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CONCENTRACÃO E QUANTIDADE DE MACRONUTRIENTES 

EM CAJUEIRO (Anacardiua occidentale LJ 

ANÃO PRECOCE 

Autor: ANTONIO ROBERTO BARRETO DE"'I'1ELO 

Orientador: PROF. DR. RONALDO IVAN SILVEIRA 

Plantas de caju (Anacardiu. occidentale L.) 

precoce-, foram cultivadas e. casa de vegetaç~o, empregando-se quartzo 

moido como substrato e irrigado co. 501uç~0 nutritiva, visando estudar 

os efeitos da omiss~o, da presença e do excesso dos .acronutrientes na 

concentraç~o e na quantidade desseselementos e. diferentes partes da 

planta. O delineamento experimental foi blocos ao acaso, coa quatorze 

tratamentos e três repetiç5es. As plantas foram separadas em caule, 

folhas novas, folhas velhas e flores. Os resultados mostraram que os 

tratamentos testados n~o afetaram o peso da matéria seca total da 

planta. Na ausência de N diminuira. as concentraç5es de N, Mg e S no 

caule e nas folhas novas; a concentraç~o de P aumentou nas folhas 

novas e nas velhas e a quantidade de P também se elevou no caule e nas 

folhas novas. O incremento na dose de N aumentou a sua quantidade na 

planta, bea coa0 a do K nas flores. A omiss~o de P reduziu a sua 

concentraç~o no caule.. A omiss~o de K aumentou a concentraç~o de Ca 

no caule e de "g nas folhas velhas, elevou a quantidade de Mg nas 

\ 
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folhas novas e nas velhas e diminuiu a concentraç~o de K no caule, nas 

folhas novas e nas velhas. A elevaç~o da concentraç~o de K no 

substrato aumentou a sua concentração no caule e nas folhas velhas e 

diminuiu a concentração e a quantidade de Mg nas folhas novas e velhas 

respectivamente. A ausência de Ca na solução au.entou a quantidade de 

Pno caule e nas flores e dos nutrientes K, "g e S nas flores." A 

omiss~o de Mg na solução nutritiva diminuiu sua concentração no caule 

e nas folhas novas. A o.issão de S aumentou a concentração de Ca e de 

Mg nas folhas novas e nas velhas, respectivamente. O fornecimento de 

niveis .ais altos de P, Ca, Mg e S não influenciaraM as concentraç~es 

nem as quantidades de .acronutrientes nas diferentes partes das 

plantas ea relação ao tratamento completo. O tratamento com doses 

duplas de macro e micronutrientes não apresentou resultados 

satisfatórios visto que foi superior ao tratamento completo apenas na 

concentração de K nas folhas velhas. 



CONCENTRATION ANO QUANTITY OF MACRONUTRIENTS 

IN PRECOCIUS OWARF CASHEW 

(Anacardiu. occidentale L.) 

xii 

Author: ANTONIO ROBERTO BARRETO DE'~ELO 

Adviser: PROF. DR. RONALDO IVAN SILVEIRA 

Plants of a precocius dwarf cashew (AnacardiUIII 

occidentale L.) groMn under greenhouse conditions utilizing ground 

quartz as substrate and irrigated with nutrient solution were used to 

study the effects of macronutrients absence, presence and excess on 

the concentration and quantity of same ele.ents in various parts of 

the plant. 

lhe experiment was designed as rando.ized blocks with 

fourteen treat.ents and three replications. Plant parts analyzed Mere 

ste., young leaves, old leaves and flowers. 

Results obtained showed no treat.ent effect on total 

dry .atter weight Df the plants. No nitrogen treatment resulted in a 

decreased concentration Df N in the plant and Df Mg and S both in the 

ste. and new leaves, but P concentration in new and old leaves and P 

quantity in the ste. and new leaves increased. Excess nitrogen caused 

the increase Df its quantity present in alI parts Df the plant as well 



xiii 

as K fIower content. Absence of P caused the reduction of P stem 

concentration. Absence of K resulted in an increase of stem Ca and 

old leaves "g concentration and a decrease of K concentration in the 

stem and old and new leaves. Excess K resulted in an increase in K 

concentration in the stea and old Ieaves and in a decrease of "g 

concentration and quanti ty in new and old leaves, respectiveIy. ., Ca 

defficiency caused the increase of P quantity in the ste.~ flowers and 

of K, Ng and S in the flowers. Absence of "g caused a decrease of "g 

in the stea and new leaves. No S treatment caused an increase of Ca 

and "g in new and old leaves, respectiveIy. 

Higher leveIs of P, Ca, "g and S had no effect neither 

in the quantity nor in the concentration of macronutrients in the 

plant parts analysed in this study as co.pared to the treatment 

ftco.plete-. Excess macro and micronutrients in the nutrient solution 

Nas not considered satisfactory when compared with the "co.pleteD 

treatment except for oId Ieaf K content which showed a higher K 

concentration in pIants to which a double rate of nutrients was 

applied. 



----- - ~---~-- -

1. 

1. INTRODUÇÃO 

O cajueiro (Anacardiua ocidental i L.) atualmente é 

encontrado em grande parte da regi~o tropical, embora e. ter.os de 

importância econ6eica sua exploraç~o se restrinja à lndia, Brasil, 

No Brasil o cajueiro pode ser cultivado e. todos as 

regi~es, porém é no Nordeste, que detém cerca de 99~ da produç~o 

brasileira, que as perspectivas para expans~o da cajucultura s~o 
~ 

maiores, devido as condiç5es edafocli.áticas sere. favoráveis à 

cultura. 

Na cultura do caju, a coaercializaç~o da allêndoa e do 

liquido da casca da castanha (LCC), seus principais produtos, 

representa, para o Nordeste do Brasil, u.a atividade s6cio-econÔmica 

de grande express~o, gerando divisas e garantindo emprego para 

milhares de pessoas. A illportância do setor é ressal tada pela 

existência de u. parque industrial COllpostO por UII número expressivo 

de e.presas. <"AIA, 1988). 

O Ceará, .aior produtor de caju do Brasil, foi 

responsável por 76~ da produç~o do Nordeste, na safra 1984/85. Para 

se ter uaa idéia do que isto representa economicamente, no perlodo de 

1983/87, a cajucultura foi 40~, em média, das exportaçoes totais do 



.... 
L. 

estado. (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA, 1988). 

o Brasil ocupa o 2~ lugar na produç~o mundial de 

castanha, o que lhe confere destacado papel coa0 exportador de 

amêndoas de caju, atividade que tem representado desperd1cio de 

grandes quantidades de pseudo-frutos. Entretanto, ultimamente, vem-se 

observando a instalaç~o de importantes empreendimentos agroindustriais 

no Nordeste, visando além do beneficiamento da castanha, um 

aproveitamento maior do pedúnculo principalmente na produção de suco. 

(MAIA, 1988). 

o cajueiro anão, obtido a partir de trabalhos de 

melhoramento oferece vantagem quanto aos tratos culturais e à 

colheita. Pelas suas caracter1sticas e potencialidade, poderá 

desempenhar papel de destaque na cajucultura brasileira, contribuindo 

para a melhoria do desempenho da cultura e, assim, do n1vel de vida 

das populaç~es que dependem, direta ou indiretamente, da mes.a. 

(BARROS, 1984). 

Entre os vários benef1cios gerados, pela expansão da 

cajucultura nos ólti.os anos no Nordeste, principalmente em regi~s 

litorâneas ou pr6ximas, pode-se destacar u • • elhor aproveitamento 

dessas áreas e maior proteção do solo. Por ser uaa cultura pouco 

exigente e adaptada ao cli.a irregular da regi~o, pode inclusive, 

produzir safras satisfat6rias durante os meses secos do ano, de 

sete.bro a janeiro. 



Em função da importância que a cultura do caju 

representa para o Nordeste e, da escassez de conhecimentos básicos 

sobre a planta, principalmente na área de nutrição mineral, base 

necessária para as pesquisas e recollendaç6es de adubação, é que este 

trabalho visa estudar os efeitos da deficiência e do excesso dos 

macronutrientes na concentração e quantidade destes elementos" nas 

diversas partes da planta. 
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2. REVISÃO DE lITERATURA 

o cajueiro (Anacardiu. occidentale l.) da família das 

Anacardiáceas tem sua origem na América tropical, ou 

precisa.ente, nas planícies do Baixo Amazonas e em todo o li toral 

nordestino. Alé= disso, das doze espécies descritas para o gênero 

apenas uaa não é nativa do Brasil. 

De acordo com BARROS (1984), no Estado do Ceará, 

notada.ente na região litorânea, é comum a presença de um tipo de 

cajueiro conhecido como precoce, com características botânicas e 

fisiológicas próprias e diferenciadas das do cajueiro 

Trata-se de um material genético pouco explorado, mas que nos últimos 

anos vee despertando muito interesse, em função das suas qualidades 

agronÔmicas, tanto por pesquisadores como pelos produtores. 

O cajueiro anão caracteriza-se pelo porte baixo, três a 

quatro metros, copa compacta e homogênea, com envergadura média 

atingindo quase duas vezes a altura. Segundo BARROS (1988a), no 

cajueiro anão CCP.06, o peso médioda castanha é de aproximadamente 7,0 

g, enquanto que o pedúnculo é de 85 g. Apesar de apresentar u. 

período de frutificação maior, de julho a janeiro, a produção de 

castanha por safra do cajueiro an~o é bem menor ea relação a do 

cajueiro comum. 
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o cajueiro é conhecido pela sua rusticidade. 

Entretanto como ele desenvolve-se sob condiç5es de baixa fertilidade 

do solo, predominando em solos que possue. u. perfil profundo, textura 

arenosa, pobre em aatéria orgânica, ácido e com teor de bases baixas, 

é quase certo que um ou mais dos nutrientes essenciais apresentem-se 

eaniveis baixos, afetando o crescimento e a produç~o. 

As perspectivas s~o pro.issoras, no que concerne ao 

aumento de produtividade do cajueiro an~o. Segundo FRANÇA (1988), ao 

o atingir a estabilizaç~o, após o 5- ano, os clones de cajueiro an~o 

CCP 06 e CCP 76 alcançam UMa produtividade estimada, dependendo do 

espaçaaento, entre 1246 kg a 2080 kg de castanhas por hectare. 

Entretanto, em funç~o do baixo grau de utilizaç~o de tratos culturais, 

de ua incipiente ou até mesmo inexistente coabate às pragas e doenças 

e da pouca oferta de material genético de boa qualidade, a maior 

produtividade alcançada pelo cajueiro coaum até o ano de 1984, no 

Nordeste, foi aproxiaada.ente 800 kg de castanhas por hectare. 

Segundo FALADE (1984), teor de argila, alta saturaç~o 

de base, pH alto, má drenagem e presença de pedras ou horizontes 

endurecidos reduzem o tamanho do cajueiro. Somente solos arenosos de 

regi5es co. alta pluviosidade s~o favoráveis ao crescimento do 

cajueiro. 

Em estudos sobre a proliferaç~o de raizes de .udas de 

cajueiro em solos de textura variada, KU"AR & KHADER (1983) utilizaraa 

sete tipos de materiais ea u. estudo e. vasos, a saber: areia 

barrenta, barro arenoso, barro argiloso, argila, Laterita, tijolo de 

Laterita aoido e areia. Foi verificado que a proliferaç~o máxima de 
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raizes ocorreu nos solos de textura média (areia barrenta, barro 

arenoso, Laterita e tijolo de Laterita moido), enquanto que nos solos 

pesados (argila e barro argiloso) o desenvolvimento das raizes foi 

bastante inferior, devido à compactaç~o e aeraç~o de~iciente destes 

solos, n~o sendo o fator nutricional limitante nestes casos. 

