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RESUMO 

CRESCIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES EM Vig na 

u.ng u.ic..u..la-ta (L.) WALP "JAGUARIBE" EM FUNÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE POTÁSSIO, CÁLCIO E MAGNtSIO 

E CULTIVADO EM VASOS COM SOLO 

• x,[,[, 

Autor: GEORGE RODRIGUES DA SILVA 

Orientador: Prof. Dr. RONALDO IVAN SILVEIRA 

Plantas de caupi (Vigna. u.n.gu.ic.u.la.-ta (L.) Walp.) 

"Jaguaribe" foram cultivadas em casa de vegetação, com o ob

jetivo de identificar as interações entre potássio, cálcio e 

magnésio na produção de matéria seca e estudar os efeitos dos 

tratamentos sobre a acumulação dos nutrientes nas plantas. 

O delineamento experimental foi um fatorial 3 3

com 3 doses de K (0,2; 0,3 e 0,4 meq/100 g de solo); ca (2,0; 

3,0 e 4,0 meq/100 g de solo) e Mg (O, 75; 1,00 e 1,25 meq/100 g 

de solo) e duas repetições. O solo foi classificado como Pod 

zólico Vermelho Amarelo. 

Os resultados �straram que a máxima produção de 

matéria seca foi obtida com as doses de 0,3; 4,0 e 1,00 meq/ 

100 g de solo,de potássio, cãlcio e magn��io, respectivamen

te. 



As doses máximas de potássio, cálcio e magne

sio no solo reduziram a produção de matéria seca. O potássio 

aplicado no solo aumentou a concentração deste elemento e di

minuiu a de Mg nas plantas. O cálcio reduziu a concentração 

de N, P, Fe, Mn, Zn e Cu. O magnésio aumentou a concentração 

de Ca e reduziu a de P, Fe, Zn e Cu. Interações duplas entre 

potássio, cálcio e magnésio diminuíram a concentração de fer

ro e cobre nas plantas. 



SUMMARY 

GROWTlf:i AND NU"l"RIENT CONCENTRATION IN V-i.g na. 

«w9úc«La�a (L.) WALP. ·JAGUARIBE" IN FUNCTION 

OF THE SUPPLYING OF THE POTASSIUM, CALCIUM AND

MAGNESIUM. ANO ClDJLTIVATED IN POTS WITH SOIL

.x.lv. 

Author: GEORGE RODRIGUES DA SILVA 

Adviser: Prof. Dr. RONALDO IVAN SILVEIRA 

Cowpea (Vlgna ungui�ula�a (L.) Walp.) "Jaguar! 

be" plants were cultivated ín green house with the aim of exa-

mining the relations among K, Ca and Mg in the plant dry 

matter production and to verify the effect of the proposed 

treatments in the nutrient accumulation in the plant tissue. 

The experimental design was a 3 3 factorial with 

3 rates of K (0.2, 0.3 and 0.4 meq/100 g soil); ca (2.0, 3.0 

and 4.0 meq/100 g soil) and Mg (0.75, 1.00 and 1.25 meq/100 g 

soil) and two replications. The soil was classified as a Red 

Yellow Podzolic. 

The results showed that the highest dry matter 

production was obtained at 0.3, 4,0 and 1,00 meq/100 g 

for K, Ca and Mg, respectively. 

soil 

The maximum rates of potassium, calcium and 



.xv. 

magnesium reduced the dry matter production. The addition of 

K to the soil improved the concentrations of this element in 

the plant tissue, but decreased the concentration of Mg. Cal 

cium decreased the N, P, Fe, Zn and cu concentration in the 

plant tissue. Magnesium improved the concentration of Ca and 

decreased the P, Fe, Zn and Cu concentration in the plant 

tissue. Double interaction among K, Ca and Mg decreased the 

concentration of Fe and Cu in the plants tissue. 



1. INTRODUCAO

O caupi (Vigna ungu��ufa�a (L.) Walp.) também 

conhecido corno feijão de corda, feijão da colônia ou feijão 

rarnador é largamente cultivada na região Norte e Nordeeste,em 

razão de sua grande capacidade de adaptação às condições eda

fo-climãticas dessas regiões. 

ocupando um lugar de destaque na alimentação do 

homem amazônico, por ser uma boa opção em termos de fonte pro 

téica para a população, a cultura assegura renda e ocupaçao 

do homem no campo, revestindo-se de grande importância social e 

econômica. 

Muito embora o clima e a topografia favoreçam 

o desenvolvimento da cultura, os solos mais utilizados com a

mesma, Podzólico Vermelho Amarelo, Latossolo Amarelo e Latos� 

solo Vermelho Amarelo, geralmente apresentam baixa fertilidade 

natural, proporcionando produtividades média em torLo de 500 

kg/ha (POLTRONIERI, 1983). 

Os solos das regiões tropicais úmidas, normal

mente têm teores baixos de potássio, cálcio e magnésio e para 
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que um substrato seja apropriado para o desenvolvimento das 

plantas, deve conter aqueles nutrientes em quantidades adequ� 

das e em proporçoes apropriadas entre si e para com os demais 

cátions trocáveis. 

Desse modo, torna-se importante o conhecimento 

dos problemas nutricionais dessas plantas, a fim de possibil� 

tar a utilização de práticas racionais de manejo que assegu

rem o aumento da produtividade. 

Este trabalho foi conduzido com a finalidade de 

identificar as interações entre potássio, cálcio e magnésio na 

produção de matéria seca e estudar os efeitos dos tratamentos 

propostos sobre a acumulação dos nutrientes nas plantas. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

As pesquisas sobre as relações entre potássio, 

cálcio e magnésio e o efeito de suas proporções variáveis, s� 

bre a nutrição e o rendimento das culturas são amplamente en

contradas na li ter atura sobre o assunto (LUCAS & SCARSETH, 1947; 

MUNSON, 1968; ARNON, 1976; PEREIRA, 1980; PEIXOTO, 1980; TENÕ 

RIO, 1981 e USHERWOOD, 1982). 

De modo geral, os pesquisadores concordam que é 

tão importante a qualidade absoluta de um cátion no solo, qua� 

to a quantidade do mesmo em relação à proporção e a natureza 

dos outros ions do solo, para o estudo da nutrição das plan

tas. 

-

As reaçoes do solo sao influenciadas pelas con 

dições de equilíbrio entre os nutrientes e outros íons do so

lo, ou pelas relações entre os teores de determinados nutrien 

tes (FASSBENDER, 1975), afetando tanto a adsorção corno a ab

$Orçao. 

Assim, quando associados com o desenvolvimento 

de determinada cultura, os valores absolutos das bases trocá-
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veis se revestem de particular importância na interpretação do 

nível de fertilidade do solo. 

As interações entre cátions existentes nas 

plantas, ocorrem, principalmente por processos que envolvem 

transporte através da membrana celular e têm efeitos inibitó

rios, sendo na maioria das vezes de natureza competitiva. 

O efeito antagônico entre os cátions potássio, 

cálcio e magnésio ainda não estão bem explicados, uma vez que 

tanto o cálcio como o magnésio podem deprimir a absorção de 

potássio, como este também pode inibir a absorção dos outros 

dois cátions pela planta (SOARES, 1975). 

É extensa a literatura sobre trabalhos conduzi 

dos com o objetivo de explicar o efeito da interação cálcio/ 

potássio/magnésio em solos, sobre o crescimento e composição 

química das plantas. 

