

lizada, deve-se realizar uma análise química (quantidade de nutrientes e salinidade) 

e microbiológica (coliformes fecais e patógenos) (LABHIDRO, 2012). 

Sabe-se que os cultivos hidropônicos necessitam de rigoroso controle com re-

lação aos nutrientes para que haja desta forma, o crescimento saudável das plantas, 

com o objetivo de melhorar a qualidade nutricional dos vegetais e a produtividade 

(DOMINGUES et al., 2012). 

Portanto, para que a planta possa se desenvolver adequadamente, elevando 

seus níveis de produtividade, a mesma deve ter todos os elementos essenciais con-

trolados e fornecidos rigorosamente. Desta forma, pergunta-se: como identificar sin-

tomas de deficiência de macronutrientes em plantas de rabanete cultivado em solu-

ção nutritiva? 

Para a cultura do rabanete, são escassos os trabalhos relacionados à sua nu-

trição e, especificadamente, aos sintomas de deficiências de nutrientes, sendo muito 

relevantes as pesquisas que envolvem estes aspectos, principalmente para o apri-

moramento de conhecimentos e da produção desta hortaliça. Portanto, é de extrema 

relevância a realização de estudos mais aprofundados sobre a nutrição da cultura 

estudada, principalmente quando cultivada em solução nutritiva, pois são poucos os 

estudos realizados para este caso. Identificar os sintomas de deficiência de nutrien-
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tes, estudar as consequências das deficiências e fornecer a adubação adequada 

para a cultura pode trazer benefícios com a redução dos custos e o aumento da pro-

dutividade da cultura, pois é notável o uso indiscriminado de fertilizantes pelos pro-

dutores, tornando necessário o estudo de um manejo mais adequado. 

Neste contexto, o presente trabalho objetiva, no âmbito geral, descrever os 

sintomas de deficiências de macronutrientes em plantas de rabanete cultivadas em 

solução nutritiva sob condição de casa de vegetação, possuindo como objetivos es-

pecíficos observar a sensibilização da reação das plantas a partir da retirada de nu-

trientes; observar os sintomas da deficiência de nutrientes; estimular as plantas in-

duzindo a deficiência; descrever cada sintoma encontrado para a deficiência de cada 

nutriente; avaliar o fornecimento de nutrientes para o desenvolvimento da cultura; 

registrar por meio de fotos a evolução dos sintomas de deficiência de macronutrien-

tes nas plantas de rabanete; determinar o acúmulo de massas seca e verde da parte 

aérea das plantas. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O referencial teórico do presente trabalho de conclusão de curso visa funda-

mentar e dar o embasamento necessário para melhor compreensão do tema abor-

dado. 

 

1.1 A CULTURA DO RABANETE 

 

O rabanete (Raphanus sativus L.) é uma hortaliça da família das Brassicace-

ae que possui raiz globular comestível, de casca avermelhada e polpa branca. Origi-

nário da região mediterrânea contém alto valor nutritivo e propriedades medicinais 

que podem resultar na estimulação do sistema digestivo, além de ser um expecto-

rante natural. Contém vitaminas, como a B6, A e C, possuindo atividade antioxidan-

te, pequeno valor calórico e elevada quantidade de fibras (CAMARGO et al., 2007 

apud CAETANO et al., 2015). 

Esta hortaliça apresenta ciclo de desenvolvimento de cerca de 25 a 40 dias, 

sendo consumida principalmente in natura, possui em sua composição elementos 

como cálcio, ferro, fósforo e vitaminas (BONFIM-SILVA et al., 2015). 

De acordo com Biggs (1980, p. 179), o rabanete: 

[...] é cultivado para uso em saladas. No entanto, algumas variedades pos-
suem raízes muito mais compridas, que são cozinhadas e consumidas co-
mo planta hortícola de Inverno. As raízes dos rabanetes para salada possu-
em casca vermelha ou vermelha e branca e são de forma globular ou cilín-
drica, enquanto as dos rabanetes de inverno têm casca branca, preta ou ro-
sada. 

