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Apresentação
Este eBook tem por objetivo auxiliar o trabalho em
campo de estudantes e profissionais de ciências
agrárias. O conteúdo aqui comentado é o resultado de
anos de observações e vivência prática entre talhões de
palma e validações na literatura existente.
Com um texto de leitura simples e bastante ilustrado,
esta obra pode se tornar uma ferramenta de fácil
consulta, mesmo em condições de campo ou de
desconexão da internet. Isso tudo validado pela revisão e
opiniões de um grupo de especialistas em palma do setor
público e privado.
A cultura da palma de óleo é um celeiro para muitos
estudantes e profissionais em inicio de carreira. Nesta
fase, o acesso a informações práticas de campo facilitará
a vida dos técnicos, auxiliando na rápida identificação de
deficiências nutricionais e outras desordens em áreas de
produção. Isso facilitará a elaboração de hipóteses,
busca de soluções e superação de efeitos negativos no
cultivo.
OS AUTORES

Prefácio
Quando adentrei no mundo das empresas de palma
de óleo, um famoso consultor de nutrição de plantas,
como conselho à um aprendiz, me alertou: "Tenha
cuidado! Dentro desses 5.000 hectares de fazendas
muitos indivíduos podem expor qualquer erro operacional
mínimo que venhas a cometer". Naquele momento me
pus imediatamente em alerta com os novos colegas de
trabalho. Entretanto, no decorrer do tempo, descobri que
aqueles indivíduos não eram pessoas, tratavam-se das
715.000 palmeiras das nossas áreas, cultivadas na
densidade de 143 plantas/hectare.
A experiência nos mostra que a palma de óleo reflete
por meio de sua folhagem, estipe e órgão reprodutivos,
cada tratamento a que são submetidas no campo. Dizem
os mais antigos do setor, que se trata de uma planta que
“só falta falar”. Se o produtor usar mudas muito
“passadas” ou colocar mudas sadias no campo fora do
período ideal, início do período chuvoso na Amazônia, é
esperado um atraso de um a dois anos na futura
produção; se as mudas forem colocadas de forma
inadequada na cova, as folhas se põem secas; se a área
de cultivo passar por ano com adubação ideal seguido
por ano com déficit de nutrientes, a arquitetura mostrará
claramente folhas maiores seguidas por folhas curtas.

Ao ser submetida a qualquer tipo estresse (com
destaque o hídrico, ervas invasoras, ausência de
adubação) a planta gera mais inflorescências masculinas
em detrimento das femininas, impactando negativamente
na produção de frutos. Os estresses, incluindo também
efeitos das doenças, também levam ao abortamento de
frutos dos cachos - dinheiro perdido.
No que concerne aos recursos humanos, o que mais
preocupa um gerente de fazenda de palma, é que sua
estabilidade no emprego fica em cheque a cada ciclo de
dois anos trabalhados, pois a produção corrente é muito
dependente do manejo aplicado nos 24 meses anteriores
à colheita, período de desenvolvimento do botão floral
até o enchimento dos frutos.
Neste diapasão, quando focamos nas deficiências
nutricionais, são muito evidentes os sintomas, os quais
maioria são peculiares a essa espécie. Dito isso, os
convido ao exercício simples e agradável de fazer o
diagnóstico visual das deficiências de nutrientes na
palma de óleo, oleaginosa de alta representatividade
econômica mundial e de grande destaque no cotidiano
rural do norte do Brasil.
GILSON MATOS
Belém, 05 de agosto de 2020.
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1 INTRODUÇÃO
A palma de óleo africana (Elaeis guineensis
Jacq.) representa 31% de toda produção de óleo
vegetal do mundo, seguida pela soja (Glycine
max (L.) Merrill), colza (Brassica napus L.) e o
girassol (Helianthus annuus L.) com 22,13 e 8%,
respectivamente (GREENPALM, 2017).
Com a expansão do cultivo da palma,
principalmente nos solos pobres da Amazônia, é
necessária a utilização de técnicas ou práticas
de manejo que garantam o aumento da
produtividade, com sustentabilidade econômica,
social e ambiental. Assim, um dos fatores
importantes é o manejo nutricional eficiente,
fundamental na otimização do consumo de
fertilizantes, o uso destes geralmente é elevado
e representa o segundo maior custo de produção
da cadeia produtiva da palma de óleo na
Amazônia, atrás somente da mão de obra.
Uma ferramenta importante para manejo
nutricional é o diagnóstico das plantas, que é
realizado de duas formas: a diagnose visual no
campo e a análise química do tecido vegetal.