Ohler1 citado por BARROS (1984) afir.a que o caju'eiro 

apesar de possuir u. siste.a radicular profundo e extenso, o qual 

permite um comportamento produtivo razoavelmente bom em solos pobres e 

impróprios para outros cultivos, pode não responder adequadamente à 

adubaç~o quando cultivado e. solos que contenham todos os elementos 

essenciais, mesmo em baixas quantidades; fato que, segundo BARROS 

(1984), levou a u. consenso generalizado e errôneo, de que a adubaç~o 

no cajueiro, é anti-econô.ica. 

Na "alásia, mais de 2400 hectares de solo de baixa 

fertilidade cultivados co. caju, foram pesquisados por YAACOB & KA"AL 

(1983) através de um experimento de fertilizaç~o com adubo comercial, 

n~o formulado para o cajueiro, onde foi aplicado até 1,4 

kg/árvore/ano, parcelados nos quatro estádios fisiológicos da planta 

(repouso, florescência, frutificação e repouso). As folhas analisadas 

estava. e. seu estádio .aduro. N~o houve .udanças significativas nos 

cinco prinCipais elementos (M, P, K, Ca, Mg) contudo, houve uma 

correlaç~o positiva destes elementos com os n1veis de matéria orgânica 

1 OHLER , J.G. Cashew. Depart.ent of Agricultural Research. 

1979. 260p. 

Amsterdall, 
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até uma profundidade de 32 ca nD solo. A significância destes dados 

foliares é questionável em relação a nutrição cOllpleta no 

desenvolvimento do cajueiro extensivamente sobre solos 

inférteis da nalásia. 

arenosos 

Existe, entretanto, auita discussão a respeito da 

eficiência da adubação foliar em relação à adubação convencional"'pois 

enquanto alguns trabalhos comprova. sua eficácia para os 

micronutrientes, outros não recomendam para os macronutrientes, .es.o 

em solos arenosos onde as perdas de elementos como N e K são elevadas. 

Para testar a eficiência da adubação foliar nitrogenada 

e. cajueiro, ANKAIAH (1981) conduziu u. experi.ento durante três anos, 

onde aplicou o nitrogênio de cinco modos diferentes: 100~ foliar, 2/3 

no solo e 1/3 foliar; 1/3 no solo e 2/3 foliar; 1/2 no solo e 1/2 

foliar; 100~ no solo. Foi adicionado supri.ento de P e K ao solo e 

verificou que a adubação convencional .ostrou-se significativamente 

diferente e. relação aos demais trata.entos que, não apresentara. 

diferenças nas produç~es, a não ser ea relação à testemunha. 

O N tambée foi estudado na forma de adubação foliar e. 

cajueiro adulto por ANKAIAH & RAO (1983) que correlacionaram do ponto 

de vista nutricional tres diferentes aspectos; a idade da folha, o 

tempo de absorção e a concentração do adubo. Para isso, foi usada 

uréia como fonte nitrogenada na concentração de O, 2, 4, 6 e 8~ em 

folhas com idade de 1, 2, 3 e 4 semanas ap6s a iniciação do dossel 

vegetativo, sendo as a.ostras coletadas às 48 e 96 horas ap6s a 

adubação foliar. Enfim, foi observado que, enquanto o tempo de 

absorção não foi significativo, as folhas co. três semanas de idade e 
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a concentraç~o de uréia a 47. fora. os tratamentos que mostraram os 

aelhores resultados. 

REDDY et alii (1991) utilizando três níveis de uréia 

associados a 0,5 kg de P205 e 0,5 kg de K20 e. solo arenoso, constatou 

que a aplicaç~o de N até 1 Kg aumentou o conteÓdo de H na folha be. 

cO.o na produção. Porém não influenciou o conteÓdo de P e K." A 

concentração de N nas folhas dos ramos inferiores foi maior que a dos 

ra.os ~uperiores. U. pico .áximo para o H foi observado e. nov/dez e 

para o P e K em novembro. 

"O caju responde fortemente a combinação NxP. Plesllo 

colocado ea pouca quantidade, essa combinação responde melhor que o 

aporte isolado de um desses elementos. O efeito da combinação de HxP 

tem mais efeito na produç~o dos cajueiros e mais particularmente na 

sua precocidadeB (LEFEBVRE, 1970). 

Sawke1 citado por MENO H & SULLADMATH (1982) também 

estudou o efeito da interação N x P sobre a produç~o e o vigor do 

cajueiro e observaram que nos seus niveis mais altos, a resposta foi 

controlada pela aplicaç~o de potássio. 

1 SANKE, D.P. Cashewnut research station, Vengurla. Cashew Causerie, 

2: 15-6, 1980. 
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Lefebvre1,~ citado por PARENTE & ALBUQUERQUE (1971), 

realizando' estudos de adubaç~o mineral, em solos ferruginosos 

tropicais de Madagascar (66~ de areia e 20~ de argila) de pH 6,0 

evidenciaram maior desenvolvimento vegetativo e frutificaç~o 

antecipada de 2 anos, notadamente para o efeito de f6sforo. Tal fato 

é muito i.portante pois segundo HAAG at alii (1975b) somente depois do 

4~ ano o cajueiro atinge uma produç~o econÔmica. 

S~o raros os trabalhos experimentais co. cajueiros ea 

que a eficiência da adubaç~o seja t~o relevante como o de NA"BIAR & 

HARIDASAH (1979) onde, ap6s três anos de adubaç~o HPK ea ua lote de 

plantas de quinze anos de idade, constataram UII aumento na 

produtividade superior a 400 por cento (de menos de 1 kg para mais de 

4 kg de castanha/planta/safra). 

Quanto ao cajueiro an~o, a resposta à adubaç~o taabéll 

foi significativa segundo BARROS et alii (1984), que trabalhando com o 

clone C.C.P. 06 no 3~ ano e usando 440 9 de Uréia, 540 g de 

Superfosfato triplo e 200 9 de Cloreto de potássio, obtivera. u. 

aumento de produç~o da ordem de B5~, lIesmo em ano com precipitaç~o 

abaixo da ideal. 

lLEFEBVRE, A. Technologie et culture de l'anacardier y Madagascar. 

Bois et Forêts des Tropiques, Paris, 108: 21-41, 1966. 

2LEFEBVRE, A. L'anacardies une richesse de ftadagascar. 

"adagascar, 262: 1-47, 1969. 

BulI. de 



10. 

Com a finalidade de estudar os efei tos da adubaçã:o de 

NPK na produçã:o de castanha de caju, V I DYACHAHDRA & HAHAMASHETTI 

(1984) usaram 127 9 de H, 181 g de P205 e 108 g de K20, sendo a metade 

aplicada no 3~ ano e a outra metade do 4~ ao 6~ ano. O trabalho 

consistiu na aplicaçã:o conjunta, isolada e da combinaçã:o binária entre 

osele.entos H, P e K. A maior produção, 5,57 kg, foi encontrada' no 

tratamento onde foram usados os três elementos, o que proporcionaram 

um aumento de 259~ em relação à testemunha, indicando ser primordial o 

uso conjunto desses três elementos. Entretanto, foi surpreendente a 

resposta encontrada para o trataMento que recebeu somente fósforo e 

que produziu 3,23 kg, superior a produção máxima alcançada entre os 

tratamentos que recebera. dois elementos, no caso, o HxP que foi de 

2,48 kg de castanha. 

PAREHTE & ALBUQUERQUE (1971), analisando a influência 

da adubação mineral no crescimento do cajueiro, na Estação 

Experimental de Pacajus, Estado do Ceará, onde foram aplicadas doses 

de nitrogênio, fósforo e potássio na razão de O e 55 9 de sulfato de 

amônio; O e 14 9 de superfosfato simples e O e 140 9 de cloreto de 

potássio respectiva.ente, observaram que somente o fósforo produziu 

efeito significativo na altura das plantas aos 180 e 300 dias após o 

plantio. 

SAWKE et alii (1985) estudaram o efeito de nitrogênio, 

fósforo e potássio no crescimento e na produção de caju. Enquanto o H 

e o P aumentaram significativamente o volu.e das árvores e produção, 

nenhuma resposta foi observada para a adubação com K. Resposta 

positiva à cOllbinação HxPxK nas quantidades de 125 - 50 - 100 kg/ha 
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respectivaMente foi observada. Entretanto a resposta para H foi 

restrita a 75 kg/ha na ausência de P e K. Similarmente à resposta de 

P foi limitada a 25 kg/ha quando baixos niveis de H foram aplicados. 

A resposta para P aumentou quando o nivel tambée foi aumentado para o 

máximo e a interaç~o HxP foi significativa. 

Durante três anos seguidos, HAHAMASHETTI et alii (1985) 

tentando obter ua ajuste nutricional do cajueiro na produç~o de 

castanha na Malásia, usaraa dois niveis de H (250 e 500 g) dois de 

PZ05 (125 e 250 g) e dois de KzO (125 e 250 g) por árvore, estes 

aplicados 1/3 e 2/3 durante o segundo e terceiro ano respectiva.entes 

A colheita iniciou a partir do 4~ ano coa a produç~o de 0,81 kg por 

planta no tratamento que recebeu 1:1:1 de HPK, seguidos por 0,74 kg 

das plantas que recebem 2:1:1 de NPK, significativamente superiores à 

produç~o obtida pela testemunha, 0,19 kg. 

Usando material clonal de cajueiro, KRISHHAMURTHY et 

alii (1985) conduziram durante o ano de 1979 um experimento de 

adubaç~o com dois niveis para cada elemento, N (250 e 500 g), P (125 e 

250 g) e K (125 e 250 g) aléa da testemunha e coa quatro repetiç~s. 

o mais alto rendimento foi de 2,29 kg/árvore, obtido no tratamento 

500:250:250 9 de H, P e K /árvore/ano, no quinto ano (segundo ano de 

produç~o) quando comparado à testemunha (0,81 kg/árvore), indicou a 

resposta positiva do cajueiro à aplicaç~o de fertilizantes. 

As concentrações de nutrientes e. plantas distintas 

variam, pois nemfseapre as suas exigências s~o iguais. 

planta esta concentraç~o pode variar coa a idade, como ocorreu coa o 

cajueiro ea trabalho realizado por HAAG et alii (1975b), onde foi 
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constatado que ocorreu um aumento na concentraç~o de Ca e B e uaa 

di.inuiç~o na concentraç~o de "n nas folhas co. a idade. Co. relaç~o 

a P e K, ocorrera. oscilações significativas e para H, Ag, S, Cu, Fe e 

Zn, a idade da planta n~o influenciou na concentraç~o destes elementos 

nas folhas. 

YAACOB et a1ii (1985) estudando a relaç~o entre a 

posiç~o da folha e a concentraç~o de nutrientes, e. cajueiro, 

observaram que nas folhas dos pontos de crescimento ativo, as 

concentrações de NPK eram mais altas que aquelas aaostradas do ponto 

basal dos galhos. 

U. estudo sobre conteúdo de NPK em folhas maduras de 

cajueiro de Dito anos, relacionados com três métodos de aplicaç~o de 

fertilizantes, foi desenvolvido por KU"AR & NAGABHUSHANA" (1981) com a 

aplicaç~o de 500 g de H, 250 g de P205 e 250 g de K20 por árvore, nas 

formas de uréia, superfosfato e cloreto de potássiO, respectivamente. 