Entre as hortaliças, esta é a de menor ciclo, pois a colheita se inicia entre 20 

até 25 dias após a semeadura. Esta cultura não tolera o transplante, devendo ser 

cultivada através do plantio direto no local definitivo. É indicada para ser intercalado 

com outras plantas de desenvolvimento mais lento, podendo ser cultivada o ano 

todo (LUCCHESI et al., 1976). 

Segundo Caetano et al. (2015), por ser de ciclo curto, pode ser utilizada em 

consórcio com outras culturas que exijam maior espaçamento e, além disso, pode 

ser cultivada em vasos onde o espaço é limitado. 

Embora não seja produzido em larga escala, o cultivo do rabanete se torna 

uma boa alternativa para os produtores principalmente por conta do seu ciclo, além 
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de servir como opção para a rotação de culturas e controle de nematoides. Pode ser 

intercalado com hortaliças de longo ciclo, possibilitando um rápido retorno financeiro 

e geração de renda (RODRIGUEZ et al., 2017; PULITI et al., 2009). 

Atualmente, no Brasil, a produção de rabanete se concentra nas regiões sul e 

sudeste, estimando-se a produção de cerca de nove mil toneladas. Esta cultura de 

adapta melhor a regiões de clima frio ou temperado, pois as melhores temperaturas 

para seu desenvolvimento ficam em torno de 10 a 20ºC. Recomenda-se o plantio no 

período entre abril e junho, época onde o clima se torna mais ameno. Os solos mais 

indicados são os areno-argilosos, com pH entre 5,5 e 6,8 (PORTAL DO 

AGRONEGÓCIO, 2012). 

 

1.2 NUTRIÇÃO MINERAL DO RABANETE 

 

A cultura do rabanete é considerada exigente do ponto de vista nutricional, 

pelo fato de necessitar de uma grande quantidade de nutrientes em um curto 

período de tempo. Por conta disso, dificilmente se consegue reverter deficiências 

nutricionais durante o ciclo de desenvolvimento da cultura, especialmente de 

nitrogênio e potássio, os dois nutrientes considerados essenciais para a planta 

(COUTINHO NETO et al., 2010). 

A cultura necessita de um solo rico em nutrientes para que possa se 

desenvolver por completo. Quanto ao tipo de solo, a cultura não demonstra tanta 

exigência, desde que este seja úmido e rico em húmus. O tamanho da raiz, que é a 

parte comercializada da planta, depende muito da fertilidade do solo. Como tantas 

outras hortaliças tuberosas, costuma ter problemas relacionados a sua nutrição, por 

conta da exigência de nutrientes em curto prazo (RODRIGUEZ et al., 2017). 

Portanto, a cultura necessita de solos férteis e com boa disponibilidade de 

nutrientes dos quais necessita, principalmente nitrogênio e potássio disponíveis, pois 

é difícil a reversão desse déficit nutricional durante o ciclo (CAETANO et al., 2015). 

 

1.2.1 Macronutrientes na Cultura do Rabanete: Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cálcio, 

Magnésio e Enxofre 

 

Os nutrientes minerais desempenham funções essenciais e específicas, 

portanto sua deficiência ou toxidez é observada através de quadros 



15 

sintomatológicos, muitas vezes característicos para cada nutriente, sendo 

dependente da cultivar estudada e dos fatores ambientais (OLIVEIRA et al., 2009). 

A cultura do rabanete necessita de grandes quantidades de nutrientes em um 

curto intervalo de tempo. Deste modo, é necessário o fornecimento destes nutrientes 

através de doses e fontes adequadas, principalmente fontes de nitrogênio e 

potássio, os macronutrientes mais exigidos pela maioria das culturas e mais 

requeridos para a formação da raiz (CASTRO et al., 2016). 

O nitrogênio (N) é considerado um componente essencial de aminoácidos, 

proteínas e clorofilas. Já o potássio (K), está envolvido nas mais diversas reações 

bioquímicas do metabolismo vegetal (CASTRO et al., 2016). 