Segundo HANDLEY et alii (1965) a modificação na 

permeabilidade da membrana celular pode ser responsável pelo 

efeito inibitório do cálcio na absorção do potássio. Por ou

tro lado, o efeito inibitório do potássio na absorção do cál

cio e magnésio pode ser explicado conforme as hipóteses de 

ADDISCOTT (1974): 1) a absorção de cátions pode ser limitada 

por uma baixa absorção de ânions. Um aumento da quantidade de 

potássio no solo provocará uma redução na absorção de cál

cio e magnésio, já que o primeiro é preferencialmente absorvi 

do; 2) ao elevar-se a concentração de potássio na solução do 
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solo, ocorrera urna redução na diferença de potencial entre a 

solução externa e a solução do xilema, resultanto em diminui

ção na fase passiva de absorção do cálcio e magnésio; 3) a 

composição do fluxo de translocação do floema pode ser altera 

da pelo fornecimento de potássio, afetando o fluxo de ATP pa

ras as raízes, resultando em prejuízo para a fase ativa do 

processo de absorção de cálcio e magnésio. 

SANCHEZ CONDE (1980), trabalhando com alface 

em solução nutritiva com cinco diferentes relações K:Ca (1:1, 

1:2, 1:4, 1:6, 1:8), constatou decréscimos nas relações K: Ca 

das folhas, proporcionais àquelas relações existentes no meio 

de crescimento indicando redução na absorção de potássio indu 

zida pelo aumento na concentração de cálcio. 

Sob certas condições o cálcio pode exercer efe� 

to estimulante sobre a absorção de potássio. VIETS (1944) ob 

servou um incremento na absorção de potássio por raízes de ce 

vada, provocado por um aumento na concentração de cálcio na 

solução de trabalho. Segundo o autor, houve um aumento na 

permeabilidade da membrana celular ao potássio, provocado pe

lo cálcio. 

Segundo OVERSTREET et alii (1952), o efeito e� 

timulante do cálcio sobre o potássio ocorre quando o primeiro 

se encontra em baixas concentrações. Â medida que estas con

centrações aumentam, ocorre urna redução na absorção do potás

sio. 
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A adição de calcário nao reduz a absorção do 

potássio pelas plantas, podendo até aumentá-la, mas a relação 

Ca:K nas plantas tende a aumentar (DEROK, 1964). SOUZA et 

alii (1977), em trabalhos de campo, utilizando um Latossolo 

Vermelho Escuro distrófico de Brasília-DF, encontraram que a 

calagem na razão de 3 t/ha aumentou significativamente o teor 

de potássio nas camadas inferiores do solo, até mesmo a 60 -

70 cm. Esta medida foi determinada nas amostras de solo toma 

das a várias profundidades, após a colheita do milho e em PªE

celas que receberam entre 300 e 600 kg de K2O/ha. 

Conduzindo experimento com dois Oxissolos da 

região de Botucatu-SP, onde testava a influência do potássio 

sobre a relação Ca:Mg no solo, SOARES (1978) observou um efei 

to antagônico bem nítido do potássio na absorção do cálcio e 

do magnésio, por plantas de soja. 

Respostas positivas para a aplicação de calcá

rio, na maioria das culturas, são amplamente encontradas na 

literatura sobre o assunto. Entretanto, JASLOWSKI (1970), re 

lata que o efeito do cálcio na neutralização dos danos na plan 

ta é bem maior pela mobilização de magnésio e de outros nu

trientes no solo, do que pela redução da acidez �o solo. 

Trabalhando em condições de campo com culturas 

de mandioca, soja e gramínea, SPAIN et alii (1974) observaram 

que a absorção de potássio foi aumentada pela calagem. BEN 

(1974) confirmou esse resultado em casa de vegetação. Os ex-
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perimentos de KRAUSE (1965) demonstraram que as perdas de po

tássio em solos ácidos e com pH menor que 5, foram 3 a 4 ve

zes maiores do que em solos com pH acima de 6. 

Freqüentemente, as relações entre os cátions 

-

sao calculadas para se identificar a melhor proporçao entre 

os mesmos, para o solo e para as culturas. MIRANDA (1966) e� 

controu que quando a relação Ca:K no solo era igual a 34, ha

via um efeito linear do potássio na produção de milho. Por 

sua vez, WATANABE et alii (1971) observaram que à medida que 

se aumentou o valor da relação K: Ca em plantas de cevada e SOE_

go, maiores produções de matéria seca foram obtidas. 

FUZATTO & FERRAZ (1967) constataram que a rel� 

çao Ca:K explicava melhor os efeitos da adubação potássica p� 

ra o algodoeiro. Quando esta relação era maior que 20, a cul

tura respondia à adubação potássica, porém se era inferior a 

10, não havia resposta positiva. LACA BUENDIA & NEPTUNE (1971) 

também encontraram valores próximos de 10 para a relação Ca:K 

e não obtiveram respostas significativas à adubação potássica. 

Resultados de estudos conduzidos por SANTOS &

CABRAL (1982), sobre as interações potássio/cálcio, demonstra 

ram não haver influência de um desses sobre o outro, por plan

tas de leguminosas (T�ióolium alexand�inum L.). 

Cada planta tem urna particular habilidade em 

absorver e utilizar os nutrientes do solo. O comportamento 
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das plantas no meio relaciona-se, por exemplo, com os valores 

das relações Ca:Mg no solo (BRAGA (1978). 

O efeito da relação Ca:Mg no solo, sobre a nu

trição das plantas, varia bastante em função das característi 

cas do solo e da planta. 

MALAVOLTA (1976a), trabalhando com raízes 

destacadas de soja, observaram que o magnésio reduziu a 

absorção de cálcio, enquanto que MOORE et alii (1961} verifi

caram uma ação depressiva do cálcio, na absorção do magnésio. 

Estes autores sugerem urna inibição competitiva, dada a seme

lhança dos dois íons, opinião compartilhada por MAAS (1969), 

LOUE (1969) e WALKER & PECK (1974), que encontraram correla

çoes negativas entre as concentrações de K e Ca, K e Mg e Ca 

e Mg no milho, confirmando a inibição competitiva entre esses 

ions. 

De acordo com MALAVOLTA (1979), os calcários 

calciticos contém em média 45% de cao e os dolomiticos em rné 

dia, 20-40% de cao e 10-20% de MgO. Devido a baixa quantida

de de magnésio nos calcários calcíticos, MALAVOLTA (1976b) e 

de opinião que o uso de tajs corretivos poderá �esultar em re 

lações desfavoráveis de Ca:Mg e Ca:K no solo, o que provocaria 

deficiência de potássio e magnésio. 

COELHO & VERLENGIA (1973) citam que o excesso 

de cálcio em relação ao magnésio na solução do solo,prejudica 

a absorção do último, do mesmo modo o excesso de magnésio tam 
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bém prejudica a absorção do cálcio, o que e consistente com 

as observações de MALAVOLTA (1976a). 

Diversos pesquisadores têm encontrado correla

çao entre as relações Ca:Mg no solo e a produção de culturas 

(EVANS, 1955; LAROCHE, 1967 e LIMA, 1979). 

HOSSNER & DOLL (1970), conduzindo experimento 

com batata, observaram que tanto magnésio trocável como a re

lação Mg:K relacionaram-se com a produtividade, tendo esta d� 

munuido acentuadamente quando a relação Mg:K decrescia abaixo 

de 0,8. Entretanto, quando o teor de magnésio trocável estava 

acima de 0,3 meq/100 g de solo, a produtividade não foi afe

tada. 

Os resultados obtidos por McLEAN & CARBONEL 

(1972) demonstraram que as concentrações de magnésio nas pla� 

tas de alfafa e milheto, cresciam com o aumento da saturação 

em magnésio, porém o potássio provocava um decréscimo nos 

teores de magnésio das plantas. Os dados encontrados indicam 

que, provavelmente, de 6 a 10% de saturação em magnésio seria 

o suficiente para a obtenção da máxima produtividade dessas 

culturas. 