Os métodos usados foram o do anel duplo que consistia na adubaç~o e. 

dois circulos ao redor do tronco a 1,5 e 3,0 metros de distância e coa 

30 ca de profundidade; o método de ·POCKETn onde foram abertas quatro 

trincheiras a dois metros do tronco e taabéa com 30 ca de profundidade 

e por último o aétodo tradicional, que constou da incorporaç~o dos 

adubos mediante da escarificaç~o embaixo da árvore. Desses métodos, o 

do anel duplo foi o que promoveu mais rápida absorç~o e acumulaç~o 

máxima de HPK, seguido de perto pelo método de ·POCKETu. 

Para identificar métodos precisos de aplicaç~o de 

fertilizantes, GEORGE et alii (1984) conduziram um experimento 

constando de . . método tradicional, trincheira circular única, 
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trincheira circular dupla e, o da faixa em circulo. A dose de 

fertilizantes usada por árvore foi de 250 g de H, 125 g de P205 e 125 

g de K20 na forma de uréia, superfosfato simples e cloreto de 

potássio, respectivamente. A identificaç~o foi feita por análise 

foliar. Entre os métodos, a acuaulaç~o máxima de HPK foi notada no 

método da trincheira circular dupla seguido pelo da trincHeira 

circular única. O método da faixa circular foi o que promoveu melhor 

e mais rápida absorç~o de nutrientes, especialmente nitrogênio, Quando 

comparado com o tradicional. 

KUMAR et alii (1985 e 1985) estudando os efeitos do 

estádio da planta, posição e idade da folha, através de análise foliar 

em cajueiro antes e depois da inflorescência, verificaram que as 

concentraç5es de H, P e K coletadas na parte basal e no topo da planta 

n~o diferiram significativamente durante ambos estádios. 

quanto ao efeito da estaç~o, as concentraç5es de H, P e K ea folhas 

completamente maduras foram significativamente mais altas durante o 

mes de maio quando comparado à janeiro. Para o efeito da idade, antes 

da frutificação a concentração de H das folhas completamente maduras 

.anteve-se alta e. relação às folhas recém maduras. Entretanto, 

depois da frutificação a concentração de H das folhas recée-maduras 

foi significativamente superior às folhas completa.ente maduras do 

estádio de pré-frutificaç~o. 

YAACOB et alii (1985) pesquisando o efeito da chuva no 

conteúdo nutricional do cajueiro, verificaram que nas folhas jovens, 

as concentraç5es de HPK durante o periodo de estiagem, foram 

relativa.ente mais altas que durante os meses chuvosos. Um outro 
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fator que contribuiu para este resultado foi a lixiviação no solo que 

o N e K sofrem coa a chuva, principalmente e. solos arenosos. O mesmo 

não ocorre para a mangueira, onde a absorção de K é mais intensa no 

periodo das chuvas (GUIMARÃES, 1982). 

Na cultura do caju, segundo HAAG et alii (1975b), a 

absorção de alguns nutrientes pode ocorrer ell duas épocas"' com 

intensidades distintas ou ser de for.a continua, tanto para 05 

.acronutrientes, COitO para 05 micronutrientes. Nos macronutrientes, 

co. exceção do S que é absorvido continuamente, a primeira época de 

intensidade de absorção vai do 3~ ao 8~ ano e a segunda do 8~ ao 10~ 

ano. No caso dos micronutrientes B, Cu e Zn, até ao 4~ ano constitui 

a primeira época de intensidade de absorção, sendo que a partir desta 

data ocorre UII aumento significativo na absorção destes nutrientes. 

Já o Fe é absorvido de modo continuo e em quantidades crescentes 

apresentando algumas oscilaç5es após os dez anos, enquanto que a 

absorção do Mn é continua somente até aos doze anos, visto que a 

partir desta idade ela cai sensivelmente, na ordell de 50~. 

Com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos sobre a 

exigência nutricional em cajueiro, KUMAR et alii (1981) estudaram e 

relacionaram as flutuaç5es sazonais de N, P e K, no tecido foliar, co. 

fatores a.bientais como pluviosidade diária, te.peratura máxima e 

minima, horas de insolação e taxa de evaporação. Verificou-se que a 

menor concentração de N na folha foi registrada durante o mês de abril 

antes do final da frutificação e atingiu a concentração máxima no mês 

de dezembro, antes da floração. O mesllo comporta.ento foi encontrado 

para o P. A menor concentração de K na folha foi encontrada no .ês de 
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agosto. U. aumento progressivo desse elemento foi observado de 

outubro a fevereiro e depois diminuiu para u.a baixa magnitude. 

Observou-se também pelas taxas de absorç§o de nutrientes que a planta 

acumula mais K do que N durante a estaç§o seca para manter o potencial 

h1drico e vice-versa, durante a estaç§o chuvosa, onde as plantas 

apresentam um maior crescimento vegetativo. 

Os efeitos de macronutrientes sobre a distribuiç§o e a 

absorç~o de nutrientes ea cajueiro, foram pesquisados por FALADE 

(1978b) em vasos contendo solo arenoso. Absorção e distribuição de 

nutrientes foram apreciavelmente afetado pelos macronutrientes. O 

relacionamento entre alguns desses nutrientes ea muitos casos depende 

da parte da planta considerada, e da concentraç§o de tais nutrientes 

na soluç~o nutritiva. Ao contrário da aceitação geral em vista do 

antagonisao de cátions, foi verificado que o relacionamento entre 

cátions foi sinergistico sob certas condiç5es. E~ geral, isto parece 

ind~car que baixas a moderadas doses de alguns dos macronutrientes 

podem ser benéficas para o cajueiro, mascarando a deficiência de um ou 

mais .utrientes. 

Estudando os efeitos das concentraç5es variadas de 

todos os macronutrientes sobre o crescimento do cajueiro, ea solo 

arenoso, FAlADE (1978a) constatou que tanto a deficiência como o 

excesso destes nutrientes deprimiram a taxa de crescillento e 

acumulação de matéria seca. Somente no caso do nitrogênio foi 

observado alguns sinto.as visuais de deficiência. 
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De acordo com LEFEBVRE (1973a, 1973b) aplicaç5es de 

doses médias a fortes de N, P e K equilibradas na província de Majunga 

(Madagascar), podem atuar indiretamente na anomalia das pequenas 

folhas de cajueiro causada pela deficiência de zinco, sobretudo nos 

solos mais pobres e lixiviados. 

ZECH (1984) investigando a ocorrência de deficiência de 

potássio e de zinco em cajueiro em áreas semi-áridas do oeste 

africano, onde a cobertura vegetal havia sido queimada, observou que a 

causa da reduç~o do crescimento e cloroses das pontas e margens das 

folhas velhas, era devido ao baixo suprimento de potássio ao solo e 

que a deficiência de zinco causava clorose intercostal e necrose das 

folhas, induzida pela elevaç~o do pH e aumento da atividade do 10n 

cálcio. 

KAMAL et alii (1985) estudando o efeito da aplicaç~o de 

calagem e de f6sforo relativo ao conteúdo nutricional das folhas de 

cajueiro em solos de textura arenosa da Malásia, observaram que, à 

medida que aumentou a quantidade de calcário, aumentou também o 

conteúdo de N, P e K das folhas jovens de cajueiro, mas n~o nas folhas 

velhas. A aplicaç~o de calcário e f6sforo juntos também aumentou o 

conteúdo de H, P e K das folhas jovens em ambos os solos da Malásia. 

KRISHHAftURTHY et alii (1985) conduziram um experimento com cajueiro 

durante dois anos, onde aplicou doses graduadas de calcário, em solos 

da regi~o costeira da lndia. Os resultados, entretanto, n~o indicaram 

aumento significativo no rendimento quando comparado com a testemunha. 
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De acordo coa LEFEBVRE (1970), em trabalhos de 

fertilização realizados com cajueiro, o cálcio causou um efeito 

ligeira.ente depressivo o que concorda coa o trabalho de KU"AR (1982) 

onde altos teores de cálcio no solo durante o mês de julho proMoveraa 

desenvolvimento da capacidade de absorção de potássio, resultando em 

u. ~feito depressivo da absorção de cálcio, co.preensivo esse efeito 

se recordar que o cajueiro prefere solos ligeira.ente ácidos. A 

resposta aos aportes de magnésio foi irregular e pouco significativo. 

Com a finalidade de estudar os efeitos do alu.inio no 

crescimento de mudas de cajueiro e. solo arenoso, KU"AR (1981) 

utilizando cinco concentraç~es distintas de cloreto de aluminio, O, 4, 

8, 12 e 16 .g/l, constatou tolerância das plantas ao aluainio até à 

concentração de 12 ag/l, com aumento tanto da densidade, alonga.ento e 

produção da matéria seca das raizes,como da produção de folhas, peso 

da planta e produção de matéria seca da parte aérea. 

trabalho o aluainio induziu a .obilização de fósforo das raizes para a 

parte aérea. 
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3. MATERIAL E M~TODOS 

o experimento foi conduzido na casa de vegetaç~o no 

departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes da Escola Superior de 

Agricultura uLuiz de Queiroz u
, Universidade de São Paulo, e. 

Piracicaba, Estado de São Paulo, no periodo de novembro de 1989 a 

agosto de 1990. 

Fora. utilizadas sementes do clone C.C.P. 06 

procedentes da Estação Experimental do Centro Nacional do Cajú, 

pertencente à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - E"BRAPA, 

no municipio de Pacajús, Estado do Ceará. 

3.1. Formaç~o das "udas 

o semeio foi feito em germinadores contendo areia de 

rio lavada no dia 13.11.89, tendo a emergência iniciada 17 dias ap6s. 

Aos 22 dias da semeadura, no dia 05.02.89, as mudas 

selecionadas co. a altura aproximada de 10 cm, ap6s as raizes terem 

sido lavadas com água destilada para eliminar os residuos do 

substrato, foram transplantadas, uma por vaso, com capacidade de três 

litros estes revestidos internamente coa o produto impermeabilizante 

Neutrol, contendo Silica moida. 
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As plantas foram inicialmente foram irrigadas com 

soluç~o nutritiva completa (SARRUGE~ 1975), na concentraç~o de 507. da 

quantidade recomendada diluida na proporç~o de 1:1 (Soluç~o 

nutritiva: Ãgua) e renovada a cada 30 dias. 

No dia 18/1 foi feita uaa pulverizaç~o com sulfato 

fé~roso (5 g/l) e ur~ia (3 g/l) para amenizar uma clorose generalizada 

causada pela deficiência de Fe. A partir de 16/2 passou-se a usar 

soluç~o nutritiva completa, se. a diluiç~o e renovada de 30 ea 30 

dias, com a finalidade de ter u. crescimento mais acelerado das 

plantas. Por persistir a clorose generalizada de Fe associada coa Zn, 

uma segunda pulverizaç~o foliar foi realizada no dia 16/3~ sendo que 

desta vez foi acrescentado o sulfato de zinco al~. do sulfato ferroso 

e uréia. 

Quando as plantas atingiram a altura média de 70 cm, 

procedeu-se à lavagem do substrato a fim de reaover 05 sais 

acumulados, fazendo-se passar ea cada vazo abundante água 

des.ineralizada e no dia seguinte, 13.4, deu-se o inicio aos 

trataaentos contidos na Tabela 1. 

