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RESUMO 

 

 

VASCONCELOS, Denise Vieira, Universidade Federal do Ceará. Agosto de 2007. Manejo 
de água e potássio por fertirrigação no maracujazeiro amarelo em Alvorada do 
Gurguéia, Piauí. Orientador: Thales Vinícius de Araújo Viana. Co-Orientador: Valdemício 
Ferreira de Sousa. Conselheiro: Francisco Marcus Lima Bezerra. 

 

 

O trabalho teve como objetivo estudar o efeito de cinco lâminas de irrigação e cinco doses de 
potássio, aplicados via fertirrigação, na produtividade e nas qualidades dos frutos do 
maracujazeiro amarelo, para posteriormente definir um manejo adequado da cultura. O 
experimento foi realizado no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, no município de 
Alvorada do Gurguéia-PI, no período de março de 2004 a abril de 2006, sendo que o 
delineamento utilizado foi em blocos casualizados com arranjo em parcelas subdivididas, com 
quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por cinco doses de potássio (0,000; 0,225; 
0,450; 0,650; 0,900 kg de K2O planta-1) e cinco lâminas de irrigação (30; 60; 90; 120 e 150% 
da ECA). As plantas foram espaçadas de 2,5 x 4,0 m. Verificou-se que a produtividade e o 
peso médio dos frutos foram influenciados significativamente pelas lâminas de irrigação, 
pelas doses de potássio e pela interação entre os fatores; já o número de frutos por hectare 
somente foi influenciado significativamente pelas doses de potássio. Para as características 
físicas dos frutos, somente o diâmetro longitudinal e o rendimento do suco sofreram 
influência significativa da lâmina, das doses de potássio e da interação entre os fatores. A 
espessura da casca só foi influenciada pelas doses de potássio. Nas características químicas 
dos frutos observou-se que, somente o teor de sólidos solúveis totais sofreu influência das 
lâminas, das doses de potássio e da interação entre os dois fatores; a acidez total titulável foi 
influenciada apenas pelas doses de potássio e o pH, não foi influenciado por nenhum dos 
fatores estudados. A combinação dos tratamentos L4K4 foi a que proporcionou maior 
produtividade, número e peso médio dos frutos. Os teores de sólidos solúveis totais 
diminuíram com o aumento da lâmina aplicada e a acidez total titulável cresceu linearmente 
com as doses de potássio. 
 
 
Palavras-Chave: Passiflora edulis Sims Flavicarpa Deg. Manejo de irrigação. Adubação 
potássica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

VASCONCELOS, Denise Vieira, Universidade Federal do Ceará. August 2007. Irrigation 
and potassium scheduling applied through fertirrigation of yellow passion fruits in the 
municipality of Alvorada do Gurguéia, Piauí. Supervisor: Thales Vinícius de Araújo Viana. 
Co-Supervisor: Valdemício Ferreira de Sousa. Counselor: Francisco Marcus Lima Bezerra. 

 

 

This work aimed to study the effects of five layers of irrigation and five doses of potassium – 
applied through fertirrigation – on productivity and on quality of yellow passion fruits, in 
order to provide a proper crop management. The experiments were conducted on Embrapa 
Meio-Norte experimental field, in the municipality of Alvorada do Gurgueia, PI, Brazil, from 
March 2004 through April 2006. The experimental design consisted of randomized blocks 
with design in split-plots, with four replications. The treatments consisted of five doses of 
potassium (0,000; 0,225; 0,450; 0,650; 0,900 kg of K2O plant-1) and five irrigation layers (30; 
60; 90; 120 and 150% of ECA). The plants were spaced by 2.5m x 4.0m. The results show 
that productivity and mean weight of fruits were significantly affected by irrigation layers, 
doses of potassium, as well as by the interaction term between the two factors; as for the 
number of fruits per hectare was significantly affected only by doses of potassium. Regarding 
the physical characteristics of the fruits, the longitudinal diameter and the juice production 
were significantly affected by number of layers, doses of potassium, and by the interaction 
term. The thickness of the rind was affected only by doses of potassium. As for the chemical 
characteristics of the fruits, only the level of total soluble solids was significantly affected by 
number of layers, doses, and by the interaction term; tritable total acidity (ATT) was affected 
only by doses of potassium; and pH was affected by none of the factors considered in this 
study. Among all treatment combinations, L4K4 yielded the highest fruit productivity, 
number, and mean weight.  The levels of total soluble solids decreased with the increase 
layers applied, and the total acidity increased linearly with the increase of doses of potassium. 

 
Key-words: Passiflora edulis Sims Flavicarpa Deg. Irrigation management. Potassium-based 
fertilization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A fruticultura da região nordeste do Brasil vem se destacando bastante no cenário 

nacional, por ter a seu favor as condições climáticas da região e pelo desenvolvimento de 

tecnologias, nas áreas irrigadas e fertirrigadas. 

Em 2005 a região Nordeste produziu 244 mil toneladas de frutos, com uma 

produtividade média de 12,5 t ha-1, numa área de aproximadamente 19.553 ha (IBGE, 2005). 

Segundo Lucas (2002) a grande maioria dos trabalhos realizados com maracujá 

tem se concentrado na área fitossánitaria, no entanto, ainda ocorrem muitas divergências 

sobre o melhor manejo, mas sabe-se da exigência da cultura em relação à água, já que a 

irrigação se faz bastante necessária nos períodos de baixa precipitação para um melhor 

florescimento e pegamento dos frutos e de nutrientes, em especial, o nitrogênio e o potássio.  

De acordo com Menzel et al. (1993), o maracujazeiro é uma das culturas que 

possui ciclos alternados de vegetação e de produção; isso faz com que o pomar exija um 

ótimo estado nutricional em todas as fases de processo produtivo. 

Haag et al. (1973) afirmam que os macronutrientes exigidos em maior proporção 

pela cultura do maracujá amarelo são: nitrogênio e potássio sendo seguido de cálcio, enxofre, 

fósforo e do magnésio. 

Para se ter uma boa produtividade e uma boa qualidade de frutos é necessário que 

se tenha uma nutrição balanceada. Dessa maneira é possível afirmar que uma planta bem 

nutrida apresenta uma maior resistência a doenças podendo atingir seu potencial de 

produtividade (OLIVEIRA e CALDAS, 2004). 