O fósforo (P) é, dentre os macronutrientes, um dos menos exigidos pelas 

plantas. Porém, o fósforo é requerido para o ótimo crescimento das plantas, 

dependendo da espécie. De maneira geral, as plantas o requerem de forma 

igualitária quanto requerem o enxofre (S) (FAQUIN; ANDRADE, 2004). 

O cálcio (Ca) é responsável por manter a integridade estrutural e funcional 

das membranas e parede celular. O efeito do cálcio é percebido no crescimento e no 

desenvolvimento vegetal, podendo atrasar o amadurecimento, melhorar os frutos ou 

alterar a fotossíntese e outros processos celulares (RODAS, 2008). 

Ainda de acordo com Rodas (2008), a função principal do magnésio (Mg) é 

ser o elemento central da clorofila, além de ser ativador de enzimas fosforilativas. No 

caso do enxofre (S), dois aminoácidos essenciais, denominados cistina e metionina 

são compostos dele, e sua deficiência interrompe processos como a síntese de 

proteínas pelas plantas, além de contribuir também na fixação de nitrogênio. 

 

1.2.2 Sintomas de Deficiência de Nutrientes na Cultura do Rabanete 

 

Os sintomas de deficiência de nitrogênio são perceptíveis a partir de 18 dias 

após a semeadura, caracterizados por uma clorose das folhas mais velhas, que se 

intensifica até atingir toda a planta. As plantas carentes de nitrogênio apresentam 

uma redução de até 28% de matéria seca da parte aérea e de até 23% de tamanho 

das raízes (COUTINHO NETO et al., 2010). 

Um dos primeiros sintomas de deficiência de fósforo é o azul esverdeado das 

folhas. Muitas vezes se desenvolvem pigmentos avermelhados, purpúro e marrons 

especialmente ao longo das nervuras. Tem seu crescimento reduzido e em 
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condições severas as plantas ficam paralisadas (EPSTEIN; BLOOM, 2006). 

Mais cedo e de forma mais intensa, nas regiões meristemáticas e folhas 

jovens, surgem os sintomas de deficiência de cálcio. O cálcio presente em tecidos 

mais velhos tende em ser imobilizados e não se desloca com quantidade para áreas 

mais novas, onde se desenvolvem. Danificando e matando os pontos de 

crescimento. As raízes são muito afetadas tendo um menor desenvolvimento. 

Raízes danificadas podem ser porta de entrada para fungos e bactérias (EPSTEIN; 

BLOOM, 2006) 

A deficiência de magnésio é primeiramente vista em folhas mais velhas por 

ser um nutriente móvel na planta, clorose entre as nervuras é um sintoma da 

deficiência, com uma deficiência severa toda planta fica em estado clorótico 

(COELHO et al., 2012). 

A deficiência de enxofre é muito parecida com a deficiência de nitrogênio 

plantas pequena, cloróticas e espigadas. Seu sintoma inicial geralmente ocorre em 

tecidos novos, pois o enxofre não é redimensionado para as folhas mais novas em 

muitas espécies. Mas em muitos caso com diversas espécies a clorose inicia se 

simultaneamente em todas a planta, ou ate mesmo iniciar em folhas velhas 

(EPSTEIN; BLOOM, 2006). 

 

.1.3 HIDROPONIA E SOLUÇÃO NUTRITIVA 

 

A hidroponia é uma técnica de cultivo de plantas sem a utilização do solo. 

Utilizando-se de meio hídrico, as raízes das plantas recebem uma solução nutritiva 

balanceada que contém água e nutrientes para seu desenvolvimento. Esta técnica 

permite a redução de até 70% da água utilizada (SANTOS et al., 2013 apud 

FERREIRA et al., 2017). 

