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RESUMO

Objetivou-se avaliar a composição
química e a produção de matéria seca em
plantas de pimentão adubadas com o resíduo
da indústria processadora do pedúnculo de
caju (bagaço de caju), sob condições de casa
de vegetação. O delineamento utilizado foi em
blocos ao acaso com cinco tratamentos (0;
15; 30; 45 e 60 t ha

-1
, na base seca) e quatro

repetições, totalizando 20 parcelas
experimentais. O cálculo das doses do resíduo
de cada tratamento foi feito com base no
volume do solo empregado, considerando a
sua incorporação na camada de 0 a 20 cm.
Cada parcela compunha um vaso com duas
plantas. Avaliou-se a matéria seca e o acúmulo
de nutrientes na parte aérea das plantas de
pimentão, aos 40 dias após o transplantio das
mudas para os vasos. As doses de bagaço
de caju propiciaram um efeito quadrático na
matéria seca das plantas e nas quantidades
acumuladas de N, P, K, Ca e Mg na parte
aérea das mesmas. A produção máxima de
MS ocorreu na dose de 55,5 t ha

-1
 de bagaço

de caju e o máximo acúmulo dos nutrientes
ocorreram nas doses 43,5; 63,0; 38,8; 31,9 e
38,8 t ha

-1
 de bagaço de caju, respectivamente

para N, P, K, Ca e Mg. O acúmulo de S não
diferiu com o aumento da adubação orgânica.
A dose média que maximizou todas as
variáveis analisadas ficou em torno de 45 t

ha
-1
 de pedúnculo de caju.

PALAVRAS-CHAVES: Capsicum annum,
bagaço de caju, hortaliça, adubação orgânica.

ABSTRACT

Accumulation of dry matter and nutrients
in plants of pepper fertilized with waste

of crushed cashew.

The objective was to evaluate the
chemical composition and production of dry
matter in pepper plants fertilized with the
residue from the processing industry of cashew
stem (cashew bagasse), under greenhouse
conditions. It was used at randomized blocks
design with five treatments (0, 15, 30, 45 and
60 t ha

-1
) and four repetitions, totaling 20 plots.

The calculation for residue doses in each
treatment was made based on the amount of
soil used, considering its incorporation into the
layer of 0 to 20 cm. Each parcel consisted a
vase with two plants. Was evaluated the dry and
accumulation of nutrients in the shoot of the
pepper plants after to 40 days of transplanting
the seedlings to flower pots. The doses of the
substrate from cashew enabled a quadratic
effect in the dry plant and the cumulative
quantities of N, P, Ca and Mg in the shoot. The
maximum production of dry matter occurred at
a dose of 55.5 t ha

-1
 of cashew bagasse and
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INTRODUÇÃO

O pimentão (Capsicum annuum L.) pertence à família Solanaceae e é uma das espécies
mais difundidas e populares do grupo das hortaliças, sendo considerada uma das olerícolas
de maior importância econômica no mercado brasileiro.

Esta hortaliça é bastante exigente no que diz respeito às características químicas e
físicas do meio de cultivo, respondendo muito bem à adubação orgânica (Souza & Bruno,
1991). Dessa forma, a utilização de resíduos orgânicos como fertilizantes de pimentão pode
tornar essa prática menos onerosa aos produtores, além de beneficiar a reciclagem de
nutrientes e melhorar a fertilidade do solo.

A utilização de resíduos orgânicos na agricultura é uma das principais opções para seu
aproveitamento, minimizando o acúmulo desses materiais no ambiente e, com isso, evitando
contaminações do meio. Dentre os diversos resíduos orgânicos, podemos citar o bagaço de
caju, oriundo do processamento do pedúnculo para retirada da polpa. Porém, as informações
sobre o uso do bagaço de caju como fertilizante são escassas, mas na prática este subproduto
é muito utilizado de forma indiscriminada, podendo causar prejuízos econômicos e/ou
ambientais. Tais aplicações não seguem quaisquer critérios técnicos e, provavelmente, não
alcançam sua máxima eficiência.