O potássio tem várias funções no metabolismo vegetal, atuando como ativador 

enzimático dos processos onde são realizadas as sínteses e degradação dos compostos 

orgânicos, tendo participação também nos processos de abertura e fechamento das células 

estomatais, síntese de proteínas, balanço entre cátions e ânions e na composição da parede 

celular (MARSCHNER, 1995; MALAVOLTA et al., 1989).    

De acordo com Silveira e Malavolta (2006) um suprimento inadequado de potássio 

irá acarretar na abertura irregular dos estômatos, prejudicando a assimilação de CO2, e 

consequentemente a fotossíntese. Da mesma forma Aquino (2003b), afirma que aplicações de 

potássio maiores que as usuais poderão acarretar na salinização do solo e num desequilíbrio 

catiônico no complexo de trocas, afetando principalmente a absorção de Ca2+ e Mg2+, 
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provocando efeitos depressivos sobre a produção das plantas. Além disso, o excesso desse 

nutriente provoca alterações nos pesos dos frutos (SILVA; MAROUELLI, 2002). 

Segundo Lima et al. (1999), um dos fatores limitantes da produção agrícola na 

região Nordeste é a falta de regularidade na ocorrência das precipitações; dessa maneira, o uso 

das praticas de irrigação é indispensável. De acordo com Coelho et al. (2003) e Sanches e 

Dantas (1999), o suprimento de maneira adequada de água pela utilização da irrigação 

possibilita que a planta mantenha um fluxo de água e nutrientes contínuo do solo para as 

folhas, favorecendo positivamente no crescimento, floração e frutificação, aumentando a 

produtividade e a melhoria da qualidade do fruto. 

Em relação ao fator hídrico, a irrigação é reconhecida tanto como parte 

fundamental do manejo, assim como uma das alternativas de produção na entressafra; isso 

tem uma maior relevância nas regiões semi-áridas, uma vez que o estresse hídrico na cultura 

do maracujazeiro reduz o crescimento vegetativo (SOUZA, 2005). 

Ruggiero et al. (1996) relatam que a irrigação por promover o aumento da 

produtividade, permitindo uma produção sempre continua e uniforme, com frutos de boa 

qualidade para cultura do maracujá. 

Neste sentido, para se conseguir melhor resposta de produtividade é necessário a 

realização de pesquisas para definir o manejo adequado da cultura, sob o ponto de vista da 

irrigação e manejo da adubação. 

O trabalho teve como objetivo estudar o efeito de diferentes lâminas de irrigação e 

doses de potássio, aplicadas via fertirrigação, na produtividade e nas qualidades físicas e 

químicas dos frutos do maracujazeiro amarelo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. A cultura do maracujá 

 

 

Maracujá é o nome geral dado ao fruto e à planta de varias espécies do gênero 

Passiflora; é uma variação do nome indígena maraú-ya, cujo significado é o fruto de marahú, 

que, por sua vez é a variação de ma-rã-ú, que significa a coisa de sorver ou que se torna de 

sorvo, conforme Sampaio (1914), citado por Teixeira et al. (1994). 

O maracujazeiro (Passiflora edulis flavicarpa Deg.) é originário da América 

Tropical sendo uma cultura típica de países de clima tropical. Entretanto, Teixeira et al. 

(1994) citam que o maracujá amarelo é uma forma mutante originária da Austrália, mas é 

muito provável que o Brasil seja o centro de origem de ambas as formas. 

O maracujazeiro pertence à ordem Passflorales, que possui 3 famílias sendo que 

entre elas, a de maior interesse comercial é a família Passifloraceae, com 14 gêneros, dos 

quais o que mais interessa é o  Passiflora. De acordo com Schutz e Hoelme citados por Piza 

Júnior (1966), o gênero Passiflora possui cerca de 530 espécies tropicais e subtropicais, das 

quais 150 são originárias do Brasil. Dessas, apenas 60 produzem frutos com valor comercial, 

destacando-se o maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis Sins var. flavicarpa Deg) por ser 

mais vigoroso e adaptar-se bem à diferentes tipos de solo (MEDINA et al., 1980; MELETTI, 

1996; SOUZA & MELETTI, 1997).  

Além da grande variabilidade genética existente no gênero Passiflora, dentro da 

espécie cultivada Passiflora edulis Sims e na sua variedade botânica Passiflora edulis Sims 

Var. flavicarpa Deg, ocorre também uma grande variabilidade, uma vez que se trata de uma 

espécie alógama, havendo incompatibilidade entre seus indivíduos. (RUGGIERO et al., 

1976). 

O maracujazeiro é uma planta lenhosa, semiperene, hábito de trepadeira de 

crescimento rápido e contínuo, com ramos podendo atingir de 5 m a 10 m de comprimento, 

havendo, portanto, necessidade de condução específica em sistemas de exploração comercial.  

O sistema radicular do maracujazeiro é do tipo pivotante, pouco profundo, com 

maior volume de raízes, 60% a 80%, concentrado entre 0,30 m e 0,45 m de profundidade e em 

raio de 0,60 m a partir do tronco (URASHIMA, 1985; KLIEMANN et al., 1986). Em 

trabalhos desenvolvidos por Carvalho (1988) e Sousa et al. (2001) e Sousa et al. (2002) foi 
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observado que o sistema radicular do maracujazeiro amarelo concentrara-se em raio de 0,50 

m até uma profundidade 0,40 m, com maior concentração entre 0 e 0,20 m e 0 e 0,20 m de 

raio e profundidade, respectivamente. Já Rabelo Filho (2006) verificou que sistema radicular 

do maracujazeiro encontra-se na profundidade de 0,30 a 0,45 m e 0,15 a 0,50 m de distância 

do caule.  

O sistema radicular apresenta três fases de crescimento, segundo Kliemann et al. 

(1986): do plantio aos 210 dias o crescimento é lento e tem uma reduzida produção de matéria 

seca; dos 210 aos 300 dias ocorre uma rápida expansão das raízes e a partir dos 300 dias o 

crescimento se estabiliza. 

O caule cilíndrico é lenhoso na base e herbáceo no ápice, donde surgem as gemas 

vegetativas, cada uma dando origem a uma folha, uma gavinha e uma flor. De acordo com 

Abanto & Muller (1972), os ramos do maracujá são semiflexíveis e trepadores providos de 

muitas folhas de coloração verde-escuro, sendo que em determinadas espécies são bilobados e 

em outras espécies serreados, com gavinhas caulinares e flores nas axilas das folhas. As 

folhas adultas são simples, alternadas lobadas ou digitadas, com bordos, alternas e 

glandulosas.  