9

A diagnose visual é uma prática simples que
auxilia os agricultores nas tomadas de decisões,
seja como informação adicional às análises
químicas, ou, até mesmo, como critério
preponderante para algumas adubações de
correção.
Empresas e produtores de palma de óleo, em
geral, têm a diagnose visual como atribuição das
equipes de fitossanidade, que através de rondas
regulares identificam, dentre outras coisas, os
prováveis sintomas de deficiência nutricional da
planta. Apesar de corriqueiros dentro do setor
que envolve a palma de óleo, esses principais
sintomas no campo são pouco conhecidos para
a grande quantidade de novos produtores e
estudantes que estão adentrando nesse cultivo.
O objetivo deste trabalho é possibilitar que
produtores e estudantes interessados no cultivo
da palma de óleo sejam capazes de identificar os
principais sintomas de deficiência nutricional
nessa cultura no campo.
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2 DIAGNOSE VISUAL DA DEFICIÊNCIA
NUTRICIONAL
Dentre os macronutrientes nitrogênio (N),
fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio
(Mg) e enxofre (S) e os micronutrientes boro (B),
cloro (Cl), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn),
molibdênio (Mo), níquel (Ni) e zinco (Zn), os mais
importantes para a palma de óleo no campo são
o N, P, K, Mg e B. Entretanto, é importante que
todos os macros e micronutrientes estejam em
níveis adequados para essa palmeira.
Quando o solo não fornece a quantidade
adequada de nutrientes à planta, ocorre redução
do seu crescimento em função da deficiência
nutricional, que, em elevado grau, é expressa
por
sintomas
característicos,
permitindo,
portanto, a diagnose visual. Alguns desses
sintomas são comuns para qualquer vegetal,
entretanto, certas espécies, como a palma de
óleo e outras palmeiras, expressam sintomas
muito peculiares como, por exemplo, a
deficiência de K e Mg.

11

A diagnose visual consiste em se comparar
os aspectos morfológicos (tamanho, forma e cor)
de uma amostra, que seria a planta deficiente,
com um padrão, que seria a planta em estado
ideal. Para qualquer planta, a diagnose visual
está fundamentada em três princípios: a
generalização, a simetria e o gradiente.
Tomando já como exemplo a palma de óleo,
esses conceitos são facilmente identificados em
campo.

2.1 A GENERALIZAÇÃO
Diferentemente dos sintomas de uma doença
ou anomalia vegetal qualquer, a deficiência
nutricional nas plantas tende a ocorrer por uma
ausência de manejo ou adubação adequada.
Nesse caso, sempre que houver ausência dos
nutrientes, é comum que esta ocorrência se dê
para todo o grupo de plantas de um talhão (no
estado do Pará os talhões de palma são
identificados como parcelas). Assim, a
deficiência dificilmente ocorrerá de forma isolada,
ou seja, tende a ocorrer de forma generalizada
(Figura 1).
12

Figura 1. A/B – Palmas amareladas (cloróticas) em função da
deficiência de nitrogênio generalizada em talhão comercial.

A

B

Foto: Gilson Matos

2.2 A SIMETRIA
Os sintomas de deficiência nutricional são
peculiares quanto à posição que ocorrem na
planta, quando uma folha ou ramo apresenta
alterações no tamanho ou coloração, a folha ou
ramo imediatamente oposto também externará
os mesmos sintomas, sendo assim simétricos
(Figura 2). Esse padrão não ocorre para as
demais desordens vegetais como as doenças ou
anomalias.
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Figura 2. Destaque para as folhas de palma de óleo opostas
(simétricas); A – Deficiência de nitrogênio; B – Deficiência de
potássio.

A

B

Foto: Gilson Matos

2.3 O GRADIENTE
Os nutrientes no vegetal apresentam diferentes
padrões de mobilidade que influenciam no seu
transporte e redistribuição dentro da planta.
Nesse aspecto, os nutrientes podem ser
divididos em:
• Alta mobilidade: N, P, K, Mg e Cl
• Média mobilidade: S, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn
• Baixa mobilidade: Ca e B
Considerando isso, os sintomas de deficiência
dos nutrientes que apresentam alta mobilidade
tendem a ocorrer inicialmente nas folhas mais
velhas, ou da parte inferior da planta.
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Isso ocorre por que esses nutrientes são
redistribuídos para as partes mais novas de
crescimento, meristemas e folhas jovens, para
assegurar a desenvolvimento da planta mesmo
em condições nutricionais adversas. Por outro
lado, quanto menor a mobilidade do nutriente, os
seus sintomas de deficiência tendem a ocorrer
inicialmente nas partes mais novas, pois a planta
não é capaz de redistribuir o elemento.
De forma geral o N, P, K e Mg vão apresentar
os sintomas iniciais de deficiência nas folhas
mais velhas enquanto o Ca, o S e todos os
micronutrientes (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn)
externarão deficiência iniciando nas folhas mais
jovens (Figura 3).
Figura 3. Esquema dos locais (parte inferior e superior) de
ocorrência inicial dos sintomas de deficiência dos nutrientes mais
importantes para a palma de óleo em condição de campo.

