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RESUMO

O presente trabalho foi desenvolvido no
período de julho a dezembro de 2006, na W.
G. FRUTICULTURA, Baraúnas – RN, com o
objetivo de quantificar o acúmulo de nutrientes
em pimentão cultivado em dois espaçamentos
na fileira. O delineamento experimental
utilizado foi o de blocos completos
casualizados, em esquema fatorial 2 x 5, com
três repetições. Os fatores avaliados foram
compostos por dois espaçamentos entre
plantas na fileira (0,2 m e 0,5 m)

 
e cinco

épocas de avaliações: 14, 42, 70, 98 e 126
dias após transplantio (DAT). As plantas
coletadas foram fracionadas em folhas, hastes
e frutos, secas e submetidas à determinação
das concentrações de nutrientes (N, P, K, Ca
e Mg). A partir das concentrações de N, P, K,
Ca e Mg e da massa seca da parte vegetativa
(folhas + caules) e frutos, determinou-se o
acúmulo de nutrientes da parte vegetativa,
frutos e total em cada época, expresso em g
planta

-1
. O espaçamento de 0,2 m entre plantas

na fileira de pimentão registrou os maiores
acúmulos de massa seca e de nutrientes por
unidade de área. O acúmulo de massa seca
e de nutrientes foi lento até os 42 DAT sendo
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que com a frutificação houve forte incremento
na quantidade de nutrientes acumulados, com
maior acúmulo a partir dos 70 DAT. Os frutos
nos espaçamentos de 0,2 e 0,5 m exportaram,
respectivamente, 117,199 e 75,137 kg ha-1 de
N; 2,763 e 1,142 kg ha-1 de P; 140,344 e
58,068 kg ha-1 de K; 32,772 e 17,411 kg ha-1
de Ca ; 12,282 e 9,953 kg ha-1 de Mg.

PALAVRAS-CHAVE: Capsicum annuum,
densidade de plantio, nutrição de plantas.

ABSTRACT

Accumulation of macronutrients in bell
pepper ‘Atlantis’ grown in two spacings

in the row

The present work was carried out during
July-December 2006, in the W. G.
FRUTICULTURA farm, Baraúna – RN, aiming
to quantify the accumulation of macronutrients
in bell pepper grown under two spacings
between plants in the rows. The experimental
design used was of randomized complete
blocks in a 2 x 5 factorial with three replications.
The evaluated factors were composed of two
spacings between plants in the row (0.2 m and
0.5 m) and five collection times: 14, 42, 70, 98
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INTRODUÇÃO

No Rio Grande do Norte, a área de cultivo de pimentão é restrita a algumas regiões, e
por esta razão as informações relativas aos fatores de produção como densidades de plantio
e recomendações de adubação, entre outros, são ainda limitantes para a cultura na região.
Embora alguns produtores utilizem técnicas de cultivo modernas, existe grande variação, entre
os produtores, nas densidades de plantio e recomendações econômicas de adubação. A
determinação da quantidade de nutrientes acumulados nas plantas, principalmente na parte
colhida, é importante para se quantificar a remoção dos nutrientes da área de cultivo e tornou-
se uma das ferramentas necessárias para as recomendações econômicas de adubação. Em
geral, a absorção de nutrientes varia ao longo do ciclo da cultura, intensificando-se no
florescimento, na formação e no crescimento dos frutos. Desta forma, além da quantidade
absorvida de nutrientes, deve ser considerada também, a sua concentração nos diferentes
estádios de desenvolvimento (Haag et al., 1981; Malavolta et al., 1997).  A quantidade de
nutrientes absorvida por uma cultura é função da concentração do nutriente na massa seca e
da produtividade de massa seca de cada órgão da planta por unidade de área. Com base na
quantidade de nutriente extraída pela cultura e a eficiência de recuperação de cada nutriente
aplicado serão determinadas as doses dos fertilizantes (Pereira & Fontes, 2005). A fim de
fornecer subsídios para o planejamento de métodos racionais de cultivo, que contribuam para
a exploração da cultura do pimentão no Rio Grande do Norte, objetivou-se nesse trabalho
quantificar o acúmulo de nutrientes em pimentão cultivado em dois espaçamentos na fileira.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado no período de julho a dezembro de 2006, na Empresa W.G.
FRUTICULTURA, sediada no Sítio Sumidouro, zona rural do município de Baraúna-RN. A análise
do solo da área experimental classificado como Cambissolo Háplico (EMBRAPA, 1999),
indicou: pH (CaCl