As flores geralmente nascem em ramos do ano, são hermafroditas com estames 

normalmente em número de cinco, presos a um androginóforo colunar bem desenvolvido; as 

anteras são grandes com elevado número de grãos-de-pólen de coloração amarelado e pesado, 

o que dificulta a polinização pelo vento; a parte feminina é representada por três estigmas que 

variam conforme a curvatura, determinando tipos de flores diferentes, com reflexão 

diferenciada na polinização. As flores geralmente abrem-se entre 12 e 13 horas e permanecem 

abertas por aproximadamente 4 horas; a polinização deve ser feita nesse período, caso 

contrário, não ocorre à formação de frutos, pois as flores só abrem uma única vez 

(KLIEMANN et al., 1986; RUGGIERO et al., 1996; MELETTI & MAIA, 1999).  

Teixeira et al. (1994) discorrem que, mesmo sendo hermafroditas as flores do 

maracujá, não fazem a autofecundação, sendo necessária à fecundação cruzada; está é 

realizada por agente polinizadores, que de maneira geral, são as abelhas de grande porte, onde 

as mais comuns são às mamangavas. Por isso é muito importante o conhecimento da 

polinização do maracujá, pois dela depende a qualidade e o tamanho dos frutos. 

Para Akamine & Girolami (1957) a influência da umidade na fecundação é 

decisiva. A frutificação apenas ocorre se os estigmas estiverem secos por pelo menos duas 

horas após a polinização. Assim uma plantação sujeita a sucessivas aspersões e aguaceiros 

durante o dia pode mostrar uma frutificação reduzida.  
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Manica (1981) destaca que o fruto do maracujá possui dois tipos de formato: 

ovóide ou globoso, possui também entre 3 a 6 cm de diâmetro, adquirindo cor amarela quando 

maduro. A casca é do tipo coriácea, quebradiça, lisa e brilhante, sendo recoberta por uma fina 

camada de cera, protegendo um mesocarpo duro, carnoso e escamoso, formado por uma série 

de 5 camadas de células, no interior das quais inúmeras sementes pardo escuras, ovas e 

achatadas com 5 a 6 mm de comprimento para 3 a 4 mm de largura, que são envolvidas por 

uma polpa sucosa, amarelada e aromática.  

No entanto, segundo Medina et al. (1980) e Figueiredo et al (1987), o fruto do 

maracujazeiro é do tipo baga, cujas características físicas e químicas variam de acordo com os 

diferentes estádios de maturação, idade da cultura, latitude, condições edafoclimáticas e 

sistema de manejo. 

            Em plantio comercial, para garantir uma produção com frutos de boa 

qualidade, práticas como a polinização artificial do maracujazeiro deve ser feita. A ausência 

ou pouca presença de agentes responsáveis pela polinização natural, nesse caso, as abelhas 

mamangavas (Xilocopa spp), leva a reduções drásticas na produtividade do maracujazeiro. 

Pois, a eficiência da polinização depende da população de mamangavas e do clima. Uma 

polinização bem sucedida deve ser feita entre 13:30 e 17:30 h, na ausência de chuva ou 

qualquer umidade nas flores (RUGGIERO et al., 1996; MELTTI & MAIA, 1999). A 

polinização artificial além de proporcionar um ótimo pegamento das flores, promove o 

aumento do peso de frutos e ganhos reais na produtividade (RIZZI et al., 1998). O rendimento 

de suco está relacionado com o número de óvulos fecundados, os quais são transformados em 

sementes envolvidas por um arilo que por vez encerram o suco. 

De acordo com Teixeira et al. (1994), exceto no período de inverno, o 

maracujazeiro vegeta durante todo o resto do ano e é necessário para que ele tenha um bom 

desenvolvimento e produção que haja precipitações bem distribuídas; mesmo o maracujá 

sendo resistente à seca, nos períodos de longa estiagem podem diminuir significativamente o 

desenvolvimento e o florescimento. No entanto, as precipitações muito freqüentes durante o 

florescimento prejudicam a produção, já que fica quase nula a ação dos agentes polinizadores 

e os grãos de pólen estouram com excesso de umidade. 

Devido suas características de sabor e por o suco ser consumido no mundo inteiro, 

o maracujazeiro tem expansão contínua há vários anos, cujo crescimento brasileiro nos 

últimos oito anos foi de 60%. Entretanto, o cultivo do maracujazeiro no Brasil sofreu grandes 

alterações na sua distribuição geográfica e na sua área cultivada. Com uma área plantada de 

35.820 ha e produção de 479.813 t, o Brasil destaca-se como o principal produtor mundial de 
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maracujá. Dentre os estados produtores destacam-se a Bahia, Espírito Santo, Ceará, Sergipe, 

São Paulo, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro (IBGE, 2005).  

De acordo com dados do (IBGE, 2005), a Região Nordeste produziu em 2005 

244.343 t, representando aproximadamente 51% da produção nacional, seguida da região 

sudeste, com uma produção de 151.096 t, 31% da produção nacional.  O estado do Piauí 

apresentou uma produtividade média de 10.562 kg. ha-1, numa área colhida de 16 ha. 

A comercialização dos frutos do maracujazeiro é basicamente feita para a indústria 

de suco e para consumo "in natura". As grandes indústrias de processamento do maracujá 

estão localizadas nas regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, que consomem 

anualmente cerca de 30 mil toneladas de frutos e atende principalmente o mercado interno de 

suco (RIZZI, et al. 1998). Em função da instabilidade do produto, das tarifas elevadas e da 

defasagem cambial, as exportações do suco produzido no Brasil vêm caindo a cada ano, cujo 

espaço desse mercado, está sendo ocupado pelo México, pela Colômbia e pelo Equador, que 

são os principais concorrentes do Brasil na América Latina (RUGGIERO et al., 1996; 

MELETTI & MAIA, 1999). 

Os maiores centros consumidores do Brasil encontram-se no Sudeste e no 

Nordeste do país, destacando-se os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Pernambuco e Bahia. No Estado de São Paulo, com a proximidade dos grandes centros de 

consumo, a principal forma de comercialização dos frutos do maracujazeiro, é o mercado de 

frutas “in natura” que garante ao produtor preços médios superiores em até 100%, para frutos 

de boa qualidade, quando comparado com os destinado para as indústrias de suco (RIZZI et 

al, 1998). 