Por ser um sistema de produção sem a utilização do solo e em ambiente 

protegido, a hidroponia possibilita a obtenção de produtos de boa qualidade, muitas 

vezes até superiores aos produtivos obtidos em campo aberto. A solução nutritiva e 

as condições de cultivo variam de acordo com cada espécie vegetal, desta forma, o 

ajuste químico da solução nutritiva depende de vários fatores como ambiente, época 

de plantio e qualidade da água (MENEGAES et al., 2015). 

Portanto, a hidroponia fornece a possibilidade do uso mais eficiente da água e 

de fertilizantes, além de ser livre de salinização e contaminação por patógenos 
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comuns no cultivo em solo. Esta técnica também dispensa a rotação de culturas e o 

controle de plantas daninhas (FERREIRA et al., 2017). 

Segundo Martinez e Filho (1997), "a solução nutritiva é tida como uma das 

partes mais importantes de todo o sistema, seu mau uso pode acarretar sérios 

prejuízos para as plantas". 

Para Douglas (1987), existem diversos métodos de utilização de soluções 

nutritivas, mas:  

Todos são baseados nos mesmos princípios: uso de soluções aquosas de 
adubos químicos para nutrição das plantas. As principais diferenças entre 
os diversos métodos está na escolha da estrutura do recipiente e dos grânu-
los ou meio de cultura que deverá fornecer o suporte e a sustentação para 
as plantas. Todas as plantas, criadas sem a participação da terra, devem ter 
algum material ou instrumento para mantê-las eretas. 

A solução nutritiva e a técnica do elemento faltante são utilizadas na pesquisa 

científica principalmente para obtenção de informações sintomatológicas de carência 

ou toxidez de determinado nutriente nas plantas, auxiliando no aperfeiçoamento do 

sistema de produção (ANDRIOLO et al., 2002; ALVES et al., 2008). 

Uma das maneiras práticas de detectar o elemento limitante, além da 

diagnose foliar é por meio do aspecto visual das plantas, considerando-se que as 

deficiências minerais promovem alterações no metabolismo, as quais 

frequentemente modificam os aspectos morfológicos e anatômicos (SILVEIRA et al., 

2002). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O projeto foi desenvolvido na propriedade de Francisco Rech, interior da ci-

dade de Caçador – SC, com as coordenadas -26.807827, -51.085234, em casa de 

vegetação. 

A estufa possui dimensões de 4 metros de largura e 6 metros de comprimento, 

com bancada para suporte das floreiras. 

O plantio das mudas de rabanete ocorreu no dia 24 de outubro de 2019, com 

2 plantas por floreira e um espaçamento de 5 cm entre uma planta e outra. 

A água utilizada para a solução nutritiva teve sua fonte natural obtida através 

de um poço, apenas para a omissão de Ca foi utilizada água destilada. O preparo da 

solução nutritiva se deu a partir de baldes de 20 litros. 

Foram utilizadas mudas de rabanete com aproximadamente 15 dias. O cultivo 

em solução nutritiva completa ocorreu durante 2 dias após a semeadura. 

Nos dois primeiros dias foi utilizada solução nutritiva completa em todas as 

floreiras, cerca de 200 ml por floreira. A partir do 3° dia iniciou-se a omissão dos nu-

trientes, permanecendo com a omissão durante 15 dias. A proporção de solução 

nutritiva por floreira por dia se deu em 150 ml dividido em duas regas. 

Foram realizados um total de 7 tratamentos. Estes tratamentos foram analisa-

dos por Delineamento Inteiramente Casualizado com 4 repetições. Para cada trata-

mento foram utilizadas 2 plantas cultivadas em floreiras com capacidade de 2 litros. 

Os tratamentos foram solução completa, omissão de nitrogênio, omissão de potássio, 

omissão de fósforo, omissão de cálcio, omissão de magnésio e omissão de enxofre, 

com quatro repetições. 

A solução nutritiva utilizada seguiu as normas de Hoagland e Snyder (1933). 