2
) = 7,2; Ca = 9,1cmol

c
 
-1
dm

-3
; Mg = 2,3 cmol

c
 dm

-3
; K = 0,83 cmol

c
 dm

-3
; Al =

0,00 cmol
c
 dm

-3
; P = 53 mg dm

-3
; matéria orgânica = 17g dm

-3
. Utilizou-se o delineamento de

blocos completos casualizados, em esquema fatorial 2 x 5, com três repetições. Os fatores
foram compostos por dois espaçamentos entre plantas na fileira (0,2 m e 0,5 m)

 
e cinco épocas

de avaliações: 14, 42, 70, 98 e 126 dias após transplantio (DAT).

and 126 days after transplanting (DAT). The
collected plants were fractionated into leaves,
stems and fruits, dried and subjected to the
determination of nutrients concentrations (N, P,
K, Ca and Mg). From the concentrations of N,
P, K, Ca and Mg and the dry mass of the
vegetative part (leaves + stems) and fruits were
determined the accumulation of nutrients in the
vegetative part, fruits, and total plant in each
time, expressed in g plant

-1
. In the spacing of

0.2 m was registered greater accumulation of
dry mass and nutrients per unit of area. The

accumulation of dry mass and nutrients was
slow until 42 DAT, being that with the fruiting
there was a strong increase in the amount of
accumulated nutrients, with greater
accumulation from 70 DAT. The fruits in the
spacings of 0.2 m and 0.5 export, respectively,
117,199 and 75,137 kg ha

-1
; 2763 and 1142

kg ha
-1
 of P; 140,344 and 58,068 kg ha

-1
; K

32772 and 17411 kg   ha
-1
 Ca; 12282 and 9953

kg ha
-1
 Mg.

KEYWORDS: Capsicum annuum. planting
density,  nutrition of plants.
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Cada parcela foi constituída por oito fileiras de plantas espaçadas de 1,6 m entre fileiras
duplas e 0,4 m entre fileiras simples, com 7,6 m de comprimento. Como área útil, considerou-
se a ocupada pelas duas fileiras duplas centrais, eliminando-se as plantas de uma cova na
extremidade de cada fileira. Na área útil foram amostradas plantas competitivas a cada 28
dias, correspondendo a cada período de avaliação, para obtenção da massa seca e do acúmulo
de nutrientes. A semeadura do híbrido Atlantis foi realizada em 18/07/2006, em bandejas de
200 células, preenchidas com substrato comercial Golden mix

® 
e as mudas transplantadas

aos 30 dias após a semeadura, quando apresentavam dois a três pares de folhas definitivas.
O preparo do solo constou de uma aração, gradagem e sulcamento em linhas espaçadas de
2,0 m, com profundidade aproximada de 0,15 m. A adoção dessa distância para o preparo do
solo foi em decorrência do arranjo adotado que foi de 1,6 m x 0,4 m totalizando 2,0 m. A cultura
foi irrigada por gotejamento com emissores de vazão de 1,3 L h

-1
 e a quantidade de água

necessária para irrigação foi estimada de acordo com a evapotranspiração da cultura (Allen
et al., 1998), e adubada por fertirrigação, utilizando-se uréia (75 % do N usado) e ácido nítrico,
como fontes de nitrogênio, ácido fosfórico como fonte de P, e cloreto de potássio (32 % do K
empregado) e sulfato de potássio como fontes de K, sendo o cloreto de potássio aplicado até
o 50º DAT e o sulfato de potássio a partir daí até o final do experimento.