 

 

2.2 Fatores climáticos 

 

 

Embora sendo de origem tropical, o maracujazeiro pode ser cultivado em quase 

todas as regiões subtropicais, todavia, a época de florescimento varia de uma região para 

outra, sendo favorecida em dias com mais de 12 horas de luz solar (FOUQUÉ, 1972). Na 

região Sudeste, especificamente no estado de São Paulo, a colheita ocorre entre janeiro e 

julho, no Nordeste, nos meses de novembro a setembro, enquanto que nas regiões tropicais de 

clima quente e úmido, como é o caso da região Norte do Brasil, a produção é quase 

ininterrupta (MANICA, 1981). 
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O maracujazeiro adapta-se melhor em regiões com temperaturas médias mensais 

entre 21 e 32°C, precipitação pluviométrica anual entre de 800 e 1750 mm, baixa umidade 

relativa, período de brilho solar em torno de 11 horas e ventos moderados (RUGGIERO et al., 

1996; MELETTI, 1996). 

A cultura não tolera geada, ventos fortes, frios e longos períodos de temperatura 

abaixo de 16 °C. No período de florescimento e de frutificação há necessidade de calor, dias 

longos e umidade no solo. As baixas temperaturas e dias curtos interrompem a produção, o 

que define uma safra de sete a dez meses por ano. As chuvas intensas e freqüentes reduzem a 

polinização e as secas prolongadas provocam a queda dos frutos (SOUZA & MELETTI, 

1997; RIZZI et al, 1998). Portanto, em condições de baixa precipitação e distribuição 

irregular, precisa-se de irrigação. 

Dentre os fatores climáticos, a radiação solar, a temperatura e o número de horas 

de brilho solar são os que mais limitam a produtividade do maracujazeiro amarelo, visto que 

não existem possibilidades de interferência do homem. Fatores como estresse hídrico e baixos 

níveis de nitrogênio nas folhas, associados a dias curtos e baixas temperaturas do ar e do solo 

restringe o crescimento e o potencial produtivo do maracujazeiro (SIMON & KARNATZ, 

1983; MENZEL et al., 1986). Nesse aspecto, o estresse hídrico e os níveis nutricionais podem 

ser corrigidos pela irrigação e pela adubação, respectivamente, mas alterar as baixas 

temperaturas e o comprimento do dia é uma tarefa difícil em nível de campo. 

Estudos realizados por Utsunomiya (1992) mostraram efeitos da temperatura no 

crescimento de plantas, no peso médio de frutos e no rendimento de suco do maracujazeiro 

roxo (Passiflora edulis Sims var. edulis). Os maiores valores de comprimento de ramos (2,54 

m) e de entrenós (0,27 m), peso médio de frutos (37 g), rendimento de suco (35%), sólidos 

solúveis (17,4 %) e acidez (4,30) foram obtidos com temperaturas diurna e noturna de 28oC e 

23oC, respectivamente. Para o autor, esses resultados indicam que temperaturas moderadas a 

altas são favoráveis ao crescimento e a qualidade de frutos desta variedade de maracujá.  

O efeito da temperatura sobre o maracujazeiro está relacionado com a absorção de 

nutrientes pela planta, pois sua variação provoca alterações no estado nutricional das plantas, 

tal como constatado por Menzel et al. (1986), onde a máxima acumulação de nutrientes na 

parte aérea das plantas ocorreu com temperaturas diurnas e noturnas em torno de 25oC e 20oC, 

respectivamente e os níveis de potássio na planta aumentaram com a temperatura enquanto 

que o de nitrogênio, o de enxofre e o de magnésio reduziram-se.  

Estudos sobre a qualidade de frutos de maracujazeiro amarelo produzidos em 

diferentes épocas constataram que, temperaturas e precipitações moderadas e baixa insolação 
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favoreceram maiores valores na relação sólidos solúveis totais e acidez total e açucares totais. 

Períodos com precipitação e temperatura elevadas e insolação moderada favoreceu apenas o 

teor de sacarose (NASCIMENTO, 1996; NASCIMENTO et al., 1988). 

Veras et al. (2000) detectou diferença significativa na relação dos sólidos solúveis 

totais e acidez total em suco de maracujazeiro doce entre épocas de colheita. Para o 

maracujazeiro amarelo, os autores não constataram diferenças significativas, contudo, frutos 

produzidos no inverno foram mais ácidos.  

 

 

2.3 Solo e nutrição 

 

 

O maracujazeiro pode se desenvolver em diferentes tipos de solos, no entanto, os 

mais profundos e bem drenados são mais adequados para a cultura. Não se recomenda à 

utilização de baixadas, solos pedregosos ou com possibilidade de encharcamento, isto 

favorece a incidência de doenças no sistema radicular (LIMA, 1994; SOUZA & MELETTI, 

1997 e RIZZI et al, 1998). Além disso, Piza Júnior (1991) acrescenta que o solo adequado 

para o maracujazeiro deve ser rico em matéria orgânica, de topografia ligeiramente inclinada 

e com bom nível de fertilidade. 

Para Malavolta (1994), as plantas do maracujazeiro não toleram longos períodos 

de encharcamento. Isso causa a morte prematura das plantas, que está inteiramente associado 

às más condições físicas do solo. O autor adverte que do ponto de vista químico, o solo deve 

ter uma adequada saturação de bases, evitando o excesso de alumínio intercambiável. 

Quando se refere à nutrição do maracujazeiro, Baungartner (1987) e Primavesi e 

Malavolta (1980) destacam que esta cultura apresenta exigências nutricionais, até os 262 dias 

após plantio, nesta ordem: N > K > Ca > S > Mg > P > B > Mn > Zn > Cu >Mo, sendo que, 

somente as deficiências de N, S, Ca e Cu mostraram um efeito acentuado no desenvolvimento 

das plantas do maracujazeiro. Contudo, é importante salientar que o maior aumento na 

absorção de N, P e Ca ocorre, no período da pré-frutificação, sendo que, o acúmulo de 

nitrogênio e de potássio é mais intenso nos frutos, estabilizando-se no amadurecimento 

(KLIEMANN et al., 1986). 

O nitrogênio e o potássio são os macronutrientes exigidos em maior proporção 

pelo maracujazeiro, seguido por cálcio, enxofre, fósforo e magnésio (HAAG et al. 1973). Para 

os autores, as quantidades desses elementos absorvidas são pequenas até aos 190 dias de 
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idade. A partir daí, a absorção de nitrogênio, potássio e cálcio são crescentes, e para os demais 

elementos, o aumento só se verifica a partir dos 250 dias. 