Diversos estudos com referência as relações 

Ótimas de Ca:Mg trocáveis no solo para o crescimento das pla� 

tas, têm sido conduzidos. KEY et alii (1962) nao encontra

ram uma relação ótima para a produção de soja e milho. Hun-
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ter 1 , citado por KEY et alii (1962), também não obteve uma re 

lação Ca:Mg ideal para a produção de alfafa. BESEDIN (1966) 

concluiu que as melhores relações Ca:Mg para o milheto 

de 1:1 e 1:2. 

eram 

SILVA (1980) encontrou uma relação Ca:Mg em 

torno de 3:1 para maiores produções de matéria seca de parte 

aerea e raízes de milho. Também, trabalhando com milho, ARAN 

TES (1983) encontrou que a relação Ca:Mg de 5:1 promoveu maio 

res produções. SFREDO (1976) enfatiza que para não haver pr� 

juízo na produção de matéria seca do sorgo, o equilíbrio Ca: 

Mg do corretivo deve ser maior que 1:1 e a relação Ca:Mg no 

solo deve ser superior a 0,5:1. 

A interação K/Mg é de grande importância em so 

los onde o teor de magnésio é deficiente ou próximo do nível 

crítico (ROBERTS & WEAVER, 1974). 

CHANDLER (1974) e DEFELIPO (1974) 

Trabalhos realizados por 

confirmaram a existência 

de um antagonismo acentuado entre potássio e magnésio. Segu� 

do BOSWELL & PARKS (1957) eDIJKSHOORN et alii (1974), aduba

ções com quantidades elevadas de potássio, geralmente provo

cam uma diminuição na absorção de magnésio pelas plantas. Do 

mesmo modo, adições pesaàas de magnésio podem provocar redu

ção na absorção de potássio, conforme FOY & BARBER (1958) e 

EVANS (1959). 

1 HUNTER, A.S. Yield and composition of alfafa as affected by
variations in calcium-magnesium ratios in the soil. 
Soil Science, Baltimore, 67: 53-62, 1949. 
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Entretanto, OMAR & EL KOBIA (1966) observaram 

que absorção de potássio foi muito pouco influenciada pelo mag 

nésio, mesmo em nível elevado. 

Estudando a resposta do sorgo sacarino ao mag

nésio na ausãncia e presença d3 calagem e de a&1haçâo potássi 

ca, ROSOLEM et alii (1984) constataram que quando a relação 

Mg:K no solo foi menor que 0,6, ou a relação Ca:K no solo foi 

menor que 7,4, a produtividade foi prejudicada em função das 

menores absorções de Mg e Ca. No mesmo trabalho, observou-se 

que a aplicação do potássio não afetou os teores de magnésio 

do solo, porém a absorção deste elemento foi reprimida. 

Na explicação da variação de rendimentos da ma 

téria seca de plântulas de cacau, os valores da relação (Ca + 

Mg)/K deram melhores resultados do que a relação Mg:K. As re 

lações (Ca + Mg)/K que determinaram maiores produções varia

ram entre 16,5 e 24,5 (MORAIS & CABALA, 1971). 

Segundo Fassbender & Pineres 2 , citados por BEN 

(1974), níveis altos de calagem podem provocar desequilíbrio 

em relação ao potássio e sugeriram, para os solos da Costa Ri 

ca, uma relação (Ca + Mg)/K entre 27 e 40. 

LIMA (1979), conduzindo experimento em dois so 

los diferentes, concluiu que a produção máxima de matéria se-

2 FASSBENDER, H.W. & PINERES, E. Effect of liming in the ex
changeable cation composition and availability of six 
Costa Rica soils. z. Pfl,nz, Bodenk, 130(2) :124-35i l971.
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ca de tomateiro no Latossolo Vermelho-Escuro (LVE) foi obti

da quando a relação Ca:Mg foi igual a 1,0, a relação (Ca+Mg)/ 

K igual a 10,5 e a relação Ca:Mg do corretivo foi de 1,8. No 

Latossolo Húmido (LH) a máxima produção de matéria seca foi 

conseguida com a relação Ca:Mg igual a 0,8, a relação (ca+Mg)/ 

K igual a 26,3 e a relação Ca:Mg no corretivo foi de 1,1. 

Segundo STEWARD & DURZAN (1965) e GUTIERREZ 

(1968), o cálcio e o potássio estão, individualmente, envolvi 

dos no metabolismo do nitrogênio e a interação daqueles dois 

elementos também afetam o comportamento deste último. 

Estudando o efeito da concentração de nitrato 

de potássio e nitrato de cálcio sobre o metabolismo de discos 

de batatinha, STEWARD & PRESTON (1941) observaram que a res

piração e a síntese de proteínas eram estimuladas com maiores 

concentrações de KNO 3, enquanto efeito oposto ocorria com o 

aumento da Ca(NO 3)2• De acordo com os autores, o efeito espe 

cifico seria determinado pela concentração do ânion em cada 

um dos sais utilizados: em solução de KNO3 a maior parte do 

nitrato absorvido é convertido em aminoácidos e proteínas; em 

solução de Ca (NO 3)2 menor quantidade de nitrato é absorvida 

e o metabolismo do nitrogênio é desviado dos aminoácidos para 

amidas e amônia. 

ADAPETU & AKAPA (1977), estudando o crescimento 

das raízes e a capacidade de absorção de nutrientes em 5 cul

tivares de caupi na Nigéria, observaram que a deficiência de 
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potássio no solo reduziu drasticamente a absorção de fósforo 

pelas raízes. 

DANTAS (1978) relatou que os tratamentos que 

mais afetaram as plantas de feijão caupi, variedades Pitiúba 

e Dorminhoco, foram em order.; decr0scente: omissão de ni trogê

nio, cálcio, potássio, fósforo, fefrO, boro e magnésio. Em 

ambas as variedades, as seguintes exigências nutricionais sao 

requeridas para atingir o estádio reprodutivo: K > N > Ca > 

Mg > S > P para os macronutrientes e Fe > B > Mn > Zn > Cu > 

Mo para os micronutrientes. 
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3. MATERIAL E METODOS

3,1, LOCALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO E SOLO UTILIZADO 

O experimento foi conduzido em casa de vegeta

çao e no Laboratório do Departamento de Solos, Geologia e Fer 

tilizantes da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei-

roz". 

Utilizou-se amostras de um solo localizado no 

município de Piracicaba, Estado de são Paulo, classificado de 

acordo com a Comissão de Solos do CNPEA (BRASIL, 1960) como 

Podzólico Vermelho Amarelo, variação Laras e pertencente a Sé 

rie Quebra-Dente, segundo RANZANI (1966). 

As amostras foram coletadas na camada 

de 0-30 cm, secas ao ar e passadas em peneiras com 2 mm de ma 

lha. 

3,2, DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E 

GRANULOMÉTRICAS DO SOLO 

As análises químicas iniciais, antes da adição 
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dos tratamentos, foram feitas determinando-se: a} pH em agua e 

KCl lN, empregando-se a relação solo: solução 1:25; b) fósfo

ro disponível extraido com solução H 2 SO4 0,0SN; e) bases tro

cáveis extraídas com acetato de amônio lN pH 7,0; d) Al
+++

(acidez trocável) extraido com KCl lN; e) H
+ 

+ Al
+++

(acidez 

titulável) extraídos com solução de acetato de amônio lN, pH 

7,0; f) carbono orgânico, por via Úmida através da oxidação 

A análise granulométrica do solo foi efetuada 

pelo método da pipeta (KILMER & ALEXANDER, 1949), empregando

se hexametafosfato de sódio a 5%, como dispersante. 

Os resultados das análises químicas e granulo

métricas encontram-se, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2.