O enxofre foi fornecido como sulfato de potássio (76 % do S empregado) e como sulfato
de magnésio. As práticas culturais foram constituídas por capinas manuais, pulverizações com
fungicidas e inseticidas, e tutoramento para condução das plantas do pimentão. Em cada
avaliação, as plantas foram fracionadas em folhas, hastes e frutos, os quais foram colocados
em estufa de circulação forçada de ar, a temperatura de 65°C até atingirem massa constante.
Posteriormente, os materiais foram processados em moinho tipo Willey (peneira de 2 mm) e
para determinação das concentrações dos nutrientes (N, P, K, Ca e Mg). A partir das
concentrações de N, P, K, Ca e Mg e da massa seca da parte vegetativa (folhas + caules) e
frutos, determinou-se o acúmulo de nutrientes. Os dados foram submetidos às análises de
variância e de regressão utilizando-se, respectivamente, os softwares SAEG (Ribeiro Júnior,
2001) e Table Curve (Jandel, 1992).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve efeito significativo da interação espaçamentos entre plantas na fileira (EF) e
épocas de avaliação (EA) para nenhuma das características avaliadas, porém verificou-se
efeito dos fatores isolados. As maiores médias de acúmulo de massa seca total, parte vegetativa
e de frutos (AcMTOT, AcMVEG e AcMFR), bem como, dos nutrientes nitrogênio (N), fósforo
(P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) total (AcNTOT, AcPTOT, AcKTOT, AcCaTOT e
AcMgTOT), parte vegetativa (AcNVEG, AcPVEG, AcKVEG, AcCaVEG e AcMgVEG) e frutos
(AcNFR, AcPFR, AcKFR, AcCaFR e AcMgFR), em kg ha

-1
, foram registradas no espaçamento

de 0,20 m entre plantas na fileira (Tabela 1).

Desse modo, para os espaçamentos de 1,6 x 0,4 x 0,2 m e 1,6 x 0,4 x 0,5 m (equivalentes
às populações de 50.000 e 20.000 plantas ha

-1
), e produtividades de 126,23 e 65,34 t ha

-

1
(dados não apresentados), considerando-se os valores observados, as quantidades, em kg

ha
-1
, de N, P, K, Ca e Mg exportadas pelos frutos foram, respectivamente, de 117,199 e 75,137;

2,763 e 1,142; 140,344 e 58,068; 32,772 e 17,411; 12,282 e 9,953 (Tabela 1). Estes resultados
se devem ao maior número de plantas por área, permitindo maior acúmulo de massa seca e
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de nutrientes nas plantas. Conforme a Tabela 2, o acúmulo de MSTOT durante o período
experimental considerado, foi lento até 42 dias após o transplantio (DAT), intensificando-se a
partir deste período, atingindo o máximo de 5.369,283 kg ha

-1 
aos 122 DAT. A parte vegetativa

participou com 63,64% e os frutos com 36,35%. A massa seca acumulada pelos frutos,
determinado a partir dos 42 DAT, foi contínua atingindo 2.068,560 kg ha

-1 
aos 126 DAT. Outros

autores (Fontes et al., 2005) verificaram aumentos contínuos de massa seca total na parte
aérea e nos frutos aos 224 DAT.

O acúmulo de nutrientes foi pequeno nos primeiros 42 DAT, coincidindo com o período
de menor acúmulo de massa seca. Os AcNTOT, AcNVEG e AcNFR aumentaram até atingirem
os máximos de  445,547, 254,817 e 190,736 kg ha

-1
, respectivamente, aos 126 DAT. Esses

resultados foram superiores aos obtidos por Fontes et al. (2005) que obtiveram um acúmulo
de N na parte aérea de 193 kg ha

-1
, dos quais 40,5% foram retidos pelos frutos. Obviamente,

diferenças ambientais e genotípicas explicam as diferenças observadas no acúmulo de N
total, na parte vegetativa e nos frutos em diferentes condições de cultivo.