As soluçeies nutritivas usadas foram formuladas de 

acordo com SARRUGE (1975) e est~o detalhadas, na Tabela 2. O excesso 

dos macronutrientes utilizados nos tratamentos, correspondente ao 

dobro do que continha no tratamento completo. 

A irrigaç~o das plantas foi feita uma vez ao dia e a 

drenagea das soluçeies, feita através de orificios no fundo de cada 

vaso ligados coa tubos plásticos aos frascos coletores com capacidade 

de 1 litro. 
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Tabela 1. Tratamentos usados no experiaento. 

L Completo 1'1:1, P:1 , Ki, Cai, 119i, Si + ~iCrOfititrientes 

2. -M No, P~, K:t, Ca:t, I'Ig~, S:t + l'Iicronutrientes 

3. 2M Hz, P~, K:t, Ca:t, I1g:t, S:t + l'Iicronutrientes 

4~ -p H~, Po, K~, Ca:t, I'Ig:t, S:t + 1'Ii cronu trien,tes 

5. 2P H:t, Pz, K~, Ca:t, I1g~, S:t + l'Iicronutrientes 

6. -K H~, P:t , Ko, Ca:t, I'Ig:t, S:t + l1icronutrientes 

7. 2K H:t, P:t, Kz, Ca~, I'Ig:t, Ss. + l'Iicronutrientes 

B. -Ca N:t, P:t , K:t, Cao, I'Ig:t, S:t + l'Iicronutrientes 

9. 2Ca H:t, P:t, K:t, Caz, I'Ig:t, Ss. + l'Iicronutrientes 

10. -l'Ig H:t, P:t, Ks., Ca:t, I'Igo, S:t + l'Iicronutrientes 

11. 21'1g Hs., P:t, K~, Ca:t, Plgz, S:t + l'Iicronutrientes 

12. -5 N:t, P:t, K~, Ca:t, I'Ig:t, So + l'Iicronutrientes 

13. 2S H:t, P:t, K~, Ca:t, I1g:t, Sz + l'Iicronutrientes 

14. 2 Co.pleto Nz, Pz, Kz, Caz, I'Igz, Sz + l'Iicronutrientesz 

Iniciado a aplicaç~o dos tratamentos, a soluç~o 

nutritiva foi renovada a cada 20 dias, tendo o cuidado de verificar 

diariallente o ni vel da soluç~o nos frascos coletores, completando o 

volu.e a u. litro, adicionando água destilada. 
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Tabela 2. Composiç~o qui.ica das soIuç6es nutritivas (mI/I) usadas no 

SoIuçeies 

Estoque 
COllpI. - H 2N -P 2P -K 2 K -Ca 2Ca -Plg 2 Plg -S 2S 2CompI. 

KHzPO" 

KHOa 

PI 

1'1 

Ca(HOa)2 1'1 

1 

I'IgSO" 

KCI 

1'1 2 

1'1 

CaCI2 1'1 

NH"'HzPO", 1'1 

NH",NOs PI 

Na2HPO", 1'1 

Na2S0", 

I'IgClz 

PI 

PI 

l'licronutr. * 1 

Fe - EDTA** 1 

1 

2 

5 

:; 

1 

1 

Fonte: SARRUGE (1975) 
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1 

1 1 2 

5 5 10 

5 5 10 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

* A soIuç~o de micronutrientes tem a seguinte co.posiç~o (g/I): 

** 

HaBOs, 2,86; I'InCl2.4HzO, 1,81; ZnCI2, 0,10; 

CuCI2, 0,04; H2"OO",.HzO, 0,02. 

Dissolver 26,1 g de EDTA diss6dico e. 286 .1 de NaOH N, misturar 

co. 24,9 g de FeSO",.7H20. Arejar por u.a lIoite e completar a 1 litro. 
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3.2. Colheita e Preparo para Análise 

As plantas foram coletadas no período de 18 a 21.8.90, 

aproximadamente quatro meses após o inicio dos tratamentos, tendo sido 

evidenciado sintoaas de carências nutricionais nos diversos 

tratamentos. Ap6s serem submetidas a uma lavagem rápida com "'â.gua 

destilada, cada planta colhida foi dividida em caule, folhas novas, 

folhas velhas e flór. As folhas novas correspondiam àquelas 

localizadas na metade superior do caule e a dos ramos novos da parte 

inferior da planta, enquanto que as folhas velhas, correspondiam 

àquelas que se encontrava. na metade inferior do caule. 

o material colhido para a análise quíllica foi posto 

para secar em estufa co. circulaç~o forçada de ar em teaperatura 

variando de 65 a 70°C, até atingir peso constante, depois da 

deter.inaç~o do peso da metéria seca, foi _Dido ea moinho tipo Wiley, 

com câmara de aço inoxidável com peneira de 1 .a de aalha ou de 20 

mesh, de acordo com "ALAVOLTA et alii (1989). 

As concentraç5es dos nutrientes absorvidos nas diversas 

partes da planta (caule, folha nova, folha velha e flor) foram 

analisadas e expressas na forma de porcentagem da aatéria seca e a 

quantidade do nutriente em lIiligraaas. "édia de 3 repetiç5es. 

3.3 Análises Quimicas 

Nas alllostras moi das foram feitas as digest5es 

nitrico-percl6rica para P, K, Ca, "g e S e sulfúrica para N nos 
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laboratórios do Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes da 

ESALQ. As determinaç5es das concentraç5es dos elementos nos extratos 

foram feitos de acordo coa o descrito por I'IALAVOLTA et alii (1989). 

As determinaç5es do nitrogênio fora. feitas pelo método 

analitico volumétrico de Kjeldahl (micro) e o fósforo, por 

coloriaetria do aetavanadato. Os teores de potássio 

determinados por fotometria de chama de emiss~o, enquanto que os 

teores de cálcio e magnésio foraa determinados por espectrofotometria 

de absorç~o atômica. 

As determínaç5es de enxofre 

turbidimetria da suspens~o de sulfato de bário, 

cloreto de bário. 

3.4. Delineamento Experimental 

foram feitas por 

após a adiç~o de 

o delineamento estatlstico utilizado foi o de blocos ao 

acaso, co. 14 tratamentos e 3 repetiç5es. 

Foi realizada análise de variância dos dados referentes 

aos pesos da matéria seca: das folhas novas, folhas velhas, caules, 

flores e da planta inteira, assim coa0 concentraç5es e quantidades dos 

aacronutrientes nas diferentes partes da planta. Os nutrientes foram 

analisados isoladamente, uaa análise para cada parte aaostrada. 

As comparaç5es entre as aédias dos tratamentos foram 

feitas pelo teste de Tukey, ao nlvel de 5~ de probabilidade segundo 

GOI'IES (1973). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Desenvolvimento das Plantas 

Quando ua dos elementos qui micos, essenciais para a 

vida de uaa planta, está presente no em quantidades 

insuficientes, e. excessos, ou em co.binaç~o que o torna pouco 

disponivel, a deficiência ou excesso de tal eleaento nas células 

provocará distúrbios do aetabolis.o, ocasionando queda na produç~o. 

Eventualmente esses distúrbios .etabólicos pode. se .anifestar por 

sintomas visiveis como a diminuiç~o no crescimento, aaareleciaento das 

folhas Oft outras anomalias. Esses sintomas nutricionais s~o mais ou 

menos caracteristicos de cada elemento, dependendo também de sua 

severidade, da variedade ou de fatores do ambiente. Além disto, antes 

do aparecimento dos sintomas morfol6gicos de deficiência, a planta 

poderá sofrer de -foae ocultaR (EPSTEIN, 1975). 

O desenvolvimento das plantas, avaliado através dos 

dados de peso da aatéria seca total e das diferentes partes da planta 

ea funç~o dos tratamentos, s~o apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Peso da matária seca (g/planta) total e das diversas partes 

da plan ta cultivada e. soluç:i:ío nutritiva, em funç:i:ío dos 

trataaentos e resumo da análise de variância <"édia de 3 

Completo 

- N 

2 N 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

2 "g 

- S 

2 S 

2 Completo 

repetiçêSes) • 

Caule 

21,950. 

36,51 a. 

32,030. 

31,030. 

33,86 a. 

27,570. 

32,81 a. 

D.".S. (5~) 30,31 

teste F 

C.v. (~) 

1,11 ns 

32,32 

Partes da Planta 

FI. Nova 

12,71 a. 

14, 7Sa. 

22,430. 

14,230. 

15,940. 

11,850. 

26, 9Sa. 

17,900. 

15,370. 

13,56 a. 

14,290. 

11,040. 

11 ,370. 

16,49 

• 2,16 

34,27 

FI. Velha 

11,030. 

10,700. 

10,300. 

8,570. 

8,350. 

9,210. 

7,570. 

7,62 

28,19 

"édias seguidas de letras n~o 

Flor 

2,940. 

0,61
b 

1, 54a.b 

1,19a.b 

0,21
b 

2,970. 

0,51
b 

O,Olb 

O,Ol b 

° 82a.b , . 

O,Olb 

0,18
b 

2,16 

•• 5,88 

84,90 

representam 

Total 

55,860. 

74,020. 

60,460. 

83,020. 

58,010. 

57,580. 

50,340. 

55,490. 

52,14 

1,49
ns 

30,41 

diferenças 

significativas ao n1vel de 5~ de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1~ de probabilidade. 
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N~o houve respostas significativas do cajueiro com 

relação a produção de matéria seca dos caules, folhas novas e folhas 

velhas quando as diferentes quantidades de macronutrientes foram 

aplicados no substrato. A única parte da planta onde ocorreu 

diferenças significativas entre tratamentos foi nas flores. Os 

tratamentos que obtiveram valores de matéria seca maiores foram "-Ca, 

2N, 2P, -K e -S, não diferindo estes entre si. Somente o -Ca e 2N 

diferiram dos de.ais tratamentos, inclusive do Completo. 

Conforme os dados contidos na tabela 3 , observa-se 

que, eabora não tivesse ocorrido diferenças significativas, os 

tratamentos -Ca e 2N foram os que apresentara. as maiores produç~es de 

matéria seca nas folhas novas e na produção total de matéria seca. Has 

folhas velhas os tratamentos que mais se destacaram foram 2N e -P, e 

no caule -Ca, 2P e 2N • 

De acordo com FALADE (1978a), tanto a deficiência como 

o excesso de macronutrientes, deprimem a taxa de crescimento e o 

acumulo da matéria seca no cajueiro. 

4.2. Concentração e Quantidade de Nutrientes 

4.2.1. Nitrogênio 

Este elemento proporciona um rápido desenvolvimento das 

plantas e está relacionado com a produção pelo seu efeito na vegetaç~o 

produzida e no número de gemas florais. Segundo KU"AR et alii (1981) 

a deficiência de H é mais acentuada no per1odo de frutificação devido 



-~- --- - ----

27. 

a translocação do elemento das folhas para o fruto. Os sin tomas 

aparece.~ primeiramente, nas folhas mais velhas e passam gradualmente 

para as mais novas. As folhas formadas quando há carência deste 

elemento, são menores e apresentam clorose em toda a lâmina da folha. 

Ho tratamento coa omissão de H, as plantas apresentaram Ult 

desenvolvimento lento enquanto que nas folhas .ais velhas ocórreu 

clorose generalizada. OHlER & COE5TER (1979) observaram em cajueiro, 

que a cor dos peciolos mudou de verde para avermelhado 

omitiu-se o H da solução nutritiva. 

4.2.1.1. Concentração de H 

quando 

Verifica-se na Tabela 4, que a omissão de nitrogênio da 

solução nutritiva causou ulta redução na concentração desse eleltento no 

caule e nas folhas novas, em confronto coa o tratamento Coltpleto. 