3.3. TRATAMENTOS 

As dosagens de potássio, cálcio e magnésio que 

constituíram os tratamentos, foram selecionadas em função dos 

níveis naturais daqueles elementos existentes no solo. Os 

tratamentos constaram da adição de potªssio, c&lcio e magne

sio, respectivamente, nas formas de KCl com 60% de K 2o, caco 3

e MgO puros para análise (p.a.), em quantidades calculadas p� 

ra se obter três níveis crescentes de concentração dos cita-

dos nutrientes em formas trocáveis no solo. 
+ 

Os níveis de K , 

Ca
++ 

e Mg
++ 

trocáveis estabelecidos e as quantidades de KCl,

CaCO3 e MgO adicionados, encontram-se na Tabela 3.



Tabela 1. Caracterização química do solo estudado. 

pH 

H20 KCl 

4,9 4,5 

c 

(%) 

0,34 

P04 3 

0,09 

K
+ 

0,14 

Tabela 2. Caracterização granulomêtrica do solo estudado. 

Argila Limo 
Areia Areia muito Areia 
total grossa grossa 

(%) (%) (%) (%) (%) 

7,3 19,7 73 0,0 0,7 

e mg/100 g T.F.S.A.

+ 
Ca 

0,49 

+ 
Mg 

0,30 

Areia 
média 

(%) 

16,8 

+ 
Na 

0,10 

Areia 
fina 

(%) 

41,5 

Al+3 

0,34 

Areia 
fina 

(%) 

14 

+ 
H + Al 3+

1,44 

muito 

1-' 

o, 



. ... . + ++
Tabela 3. Dados or1g1na1s dos n1ve1s de K ,  Ca 

Doses 

K1 

K2 

K3 

Ca1 

Ca2 

Ca3 

Mg1 

Mg2 

Mg3 

(1) g
(2) g
(3) g

100 g de solo) e doses de KCl, CaC03 e 
dos tratamentos aplicados. 

meq de cátion 
trocável/100 g 
de solo a ser 

atingido 

0,2 

0,3 

0,4 

2,0 

3,0 

4,0 

0,75 

1,00 

1,25 

KCl/vaso 
CaC03/vaso 
MgO/vaso 

.17. 

++ 
- . ( / e Mg trocave1s meq 

MgO (g/vaso) constantes 

g/vaso do mate-
rial químico a 
ser adicionado 

0,23 (1) 

0,62 (1) 

1,01 (1) 

3,78 (2) 

6,28 (2) 

8,78 (2) 

0,48 (3) 

0,70 (3) 

0,95 (3) 

3.4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Utilizou-se um delineamento inteiramente casua 

lizado e um esquema fatorial 3 3 constante de três níveis de 

nésio (Mg 1 - Mg 2 - Mg 3). O trabalho constou de 27 tratamen

tos com 2 repetições, totalizando 54 parcelas. 

As análises estatísticas foram feitas segundo 

PIMENTEL GOMES (1973). Foi usado o teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade para comparação das médias e análises 
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de regressao das variáveis estudadas. O modelo de análise de 

variância seguiu o esquema: 

Causa de variação 

níveis de potássio (k) 

níveis de cálcio (Ca) 

níveis de magnésio (Mg) 

interação K x Ca 

interação K x Mg 

interação Ca x Mg 

interação K x Ca x Mg 

resíduo 

Total 

3.5. INSTALAÇÀO E CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO 

G.L.

2 

2 

2 

4 

4 

4 

8 

27 

53 

Os produtos químicos caco 3 e MgO constantes dos 

tratamentos envolvendo os níveis crescentes de cálcio e magne 

sio, depois de pesados,foram misturados a 5 kg de solo e a 

mistura acondicionada em vasos de argila revestidos interna

mente com neutrol. 

Após a adição do cálcio e do magnésio, os so

los nos vasos foram umidecidos e incubados à sombra durante 20 

dias, mantendo-se o teor de umidade em torno de 0,3 atrn de 

tensão através de pesagens diárias. 
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Findo o período de incubação foram adiciona

das nos vasos as doses de KCl que constituíam os tratamentos 

correspondentes aos níveis crescentes de potássio, além do COE_

respondente a 100 ppm de P e 45 ppm de N na forma de NH4H2P04• 

Em seguida, procedeu-se o plantio de 10 sementes de caupi (V�R 

na unguieula�a (L.) Walp.) "Jaguaribe" por vaso. O desbaste 

para 6 plantas ocorreu 5 dias após a germinação. Vinte dias 

apos a germinação, aplicou-se 55 pprn de Nem cobertura na forma 

de uréia. Diariamente era adicionada água destilada para man 

ter a umidade do solo. 

Após 40 dias do plantio, as plantas foram co

lhidas e secas em estufa a 65-7o0c, até peso constante. 

3.6. ANÁLISE QUÍMICA DAS PLANTAS 

Em seguida à determinação do peso do material 

seco, as amostras das plantas foram moídas em moinho tipo Wi

ley e analisadas para macro e micronutrientes, conforme meto

dologia citada em SARRUGE & HAAG (1974). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

As médias gerais da produção de matéria seca e 

de concentração de macro e micronutrientes, determinadas nas 

plantas de caupi encontram-se nas Tabelas 4 e 5. 

As análises de variância da produção de matéria 

seca e concentração de nutrientes em função dos 

aplicados são apresentadas nas Tabelas 6 e 7. 

4.1. PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA 

tratamentos 

As médias gerais da produção de matéria seca, 

em função da interação potássio x cálcio x magnésio,estão con 

tidas na Tabela 8, enquanto que os efeitos das interações po

tássio xcálcio, potássio x magnésio e cálcio x magnésio sao 

apresentados, respectivamente, nas Tabelas 9, 10 e 11. 

-

As regressoes do 29 grau obtidas para a produ-

ção de matéria seca em função das doses de potássio e cálcio 

no solo, encontram-se na Figura 1. A produção máxima ocorreu 

com a dose K2 (0,3 rneq/100 g de solo) diante da dose 1 de 

Ca (2,0 meq/100 g de solo). 
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As regressões representativas da produção de 

matéria seca em função das doses de magnésio no solo, diante 

das diferentes doses de potássio, constam da Figura 2. 

Tabela 4. Produção de matéria seca (g/vaso) e concentração dos macronu
trientes (%) nas plantas de caupi: média de 2 repetições. 

Tratamentos 
MS K Ca Mg N p 

(K - Ca - Mg) 

111 25,40 1,09 2,38 0,68 2,54 0,50 

112 24,91 1,21 2,41 0,78 2,48 0,54 

113 24,15 1,22 2,00 0,68 2,55 0,48 

121 28,52 1,02 2,20 0,70 2,50 0,56 

122 24,50 1,21 2,32 0,66 2,45 0,43 

123 24,00 1,13 3,31 0,61 2,48 0,45 

131 19,70 1,24 2,42 0,74 2,40 0,50 

132 22,61 0,89 2,18 0,65 2,41 0,47 

133 24,15 1,12 2,70 0,70 2,46 0,44 

211 28,70 1,34 2,61 0,63 2,49 0,53 

212 28,00 1,09 2,20 0,78 2,53 0,54 

213 28,00 1,24 2,50 0,79 2,47 0,46 

221 23,00 1,31 1,87 0,62 2,52 0,55 
222 26,50 1,37 2,30 0,58 2,40 0,43 
223 27,70 1,52 2,50 o, 77 2,46 0,49 

231 21,53 1,08 2,76 0,59 2,47 0,50 

232 30,00 1,08 2,80 o, 92 2,46 0,49 
233 28,00 1,46 2,27 0,65 2,47 0,48 

311 22,88 1,56 2,15 0,65 2,53 0,54 
312 25,70 1,57 2,80 0,78 2,51 0,55 

313 24,41 1,39 3,00 o, 71 2,51 0,50 

321 24,60 1,62 2,70 0,46 2,49 0,39 

322 26,50 1,42 2,00 0,61 2,46 0,45 

323 26,39 1,42 2,17 0,70 2,43 0,45 
331 25,00 1,81 2,30 0,62 2,45 0,50 

332 21,51 1,37 2,47 0,61 2,47 0,41 

333 23,19 1,20 2,15 0,55 2,46 0,39 



. 22. 