Uma das formas mais comuns de avaliar a resposta das plantas a adubação, mineral
ou orgânica, é através do estudo da composição química das mesmas, pois nem sempre o
que está presente no solo pode ser absorvido ou incorporado ao seu metabolismo.

Portanto, objetivou-se avaliar a composição química e a produção de matéria seca de
plantas de pimentão adubadas com o resíduo da indústria processadora de caju, sob condições
de casa de vegetação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente à Universidade Federal
do Ceará, no período de maio a junho de 2006.

As sementes de pimentão ‘All Big’ foram semeadas em bandejas de isopor de 128
células, preenchidas com substrato de areia e vermiculita na proporção de 2:1, respectivamente.
Após 30 dias do semeio as mudas foram transplantadas para vasos de polietileno com
capacidade para 3 dm

3
 preenchidos com substrato constituído por terra combinada com

diferentes doses do bagaço de caju, coletado em uma indústria da região metropolitana de
Fortaleza, no município de Pacajus-CE.

O resíduo apresentava a seguinte composição química: N, P, K, Ca e Mg, respectivamente
iguais a 19,21; 1,43; 10,9; 1,87 e 1,71 g kg

-1
, e, 9,9; 21,8 e 36,2 mg kg

-1
 de Cu, Mn e Zn,

respectivamente.

the maximum accumulation of nutrients
occurred at doses 43.5, 63.0, 38.8, 31.9 and
38.8 t ha

-1
 of bagasse respectively for N, P, Ca

and Mg. The accumulation of S did not differ
with increasing organic fertilizer. The dose that

dose to maximized all variables analyzed was
around 45 t ha

-1
 of stem of cashew.

KEYWORDS: Capsicum annum, cashew
bagasse, vegetables, organic fertilizer.
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Cada tratamento (0; 15; 30; 45 e 60 t ha
-1
, de matéria seca de bagaço de caju) foi

misturado a 12 dm
3
 de terra em sacos de plástico com capacidade para 20 dm

3
, em seguida

foi umedecido com água destilada até atingir 70% da capacidade de retenção de água e
submetido à incubação por 30 dias, à sombra, permitindo trocas gasosas e realizando
reposição semanal da umidade. Depois da incubação, o substrato foi colocado para secar, e
após a secagem foi separado em porções de 2,5 dm

3
 para o preenchimento dos vasos.

Os vasos foram umedecidos a 70% da capacidade de retenção de água e, depois
transplantou-se as mudas. Durante toda a condução do experimento, incluindo a incubação, a
água foi reposta por meio de pesagens.

A coleta das plantas foi feita 40 dias após o transplantio, cortando-se as mesmas rentes
à superfície do solo de cada vaso. A parte aérea das plantas foi lavada, secada em estufa de
circulação forçada a 65ºC até massa constante, moídas e submetidas a análises químicas
segundo metodologia descrita por (Bataglia et al., 1983).

 O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro
repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. O cálculo das doses do resíduo de cada
tratamento foi feito com base no volume do solo empregado, considerando a sua incorporação
na camada de 0 a 20 cm. Cada parcela foi constituída de um vaso com duas plantas. Os
resultados obtidos foram submetidos a análises de variância e de regressão polinomial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção de matéria seca e as quantidades acumuladas de nitrogênio (N), fósforo
(P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) na parte aérea das plantas de pimentão, foram
alteradas significativamente (P < 0,05), pelas diferentes doses de bagaço de caju. Por sua
vez, os tratamentos não afetaram o acúmulo de S, o qual apresentou, em média, 6,97 mg/
vaso, o que foi atribuído aos baixos teores desse nutriente no resíduo.