FRAZÃO (1985) trabalhando coa freij6, observou o Itesmo para todas as 

partes da planta. 

Das diversas partes da planta, o tratamento -H diferiu 

do Coltpleto no caule e na folha nova. Na folha velha diferiu do 2H, 

-S, 25 e 2 Coltpleto. Embora não tenha havido diferença, o teor de H 

do tratamento completo foi 90~ mais alto ea relação ao teor do 

tratamento -H nas folhas velhas. 

Ha folha nova o teor de nitrogênio do trataltento 2H foi 

superior a todos os tratamentos, exceto o 2 Completo, Completo e -K. 

Os teores de H referentes aos tratamentos completo, -H, 

2H e 2 completo encontram-se na Figura 1. 
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Segundo HAAG (1958), a omissão de potássio em cafeeiro 

elevou a concentração de nitrogênio nas folhas. FRAZÃO (1985) relata 

que co. a omissão do potássio e cálcio da solução nutritiva, apenas os 

teores de nitrogênio das folhas inferiores foram mais baixos e 

diferiram do tratamento Completo, em freij6. 

Segundo Coleman1 citado por AVILAH ROVIRA (1971)', o 

potássio intervém no metabolismo dos compostos nitrogenados, afetando 

a redução de nitratos e a s1ntese de prote1nas. 

4.2.1.2. Quantidade de H 

As plantas que vegetaram e. soluç:ã:o nutritiva carente 

e. nitrogênio apresentaram quantidades mais baixas deste elemento no 

caule diferindo de todos os tratamentos (Tabela 5). 

Em todas as partes analisadas, a maior quantidade de 

nitrogênio foi obtida no tratamento 2H, onde, em relaç:ã:o ao tratamento 

completo, este s6 não foi superior no caule. 

The effect of nutrient deficiencies on nitrogen 

metabolism. BulI. CommonM. Agric. Bur., London, 46: 98-117, 1962. 
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Tabela 4 - Concentraç~o de nitrogênio na matéria seca das diversas 

partes da planta cul tivada em soluçã:o nutri tiva, em funçã:o 

dos tratamentos e resumo da análise de variância (Média de 

Trataaentos 

- N 

2 N 

- p 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- I'Ig 

2 I'Ig 

- 5 

2 5 

2 Completo 

3 repetiçeíes). 

Caule 

1,46 a. 

0, 97 a.b 

1,05a.b 

1,00a.b 

1,770. 

0, 98 a.b 

1,530. 

1,450. 

1,470. 

1,44 a. 

1,460. 

1,810. 

D.I'I.5. (5") 0,89 

teste F 

C.V. (") 

•• 5,42 

22,47 

Partes da Planta 

FI. Nova 

3,070. 

2,02
bc 

2,12b 

2, 25a.b 

2,20b 

2,06bc 

2,04bc 

2,09
b 

1,77bc 

2,09b 

2,14b 

2, 58a.b 

0,83 

•• 6,30 

12,94 

FI. Velha 

2,390. 

1,48a.b 

1,74a.b 

1,62a.b 

1,69a.b 

1, 52a.b 

1,69a.b 

1,69a.b 

1,64a.b 

Médias seguidas de letras não comuns, r e presen ta. 

Flbr 

1 960. , 

2,41 

diferenças 

significativas ao n1 vel de 5" de probabil idade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1" de probabilidade 
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Tabela 5 - Quantidade de nitrogênio (.g) na matéria seca das diversas 

partes da planta cul tivada e. soluçã:o nutri tiva, em funçã:o 

dos tratallentos e resulto da análise de variância (Média de 

:;; repetiçê:Ses). 

Tratamentos 

Coapleto 

- N 

2 N 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- I'Ig 

2 I'Ig 

- 5 

2 5 

2 Co.pleto 

D.".5. (5~) 

teste F 

C.V. (~) 

Caule 

363, 67a.b 

113,67
c 

522,670. 

336,OOa.b 

381, 67a.b 

304,67
b 

441, 33a.b 

406,00a.b 

444, 67a.b 

386, 33a.b 

403, 67a.b 

466, 33a.b 

394,00a.b 

364, 67a.b 

186,68 

** 6,98 

16,28 

Partes da Planta 

FI. Nova FL. Vel ha 

287,67
bc 

182,33
c 

683,330. 

284,67
bc 

325,67
bc 

449,33a.bc 

257,33
c 

549,00a.b 

350,67
bc 

312,00bc 

243,33
c 

290,33
bc 

235,67
c 

293,00bc 

282,57 

6,21** 

27,69 

141,67
bc 

69,00c 

284,670. 

163,00b 

183,33
b 

158,OOb 

115,OObc 

145,33
bc 

133,33
bc 

123,00bc 

147,33
bc 

149,67
b 

149,33
b 

156,67
b 

79,48 

** 9,41 

17,43 

Flor-

5,23
b 

8,17
b 

61,530. 

11,03
b 

30, 23a.b 

22, 43a.b 

4,57
b 

61,230. 

9,53
b 

3,40
b 

44,14 

** 6,02 

70,99 

l'Iédias seguidas de letras n~o represen ta. diferenças 

significativas ao n1 vel de 5~ de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1~ de probabilidade 
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Figura 1. Concentraçaes de nitrogênio (médias de J repetiç~es). 
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Figura 2. Quantidades de nitrogênio (mg) (média de J repetiç~es). 
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Na flor os tratamentos que apresentaram maiores 

quantidades de nitrogênio foram 2N, -Ca, 2P, -K, e -5, 

estatisticamente iguais. Entre estes, apenas D 2N e -Ca diferiram dos 

demais trataMentos , inclusive do Cumpleto. 

Na Figura 2 encontram-se as quantidades médias de N 

refentes aos tratamento completo, -H, 2H e 2 completo. 

4.2.2. Fósforo 

O f6sforo na planta tem como principais funç~es o 

aumento da frutificaç~o e do teor de carboidratos, gorduras e 

proteinas, além de ajudar na fixaç~o simbi6tica de nitrogênio. Este 

se redistribui facilmente na planta, ea particular quando ocorre sua 

falta, assim os sintomas de sua deficiência aparecem em folhas mais 

velhas (nALAVOLTA, 1989). 

Apesar de sua importância, o P é extraído pelas 

plantas, ea menor quantidade, que H e K. 

Os sintomas apresentados pelas plantas deficiêntes ea P 

n~o foram bem caracterizados no presente trabalho. Para HAA6 et alii 

(1975a) os sintomas de carência de P em cajueiro, n~o s~o de fácil 

identificaç~o visual e contituindo numa coloraç~o verde intensa nas 

folhas superiores. 

4.2.2.1. Concentraç~o de P 

Em confronto co. o tratamento Completo observa-se que a 

oaiss~o de f6sforo na soluç~o nutritiva motivou um di.inuiç~o no teor 

desse elemento apenas no caule (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Concent ração de fósforo na lia téria seca das diversas partes 

da plan ta cultivada em solução nutritiva, em função dos 

tratalilen tos e resumo da análi se de variância (Média de :5 

- N 

2 N 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

2 I'Ig 

- S 

2 S 

repetiçê5es) • 

Caule 

0, 32 0.b 

0,06
c 

0, 30 0.b 

0, 34 0.b 

0, 32 0.b 

0, 36 0.b 

0,25
bc 

0, 27 0.bc 

0,25 bc 

0,23
bc 

0,24 bc 

0, 34 0.b 

D.I'I.S. (5~) 0,21 

teste F 

C.V. (~) 

•• 4,96 

23,85 

Partes da Planta 

FI. Nova 

0,340. 

0,15b 

0,13
b 

0,15b 

0,16b 

0,15b 

0,15
b 

0,14b 

0,14
b 

0,16
b 

0,15b 

0,16
b 

0,14b 

0,11 

•• 6,27 

21,55 

FI. Velha 

0,110.b 

0,26 o. 

0, 140.b 

O,06 b 

0, 130.b 

0, 130.b 

0, 130.b 

0, 120.b 

0, 120.b 

0,110.b 

0, 120.b 

0, 130.b 

0, 140.b 

0,130.b 

0,17 

1,62ns 

43,65 

l'Iédias seguidas de letras não representa. 

FIo .... 

0,37 

1,47ns 

70,21 

di ferenças 

significativas ao n1vel de 5~ de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1~ de probabilidade. 
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O.i tindo ni trogênio da soluçã:o nutritiva, a 

concentraçã:o de f6sforo nas folhas novas foi maior do que a dos demais 

tratamentos, inclusive ao tratamento 2P, o que provavelmente se deva a 

uma reduçã:o no conteúdo de matéria seca para este tratamento, elevando 

a concentração do elemento em questã:o. FALADE (1978b) observou 

sinergis.o entre o nitrogênio e o f6sforo nas folhas e f6sforn e 

nitrogênio ea toda a planta. 

Na Figura 3 encontram-se as concentraç5es médias de P 

e. relaçã:o aos tratamentos completo, -P, 2P e 2 completo. 

Nas folhas velhas o teor de f6sforo do tratamento -N 

foi superior apenas ao do tratamento -P. 

No tratamento com dois niveis de potássio os resultados 

nã:o concordam com as observaç5es de VENTURA (1987) trabalhando com 

soja, e. que o aumento da concentraçã:o de potássio na soluçã:o 

nutritiva diminui a concentraçã:o de f6sforo na matéria seca das folhas 

superiores e a adiçã:o de Cálcio e Magnésio diminui a concentraçã:o de 

f6sforo na matéria seca das folhas inferiores. 

4.2.2.2. Quantidade de P 

No caule os tratamentos que apresentaram maiores 

quantidades de f6sforo foram -N, -Ca, 2N, 2P, -k e -Mg, nã:o diferindo 

estes entre si. Somente o -N e o -Ca diferiram dos demais 

tratamentos, inclusive do Completo (Tabela 7). 

Nas folhas novas as maiores quantidades de P encontra

das fora. nos trata.entos -N, -Ca, 2N, -k, 2Ca e 2P, nã:o diferindo es

tes entre si. Apenas o tratamento -N diferiu dos demais trata.entos. 
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Tabela 7 - Quantidade de fósforo (mg) na matéria seca das diversas 

Co.pleto 

- H 

2 H 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

2 I'1g 

- S 

2 S 

2 Completo 

teste F 

C.V. (:\:) 

partes da planta cultivada em solução nutritiva, em função 

dos trata.entos e resumo da análise de variância ("édia de 

3 repetições). 

Caule 

149,000. 

111, 67o.b 

21,33
c 

lOS, 33o.b 

104, 33o.b 

SO,33bc 

146,000. 

71,00bc 

SS, 67o.b 

70,33
bc 

76,67
bc 

65,33
bc 

69,33
bc 

61,80 

** S,15 

23,37 

Partes da Planta 

FI. Nova 

20,67
b 

49,330. 

34,33o.b 

1S,OOb 

23,33o.b 

33,67o.b 

17,33b 

40,67o.b 

24,67o.b 

21,67
b 

21,OOb 

21,67b 

17,33
b 

16,67
b 

26,19 

FI. Velha 

16,33o.b 

6,67b 

12,OOo.b 

S,33b 

11,67o.b 

S, 67o.b 

7,67
b 

10,33o.b 

9, 67o.b 

11,OOo.b 

9,OOo.b 

11,72 

2,61* 

35,59 

Flor 

O,77c 

1,77
bc 

, 7, 67o.b 

1,63
bc 

4, 20o.bc 

3, 47o.bc 

O,60c 

S, 63o. 