Os sais utilizados foram: nitrato de cálcio (Ca(NO3)2), nitrato de potássio (KNO3), 

nitrato de magnésio (Mg(NO3)2), nitrato de amônio ((NH4)(NO3)), cloreto de potás-

sio branco, sulfato de magnésio, MKP, MAP, acido fosfórico, acido nítrico e cloreto 

de cálcio. 

A proporção de nutrientes utilizados no trabalho se da pela mistura dos 

nutrientes (Tabela 1). As doses demonstradas abaixo estão em gramas e as 

quantidades listadas são utilizadas para confecção de 20 litros de solução nutritiva. 
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 Tabela 1 - Doses de nutrientes para produção de solução nutritiva 

NUTRIENTES COMPLETA (-N) (- P) (- k) (- Ca) (- Mg) (- S) 

NITRATO DE POTASSIO 10,7   10,5   11,4 4,6 8,9 

NITRATO DE AMONIO       1,2 2,7 1,9   

NITRATO DE CALCIO 11,6   11,6 13,7   11,6 11,6 

MAP       3       

MKP 3,4 3,4     3,4 3,4 3,4 

CLORETO DE CALCIO   9,2           

SULFATO DE POTASSIO   9,6 2,8     5,5   

SULFATO DE MAGNESIO 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8     

NITRATO DE MAGNESIO             9,7 

MICRONUTRIENTES 1 1 1 1 1 1 1 

Fonte: RECH, F (2019). 

 

As plantas foram cultivadas em solução nutritiva completa durante 3 dias após 

o transplante. Logo após, iniciaram-se as aplicações dos tratamentos de omissão de 

macronutrientes.  

As avaliações dos resultados foram realizadas através da observação, do re-

gistro por fotografias e pela quantificação de massa fresca e seca das plantas. 

A massa fresca foi obtida por meio de pesagem da planta inteira (pesagem 

feita com as quatro repetições juntas), sendo realizado um corte entre o caule na 

divisão do início da formação da raiz, com o desenvolvimento da primeira folha. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise foliar e a técnica do elemento faltante certamente é a técnica mais 

eficiente para chegar à deficiência e o sintoma causado pelo nutriente na planta. 

 

3.1 SOLUÇÃO COMPLETA 

 

Quando utilizada a solução completa as plantas tiveram um bom desenvolvi-

mento tanto da parte aérea quanto da parte radicular. 

Folhas grandes sem deformações, com coloração verde intenso, caule bem 

desenvolvido, sistema radicular longo bem desenvolvido. 

Na figura 1 podemos observar a planta de rabanete em pleno desenvolvimen-

to sem sintomas, e na figura 2 observamos o sistema radicular. 

O resultado obtido através da pesagem da massa verde da parte aérea foi de 

39 gramas; raiz 37 gramas; total de 76 gramas e massa seca 6 gramas. 
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Figura 1 – Resultados da solução completa nas plantas de rabanete (folhas) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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Figura 2 – Resultados da solução completa nas plantas de rabanete (raízes) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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3.2 OMISSÃO DE NITROGÊNIO (N) 

 

Nos resultados obtidos com a omissao de Nitrogênio (N), obteve-se uma 

planta com tamanho reduzido, folhas velhas amareladas, baixo índice de 

crescimento de folhas jovens.               

Observou-se que a raiz estava pouco desenvolvida, curta e com poucas 

ramificações.   

Na figura 3 observamos os sintomas de deficiência de nitrogênio nas folhas, 

já na figura 4 os sintomas nas raízes. 

Os resultados obtidos através da pesagem da massa verde da parte aérea fo-

ram de 5 gramas; para a raiz 27 gramas; peso total de 32 gramas, e massa seca 1 

grama. 
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Figura 3 – Resultado da omissão de nitrogênio nas plantas de rabanete (folhas) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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Figura 4 – Resultado da omissão de nitrogênio nas plantas de rabanete (raízes) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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3.3 OMISSÃO DE FÓSFORO (P) 

 

Quanto aos resultados obtidos através da omissão do nutriente fósforo (P), fo-

ram observadas a presença de folhas verde escuras e o desenvolvimento de pig-

mentos brancos nas folhas ao longo das nervuras. O crescimento foi reduzido. O 

sistema radicular teve seu tamanho reduzido. 