Embora existindo recomendações para adubação do maracujazeiro, observa-se que 

a adubação de formação do pomar ainda é feita de forma meio empírica e varia entre autores e 

de produtor para produtor. Souza & Meletti (1997) recomendam a aplicação por cova de 20 a 

50 litros de esterco; 1 kg de superfosfato simples; 200 g de calcário dolomítico e 50 g de FTE 

BR 12. Para Miranda & Bemelmans (1995), a adubação mineral de formação é feita em 

quatro vezes entre abril e julho do primeiro ano. Já Meletti (1996), Souza & Meletti (1997) e 

Rizzi et al. (1998) detalham ainda mais esta recomendação, com aplicação de 10 g de N aos 

30 dias do plantio; 15 g de N aos 60 dias; 20 g de N e 20 g de K2O aos 90 dias; 30 g de N e 30 

g de K2O aos 120 dias.  

Para a adubação de produção, os resultados de pesquisas e recomendações são 

divergentes. Meletti (1996), Souza e Meletti (1997) recomendam a adubação de acordo com a 

produtividade esperada e deve obedecer ao parcelamento. Já Rizzi et al (1998) consideram as 

condições em que a cultura está sendo conduzida e recomendam fazer análise de solo ou por 

produtividade esperada. Baungartner (1987) recomenda aplicar por planta 295 g de N, 293 g 

de K2O, 60 g de P205 e 15 a 30 g de boro sem considerar a capacidade do solo em fornecer os 

nutrientes na produção do primeiro ano do maracujazeiro. 

O maracujazeiro amarelo possui ciclos alternados de vegetação e de produção, 

sendo mais intenso no início da primavera, estendendo-se até o final do outono. Este 

comportamento requer que o pomar esteja em ótimo estado nutricional em todas as fases do 

processo produtivo, pois, desde o início da frutificação, há grande demanda por energia na 

planta e forte drenagem de nutrientes das folhas para os frutos em desenvolvimento, 

reduzindo assim, a intensidade vegetativa da planta (MENZEL et al., 1993), requerendo assim 

um esquema de adubação que permita a manutenção da cultura em estado nutricional 

adequado. 

Além do nível de fertilidade no solo, os fatores climáticos afetam a absorção e a 

acumulação de nutrientes pelo maracujazeiro. A máxima acumulação de nutrientes na parte 

aérea das plantas ocorre com temperaturas diurnas e noturnas em torno de 25oC e 20oC, 

respectivamente. Os níveis de potássio na planta aumentam com a temperatura enquanto que 

o de nitrogênio, o de enxofre e o de magnésio reduzem-se (MENZEL et al., 1987). 

O potássio tem uma participação bastante importante nas reações metabólicas dos 

diversos processos fisiológicos, onde se pode destacar: crescimento meristemático, o turgor 

celular, a abertura e o fechamento dos estômatos, o transporte de açucares, a ativação 
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enzimática e a fotossíntese (AQUINO, 2003a), tem papel fundamental na translocação de 

assimilados das folhas para as diversas partes da planta, principalmente para os frutos. Plantas 

bem supridas de potássio possuem a concentração de K elevada nos tecidos, trazendo uma 

conseqüente redução do potencial hídrico, levando a um maior acumulo de água nos tecidos, 

ajudando na manutenção das elevadas taxas fotossintéticas, propiciando um aumento na 

produção vegetal (MONTOYA et al., 2006; SILVEIRA & MALAVOLTA, 2006).  

De acordo com Silveira & Malavolta (2006), um suprimento inadequado de 

potássio ocasiona o funcionamento irregular dos estômatos, diminuindo a assimilação de CO2 

e, consequentemente, a taxa fotossintética; isso também traz como conseqüência uma 

diminuição na produção dos fotoassimilados, prejudicando a produção, bem como reduzindo 

o conteúdo dos sólidos solúveis totais dos frutos. Os autores mencionam ainda que é possível 

que o excesso do potássio possa vir inibir a absorção de Ca e Mg, causando a deficiência 

desses dois nutrientes, prejudicando a produção da cultura, Sousa (2000) constatou que o 

aumento da quantidade de potássio aplicado no maracujazeiro inibiu a absorção de Ca e Mg 

confirmando a assertivas desses autores. De acordo com Pinto et al. (1995), esse excesso pode 

causar ainda a diminuição na assimilação do fósforo. 

A deficiência de potássio no maracujazeiro provoca redução na ramificação, no 

comprimento e no diâmetro dos ramos. A frutificação é intensa, porém, o pegamento de frutos 

é reduzido e aqueles que se formam são pequenos resultando em baixas produtividades, com 

frutos de casca mais espessa, reduzido número de sementes e baixa quantidade de suco 

(QUAGGIO & PIZA JÚNIOR, 1998). 

Müller (1977), avaliando os efeitos de doses de nitrogênio e de potássio no 

maracujazeiro em diferentes épocas, observou que na ausência de adubação nitrogenada, a 

aplicação de potássio proporcionou maior peso médio de frutos e induziu a antecipação na 

maturação dos mesmos. Já com doses elevadas de nitrogênio houve tendência de 

encerramento mais tardio da colheita. 

Testando diferentes doses de N, P e K no maracujazeiro amarelo nas condições de 

Guaíba-RS, Colauto et al. (1986) não constataram influência da adubação sobre a 

produtividade, o peso médio e a qualidade de frutos e o estado nutricional das plantas, com 

exceção do Mn que foi afetado pelo N. Os valores de produtividade, variando entre 6,1 t. ha-1 

e 9,9 t. ha-1, foram baixos e aquém daqueles que normalmente obtém-se no primeiro ano de 

produção, sob as mesmas condições ambientais. 

Faria et al. (1991) verificaram que a produtividade do maracujazeiro amarelo 

oscilou entre 13,7 e 16,7 t. ha-1, não havendo diferença significativa entre os tratamentos, 
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contudo, a maior produtividade (16,7 t. ha-1) foi obtida com a aplicação por planta de, 0,60 kg 

de N, 0,15 kg de P2O5 e 0,40 kg de K2O; o peso médio de frutos variou entre 86,7 e 95 g, não 

sendo influenciado pelas doses de potássio. 