1,47
bc 

6,76 

4,4S·* 

76,26 

l'Iédias seguidas de letras não represen ta. di ferenças 

significativas ao nlvel de 5:\: de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a I:\: de probabilidade. 
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Figura 3. Concentraç5es de fósforo (médias de 3 repetiç5es). 
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Figura 4. Quantidades de fósforo (mg) (.édia de 3 repetiç5es). 
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As quantidades médias de P referentes aos tratamentos 

completo, -P, 2P e 2 completo acham-se na Figura 4. 

Na folha velha a quantidade de f6sforo no tratamento -N 

diferiu do tratamento -P, chegando a mais de tres vezes o valor de -P. 

Também foi superior aos tratamentos 2K e -Mg. 

Na flor os tratamentos -Ca e 2M apresentaram 

quantidades de f6sforo superiores a dos trata.entos Completo e 

2 Completo. A quantidade de P foi maior no caule e nas folhas novas 

quando omitiu-se o N em relaç~o ao tratamento Completo. 

4.2.3. Potássio 

Os altos teores deste elemento est~o geralmente 

associados coa altas produç5es. Há uma relaç~o direta e estreita 

entre o conteúdo de potássio e o teor de a.ido nas folhas, sendo 

também importante nos processos de fotossintese, respiraç~o e 

circulaç~o da seiva. Os sintomas de deficiência s~o caracterizados 

por necrose nas pontas e bordas das folhas mais velhas, sendo um 

nutriente que se transloca, quando necessário, facilmente para os 

diferentes org~os da planta (GUIMARÃES, 1982). 

De Ull modo geral as planta n~o apresentaram 

bem caracterizados de deficiência em K. 

sintomas 

De acordo co. AVILAN ROVIRA (1971) na fase mais 

avançada de deficiência de K e. cajueiro, as folhas velhas formaram-se 

necrosadas e o sintoma se repetiu, posteriormente, nas 

intermediárias. 

folhas 
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4.2.3.1. Concentraç~o de K 

Na Tabela 8 est~o os teores médios de potássio nas di-

ferentes partes da planta, bee como o resu.o da análise de variância. 

Observa-se na Tabela B que o teor de potássio no caule, 

folha nova e folha velha diminuira. acentuadamente em relaç~o ao 

tratamento Completo quando se omitiu este nutriente na solução, fato 

este também observando por AVILAN ROVIRA (1971) em cajueiro. 

No caule o teor de potássio do tratamento 2K foi 

superior a todos os tratamentos, e o -K foi inferior a todos os 

tratamentos. 

FALADE (1978b) observou que com o aumento de potássio 

na solução nutritiva em cajueiro, as concentraç~es de potássio e 

f6sforo aumentara. e. todas as partes da planta, concordando apen.s 

para K nos resultados obtidos (Tabela 8). 

Nas folhas velhas, o tratamento 2K foi superior a todos 

os tratamentos, exceto ao 2 Co.pleto, assim como o -K foi inferior a 

todos os tratamentos, exceto o -H, 2N e 2P. 

AVILAN ROVIRA (1971) observou que as concentraç~es de K 

nos trata.entos -"g, -Ca, -P, -S e -N fora •• aiores do que o Completo, 

não observadas neste trabalho. Cibes e Samuels1 citados por AVILAN 

ROVIRA (1971) verificara. que a omissão de f6sforo ou enxofre 

favoreceu o acú.ulo de potássio. 

1CIBES, H. & SA"UELS, G. "ineral deficiency symptoms displayed by 

tobacco grown in the greenhouse under controlled conditions. Tech 

paper, Agric P.R. Rio Piedras, P.R. n~ 14.1955. Exp. St~ Univ. 

P.R., Rio Piedras, P.R. n.2~.1957. 
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Tabela 8 - Concentraç~o de potássio na matéria seca das diversas 

partes da planta cul tivada em solução nutri tiva, em funç~o 

dos tratamentos e resumo da anàlise de variância (Média de 

- H 

2 H 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- I'Ig 

2 I'Ig 

- s 

2 S 

2 Completo 

3 repetiçeies). 

Caule 

1,28 b 

1,22 b 

1,21 b 

1,07 b 

1,16 b 

2,200. 

1,21 b 

1,18 b 

1,46 b 

1,16 b 

1,41 b 

1,23 b 

1,59 b 

D. PI.S. (5~) 0,53 

teste F 

C.V. (~) 

15,12** 

14,02 

Partes da Planta 

FI. Nova 

2, 500.bc 

1,46
cd 

1,55
cd 

1,73cd 

1,77cd 

0,54 d 

3,660. 

1,45cd 

2,01
bc 

2,330.bc 

2, 310.bc 

2,14
bc 

3, 190.b 

1,35 

** 8,85 

21,73 

FI. Velha 

1,58b 

1,17bc 

1,13bc 

1,28
b 

1 18bc , 

2,890. 

1,32b 

1,47
b 

1,64
b 

1 57
b , 

1,64
b 

1,41 b 

0,85 

18,55 

l'Iédias seguidas de letras não comuns, representa. 

Flor 

0,380. 

2,12 

78,21 

diferenças 

significativas ao nivel de 5~ de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1~ de probabilidade. 
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GUIMARÃES (1982) observou que as folhas de mangueira 

dificientes em potássio continham teores normais de nitrogênio, 

f6sforo, cálcio e magnésio, quando comparadas com 1~ das plantas 

normais. 

As concentraç~es médias de K ea relaç~o aos tratamentos 

completo, -K, 2K e 2 completo encontram-se na Figura 5. 

Da mesma forma que o tratamento 2K apresentou os 

maiores teores de K no caule, folhas novas e velhas, os teores menores 

de K foram encontrados no tratamento -K. O maior teor de K nas flores 

foi encontrado no tratamento -S, sem, contudo~ diferir dos demais. 

4.2.3.2. Quantidade de K 

No caule, o tratamento -K apresentou a menor 

quantidade desse elemento, inferior ao 2K, -Ca, -S, -Mg, 2P e 2N 

(Tabela 9). 

Nas folhas novas, a .enor quantidade de 

encontrado foi no tratamento -K, sendo inferior ao 

2 Completo, 2N e 2Ca. 

potássio 

2K, -Ca, 

Nas folhas velhas o tratamento -K foi inferior aos 

tratamentos 2K, 2 Completo, 2ng e -P. 

Na flor a quantidade, de potássio nos tratamentos -Ca e 

2M fora. superiores aos tratamentos 2K, 2 Completo e Completo. 

AVILAN ROVIRA (1971) observou que a o.iss~o de 

nitrogênio, magnésio, enxofre e potássio provocara ua acúmulo sensivel 

de potássio em raizes de cajueiro, enquanto que a omissão de cálcio e 

magnésio provocara u. efeito semelhante, porém, nas folhas superiores. 
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Tabela 9 - Quantidade de potássio (mg) na matéria seca das diversas 

partes da planta cultivada em soluç~o nutritiva, e. funç~o 

dos tratallen tos e Fesumo da análise de variância (Média de 

Tratamentos 

Completo 

- N 

2 N 

- p 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- I'Ig 

2 Plg 

- S 

2 S 

de 3 repetiç5es). 

Caule 

432,000. 

94,67 b 

560,000. 

505,000. 

355,00a.b 

452,670. 

460,670. 

332,00a.b 

326,00a.b 

D.M.S. (5:':) 323,04 

teste F 

C.V. (:.:) 

•• 3,33 

28,25 

Partes da Planta 

FI. Nova 

297 OOa.b , 

287, 67a.b 

109,33
b 

418,330. 

392,670. 

335,670. 

285, 67a.b 

320 OOa.b , 
323,33a.b 

236,67a.b 

355,330. 

224,59 

•• 3,35 

25,03 

FI. Velha 

132,67a.bC 

92,67bc 

136,33a.bc 

140,67a.b 

128,67a.bc 

41,00c 

200,330. 

128,67a.bc 

118,33a.bc 

119 OOa.bc , 
144,00a.b 

124,00a.bc 

108,00a.bc 

175,33a.b 

98,06 

3,78·· 

25,47 

Médias seguidas de letras n~o comuns, represen tam 

Flor 

22, 87a.b 

10,27a.b 

5,10b 

31,53 

diferenças 

significativas ao nivel de 5:': de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1:': de probabilidade. 



4 

3 

2 

1 

o 

Oonoentraoao de K 

CAULE FL NOVA FL VELHA 

COMPLETO 

-K 

FLOR 

Figura 5. Concentraç~es de potássio (.édias de 3 repetiç~es). 
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Figura 6. Quantidades de potássio (_g) (.édia de 3 repetiç~s). 
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Encontram-se na Figura 6 as quantidades médias de K 

referentes aos tratamentos completo, -K, 2K e 2 completo. 

Em todos os casos a quantidade de potássio foi máxima 

no tratamento 2K e ainima no -K, exceto na flor, onde os tratamentos, 

2 Completo e Completo obtivera. as menores quantidades. 

4.2.4. Cálcio 

D~ um elemento carente nos solos ácidos. 

diversas funçaes nas plantas, sendo importante como ativador das 

enzimas, no desenvolvimento e funcionamento das raizes, germinaç~o do 

gr~o de pólen e do desenvolvimento do tubo polinico. e praticamente 

imóvel no floema, e. consequência, quando na falta desse elemento, as 

regi~es de crescimento (gemas e pontas de raizes) s~o as primeiras a 

serem afetadas. As folhas mais novas das plantas mostram uma clorose 

marginal ou internerval, e as gemas 

(MALAVOLTA, 1979). 

terminais podem 

As plantas com deficiência ea Ca apresentam maiores 

\crescimentos e flores bastante desenvolvidas e. relaç~o às plantas do 

tratamento completo. HAAG et alii (1975a) concluiram que os sintomas 

de carência deste ele.ente n~o foram caracteristicos em raz~o, talvez 

da pouca exigência por este elemento. AVILAN ROVIRA (1971) e OHLER & 

COESTER (1979), no entanto, identificaram e caracterizaram os sintomas 

de deficiêcia de cálcio por uma clorose e um menor desenvolvimento, 

com ondulaçaes resultantes de u. maior crescimento do limbo em relaç~o 

às nervuras. 
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4.2.4.1. Concentraç~o de Ca 

No caule, o teor de Ca do tratamento -K e 2 Completo 

foram superiores ao -Ca, 2P e -N, enquanto que o tratamento 2Ca foi 

superior apenas ao -Ca (Tabela 10). 

VENTURA (1987) verificou que a adiç~o de potássio no 

substrato provocou uma di.inuiç~o na concentraç~o de cálcio na Itatéria 

seca dos caules. No presente trabalho embora tenha havido uma 

diminuiç~o na concentraç~o de Ca no tratamento 2K em relaç~o a -K esta 

n~o foi significativa. 

Na folha nova, o teor de cálcio do tratamento -5 foi 

superior ao -Mg, 2 Completo, -Ca. O menor teor de cálcio foi 

no tratamento -Ca e o maior no -5. 

obtido 

De acordo co. VENTURA (1987), a aplicaç~o de potássio 

no substrato teve efeito na concentraç~o de cálcio nas folhas. 

Entretanto, a adiç~o de dose elevada de potássio na soluç~o nutritiva 

induziu uma reduç~o na concentrataç~o de cálcio na matéria seca das 

folhas superiores e interiores, provavel.ente por antagonismo. 