Imagem: Graziele Rabelo. Ilustrador: Augusto César Jorge.
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3 NITROGÊNIO
A deficiência de nitrogênio na palma de óleo
inicia nas folhas mais velhas ocorrendo na forma
de amarelecimento uniforme dos folíolos desde a
base até o ápice da folha (Figura 4A).
Conforme há a progressão da deficiência, a
coloração das folhas vai mudando do verde claro
(pálido) para o amarelo intenso (Figura 4B),
momento em que a planta, na íntegra, apresenta
tom amarelado caracterizando a clorose
generalizada, aspecto comum de deficiência de
nitrogênio em qualquer planta. Nos casos
extremos dessa deficiência, a ráquis apresenta
coloração alaranjada e nos folíolos mais
amarelos ocorre o secamento iniciando nas suas
ponteiras (Figura 4C).
Palmas de óleo, em solos mal drenados,
tendem a apresentar inicialmente a deficiência
do nitrogênio (FAIRHURST; HÄRDTER, 2003),
uma vez que nesse ambiente ocorre a
desnitrificação, que consiste na transformação
do nitrogênio assimilável pela planta, nitrato ( )
para a forma gasosa ( ) (Figura 4D).
16

Figura 4. A – Sintomas iniciais de deficiência de nitrogênio,
amarelecimento uniforme; B – Progressão da deficiência, amarelo
intenso; C – Extremo de deficiência com secamento nas pontas dos
folíolos; D – Deficiência de N em solos mal drenados.

A

B

C

D

Foto: Gilson Matos

4 FÓSFORO
A deficiência de fósforo na palma de óleo só é
perceptível visualmente em plantas a partir do
quarto ano, quando já começa a se formar o
caule ou estipe, pois em caso de carência desse
nutriente a estipe apresenta aspecto piramidal ou
cônico (Figura 5), diferente do padrão ideal que é
o estipe cilíndrico.
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Figura 5. A/B – Formato piramidal ou cônico decorrentes da
deficiência de P.

A

B

Foto: Gilson Matos

Em plantas jovens, a forma mais eficiente de
detecção da deficiência de fósforo é por meio da
análise química foliar, por isso é recomendável
que o produtor realize esse tipo de análise pelo
menos uma vez por ano.

5 POTÁSSIO
Na palma de óleo, a deficiência de potássio
inicia na forma de pontuações alaranjadas nos
folíolos das folhas mais velhas (Figura 6A e B).
Com a progressão dos sintomas, todas as folhas
tendem a ser afetadas por esses pontos, sendo
que eles coalescem (se aglomeram) formando
grandes manchas alaranjadas (Figura 6C).
18

Nos casos mais graves de deficiência, essas
manchas começam a secar, inviabilizando os
folíolos (Figura 6D).
Figura 6. A/B – Deficiência nutricional de potássio na forma de
pontuações alaranjadas nos folíolos das folhas mais velhas; C –
Pontos alaranjados coalescendo; D – Raios solares transpassando
os folíolos.

A

B

C

D

Foto: Gilson Matos
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6 MAGNÉSIO
A deficiência de magnésio é uma das mais
comuns para a palma de óleo, principalmente
nos solos com baixo teor de argila ou mais
arenosos. A deficiência inicia com o
amarelecimento nos ápices dos folíolos que se
situam nas extremidades das folhas mais velhas
(Figura 7A).
Figura 7. A – Deficiência de magnésio com o amarelecimento nas
extremidades dos folíolos; B e C – Secamento dos tecidos mais
afetados; D – Expressão inicial da deficiência de Mg.