Em pesquisa realizada com doses de nitrogênio e de potássio aplicados via água de 

irrigação por gotejamento no maracujazeiro amarelo, Martins (1998) verificou efeito linear de 

diferentes doses de potássio sobre sólidos solúveis e rendimento de suco, com a maior 

produtividade sendo obtida com a aplicação de 0,429 kg de K2O. planta-1. Ainda segundo o 

autor, a combinação de 531 g de K2O. planta-1 ano-1 e uma lâmina de irrigação de 1319 mm, 

equivalente a 100% da evaporação do tanque classe “A”, foi a que resultou na maior 

produtividade (43.526 kg. ha-1).  

Além dos aspectos da adubação relacionados com a produtividade, é importante 

também se preocupar com a relação entre esta prática e a qualidade dos frutos do 

maracujazeiro. Para obterem-se altos rendimentos, contudo, é necessário produzir frutos com 

qualidades físicas e químicas capazes de atender o consumidor. Müller et al. (1979); Colauto 

et al. (1986); Martins, (1998); Carvalho et al. (2000) e Sousa, (2000) avaliaram os efeitos de 

doses de fertilizantes nos parâmetros de qualidade do maracujazeiro amarelo e destacaram 

que as características qualitativas desses frutos dependem, entre outros fatores, do nível de 

fertilidade. 

A avaliação do estado nutricional das plantas do maracujazeiro amarelo por meio 

da diagnose foliar merece destaque, visto que é preciso fazer os ajustes na adubação durante o 

ciclo da cultura. Em trabalhos desenvolvidos por Sousa (2000) foi verificado que, mesmo 

com a aplicação freqüente de potássio, as plantas apresentaram deficiência deste elemento. 

Essa deficiência segundo o autor pode ser atribuída à idade das plantas, época de coleta das 

folhas, emissão das flores, gavinhas, botões florais e desenvolvimento de frutos. 

 

 

2.4 Manejo da irrigação 

 

 

A água é um insumo limitante para o desenvolvimento agrícola, pois tanto a sua 

falta como seu excesso afeta o crescimento, a sanidade e a produção das culturas (MIRANDA 

& PIRES, 2001). A irrigação é uma prática agrícola cujo propósito é manter o estado hídrico 

das plantas adequado, para assegurar o desenvolvimento e a produtividade. 
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A quantidade de água a ser aplicada é normalmente determinada pela necessidade 

hídrica da cultura, podendo ser estimada através da evapotranspiração ou por meio da tensão 

de água no solo. Para se determinar o momento da irrigação, além dos parâmetros 

mencionados, podem-se utilizar outras medidas de avaliação de água no solo, como o turno de 

irrigação, ou considerar os sintomas de deficiência de água nas plantas (SOUSA et al., 2001). 

Após determinar a necessidade de água da cultura, a quantidade de água a aplicar por 

irrigação requer o conhecimento da precipitação pluviométrica e da ascensão capilar 

(REICHARDT, 1990).  

O manejo da irrigação se define como a atividade de planejamento e a tomada de 

decisão que o agricultor deverá assumir durante o desenvolvimento da cultura. O momento 

em que a irrigação é necessária pode ser definido tanto pelos sintomas como pela medição da 

deficiência de água na planta; esse momento também pode ser determinado pela 

disponibilidade de água no solo, pela evapotranspiração real, pelo turno de rega e pelo 

balanço de água no solo (JANSEN, 1983). 

O manejo inadequado da água no solo traz sérios problemas relacionados às perdas 

de nutrientes, principalmente por lixiviação. Uma aplicação de água além da capacidade 

máxima de retenção do solo pode causar grandes perdas de solo e nutrientes por lixiviação, 

escoamento superficial e erosão, sendo que o nitrogênio, o cálcio, o potássio e o magnésio 

apresentam maiores taxas de perdas (SANCHEZ, 1981). 

O maracujazeiro amarelo responde bem a irrigação; sendo que sua utilização 

promove ótimo desenvolvimento das plantas, aumenta a produtividade, permite a obtenção de 

produção de forma contínua e uniforme, com frutos de boa qualidade (MANICA, 1981 e 

RUGGIERO, 1996). Para Neto et al. (1983), a irrigação além de promover o aumento da 

produtividade, o período de produção, em regiões com temperatura e fotoperíodo favorável, 

pode se estender de 9 a 10 meses, aumentando assim a oferta de frutos durante quase o ano 

todo. 

Na cultura do maracujá, a falta de umidade no solo, na fase inicial de 

desenvolvimento pode causar a queda das folhas e dos frutos, já na fase final de 

desenvolvimento, pode causar o enrugamento de frutos verdes e grandes. O uso da irrigação 

pode prolongar o período de produção, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos 

frutos (RUGGIERO et al., 1996 e SOUSA et al., 2003). 

Outra conseqüência da falta de umidade do solo, na cultura do maracujazeiro, é a 

redução da extensão total de ramos, decorrente da redução do numero de nós e do 
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comprimento dos internos, que ocasionará uma diminuição no numero de botões florais e 

flores abertas (MENZEL et al., 1993). 

O método de irrigação mais adequado para o maracujazeiro tem sido o localizado, 

principalmente por gotejamento, pois proporciona a aplicação de água e nutrientes junto ao 

tronco da planta onde há maior concentração das raízes, permite o controle da umidade e não 

molha a parte aérea das plantas, o que reduz a incidência de doenças. Contudo, independente 

do método ou do sistema de irrigação utilizado, cuidados devem ser tomados para não 

permitir que as plantas sejam submetidas a estresse hídrico e nem a excesso de umidade. A 

umidade do solo deve ser mantida próximo da capacidade máxima de água disponível 

(RUGGIERO et al. 1996). 

Embora a literatura evidencie que o maracujazeiro responde bem a irrigação é 

preciso desenvolver pesquisas para se determinar o manejo adequado de irrigação para a 

cultura envolvendo principalmente necessidades hídricas, tensão ótima de umidade no solo e 

lâminas e freqüências de irrigação adequadas. Nesse sentido, estudando o consumo hídrico do 

maracujazeiro amarelo na fase de desenvolvimento vegetativo, Alencar (2000) e Corrêa et al. 

(2001) verificaram que a evapotranspiração da cultura até os 180 dias após o transplantio foi 

de 432,9 mm, com o máximo consumo de água (4,68 mm. dia-1) registrado no início da 

floração.  