Observa-se pela Tabela 10, que nos dois niveis de 

potássio, de cálcio e de aagnésio n~o propiciaraa efeitos 

significativos sobre os teores de cálcio. Verificou-se uaa 

significância do tratamento coa o.iss~o do enxofre sobre o -"g, 2 

Completo e -Ca, apenas nas folhas novas. 

Na folha velha e na flor n~o ocorreu diferença para os 

teores de cálcio. Verifica-se que as maiores concentraç5es de cálcio 

ocorre. nas folhas velhas o Que confirma a pouca mobilidade deste 

nutriente na planta. 
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Tabela 10 - Concentração de cálcio na matéria seca das diversas partes 

Completo 

- N 

2 N 

- p 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- Mg 

2 Mg 

- 5 

2 5 

D.I'I.5. (5~) 

teste F 

C.V. PO 

da plan ta cultivada em soluç~o nutri Uva, em função dos 

tratamentos e resumo da análise de variãncia (Média de 3 

repetiçeies) • 

Caule 

0, 62 0. bc 

0,45
bc 

O, 720.bc 

O, 520.bc 

0,4S bC 

0,32c 

0,S60.b 

0, 7S o. b 

O, 650.bc 

0,S40.b 

O, 520.bc 

0,43 

5,51** 

21,78 

Partes da Planta 

FI. Nova 

0,770.b 

0, 71 0.b 

0, 640.b 

0, 61 0.b 

0, 6So.b 

0,740.b 

0, 740.b 

0,4S
b 

0, 750.b 

0,60
b 

0, 730.b 

0, 9So. 

0, 700.
b 

0,59
b 

0,37 

* 2,61 

17,80 

FI. Vel ha 

0,930. 

0,42 

* 2,16 

13,74 

Flor 

0,3S 

1,75ns 

71,15 

Médias seguidas de letras não representa. diferenças 

significativas ao nível de 5~ de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1~ de probabilidade. 
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A omiss~o de potássio na soluç~o favoreceu um acÚmulo 

de cálcio apenas no caule, havendo uma menor interaç~o entre o cálcio 

e outros elementos. 

Os teores médios de Ca referentes aos tratamentos 

completo, Ca, 2Ca e 2 completo encontram-se na Figura 7. 

Overstreet et alii 1 citados por AVILAN ROVIRA (1971) 

explicà. que o fato da omiss~o do potássio na soluç~o favorecer a 

acumulaç~o de cálcio, é devido ao fato que o potássio e o cálcio s~o 

absorvidos por UM mecanismo similar, e que ambos os cátions competem 

pelo mesmo sitio do corregedor. Na ausência de ua deles, ocorria 

maior absorç~o do outro. 

Segundo FALA DE (1978b), coa o aumento dos niveis de 

cálcio na soluç~o nutritiva, a concentraç~o de nitrogênio, enxofre e 

cálcio em todas as partes e s6dio nas hastes de cajueiro, prbeiro 

aumentou para um máximo, antes de cair. O magnésio decresceu 

inicialmente antes de aumentar com os niveis mais altos de cálcio, 

enquanto que nos tratamentos coa a omiss~o de cálcio e nitrogênio, os 

teores de cálcio foram os mais baixos no caule e nas folhas novas. 

AVILAN ROVIRA (1971) encontrou resultado semelhante em cajueiro, 

enquanto que FRAZÃO (1985) trabalhando coa planta perene, freij6, 

encontrou nos ramos, folhas inferiores e superiores, teores 

significativamente .ais baixos que nos mesmos org~os das plantas 

1 OVERSTREET, R.; JACOBSON, L.; HANDLEY, R. The effect of calcium on 

the absorption of potassiu. by barley. Plant Physiology, 

Bethesda, 27: 583-90, 1952. 
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cultivadas em soluç~o completa, quando omitiu o nitrogênio da soluç~o 

nutritiva. 

4.2.4.2. Quantidade de Ca 

Em relaç~o a quantidade de cálcio, nenhuma diferença 

significativa entre tratamentos, nas diversas partes da planta foi 

constatado conforme mostra a Tabela 11. Embora o tratamento -K tenha 

apresentado quantidades no caule, folhas novas e velhas, acima dos 

demais tratamentos. 

Na Figura 8 encontram-se as quantidades médias de Ca eM 

relaç~o aos tratamentos completo, -Ca, 2Ca e 2 completo. 

4.2.5. "agnésio 

nEste elemento, além de fazer parte da clorofila, é um 

ativador de numerosas enzimas, inclusive das ativadoras de 

aminoácidos, que catalizam o primeiro passo da s1ntese proteicaB 

("ALAVOLTA, 1979). O"g redistribui-se nas folhas mais velhas, quando 

o suprimento é deficiente e, por isso, os sintomas aparecem nestas 

folhas. 
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Tabela 11 - Quantidade de cálcio (lIlg) na matéria seca das diversas 

Tratallentos 

Completo 

- N 

2 N 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

2 I'Ig 

- S 

2 S 

2 Completo 

D.I'I.S. (5~) 

teste F 

C.V. (~) 

partes da planta cul tivada ell soluçã:o nutri tiva, em funçã:o 

dos tratamentos e resuao da análise de variância (l'Iédia de 

3 repetiçESes). 

Caule 

141,670. 

253,330. 

179,330. 

181,670. 

288,670. 

143,670. 

133,330. 

280,000. 

182,670. 

275,670. 

137,000. 

191,330. 

271,36 

1,44ne 

44,86 

Partes da Planta 

Fl. Nova 

100,670. 

104,330. 

145,330. 

100,000. 

141,330. 

76,670. 

139,58 

FI. Velha 

79,000. 

120,000. 

109,000. 

109,670. 

127,000. 

91,03 

1,17
ne 

32,83 

Flor 

6,80 

• 2,81 

81,96 

l'Iédias seguidas de letras nã:o comuns, representa. diferenças 

significativas ao n1 vel de 5~ de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1~ de probabilidade. 
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Ooncentrscao de Os 
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Figura 7. Concentraç~es de cálcio (.édias de J repetiç~es). 
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Figura 8. Quantidades de cálcio (ag) (aédia de J repetiç~s). 



50. 

4.2.5.1. Concentraç~o de "g 

05 teores de magnésio nas diversas partes da planta, 

bem co.o o resumo da análise de variãncia acha.-se na Tabela 12. 

Observa-se que houve uma reduç~o na concentraç~o de 

magnésio no caule e na folha nova quando este elemento foi omitido, em 

relaç~o ao tratamento Completo (Tabela 12). 

A sintomatologia observada nas plantas carentes em "g 

neste trabalho n~o foram bea evidentes apresentando clorose em toda a 

planta. AVILAN ROVIRA (1971) e HAAG et alii (1975a) constataram que, 

assim como ocorreu para o Ca, as plantas deficiêntes em "g 

apresentaram crescimento superior ao tratamento completo. 

Coa a omiss~o do nitrogênio da soluç~o nutritiva houve 

diminuiç~o no teor de magnésio no caule e na folha nova, em co.paraç~o 

ao trata.ento Completo. Resultados se.elhantes foram encontrados por 

FRAZÃD (1985) e AVILAN ROVIRA (1971) porém, apenas no caule. 

O teor de magnésio mais alto, nas folhas velhas, foi 

encontrado no tratamento -K, o qual foi superior aos teores dos 

tratamentos -H, -Ca, 2K e -Mg. Dados se.elhantes fora. observados por 

AVILAN ROVIRA (1971) no caule e nas folhas inferiores de cajueiro, 

quando encontrou ua au.ento na concentraç~o de magnésio, ao omitir o 

potássio da soluç~o nutritiva. 

Houve uma reduç~o na concentraç~o de magnésio nas 

folhas novas, quando se adicionou dois niveis de potássio na soluç~o, 

e. relaç~o ao trata.ento Completo (Tabela 12). 

As concentraç5es médias de Mg referentes aos 

tratamentos completo, -Mg, 2"g e 2 completo encontram-se na Figura 9. 
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Tabela 12 - Concentração de magnésio na matéria seca das diversas 

- H 

2 N 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- I'Ig 

2 Plg 

- S 

2 S 

D.I'I.S. (5~) 

teste F 

C.V. (~) 

partes d a planta cul tivada elt solução nu tri tiva, em função 

dos tratamentos e resumo da análise de variância (Média de 

3 repetiçESes). 

Caule 

0, 37 cr. 

0,13
bc 

0, 26 cr.bc 

0,22 cr.bc 

0, 28 cr.b 

0,31 cr.b 

0,22cr.bc 

0, 30 cr.b 

0, 27 cr.bc 

0, 35 cr. 

0, 34 cr. 

0, 29 cr.b 

0,33cr. 

0,18 

• * 5,42 

22,32 

Partes da Planta 

FI. Nova FI. Velha 

0,29cr. 

0,16
bcd 

0,16bcd 

O, 19cr.bcd 

0,20cr.bcd 

0,25cr.bc 

0,15
cd 

0,16
bcd 

0, 21cr.bc 

0,09
d 

0, 27cr.b 

0,25cr.bc 

0,24cr.bc 

0,17
bcd 

0,12 

•• 6,37 

19,13 

0,24cr.bc 

0,15
bc 

o, 19cr.bc 

0, 19cr.bc 

0,23cr.bc 

0,11 c 

0,14c 

0, 21 cr.bc 

0,11 c 

0, 26cr.bc 

0, 35cr.b 

0, 23cr.bc 

0, 20cr.b 

0,20 

.* 4,08 

31,06 

Flor 

0,27 

1,98
ns 

66,41 

I'tédias seguidas de letras nS:o coltuns, representall diferenças 

significativas ao nivel de 5~ de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1~ de probabilidade. 
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Segundo GUIMARaES (1982) altas doses de K na adubaç~o 

da mangueira diminuem a absorç~o de "g, induzindo sintomas de carência 

que podem, às vezes, desaparecer simplesmente, diminuindo a quantidade 

do primeiro. 

FALADE (1978b) encontrou várias oscilaç~es nos teores 

de magnésio e. diversas partes da planta. Com o aumento de potássio 

na soluç~o nutritiva, a concentraç~o de magnésio decresceu na raiz e 

no caule. 

"ALAVOLTA et alii (1967) assinalam duas causas 

principais para a carência de magnésio do cafeeiro e de outras plantas 

estudadas, sendo antagonismo com o potássio uma delas. Via de regra, 

quando a absorç~o do potássio aumenta, a do magnésiO diminui. 

Na mesma Tabela 12 verifica-se que os teores de 

magnésio nas folhas novas dos tratamentos 2 Completo, 2N, -Ca e 2K 

foram inferiores ao do tratamento Completo. 

A omiss~o de enxofre da soluç~o nutritiva promoveu UII 

aumento no teor de magnésio, nas folhas velhas, e. cOllparaç~o aos 

tratamentos 2K, -"g e -Ca. 

4.2.5.2. Quantidade de "g 

N~o houve respostas significativas entre o tratamento 

Completo e os demais tratamentos, quanto a quantidade de magnésio no 

caule, folha nova e folha velha (Tabela 13). 

No caule, a maior quantidade de magnésio foi verificada 

no tratamento -Ca, enquanto que nas folhas novas, o tratamento co. 

o.iss~o de potássio foi quem apresentou a maior quantidade deste 
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elemento. Ambos tratamentos foram superiores ao trata.ento COM 

omissão do magnésio. 