A

B

C

D

Foto: Gilson Matos
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Esse amarelecimento ocorre principalmente
no lado do folíolo mais exposto o sol, sendo que
o lado sombreado tende por algum tempo a
manter a cor esverdeada, gerando um padrão de
folíolo verde e amarelo. Em casos mais intensos
dessa deficiência, todas as folhas da palmeira
apresentam esse padrão sendo que a parte do
folíolo mais afetada tende a secar (Figura 7B e
C).
Em áreas de palma de óleo, cujo uso anterior
foi pastagem, é comum a reincidência agressiva
do capim, principalmente quicuio da Amazônia
(antes Brachiaria humidicola e atualmente
Urochloa humidicola) e o braquiarão (antes
Brachiaria brizantha e atualmente Urochloa
brizantha). Nesses casos, é comum ocorrer
sintomas de amarelecimento nas folhas mais
velhas, comuns à deficiência de magnésio
(Figura 8E). Entretanto, é preciso fazer uma
observação mais atenta, principalmente na parte
inferior dos folíolos, pois pode se tratar da injúria
causada por cigarrinhas de pastagens, a qual
passa do capim para as palmeiras, sugando a
seiva nas extremidades das folhas (Figura 8A e
B).
21

Figura 8. A/B – Ataque de cigarrinhas das pastagens ocasionando
amarelecimento nas folhas mais velhas da palma; C/D - Destaque
para diferença da injúria causada por cigarrinhas e entre deficiência
de magnésio (E) e de nitrogênio (F).

A

B

C

D

E

F

Foto: Gilson Matos
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7 BORO
Os sintomas de deficiência de B ocorrem
inicialmente nas folhas mais jovens e
normalmente estão ligados às regiões de
crescimento da planta (CORLEY; TINKER,
2016). A falta de B causa decréscimo no
desenvolvimento dos meristemas apicais, devido
à inibição dos hormônios de crescimento (Figura
9A e 9B). Além de causar redução da expansão
foliar,
ocorrem
folhas
quebradiças
e,
principalmente,
as
folhas
apresentam-se
encarquilhadas e espessas (Figura 9C e 9D). A
ocorrência dessa deficiência está muito
relacionada a solos arenosos e a regiões de alta
precipitação, pois o nutriente é facilmente
lixiviado.
Figura 9. A/B – Decréscimo dos meristemas apical; C/D – Folhas
quebradiças e encarquilhas apresentando deficiência de boro.

A

B
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C

D

Foto: Gilson Matos

8 OUTRAS DESORDENS
8.1 DÉFICIT HÍDRICO
Em algumas ocasiões, a planta expressa
injúrias que são semelhantes à deficiência de
nutrientes, entretanto são ocasionadas por
outros fatores, como a falta de água. O déficit
hídrico provoca o fechamento estomático e o
murchamento das folhas (folhas secas e
marrons), essa situação é resultado de erros
comuns no processo de plantio, em que há a
formação de bolsões na cova, impedindo o
contato da raiz com o solo proporcionando o
murchamento da planta (Figura 10A). Esse
sintoma ocorre também quando as mudas vão
tardiamente do viveiro para o campo.
24

8.2 QUIMERA
Quimera são manchas de um amarelo intenso
nos folíolos da palmeira, causadas por
anormalidades genéticas no tecido do meristema
apical. Essas manchas podem ser facilmente
diferenciadas dos sintomas de deficiência
nutricional, pois não são simétricas e tendem a
ocorrer em um ou poucos indivíduos. Além do
mais, a posição das manchas varia, podendo
ocorrer na base, em um lado ou na ponta da
folha (Figura 10B e 10C). Essa anormalidade
não compromete a produção, por isso, não há
necessidade de descartar a muda ou tratar a
anomalia.

8.3 MAL DA CURVATURA
Também conhecido por arqueamento foliar ou
mal da coroa é uma desordem que ocorre em
plantas jovens até próximo do terceiro ano pósplantio, e a causa está associada a fatores
genéticos. Nesse caso, os folíolos aparecem
paralelos à ráquis que fica com aparência
quebrada ou fortemente curvada perto de sua
base (Figura 10D). Esses sintomas tendem a
desaparecer espontaneamente conforme as
plantas iniciam a fase produtiva.
25

8.4 TOXIDEZ POR HERBICIDA
Em muitas áreas, ocorrem plantas com
encurvamento das folhas após a aplicação
inadequada de herbicidas (Figura 10E), sintoma
semelhante ao mal da coroa. Nos casos mais
graves, folhas de plantas jovens ficam
prostradas, ao ponto de ficarem bem rentes ao
solo (Figura 10F). Entretanto, todos esses
sintomas ocorrem apenas quando a operação de
aplicação não foi criteriosa, ou seja, está mais
associada à forma de aplicação do que ao
produto utilizado.
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Figura 10. A – Planta ressecada expressando sintomas de déficit
hídrico; B/C – Planta com anomalia quimera; D – Anomalia
conhecida como mal da curvatura; e E – Folíolo atingido por
herbicida; F - Toxidez por herbicida, que não apresenta padrão
simétrico mas, normalmente faz as folhas tocarem o solo.

A

B

C

D

E

F

Fotos: Gilson Matos (A, B, C, D e E) e Mikiko Batista (F)
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