Tabela 5. Concentração dos micronutrientes (ppm) nas plantas de caupi: me
dia de 2 repetições. 

Tratamentos 
Fe Mn Zn Cu 

(K - Ca - Mg) 

111 180 135 49 3,80 

112 160 126 42 3,10 

113 158 132 44 3,00 

121 151 132 53 3,00 

122 156 127 40 3,00 

123 138 129 43 2,80 

131 148 120 49 2,50 

132 150 120 37 2,90 

133 133 125 30 2,80 

211 166 131 60 3,20 

212 150 130 41 3,20 

213 158 129 38 3,50 

221 158 135 48 3,00 

222 140 129 40 3,00 

223 155 128 41 2,50 

231 152 118 50 2,60 

232 152 122 35 3,30 

233 151 120 39 3,00 

311 165 134 50 3,80 

312 154 128 48 3,50 

313 153 125 44 2,80 

321 152 128 51 3,20 

322 144 131 40 2,70 

323 147 132 43 2,80 

331 148 130 48 2,80 

332 150 126 26 3,00 

333 155 134 28 3,20 
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Tabela 6. Análise da variância das concentrações de macronutrientes (%) 
nas plantas de caupi, em função dos tratamentos aplicados. 

Causa de 
G.L. 

Q.M.
Variação 

Potássio Cálcio Magnésio Nitrogênio Fosforo 

K 2 0.5878** 0.0043 O. 0350,� 0.0001 0.0048 

Ca 2 0.0332 0.0393 0.0257 0.0188** 0.0150** 
Mg 2 0.0412 0.0947>'0'< 0.0264 0.0026 O. 0104*;',

Kx Ca 4 0.0251 0.0075 0.0027 0.0024 0.0036 .
Kx Mg 4 0.0046 O. 0688;�>'< 0.0130 0.0018 0.0007
Ca x Mg 4 0.0349 0.1668** 0.0156 0.0027 0.0041
K x Ca x Mg 8 0.0418 0.0900 0.0195 0.0014 0.0038
Resíduo 27 0.0326 0.0129 0.0087 0.0025 0.0018

Média geral 1,29 2,42 0,67 2,47 0,48 

CV(%) 13 ,95 4,67 13, 93 2,04 8,83 

Tabela 7. Análise da variância do peso da materia seca (g/vaso) e das con 
centraçÕes de micronutrientes (ppm) nas plantas de caupi, em 
função dos tratamentos aplicados. 

Causas de 
G.L.

Q.M.
variaçao 

Matéria 
Ferro Manganês Zinco Cobre seca 

K 2 37 .3156>'•* 10. 9629 50. 9629 11.9074 0.0288 

Ca 2 19.5637** 801.4074** 236. 9629* 329.0185** 1.0466** 
Mg 2 8.6357** 346.0740** 37.8518 868 .1296** 0.0088 
Kx Ca 4 10.3720** 132.7407** 65. 9629 45.5185 0.0322 
Kx Mg 4 9.3198** 12.8518 12.5185 4. 6296 0.0244 
Cax Mg 4 4.5680** 45.5185 29.1851 35.2407 0.4288;�>'< 
Kx Ca X Mg 8 12.6630** 16.8148 16.1851 43.9907 0.0527 
Resíduo 27 0.4958 152.7400 24.0000 18.1666 0.0258 

Media Geral 25,16 2,68 128,0740 42,87 3,04 

CV(%) 2,79 3,82 9,94 5,28 
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Tabela 8. Produção de matéria seca (g/vaso) das plantas de caupi, em fun 
ção dos tratamentos aplicados. 

Doses de Mg 
Doses de K Doses de Ca 

1 2 3 

1 25,40a 24,91a 24,15a 
1 2 28,52a 24,52b 24,00b 

3 19,70b 22,61a 24,15a 

1 28,70a 28,00a 28,00a 
2 2 23,00b 26,5()"1, 27,70a 

3 21,53b 30,00a 28,00a 

1 22,87a 25,70a 24,41a 
3 2 24,60a 26,50a 26,39a 

3 25,00a 26,Slb 23,19ab 

Médias nas colunas seguidas de mesma letra diferem entre 
... 

nao si, ao ni-
vel de 5% de probabilidade. 

Tabela 9. Produção de matéria seca (g/vaso) das plantas de caupi, em fun
ção das doses de potássio e calcio aplicadas no solo. 

Doses de K 

1 

2 

3 

Doses 

1 

24,82a 
28,23a 
24,32b 

de 

2 

25,68a 
25,73b 
25,83a 

Ca 

3 

22,15a 
26,Slb 
23,23b 

Médias na coluna seguidas de mesma letra 
vel de 5% de probabilidade. 

não diferem entre si, ao 
.,. 

ni-



. 25. 

Tabela 10. Produção de matéria seca (g/vaso) das plantas de caupi, em fun 
ção das doses de potássio e magnésio aplicadas no solo. 

D o ses d e  Mg 
Doses de K 

1 2 3 

1 24,54a 24,0l b  :.::4,lOb 

2 24,41b 28,17a 27,90a 

3 24,15b 24,57a 24,63a 

Medias na coluna seguidas de mesma letra não diferem entre sí, ao nível 
de 5% de probabilidade. 

Tabela 11. Produção de matéria seca (g/vaso) das plantas de caupi, em fun 
ção das doses de cálcio e magnésio aplicadas no solo. 

D oses d e  Mg 
Doses de Ca 

1 2 3 

1 25,65a 26,20a 25r52a 

2 25,37a 25,84a 26,03a 

3 22,07b 24,70a 25,13a 

Medias na coluna seguidas de mesma letra não diferem entre sí, ao nível 
de 5% de probabilidade. 
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A maior produção de matéria seca e para a dose 

2 de potássio (0,3 meq/100 g de solo), com a dose 2 de magne

sio (1,0 meq/100 g de solo). Esta produção foi reduzida nas 

doses 1 e 3 de potássio, diante de quaisquer das dosagens de 

magnésio e, estas médias obtidas não apresentaram diferenças 

significativas. 

As produções de matéria seca em função das do

ses de magnésio em interação com as doses de cálcio no solo, 

constam da Figura 3. Com a dose ca3 as médias de matéria se 

ca crescem com o aumento das dosagens de magnésio. 

As maiores médias de produção foram consegui

das com as doses Ca 1 e Ca 2• Entretanto, essas médias nao 

apresentaram diferenças entre si, não havendo, portanto efei

to das doses de magnésio. 

SCHUNKE (1980) encontrou resposta positiva de 

produção de matéria seca em plantas forrageiras submetidas a 

doses crescentes de potássio e cálcio. 