Os AcPTOT, AcPVEG  e AcPFR aumentaram até atingir um máximo de 10,501; 6,885 e
4,199 kg ha

-1
, respectivamente aos 112; 101 e 126 DAT. Os ACKTOT, ACKVEG e ACKFR

aumentaram atingindo valores máximos de 361,466; 226,301 e 159,749 kg ha
-1

,
respectivamente, aos 117; 126 e 126 DAT. Em pimentão, Fontes et al. (2005) e em tomate,
Fayad et al. (2002) observaram comportamento crescente no acúmulo de potássio na parte
aérea e nos frutos com a idade das plantas. Os AcCaTOT, AcCaVEG e AcCaFR  aumentaram
até atingir 233,885, 183,681 e 56,326 kg ha

-1
, respectivamente, aos 119,116 e 126 DAT. Em

relação aos outros nutrientes (N, P e K), o acúmulo de cálcio foi proporcionalmente maior na
parte vegetativa, evidenciando o fato de o cálcio absorvido ser translocado para parte aérea e
não ser redistribuído para os frutos dentro da planta. (Marschner, 1995).

Os AcMgTOT, AcMgVEG e AcMgFR aumentaram durante o ciclo do pimentão até
atingirem, respectivamente, os valores de 77,604;  56,044 e 21,159 kg ha

-1
, aos 126; 120

e 126 DAT. O magnésio, em quantidades menores que o cálcio, acumula-se
preferencialmente na parte vegetativa, fato semelhante foi verificado em pimentão (Fontes
et al., 2005) e tomate (Fayad, 2002). Conclui-se, portanto, que o espaçamento de 0,2 m
entre plantas na fileira de pimentão registrou os maiores acúmulos de massa seca e de
nutrientes por unidade de área.

O acúmulo de massa seca e de nutrientes da parte aérea do pimentão,
independentemente do espaçamento entre plantas na fileira, foi lento até 42 DAT sendo
que com a frutificação houve forte incremento na quantidade de massa seca e de
nutrientes acumulados, a partir dos 70 DAT.

A ordem decrescente dos nutrientes acumulados foi: N, K, Ca, Mg e P. Os frutos
nos espaçamentos de 0,2 e 0,5 m entre plantas na fileira exportaram, respectivamente,
117,199 e 75,137 kg ha

-1
 de N; 2,763 e 1,142 kg ha

-1
 de P; 140,344 e 58,068 kg ha

-1
 de

K; 32,772 e 17,411 kg ha
-1

 de Ca ; 12,282 e 9,953 kg ha
-1

 de Mg.

Desse modo, as quantidades de nutrientes exportadas pelos frutos de pimentão cultivado
nos espaçamentos de 0,20 e 0,50 m entre plantas na fileira representam importantes
componentes de retirada de nutrientes do solo, e sua avaliação deve ser utilizada para calibrar
a quantidade de nutrientes a ser reposta, através de futuros programas de adubação.
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Tabela 1. Valores médios das características acúmulo de massa seca total (AcMTOT), parte vegetativa
(AcMVEG), frutos (AcMFR), e acúmulo dos nutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio total
(AcNTOT, AcPTOT, AcKTOT, AcCaTOT e AcMgTOT), parte vegetativa (AcNVEG, AcPVEG, AcKVEG, AcCaVEG
e AcMgVEG) e frutos (AcNFR, AcPFR, AcKFR, AcCaFR e AcMgFR ), em pimentão ‘Atlantis’, cultivado sob dois
espaçamentos entre plantas na fileira (Mean values for total dry mass accumulation of the plant (TDMA), vegetative
part (VP), fruits, and total accumulation for nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium in bell
pepper ‘Atlantis’ grow in two spacings in the row). Baraúna-RN, UFERSA, 2006.