A matéria seca variou de 0,83 a 3,2 g/vaso, atingindo o valor máximo de produção (2,5
g/vaso) relacionada à dose de 55,5 t ha

-1
 de bagaço de caju. As quantidades de N, P, K Ca e

Mg acumuladas, em função das doses variaram de 17,4 a 38,3 mg/vaso, 0,9 a 13,5 mg/vaso,
12,4 a 76,6 mg/vaso, 20,9 a 47,6 mg/vaso e 10,8 a 35,4 mg/vaso, respectivamente. Os acúmulos
máximos de N (34,9 mg/vaso), P (8,8 mg/vaso), K (64,8 mg/vaso) Ca (48,1 mg/vaso) e Mg (33
mg/vaso) na matéria seca da parte aérea das plantas ocorreram relacionados às doses de
43,5 t ha

-1
; 63 t ha

-1
; 38,8 t ha

-1
; 31,9 t ha

-1
 e 38,8 t ha

-1
 de bagaço de caju, respectivamente.

Tais resultados mostram que o aumento das doses do resíduo de caju na fertilização
das plantas de pimentão causaram incrementos nas variáveis avaliadas até atingirem valores
máximos, decrescendo logo em seguida, caracterizando dessa forma o modelo quadrático de
regressão, cujas equações podem ser observadas na Figura 1. Esse comportamento indica
que as doses mais elevadas de bagaço de caju testadas provavelmente propiciaram um
desequilíbrio nutricional às plantas, em função de um possível desbalanço no fornecimento de
nutrientes e, conseqüentemente, redução no rendimento da cultura (Silva et al., 2000). De acordo
com Primavesi (1989), o equilíbrio entre os nutrientes na solução nutritiva proporciona maiores
rendimentos que o excesso de macronutrientes isoladamente, devido à competição entre
nutrientes que se encontram em altas concentrações com outros nutrientes, pelos sítios de
absorção na membrana plasmática.
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O bagaço de caju apresenta consideráveis teores de macronutrientes e, levando-se em
conta as doses testadas, as quantidades veiculadas destes foram, em geral, elevadas, por
exemplo, no tratamento referente à dose de 45 t ha

-1
, as quantidades de N, P, K, Ca e Mg

aplicadas corresponderam a 864,5; 64,4; 490,5; 84,2 e 77 kg ha
-1
, respectivamente. Contudo,

nem todo o conteúdo de nutrientes existentes em resíduos orgânicos é disponibilizado às plantas
em curto espaço de tempo (Mantovani et al., 2004; Corrêa et al., 2005).

Apenas o K tem uma liberação mais rápida, pois não faz parte de nenhuma estrutura
celular (Ernani et al., 2007), facilitando assim sua disponibilização, podendo-se afirmar que
praticamente todo o potássio existente no resíduo foi liberado para as plantas durante o período
de condução do experimento.

As concentrações de K no substrato (solo + bagaço de caju em diferentes doses) foram
superiores às dos demais nutrientes (dados não apresentados), possivelmente interferindo na
absorção de outros cátions, particularmente Ca e Mg. Segundo Fonseca & Meurer (1997),
altas concentrações de K na solução têm efeito depressivo na absorção de Mg. Assim, acredita-
se que o menor acúmulo de matéria seca na parte aérea do pimentão adubado com doses
acima de 55,5 t ha

-1
 de bagaço de caju, deveu-se, ao menos em parte, a uma diminuição na

absorção de Ca e Mg pela planta.

A dose média de bagaço de caju relacionada à máxima produção de matéria seca e ao
máximo acúmulo de N, P, K, Ca, e Mg na parte aérea das plantas ficou em torno de 45 t ha

-1
.
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Figura 1. Efeito do substrato de resíduo da indústria processadora de caju, na produção de matéria seca
e nas quantidades acumuladas de N, P, K, Ca e Mg na parte aérea de plantas de pimentão.(Effect of
substrate residue of cashew processing industry, production of dry and the cumulative quantities of N, P,
Ca and Mg in the shoots of pepper plants). Fortaleza, UFC, 2008.
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