Em dois experimentos estudando os efeitos de lâminas de irrigação associadas a 

doses de nitrogênio e potássio no maracujazeiro amarelo, Martins (1998) verificou que a 

produtividade foi significativamente influenciada pelas lâminas de irrigação com os máximos 

rendimentos de 35.270 e 35.280 kg. ha-1 obtidos com as lâminas de 1.340 mm e 1.454 mm, 

para os experimentos 1 e 2, respectivamente.  

O fornecimento de água de forma contínua permite a floração e frutificação do 

maracujazeiro continuamente, todavia, quando as irrigações não são realizadas com 

freqüências e em quantidades adequadas, os efeitos dessa prática sobre a produtividade e a 

qualidade de frutos serão insatisfatórios. Pesquisa realizada por Carvalho et al. (2000) com o 

maracujazeiro amarelo, mostrou influência da irrigação sobre a produtividade e peso médio de 

frutos e que com a aplicação de água em quantidades acima de 75% da evaporação do tanque 

classe “A” esses parâmetros tendem a se reduzir. Esses autores constataram que a máxima 

produtividade de frutos (41,3 t.ha-1) foi obtida com lâminas de irrigação correspondente a 

75% da evaporação do tanque classe “A”, resultando em 1.293 mm anual, considerando 

irrigação e precipitação pluviométrica. 
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Os efeitos da irrigação na produtividade do maracujazeiro foram também 

mostrados por Milne et al. (1977) na África do Sul, que observaram aumento no rendimento 

de fruto superior a 95%, e atribuindo-se à manutenção do solo com teores ótimos de umidade; 

tal como menciona Vasconcellos (1994), onde destaca que o maracujazeiro responde bem a 

irrigação, pois o teor de umidade no solo é um dos fatores que mais afeta o florescimento da 

cultura. 

Para cada tipo de solo, teores de umidade devem ser determinados. Para solo 

arenoso, os teores de água devem corresponder a valores de potencial matricial próximo de -

0,006 MPa e superior a –0,020 MPa para solo de textura média a argilosa, respectivamente. 

De acordo com Staveley & Wolstenholme (1990), o potencial de água no solo para o 

maracujazeiro não deve ser inferior a -0,020 MPa durante os períodos críticos de 

diferenciação de flores e pegamento de frutos. 

Trabalhos desenvolvidos por Menzel et al (1986), em ambiente protegido, 

mostraram que o estresse hídrico no maracujazeiro afeta sensivelmente as características de 

crescimento da planta. Para os autores, plantas desenvolvidas sob tensões de água inferiores a 

-0,01 MPa, pode limitar severamente o desenvolvimento vegetativo e o potencial produtivo, 

pois a produção de matéria seca é afetada muito antes do aparecimento visual dos sintomas 

provocados pelo déficit hídrico; nesse caso, o ideal para a cultura, é promover as irrigações de 

tal maneira a manter o solo próximo da capacidade de campo, principalmente no período de 

floração e de frutificação. 

O estresse hídrico provoca ainda redução na absorção e no acúmulo de nutrientes 

na parte aérea (MALAVOLTA, 1994). Menzel et al. (1986) verificaram que o estresse hídrico 

no maracujazeiro reduziu a absorção de nutrientes com efeitos variáveis na concentração 

absoluta dos elementos, em que os níveis de P, Ca, Mn, Z e B foram crescente, Mg, Na e Cu 

decrescente, enquanto que para N, K e Cl não foram afetados pela redução da água no solo. 

Como efeito da redução do teor de água no solo, o maracujazeiro produz ramos menores com 

menor número de nós e comprimento de entrenós e reduz a área foliar, refletindo 

consequentemente no número de botões florais e de flores abertas.  
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2.5 Fertirrigação 

 

 

A aplicação de fertilizantes simultaneamente com a água de irrigação às culturas 

tem grande importância, tanto do ponto de vista técnico como econômico. Burt et al. (1998) e 

Lopez (1998), afirmam que a fertirrigação constitui um avanço na agricultura irrigada, 

requerendo maior capacitação de técnicos e agricultores e seu uso está relacionado com uma 

série de vantagens econômicas quando comparadas com os métodos tradicionais de adubação. 

As culturas que mais vem sendo fertirrigadas nas Regiões Sudeste e Nordeste do Brasil são: 

citros, manga, mamão, banana, coco, caju, maracujá, uva, abacaxi e acerola (CARRIJO et al, 

1999). 

É necessário o bom conhecimento do comportamento dos nutrientes no solo, para 

que seja possível um melhor aproveitamento do sistema no uso da fertirrigação.  

Embora a fertirrigação se apresente com uma série de vantagens, todavia, sua 

eficiência depende do conhecimento de vários fatores, entre esses, o manejo da água no 

sistema solo-planta-atmosfera é de fundamental importância no seu uso eficiente (SOUSA, 

2000).  

Em termos de aplicação de água, pode-se utilizar qualquer sistema de irrigação 

para aplicar fertilizantes, todavia, os localizados são os mais apropriados, por suas 

características e forma de aplicação de água de forma pontual junto à zona de concentração 

das raízes das plantas, destacando-se a irrigação por gotejamento como a mais adequada para 

se aplicar fertilizantes (BRESLER; 1977). Essas características possibilitam a aplicação dos 

produtos quando necessário, onde é requerido e em quantidade correta, o que permite a 

economia de fertilizantes e mão-de-obra e mantêm a planta com níveis ótimos de umidade e 

nutrição (DASBERG & BRESLER, 1985; FRIZZONE et al., 1985). Isto ocorre devido à 

redução das perdas dos nutrientes por lixiviação, melhorando o controle da concentração de 

nutrientes no solo (BRESLER, 1977) e conseqüentemente o aumentamos a eficiência do uso 

dos fertilizantes pelas plantas (PHENE et al., 1979). 

O princípio de aplicação da fertirrigação preconiza o uso de fertilizantes solúveis 

em água e equipamentos específicos para injetar a solução nas linhas de irrigação. Esta 

característica permite uma aplicação adequada e uniforme de fertilizantes com a água de 

irrigação (SOUSA & SOUSA, 1993; SOUSA & SOUSA, 1994). Além disso, permite também 

o acompanhamento e controle dos nutrientes no perfil do solo e seus efeitos na interface solo, 
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água e cultura, para tanto, a seleção correta dos fertilizantes é muito importante para o sucesso 

da fertirrigação. 