Os resultados obtidos através da pesagem da massa verde da parte aérea fo-

ram de 17 gramas; para a raiz 46 gramas; peso total de 63 gramas, e massa seca 2 

gramas. 
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Figura 5 – Resultado da omissão de fósforo nas plantas de rabanete (folhas

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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Figura 6 – Resultado da omissão de fósforo nas plantas de rabanete (raízes) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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3.4 OMISSAO DE POTÁSSIO (K) 

 

O primeiro sintoma visível da deficiência de K surgiu em folhas velhas com 

aspecto de pontas secas, ou pontas queimadas, ficando as pontas mortas, e 

conforme se intensifica, este aspecto surge em folhas mais novas. 

Esta omissão foi a que mais impactou a formação da raiz (tubérculo), onde se 

apresentou muito pouco desenvolvida e com coloração mais clara. 

O sistema radicular ficou praticamente normal, apenas mais curto. 

Os resultados obtidos através da pesagem da massa verde da parte aérea fo-

ram de 28 gramas; para a raiz, 38 gramas; peso total de 66 gramas, e massa seca 2 

gramas.  
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Figura 7 – Resultado da omissão de potássio nas plantas de rabanete (folhas) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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Figura 8 – Resultado da omissão de potássio nas plantas de rabanete (raízes) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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3.5 OMISSÃO DE CÁLCIO (Ca) 

 

Neste caso, obteve-se um menor crescimento de tecidos novos, pois isso está 

ligado a parte da estrutura da planta, e seu sintoma visual foi folhas novas com 

perda de cor ficando em um tom branco, além de folhas enrugadas e retorcidas. 

No sistema radicular notaram-se raízes mais curtas. 

Os resultados obtidos através da pesagem da massa verde da parte aérea fo-

ram de 39 gramas; para a raiz, 20 gramas; peso total de 59 gramas, e massa seca 3 

gramas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Figura 9 – Resultado da omissão de cálcio nas plantas de rabanete (folhas) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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Figura 10 – Resultado da omissão de cálcio nas plantas de rabanete (raízes) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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3.6 OMISSÃO DE MAGNÉSIO (Mg) 

 

Já para a omissão de magnésio, obtiveram-se plantas com coloração verde 

mais fraco, folhas velhas com clorose nas marginais, ocorrendo manchas nas folhas, 

que podem se expandir por toda a folha: existe uma grande variedade nos sintomas. 

O crescimento radicular foi considerado normal. 

Os resultados obtidos através da pesagem da massa verde da parte aérea fo-

ram de 19 gramas; para a raiz, 32 gramas; peso total de 51 gramas, e massa seca 2 

gramas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

Figura 11 – Resultado da omissão de magnésio nas plantas de rabanete (folhas) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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Figura 12 – Resultado da omissão de magnésio nas plantas de rabanete (raízes) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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3.7 OMISSÃO DE ENXOFRE (S) 

 

A deficiência de enxofre não se mostrou como o esperado, as plantas 

submetidas a omissão deste nutriente mostraram-se plantas com coloração mais 

fraca, e menor índice de crescimento, observou-se também nervuras mais 

avermelhadas. 

O sistema radicular foi bem desenvolvido.  

Os resultados obtidos através da pesagem da massa verde da parte aérea fo-

ram de 19 gramas; para a raiz, 32 gramas; peso total de 51 gramas, e massa seca 3 

gramas. 
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Figura 13 – Resultado da omissão de enxofre nas plantas de rabanete (folhas) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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Figura 14 – Resultado da omissão de enxofre nas plantas de rabanete (raízes) 

 
Fonte: RECH, F (2019). 
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3.8 RESULTADOS: MASSAS SECA E FRESCA 

 