A análise da Tabela 8, onde constam as médias 

de produção de matéria seca em função das doses de potássio, 

cálcio e magnésio aplicadas no solo e das seguintes equaçoes 

de regressão que representam os efeitos das interações entre 

aqueles elementos, permite várias observações: 
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K (Ca1Mg2) y = -8,57 + 261,12x -456,25x 2 r 2 = 1,00 

K(Ca1Mg2) y = 2,52 + 165,90x -270,00x 2 r 2 = 1,00 

K (Ca1Mg3) y = 5,87 + 224,50x -372,00x 2 r 2 = 1,00 

K (Ca2Mg1) y = 60,92 - 233,20x +356,00x 2 r 2 = 1,00 

K(Ca2Mg2) y = 22,87 + 9,89 r 2 = 0,75 

K (Ca2Mg3) y = 1,56 + 162,25x -250,50x 2 r2 1,00 

K (Ca3Mg1) y = 14,12 + 26,49x r 2 
= 0,96 

K(Ca3Mg2 ) y = 39,80 + 470,89x -793,99x 2 r 2 = 1,00 

K(Ca3Mg3) y = 9,53 + 255,00x -433,00x 2 r 2 = 1,00 

Ca(K1Mg1) y = 16,65 + 32,96x 5,96x 2 r 2 = 1,00 

Ca (K1Mg2) y = 27,46 - l,14x r 2 = 0,87 

Ca (K1Mg3) nao significante 

Ca(K2Mg1) y = 52,79 - 16,27x + 2,llx 2 r 2 = 1,00 

Ca (K2Mg2) y = 46,00 14,00x + 2,50x 2 r 2 = 1,00 

Ca (K 2Mg 3) nao significante 

ca (K3Mg1) y = 20,97 + l,06x r 2 = 0,88 

Ca (K3Mg2) y = 6,66 + 15,3lx - 2,90x 2 r 2 = 1,00 

Ca (K3Mg 3) y = 4,91 + 14,93x 2,59x 2 r 2 = 1,00 

Mg (K l Ca 1) significante nao 

Mg(K1Ca2) y = 61,39 64,7lx - 27,83x 2 r 2 = 1,00 

Mg (K 1 Ca 3) y = 13,25 + 8,89x r 2 = 0,96 

Mg (K2 Ca 1) nao significante 

Mg(K2Ca2) y = 16,33 + 9,40x r 2 = 0,92 

Mg(K2Ca3) Y= -66,70 + 180,46x - 83,76x 2 r 2 = 1,00 

Mg (K3Ca1) Y= -10,13 + 68,58x - 32,75x 2 r 2 = 1,00 

Mg(K3Ca2) y = 22,25 + 3,57x r 2 = 0,70 

Mg (K3Ca 3) y = 66,48 86,33x + 41,35x 2 r 2 = 1,00 
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O tratamento K 2 ca3Mg2 produziu o máximo de ren 

dimento de matéria seca. 

A dose máxima de potássio diminuiu a produção 

quando aplicada diante das doses 2 e 3 de magnésio e na pre

ssr1•;a c'te cálcio. 

Não houve diferença significativa entre as me

dias de produção de matéria seca obtidas quando foi aplicada 

a dose 1 de cálcio na presença de potássio e magnésio. Idên 

tico efeito ocorreu com a aplicação da dose 2 de cálcio, dian 

te do nível 3 de potássio e na presença de magnésio. 

A produção foi deprimida com a aplicação da 

dose 3 de magnésio na presença das doses 2 e 3 de potássio e 

diante de qualquer das doses de cálcio. 

A dose 3 de magnésio quando aplicada juntame� 

te com as doses 1 e 2 de potássio e na presença de cálcio, 

não aumentou significativamente a produção de matéria seca. 

Diversos autores concordam que o potássio, o 

cálcio e o magnésio podem interagir e influenciar a produção 

das culturas. 

TENÕRIO (1980) reporta o aumento da produção 

de matéria seca das folhas de caupi, provocado pela interação 

K X Ca X Mg. 
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Trabalhando com caupi, PEREIRA (1980) nao ob

servou efeito de níveis crescentes de cálcio e magnésio sobre 

a produção de matéria seca de caupi. 

4,2, CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES NA MATÉRIA SECA 

4.2.1. Potássio 

As concentrações de potássio na matéria seca 

das plantas de caupi, em função das doses de potássio aplica

das no solo, são apresentadas na Tabela 12. Observa-se que 

houve resposta à adubação potássica. 

Tabela 12. Concentração de potássio (%) na matéria seca das plantas de 
caupi, em função das doses de potássio aplicadas no solo. 

Doses de K 

1 

2 

3 

K (%) na matéria seca 

1,12c 

1,27b 

1,48a 

Medias seguidas d7mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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A absorção de potássio cresceu com o aumento 

da adubação com este elemento. Idênticos resultados encontra 

dos por FAQUIN (1982) e TENÕRIO (1981), trabalhando, respect! 

vamente, com milho e caupi, mostram que estas plantas respon

dem a dose de K aplicada e que diferem da soja em trabalho fei 

to por YAMADA (1980), onde constatou não haver influência de 

doses crescentes de potássio aplicado .em Latossolo Roxo cam 48 

+ � 
ppm de K trocavel, sobre os teores foliares. 

Os dados de concentração de potássio nos teci

dos das plantas, como uma função linear crescente das doses do 

elemento no solo, são ilustradas na Figura 4. 

4.2.2. Cálcio 

As médias gerais da concentração de cálcio nos 

tecidos das plantas, em função, respectivamente, das intera

ções potássio x magnésio e cálcio x magnésio no solo, mostram 

que a melhor aplicação de potássio e a K 1 combinadas com a 

maior dose de magnésio (Tabelas 13 e 14). 

Nas doses 2 e 3 de K nao houve interferência 

das dosagens de magnésio no solo, sobre a concentração de cá! 

cio nas plantas. Com a dose K 1, a absorção de cálcio obedece 

a uma curva de regressão do 29 grau, onde a maior acumulação 

se deu no tratamento K 1 Mg 3, conforme mostra a Figura 5. 
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Tabela 13. Concentração de cálcio (%) nas plantas de caupi, em função das 
doses de potássio e magnésio a plicadas no solo. 

Doses d e  K
Doses de Mg 

1 2 3 

1 2,33b 2,33b 2,67
2

. 

2 2,41a 2,43a 2,42a 

3 2,38a 2,42a 2,44a 

Medias nas colunas seguidas de mesma letra nao diferem entre 
� 

ao nível Sl, 

de 5% de probabilidade. 

Tabela 14. Concentração de cálcio (%) nas plantas de caupi, em função das 
doses de cálcio e magnésio aplicadas no solo. 

Doses de Mg 
Doses de C a  

1 2 3 

1 2,38a 2,47a 2,50a 

2 2,25b 2,20b  2,66a 

3 2,49a 2,51a 2,37a 

Medias nas colunas seguidas de mesma letra nao diferem entre sí, ao nível 
de 5% de probabilidade. 

As curvas de regressao para a concentração de 

cãlcio, em função das doses de cãlcio e rnagn�sio no solo, sao 

ilustradas na Figura 6. 
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Os dados de concentração de cálcio em função 

das doses de Ca 1 e ca 3 aplicadas no solo, não se ajustaram a 

nenhuma função estudada, entretanto, diante do nível Mg 1 ou 

Mg2, os melhores resultados ocorreram com a dose Ca 3• Diante 

da maior aplicação de magnésio no solo (Mg 3) o melhor desempe 

nho na absorção de cálcio foi obtido com a dose 2 de cálcio. 

De um modo geral, o aumento do teor de magné

sio, diante de cálcio ou de potássio,não incrementou a absor

ção de cálcio pelas plantas. Do mesmo modo, o aumento do teor 

de cálcio ou de potássio no solo, dentro das doses de magné

sio, nao influiu positivamente na concentraçcto do primeiro na 

planta. 

O efeito da aplicação de caco 3 na maior dessor 

ção do potássio do complexo coloidal pode ser explicado pelo 

ef�ito do íon complementar. Nas cargas negativas do solo, ne� 

tralizadas por cátions cuja energia de ligação é diferente, há 

a tendãncia de liberar os cátions de menor energia de ligaçã� 

neste caso, o solo liberaria primeiro o potássio para depois 

liberar o cálcio e o magnésio. As adubações com potássio po

dem diminuir a absorção de cálcio e magnésio, fato constatado 

por CHANDLER (1974). 

TENÕRIO (1981) observou redução dos teores de 

cálcio na matéria seca de plantas de caupi, pela adição de 

potássio ou magnésio na presença de cálcio, na solução nutri

tiva. Resultados semelhantes foram encontrados por STEWARD &

REED (1969). 
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Segundo MAAS (1969), o efeito inibitório do PQ 

tássio na absorção do cálcio, se deve, provavelmente, ao efei 

to competitivo entre esses dois elementos. 