Nas folhas velhas, o tratamento que recebeu potássio ea 

excesso foi o que apresentou menor quantidade de magnésio, enquanto a 

maior quantidade foi constatada no trata.ento co. o.issão de potássio, 

que por sua vez foi superior a quantidade obtida no tratamento em que 

usou-se dois niveis de magnésio. 

Na Figura 10 acham-se as quantidades médias de "g 

referentes aos tratamentos completo, -"g, 2"g e 2 cOMpleto. 

Nas flores, os tratamentos que apresentaram maiores 

quantidades de magnésio foram -Ca, 2N, 2P, -K e -5 não diferindo 

estes~ significativa.ente, entre si. So.ente o tratamento em que se 

omitiu o cálcio diferiu dos demais tratamentos, inclusive do Completo. 

Resultados semelhantes foram obtidos por FRAZÃO (1985) em freijó, nas 

folhas inferiores e superiores sendo u.a indicação do antagonismo 

existente entre esses nutrientes, fato já constatado por inúmeros 

autores trabalhando com várias espécies. 
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Tabela 13 - Quantidade de magnésio (lIIg) na matéria seca das diversas 

Trata.entos 

Completo 

- N 

2 N 

- p 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- I'Ig 

2 I'Ig 

- S 

2 S 

D • 1'1. S • (5" ) 

teste F 

C.V. (:1:) 

partes da planta cul tivada em soluçã:o nutri tiva, e. funçã:o 

dos tratamentos e resumo da análise de variância (Média de 

3 repeti ções) • 

Caule 

82,00a.bcd 

42,67
cd 

93,67 a.bc 

75, 67a.bcd 

102,33a.b 

95,33 a.bc 

56,00bcd 

115, 67 a. 

79,00a.bcd 

29,00d 

97, 33a.bc 

114,00 a.b 

7B,00a.bcd 

67,00a.bcd 

5B,47 

** 5,15 

24,10 

Partes da Planta 

FI. Nova 

36,33a.b 

23,00a.b 

36,33a.b 

27,00a.b 

31,67a.b 

57,00a. 

lB,OOa.b 

43,00a.b 

38,00a.b 

14,33
b 

36,OOa.b 

36,33a.b 

26,67a.b 

19,67a.b 

39,78 

* 2,18 

41,71 

FI. Velha 

19,67a.b 

11,67
b 

22,67a.b 

20,33a.b 

24,67a.b 

37,33a. 

8,33
b 

13,33
b 

17,33a.b 

12,33
b 

22,67a.b 

27,00a.b 

17,67a.b 

13,67
b 

22,06 

** 3,18 

38,16 

Flor 

0,70
b 

1 13
b , 

5, 30a.b 

3, 37a.b 

2, 77a.b 

0,40
b 

5,08 

** 4,56 

75,26 

Médias seguidas de letras nã:o representa. diferenças 

significativas ao nivel de 5" de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1" de probabilidade. 
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4.2.6. Enxofre 

bAlé. áe fazer parte de alguns aminoâcidos e de todas 

as prote1nas vegetais, o S apresenta funç5es de ativador enzimãtico. 

Na fotossintese participa da sintese de clorofila, da absorç~o do COz, 

da atividade da carboxilase do ribulose e de reaç5es de fosforilaç~o· 

(MAlAVOlTA, 1979). 

Segundo MAlAVOlTA (1980) o sulfato é transportado 

predominantemente da base da planta para cima e a capacidade da planta 

para mover o S na direç~o inversa é muito pequena. Em caso de 

carência de S os sintomas aparecem por isso e. primeiro lugar nas 

folhas mais novas. 

As plantas n~o indicara. sintomas bem caracter1sticos 

de deficiência ea S, apresentando uma clorose generalisada nas folhas 

novas de pequena intensidade. 

AVIlAN ROVIRA (1971), HAAG et alii (1975a) observaram 

em seus trabalhos, que a deficiência de S causara uaa reduç~o do 

crescimento e clorose nas folhas novas ao mesmo te.po que ficavam com 

consistência coreâcea. 

OHlER & COESTER (1979) observaram clorose nas folhas 

novas, seguida de necrose. Algumas dessas folhas mostraram uma 

descoloraç~o avermelhada nos peciolos e nervuras centrais. 

4.2.6.1. Concentraç~o de S 

Observa-se que a omiss~o de enxofre causou reduç~o no 

teor desse elemento s6 na folha nova, quando em confronto C08 o 
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tratamento Completo (Tabela 14). 

A omissão de nitrogênio da solução nutritiva provocou 

uma diminuiç~o nas concentrações de enxofre no caule e nas folhas 

novas quando confrontadas com a do tratamento Completo. De acordo com 

THOI'IAZ et alii (1950), a estreita relação entre o metabolismo do 

enxofre e do nitrogênio dentro das plantas, baseia-se em grande parte, 

no fato de que os aminoácidos contendo enxofre são constituintes 

essenciais das proteinas da planta. o aaior teor percentual do 

enxofre no caule foi o do tratamento 2 Completo, que por sua vez foi 

igual ao do tratamento que recebeu dois niveis de enxofre, o 25. 

Os tratamentos com omissão de fósforo, potássio, cálcio 

e magnésio não influenciaram a concentração de enxofre nos orgãos da 

planta, em relaç~o ao tratamento Completo conforme mostra a Tabela 14. 

Os teores médios de 5 em relação aos tratamentos 

completo, -5, 25 e 2 completo encontram-se na Figura 11. 

A o.issã:o de cálcio da soluç~o proltoveu um aumento no 

teor de enxofre, nas folhas velhas, ea relaçã:o aos tratamentos com 

omissã:o do fósforo. FALADE (1978b) observou que com o aumento do 

nivel de cálcio e magnésio, decresceu o teor de enxofre e. várias 

partes da planta. 

VENTURA (1987) utilizando diferentes doses de potássio, 

cálcio e magnésio no substrato para a cultura da soja, observou não 

afetar a concentração de 5 nas folhas superiores, folhas inferiores e 

no caule. 
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Tabela 14 - Concentraç~o de enxofre na matéria seca das diversas 

Tratamentos 

Completo 

- N 

2 N 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- I'Ig 

2 I'Ig 

- S 

2 S 

2 Completo 

D.n.s. (5") 

teste F 

C.V. (") 

partes da planta Cul tivada em Solução nutri tiva, e. função 

dos tratamentos e reSUMO da análise de variância (Média de 

3 repetiçeíes). 

Caule 

0, 14 o.bcd 

0,06 e 

0, 10cde 

0,08
de 

0,11 bcde 

0,11 cde 

0, 16 o.bc 

0, 14 o.bcde 

0, 13o.bcde 

0, 16 o.bc 

0, 14 o.bcd 

0,07 de 

0, 19 o.b 

0,08 

7,87·· 

20,01 

Partes da Planta 

FI. Nova 

0, 21 o.bc 

0,24o.b 

0, 19o.bc 

0,22o.bc 

0, 21o.bc 

0, 1So.bc 

0,25o.b 

0, 19o.bc 

0,16
bc 

0,22o.bc 

0,23o.bc 

0,10 

•• 3,90 

15,57 

FI. Velha 

0,29o.b 

0,22
b 

° , 28o.b 

° , 28o.b 

0,29o.b 

0,340. 

0, 30o.b 

0,33o.b 

0,28o.b 

0,29o.b 

° , 32o.b 

0,2So.b 

0,11 

12,98 

Flor 

0,18 

1,78
ns 

68,20 

nédias seguidas de letras n~o co.uns, representa. diferenças 

significativas ao n1 vel de 5" de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1" de probabilidade. 
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4.2.6.2. Quantidade de S 

As quantidades médias de enxofre para as diferentes 

partes da planta, e o resuao da análise de variância, s~o mostradas na 

Tabela 15. 

Observa-se que, de um modo geral, a omiss~o de cálcio 

promoveu um aumento expressivo nas quantidades de enxofre e. todas as 

partes da planta, sendo que na flor esse aumento foi significativo em 

relaç~o aos tratamento 2 completo, 2K, completo e -Pa MAlAVOlTA 

(1977) afirma que a absorç~o de enxofre depende diretamente de sua 

concentraç~o e indiretamente das concentraç6es de cálcio e magnésio. 

As quantidades médias de S e. relaç~o aos tratamentos 

completo, -S, 2S e 2 completo encontram-se na Figura 12. 

No caule e nas folhas novas o tratamento -Ca foi 

superior apenas ao tratamento com omissão de nitrogênio enquanto que 

nas folhas velhas n~o ocorreu diferenças entre os tratamentos. 

A adiç~o de nitrogênio (2N) à soluç~o prOMoveu aumento 

significativo na quantidade de enxofre notadamente nas folhas novas, 

folhas velhas e flores, equivalentes à o.iss~o de cálcio. 
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Tabela 15 - Quantidade de enxofre (lIIg) na matéria seca das diversas 

Tratallentos 

- N 

2 N 

- P 

2 P 

- K 

2 K 

- Ca 

2 Ca 

- I'Ig 

2 I'Ig 

- 5 

2 5 

D • " • 5 • (5" ) 

partes da planta cul tivada em solução nutri tiva, em função 

dos tratamentos e resu.o da análise de vaFiância (nédia de 

3 repetiçêSes). 

Caule 

30,00a.b 

18,67b 

35, 33a.b 

29,00a.b 

45,00a.b 

34, 67a.b 

41,00a.b 

55,330. 

39,00a.b 

48, 67a.b 

38,00a.b 

24,00a.b 

50,00a.b 

41,00a.b 

33,27 

* 2,57 

29,20 

Partes da Planta 

FI. Nova FI. Velha 

40, 67a.b 

24, 33a.b 

56,000. 

31,33a.b 

38,33a.b 

25, 67a.b 

22, 67a.b 

24,00a.b 

25,67a.b 

34,62 

3,14** 

304,39 

33,000. 

26,330. 

26,000. 

22,000. 

24,330. 

19,330. 

22,06 

28,70 

Flor 

0,73 C 

2, 17a.bc 

1,67a.bc 

0,30C 

4, 17a.b 

0,63c 

3,43 

5,32** 

74,27 

l'Iédias seguidas de letras não comuns, r e presen ta. diferenças 

signi ficativas ao n1 vel de 5" de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

** significativo a 1" de probabilidade. 
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5. CONCLUSOES 

As condiç5es do experimento permitiram extrair as 

seguintes conclus5es: 

a) As diferentes quantidade de macronutrientes aplicados na substrato 

não promoveram respostas na produção de matéria seca do cajueiro. 

b) A oaissão de N provocou uma diminuição na concentração de H e de 5 

no caule e nas folhas novas; o .es.o trataaento ocasiona uma elevação 

na concentração de P nas folhas novas e também na quantidade de P no 

caule e nas folhas novas. 

c) O excesso de H aumentou a quantidade de K e de 5 na flor. 

d) A omissão de P diminuiu a concentração desse elemento apenas no 

caule. 

e) A omissão de K diminuiu a sua concentração no caule, nas folhas 

velhas e nas folhas novas. 
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f) O excesso de K diminui a concentraç~o de Mg nas folhas novas e 

elevou a concentraç~o desse elemento no caule e nas folhas velhas. 

g) A omiss~o de Ca aumentou as quantidades de N, P, K, Mg e 5 nas 

flores e apenas a quantidade de P no caule. 

h) A omissão de "g diminui sua concentração no caule e nas folhas 

novas. 

i) A o.iss~o de 5 diminuiu a concentraç~o desse elemento nas folhas 

novas. 

j) O tratamento co. doses duplas de macro e aicronutrientes elevou a 

concentração de K nas folhas velhaselementos. 
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