O resultado da omissão de nutrientes é percebido também no peso das 

massas seca e fresca das plantas de rabanete. Para este caso, a tabela abaixo 

demonstra os resultados obtidos (em gramas) através da pesagem de duas plantas: 

Tabela 2 – Comparativo de massas fresca e seca das plantas de rabanete em 

relação à omissão de nutrientes 

 
Massa Fresca (em gramas) Massa Seca (em 

gramas) da parte 
Aérea Nutriente Massa Total Parte Aérea (Folhas) Raízes 

Solução Completa 78 39 37 06 
Nitrogênio 33 05 27 01 
Fósforo 64 17 46 02 
Potássio 65 28 38 02 
Cálcio 59 20 39 03 
Magnésio 51 19 32 02 
Enxofre 62 23 38 03 
Fonte: RECH, F (2019). 

Desta forma, se observa que a utilização da solução completa promove o 

máximo desenvolvimento das plantas de rabanete, enquanto a omissão dos 

nutrientes promove a redução na formação de folhas e de raízes, que é a parte 

comercializada da planta. No caso da omissão do nitrogênio, se observa que a 

redução no desenvolvimento de folhas e raízes é bastante significativa, pois este é 

considerado um nutriente essencial para o desenvolvimento da cultura do rabanete, 

o que é confirmado com o presente estudo. 

A técnica aplicada em rabanete pode ser utilizada em várias outras culturas, 

pois os sintomas de deficiência na grande maioria das plantas se demonstram da 

mesma forma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a omissão dos macronutrientes diferiu no crescimento da 

planta e no peso da massa seca e verde da planta. As partes aéreas e raízes foram 

influenciadas de diferentes formas na situação de omissão de cada um dos 

nutrientes, conforme comparativo abaixo. Os nutrientes mais extraídos e com maior 

nível de dano por sua falta são; nitrogênio e potássio. 

Com a omissão de nitrogênio tivemos uma planta com menor tamanho, folhas 

velhas amareladas, baixo índice de crescimento de folhas novas e produção de raiz 

muito baixa comparada com a planta da solução completa. 

Já na omissão de fósforo as folhas ganharam manchas brancas no meio das 

folhas, ficando as nervuras verdes e entre as nervuras, um tom esbranquiçado, as 

raízes foram mais desenvolvidas, tiveram o maior peso, pois o fósforo não é móvel 

no solo, fazendo com que as raízes das plantas se desenvolvam para obtê-lo, ou 

“buscá-lo”. 

A omissão de potássio ocorreu em folhas velhas, ficando com as bordas 

esbranquiçadas, tornando-se necrosadas; a planta teve um crescimento lento. 

A omissão de cálcio mostrou-se com a perda da cor ficando folhas com 

coloração mais brancas e folhas retorcidas. Com a omissão de magnésio a planta 

ficou com as folhas com amarelecimento entre as nervuras. 

A omissão de enxofre em meu trabalho não demonstrou sintomas visuais, já 

na massa fresca e seca tivemos uma pequena variação quando comparada com a 

solução completa, por ser uma planta com ciclo curto e ser utilizada solução 

completa no início dos tratamentos, acredita-se que possa ter suprido a necessidade 

do nutriente em questão. 

Conclui-se que a massa seca e a massa fresca da parte aérea e raízes foram 

influenciadas de diferentes formas na situação de omissão de cada um dos 

nutrientes, sendo no caso da omissão de nitrogênio a ocorrência de maior variação 

no desenvolvimento das plantas.  

Outro fator importante observado através deste estudo é o de que os 

sintomas de deficiência de nutrientes podem ser, por muitas vezes, confundidos com 

doenças de origem fúngica nas plantas, assim, pode-se concluir que este estudo 

contribui para o melhor diagnóstico de sintomas de deficiência de nutrientes, 

tornando-os mais claros e mais precisos. 
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São muito escassos os trabalhos que exploram a cultura do rabanete, deste 

modo, sugere-se, como um importante e relevante estudo, o aprofundamento de 

pesquisas para esta cultura, especialmente em relação à sua nutrição. 
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