SCHUNKE (1980) encontrou que a interação po-

tássio x cálcio au::nentava o teor do último elemento em forra

geiras leguminosas. 

4.2.3. Magnésio 

A concentração do magnésio na matéria seca das 

plantas foi afetada pelas quantidades de potássio aplicadas 

no solo, conforme os dados constantes da Tabela 15. Observa

se o efeito antagônico do potássio sobre a absorção do magné

sio. 

Tabela 15. Concentração de magnésio (%) na matéria seca das plantas de 
caupi, em função das doses de potássio aplicadas no solo. 

Do ses de K Mg (%) na  matéria s e c a  

1 0,69ab 

2 0,70a 

3 0,62b 

Medias seguidas de mesma letra 
-

diferem entre 
.., 

ao nível de 5% de nao si, 
probabilidade. 

Resultados semelhantes foram encontrados por 

STEWART & REED (1969) e STAMFORD & NEPTUNE (1979), ambos tra

balhando com caupi em condições de solo. 
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MALAVOLTA (1967) e MENGEL et alii (1976) afir

mam que altas concentrações de potássio no substrato reduzem 

a absorção de magnésio pelas plantas. 

De acordo com DIJKSHOORN et alii (1974), o fenô 

meno de antagonismo entre potássio e magnésio estaria �e�ac�� 

nado com a competição entre esses íons pelos mesmos sítios at� 

vos de absorção, sendo o potássio um competidor com maior efi 

ciência. 

A concentração de magnésio nas plantas de cau

pi estudadas decresce com o aumento da adubação potássica,co� 

forme se observa na Figura 4. A dose 1 de K no solo (O, 2 meq/ 

100 g de solo) promoveu a maior concentração do magnésio nas 

plantas. 

4.2.4. Nitrogênio 

O aumento do cálcio no solo diminuiu a concen

tração de nitrogênio nas plantas (Tabela 16). SCHUNKE (1980) 

observou diminuição da concentração de nitrogênio em legumin� 

sas forrageiras, com a adição de 200 ppm de cálcio em condi

ção de vaso. Efeito depressivo na concentração de nitrogênio 

em plantas de caupi, pela aplicação de cálcio, também foi con� 

tatado por TENÕRIO (1981) em trabalho com vaso. 
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Tabela 16. Concentração de nitrogênio (%) na matéria seca das plantas de 
caupi, em função das doses de cálcio aplicadas no solo. 

Doses d e  Ca N (%)  na matéria seca 

1 2,Sla 

2 2,46b 

3 2,45b 

Medias seguidas de mesma letra diferem entre 
.,. 

ao nível de 5% de nao s 1.' 

probabilidade. 

A regressao obtida para a concentração de ni

trogênio nas plantas em função das doses de cálcio aplicadas 

no solo, consta na Figura 7. O comportamento traduzido por 

uma equação linear decrescente, demonstra que no nível Ca1 

ocorreu a concentração máxima de nitrogênio na planta. Prova 

velmente, a alta atividade do Ca no solo prejudicou a absor

ção do N. MALAVOLTA (1980) encontrou redução da absorção de 

N por mudas de tomateiro, quando o pH era maior que 7. 

4.2.5. Fósforo 

Observa-se que a concentração de fósforo na 

planta foi deprimida com os níveis crescentes de cálcio e de 

magnésio, isoladamente, conforme dados das Tabelas 17 e 18.

Idênticos resultados foram encontrados por TENÕRIO (1981). 

Provavelmente, em condições de alta atividade de cálcio no 

solo, há formação de fosfatos tricálcicos que não são absorvi 

dos pelas plantas. 
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Tabela 17. Concentração de fósforo (%) na matéria seca das plantas de cau 
pi, em função das doses de cálcio aplicadas no solo. 

Doses d e  Ca 

1 

2 

3 

p (%) na mat é r i a  seca 

O,Sla 

0,46b 

0,46b 

Medias seguidas de mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Tabela 18. Concentração de fósforo(%) na matéria seca das plantas de cau 
pi, em função das doses de magnésio aplicadas no solo. 

Doses de Mg 

1 

2 

3 

P (%) n a  matéria seca 

0,50a 

0,47ab 

0,46b 

Medias seguidas de mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Diversos autores enfatizam o aumento da absor-

çao de P pela aplicação de CaCO3 (UDO & UZU, 1972; AMARASARI 

& OLSEN, 1973 e LOPEZ-HERNANDEZ & BURNHAM, 1974), enquanto o� 

tros (LUTZ et alii, 1966; FARINA et alii, 1980 e RHUE & HENSEL, 

1983) citam o efeito adverso da aplicação de caco 3 sobre a ab 

sorção de fósforo. 

Por sua vez, ALVAREZ VENEGAS (1974) e LIMA 

(1981) observaram que a adição de Caco3 no solo não influen

ciou a quantidade de fósforo absorvida pela planta. 
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A absorção de fósforo pelo caupi foi influen

ciada pelas adubações com Ca e Mg (Figuras 7 e 8), sendo as 

doses ca1 (2,0 meq/100 g de solo) e Mg1 (0,75 meq/100 g de so 

lo) as melhores para obtenção da maior concentração de fósfo

ro nos tecidos das plantas. 

o aumento da dose de qualquer um daqueles ele

mentos no solo, provoca a diminuição dos teores de fósforo nas 

plantas. 

4.2.6. Ferro 

tas, sofreu 

A concentração de ferro nos tecidos das plan

efeito, isolado das doses de cálcio e magnésio 

aplicadas no solo (Tabelas 19 e 20). 

Os efeitos da interação potássio x cálcio, so

bre a absorção do ferro pelas plantas, são mostrados na Tabe

la 21. 

Tabela 19. Concentração de ferro (ppm) na matéria seca das plantas de cau 
pi, em função das doses de calcio aplicadas no solo. 

Dos e s  d e  C a  

1 

2 

3 

Fe ( p pm)  na matéria s e c a  

160,44a 

149,00b 

148,78b 

Médias seguidas de mesma letra nao diferem entre sí, ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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Tabela 20. Concentração de ferro (ppm) na matéria seca das plantas de cau 
pi, em função das doses de magnésio aplicadas no solo. 

Dose s  de Mg 

1 

2 

3 

Fe ( ppm)  na matéria s�ca 

157,78a 

150,67b 

147,78b 

Medias seguidas de mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Tabela 21. Concentracão de ferro (ppm) na matéria seca das plantas de cau 
pi, em fu�ção das doses de potássio e cálcio aplicadas no solo. 

Dose s  d e  K 
Dos e s  d e  Ca 

1 2 3 

1 166,00a 148,33b 143,66b 

2 158,00a 151,00a 151,66a 

3 157,33a 147,66b 151,00ab 

Médias nas colunas seguidas -de letra não diferem entre ...mesma s 1., ao ni-
vel de 5% de probabilidade. 

Os aumentos dos teores de cálcio ou de magne

sio, isoladamente, deprimiram a absorção de ferro pelas plan-

tas. Do mesmo modo, o aumento das doses de potássio dentro 

das doses de cálcio, e vice-versa, teve efeito negativo na 

concentração de ferro na matéria seca. 

Diversos autores confirmam o efeito do caco3 s� 

bre a perda de disponibilidade de vários micronutrientes, in

clusive ferro (MALAVOLTA, 1967 e MELLO et alii, 1985). 
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MALAVOLTA (1978) cita que, mesmo nas variedades 

mais resistentes, altos teores de cálcio na planta inativa o 

ferro. 

Em ensaios com caupi, TENÕRIO (1981) observou 

diminuição dos teores de ferro nas plantas, ao aplicar234 ppm 

de K na presença de níveis crescentes de cálcio na solução nu 

tritiva. 