Características
Espaçamento entre plantas na fileira (m)

0,20 0,50

AcMTOT 3.284,117 A 1.938,220 B

AcMVEG 2.203,450 A 1.280,847 B

AcMFR 1.350,833 A 821,717 B

AcNTOT 263,878 A 164,356 B

AcNVEG 170,219 A 104,246 B

AcNFR 117,199 A 75,137 A

AcPTOT 7,503 A 4,090 B

AcPVEG 5,292 A 2,913 B

AcPFR    2,763 A 1,142 B

AcKTOT 258,461 A 133,967 B

AcKVEG 146,171 A 87,513 B

AcKFR 140,344 A 58,068 B

AcCaTOT 110,439 A 69,572 B

AcCaVEG 84,222 A 55,644 B

AcCaFR  32,772 A 17,411 B

AcMgTOT 40,788 A 29,216 B

AcMgVEG 30,960 A 21,254 B

AcMgFR 12,285 A 9,953 A

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem significativamente entre si pelo teste F,
p<0,05.
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Tabela 2. Equações de regressão relacionando as características acúmulo de massa seca total (AcMTOT),
parte vegetativa (AcMVEG), frutos (AcMFR), e acúmulo dos nutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e
magnésio total (AcNTOT, AcPTOT, AcKTOT, AcCaTOT e AcMgTOT), parte vegetativa (AcNVEG, AcPVEG, AcKVEG,
AcCaVEG e AcMgVEG) e frutos (AcNFR, AcPFR, AcKFR, AcCaFR e AcMgFR ), em pimentão ‘Atlantis’, em
função dos dias após o transplantio (DAT). (Regression equations for total dry mass accumulation of the plant
(TDMA), vegetative part (VP), fruits, and for total accumulation of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and
magnesium, vegetative part and fruits in bell pepper ‘Atlantis’ in function of days after transplanting).  Baraúna-
RN, UFERSA, 2006.

Caract. Unidade  de Y Equações R
2

Acúm. Máx. DAT
1

AcMTOT kg ha
-1

Y=EXP (4,2125+0,0716 X – 0,000293 X
2
) 0,99 5.369,283 122

AcMVEG kg ha
-1

Y=EXP (3,8105+0,07439 X – 0,000320 X
2
) 0,99 3.418,089 116

AcMFR kg ha
-1

Y= -878,2949 +23,387738 X 0,98 2.068,560 126

AcNTOT kg ha
-1

Y=EXP (2,4359+0,05499 X -0,000206 X
2
) 0,99 445,547 126

AcNVEG kg ha
-1

Y=EXP (2,7928+0,04234 X -0,000163 X
2
) 0,98 254,817 126

AcNFR kg ha
-1

Y= -92,9676+2,25162 X 0,99 190,736 126

AcPTOT kg ha
-1

Y=EXP (-1,1790+0,06299 X -0,000281 X
2
) 0,99 10,501 112

AcPVEG kg ha
-1

Y=EXP (-0,9670+0,05688 X -0,000279 X
2
) 0,98 6,885 102

AcPFR kg ha
-1

Y= -2,0453+0,04956X 0,99 4,199 126

AcKTOT kg ha
-1

Y
0,5

 = EXP (-4,7455+0,40378 X – 0,001715 X
2
) 0,95 361,466 118

AcKVEG kg ha
-1

Y
0,5

 = EXP (-4,4033+0,30469 X- 0,001193 X
2
) 0,99 226,301 126

AcKFR kg ha
-1

Y= 238,2313 – 9888,73874/X 0,96 159,749 126

AcCaTOT kg ha
-1

Y=EXP (-4,1639+0,16131 X – 0,000676 X
2
) 0,99 233,885 119

AcCaVEG kg ha
-1

Y=EXP (-5,3693+ 0,18219 X – 0,000784 X
2
) 0,99 183,681 116

AcCaFR kg ha
-1

Y= -4,8975-0,04953 X + 0,004249 X
2

0,99 56,326 126

AcMgTOT kg ha
-1

Y=EXP (-0,0780 +0,06767 X – 0,000258 X
2
) 0,99 77,604 126

AcMgVEG kg ha
-1

Y=EXP (-1,3340+0,08956 X – 0,000374 X
2
) 0,99 56,044 120

AcMgFR kg ha
-1

Y = -8,9610 + 0,239046X 0,87 21,159 126
1/  

Dos 14 aos 126 DAT