Os efeitos competitivos do potássio, cálcio e 

magnésio, sobre a absorção do ferro, são reportados por LIN

GLE et alii (1963) e MENGEL & KIRKBY (1978). 

As regressoes obtidas para a concentração de 

ferro, em função das doses de cálcio e de magnésio aplicadas 

no solo, respectivamente, são exibidas nas Figuras 9e 10. Em 

ambos os casos, os dados se ajustam a uma função do 29 grau. 

As curvas de regressao dos teores de ferro em 

função da interação K x Ca, encontram-se na Figura ll. 

4.2.7. Manganês 

O efeito isolado do cálcio sobré a absorção de 

manganes pelas plantas, encontra-se na Tabela 22. A redução 

do acúmulo desse elemento no tecido das plantas ocorreu com 

a maior dose de cálcio no solo (4,0 meq/100 g de solo). 
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Figura 9. Curvas de regressao dos teores de ferro (Y), manganês (Y) e zin 
co (Y) das plantas de caupi, em função das doses de cálcio aplI 
cadas no solo (X). 
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Figura 10. Curvas de regressao dos teores de ferro (Y) e zinco (Y) das 
plantas de caupi, em função das doses de magnésio aplicadas no 
solo (X). 
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Figura 11. Curvas de regressão dos teores de ferro (Y) das plantas de cau 
pi, em função das doses de cálcio aplicadas no solo (X), na 
presença dos diversos tratamentos com potássio. 
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Tabela 22. Concentração de manganês (ppm) na matéria seca das plantas de 
caupi, em função das doses de cálcio aplicadas no solo. 

Doses de C a  

1 

2 

3 

Mn (ppm)  na m a téria seca 

130,00a 

130,33a 

123,88b 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre sí, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

BORKERT (1973) constatou que a aplicação de 

caco 3 no solo, reduziu drasticamente os teores deMn trocáveis 

no solo, correpondendo em acentuada diminuição do elemento no 

tecido das plantas de soja. 

O antagonismo existente entre o cálcio e diver 

sos micronutrientes, inclusive o manganês, foi relatado por 

MALAVOLTA (1967). 

Os dados de concentração de manganes em função 

das doses de cálcio são representados por urna curva de re

gressão do 29 grau, na Figura 9. 

4.2.8. Zinco 

As concentrações de zinco nas plantas de caupi 

foram afetadas pelas doses de cálcio e magnésio, isoladamente, 

conforme mostram as Tabelas 23 e 24.
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Tabela 23. Concentração de zinco (ppm) na matéria seda das plantas de cau 
pi, em função das doses de cãlcio aplicadas no solo. 

Doses de  Ca 

1 

2 

3 

Zn (ppm) na matéria seca 

46,22a 

44,33a 

38,05b 

Médias seguidas de mesma letra nao diferem entre sí, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Tabela 24. Concentração de zinco (ppm) na matéria seca das plantas de cau 
pi, em função das doses de magnésio aplicadas no solo. 

Doses de M g

1 

2 

3 

Zn (ppm) na matéria  seca 

50,88a 

38,77b 

38,94b 

Medias seguidas de mesma letra não diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

O aumento das doses de cálcio ou de magnésio d� 

primiram a absorção de zinco na matéria seca. Trabalhando com 

trigo em solução nutritiva, CHAUDRY & LONERAGAN (1972) obser

varam que o cálcio e o magnésio inibiam a absorção do zinco. 

PEREIRA (1980) relata que a concentração de 

zinco em plantas de sorgo e de caupi decresceram em relação à 

atividade do cálcio e do magnésio do solo. 
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As curvas de regressao para as concentrações do 

zinco em função das doses de cálcio e de magnésio no solo, re� 

pectivamente, são ilustradas nas Figuras 9 e 10. 

4.2.9. CoLrP 

Na Tabela 25 observa-se o efeito isolado das 

doses de cálcio aplicadas no solo , sobre a concentração de co 

bre nas plantas , enquanto a Tabela 26 mostra o efeito da inte 

ração cálcio x magnésio. 

Tabela 25. Concentração de cobre (ppm) na materia seca das plantas de cau 
pi, em função das doses de cálcio aplicadas no solo. 

Doses de  C a  

1 

2 

3 

C u  ( pp m) na matéri a  

3,32a 

2,88b 

2 ,92b 

s eca 

Medias seguidas de mesma letra não diferem entre sÍ, ao nível de 5% de 
probabilidade. 

Tabela 26. Concentração de cobre (ppm) na materia seca das plantas de cau 
pi, em função das doses de magnesio e cálcio aplicadas no solo. 

Do ses de C a  

1 

2 

3 

1 

3,60a 
3,06a 
2,63b 

Medias na coluna seguidas de mesma 
de 5% de probabilidade. 

letra 

Doses de Mg 

2 

3,26b 
2,90ab 
3,06a 

-

diferem nao entre 

3 

3,lüb 
2,70b 
3,06a 

.... 

nível si, ao 
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Isoladamente, o aumento do teor de cálcio no 

solo provocou a redução do teor de cobre no tecido da plan

ta. 

Aumentando-se a dose de magnésio no solo, dian 

te das diferentes dosagens de cilcio, ocorreu a �iminuiç�o do 

teor de cobre nas plantas, exceto na dose ca3 que apresentou 

resultados não consistentes. 

MALAVOLTA (1967), já mencionado, afirma que o 

cálcio e o magnésio exercem efeito antagônico sobre a absor

ção do cobre. 

A curva de regressao do 29 grau que representa 

as médias de concentração de cobre em função das doses de cál 

cio no solo, é mostrada na Figura 12. Na Figura 13 estão con 

tidas as curvas de regressão que representam os teores de co

bre nas plantas, afetadas pela interação cálcio x magnésio no 

solo. 
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Figura 12. Curva de regressao dos teores de cobre (Y) das plantas de cau
pi, em função das doses de cálcio aplicadas no solo (X). 
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Figura 13. Curvas de regressao dos teores de cobre (Y) das plantas de cau 
pi, em funçao das doses de magnêsio aplicadas no solo (X), na 
presença dos diversos tratamentos com cálcio. 
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5. CONCLUSOES

5.1. PRODU,ÃO DE MATÉRIA SECA 

A produção máxima de matéria seca foi obtida 

com as seguintes doses de potássio, cálcio e magnésio no so

lo: 0,3; 4,0 e 1,00 meq/100 g de solo. 

As aplicações de potássio, cálcio ou magnésio 

na dose máxima, respectivamente, 0,4; 4,0 e 1,25 meq/100 g de 

solo, reduziu a produção de matéria seca. 

O cálcio na dose 1 (2,0 meq/100 g de solo) na 

presenç a  de potássio e magnésio e na dose 2, diante do nível 

máximo de potássio (0,4 meq/100 g de solo) e de quaisquer dos 

níveis de magnésio, não proporcionou ,diferenças significativas en 

tre as médias de produção de matéria seca. 

A produção de matéria seca sofre� 

interações com potássio, cálcio e magnésio. 

5.2. CONCENTRAÇÃO DE NUTRIENTES 

efeito de 

O efeito das doses de potássio aplicadas no so 
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lo provocou aumento da concentração do elemento emquestão nas 

plantas e diminuiu a absorção de magnésio. 

A aplicação de cálcio no solo reduziu a concen 

tração de nitrogênio, fósforo, ferro, manganês, zinco e cobre. 

Os efeitos das doses de magnésio no solo foram 

de aumento da concentração de cálcio nas plantas e 

dos teores de fósforo, ferro, zinco e cobre. 

redução 

O efeito da interação potássio x cálcio dimi

nuiu a absorção de ferro pelas plantas. 

A interação potássio x magnésio deprimiu a con 

centração de cálcio nas plantas. 

O cálcio e o magnésio, interagindo, diminuíram 

a concentração de cálcio e de cobre nos tecidos das plantas. 
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