Além da seleção correta do fertilizante, o agricultor deve ter os devidos cuidados 

na determinação das doses a serem aplicadas, que é função das necessidades nutricionais da 

cultura, conteúdo de nutrientes no solo, histórico da área e da produtividade esperada 

(VIVANCOS, 1993; SOUSA et al. 1993). Para se determinar as quantidades corretas de 

fertilizantes, é necessário considerar a análise de solo, da água de irrigação e foliar, bem como 

a extração de nutrientes pelas raízes (RAIJ, 1991). Porém, as recomendações com base em 

resultados de pesquisas experimentais sobre doses de nutrientes são mais práticas e seguras. 

Na literatura existem algumas recomendações para várias culturas em locais 

distintos, porém, a maioria sob condições de adubação convencional, que na ausência de 

informações específicas para fertirrigação são utilizadas (SOUSA, 2000 e SOUSA et al., 

2003). 

Uma das maiores virtudes da fertirrigação é a possibilidade da aplicação dos 

nutrientes recomendados de maneira parcelada, segundo a marcha de absorção da cultura nos 

seus diferentes estádios de desenvolvimento. Aplicações mais freqüentes e em menores 

quantidades permite reduzir as perdas de nutrientes, aumenta a eficiência do uso de 

fertilizantes e promove o aumento da produtividade (SOUSA, 1993; SOUSA & SOUSA, 

1998). No caso do nitrogênio, os efeitos da aplicação com maior freqüência são mais 

evidentes devido sua facilidade de perda no solo, principalmente nos solos de textura arenosa. 

Referente aos tipos de cultura e características de solo e água, a fertirrigação pode 

ser empregada em várias situações. Em qualquer caso, trata-se de exportações intensivas de 

nutrientes em que a água como recurso limitado deve ser utilizada com a máxima eficiência 

possível. As características de solos e de cultura permitem determinar tanto o sistema de 

irrigação bem como as doses de fertilizantes mais adequados (SOUSA, 2000).  

Existem na literatura, vários resultados de pesquisas apresentando vantagens da 

fertirrigação por gotejamento, em termos de aumento de produtividade e qualidade do 

produto. No caso da fertirrigação em fruteiras, principalmente para o maracujazeiro, existem 

alguns trabalhos já realizados. Avaliando diferentes formas de aplicação de fertilizantes (via 

solo e fertirrigação) em três diferentes parcelamentos de N e K2O na cultura do maracujazeiro 

amarelo, Teixeira (1989) e Teixeira et al. (1990) observaram que não houve influência do 

parcelamento e no modo de aplicação dos fertilizantes sobre a produção ou qualidade dos 

frutos, contudo, a freqüência de fertirrigação foi diretamente proporcional à espessura de 

casca dos frutos. 
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Avaliando os efeitos de níveis de irrigação e doses de K2O, Sousa (2000) e Sousa 

et al. (2003) verificaram os efeitos desses fatores na produtividade do maracujazeiro amarelo. 

Para os autores, a máxima produtividade (40,99 t. ha-1) foi obtida com a aplicação de 1.868,55 

L de água. planta-1. ano-1 e 0,675 kg de K2O. planta-1 ano-1. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Área experimental 

 

 

O trabalho foi realizado no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, 

localizado no Perímetro Irrigado Vale do Gurguéia, município de Alvorada do Gurguéia, no 

estado do Piauí, com coordenadas geográficas: 08o30' de latitude sul, 43o46' de longitude 

oeste e altitude de 230 m. O solo da área é classificado como Latossolo Amarelo textura areia 

franca.  

A precipitação média anual da região é de 990 mm, concentrada no período de 

novembro a março, da primavera ao verão, com temperatura média de 27 oC, umidade relativa 

do ar média de 71% e velocidade do vento de 2 m. s-1. 

 

 

3.2 Delineamento experimental 

 

 

O experimento foi realizado com a cultura do maracujá amarelo, no período de 

março de 2004 a abril de 2006, totalizando 25 meses de plantio, sendo instalado no 

delineamento em blocos casualizados com parcelas subdivididas, com quatro repetições 

(Figura 1). Os tratamentos foram compostos por cinco doses de potássio e cinco lâminas de 

irrigação. 

As doses de potássio foram definidas para as fases de formação até 120 dias após o 

plantio (DAP) e de produção após 120 dias, conforme está apresentada na Tabela 1. Na fase 

de formação foi utilizado cloreto de potássio e na fase de produção nitrato de potássio. As 

adubações com K2O foram aplicadas por fertirrigação, com intervalo de sete dias. A 

distribuição de fertilizantes, conforme podem ser observadas na Tabela 2, no ciclo da cultura 

foi feita de acordo com a recomendação de Haag et al. (1973) a adaptação de Sousa (2000).  
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O espaçamento é 4 m entre plantas e 2,5 m no corredor. 
          Tubulação de PVC de água 
                        Mangueira com gotejadores de água.  
                       Mangueira com gotejadores de Potássio.  
              
                      Norte Magnético. 
               N 
                              Estação de controle e injetor de fertilizantes. 
 
 
Figura 1 - Croqui da área experimental com distribuição dos blocos e tratamentos e sistema de 

irrigação. 
 
 

♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    

♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    

♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    

♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    
♣    ♣    
♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    ♣    

K1 

K3 

K0 

K4 

K2 

B 

B 

B 

B 

K3 

K2 

K1 

K0 

K3 

K0 

K2 

K4 

K1 

K3 

B 

B 

K3 

K4 

K1 

K2 

K0 

B 

B 

6m 



30 

 

Tabela 1 - Tratamentos e as respectivas doses de potássio nas fases de formação e de 
produção da cultura do maracujá amarelo, Alvorada de Gurguéia, Piauí, 2006 

Doses de potássio (kg de K2O planta-1 ano-1) 
Tratamentos Fase de Formação ate 120 

DAP 
Fases de Produção de 120 a 

240 DAP 
Total 

K0 0,000 0,000 0,000 
K1 0,025 0,200 0,225 
K2 0,050 0,400 0,450 
K3 0,075 0,600 0,675 
K4 0,100 0,800 0,900 

 

 

Tabela 2 - Distribuição e absorção de nitrogênio (N) e potássio (K2O) nas fases do ciclo do 
maracujazeiro amarelo 

N K2O Períodos (DAP) 
% 

10 – 40 2,5 1,5 
40 – 70 3,0 2,0 

70 – 100 3,5 3,0 
100 -130 4,0 3,5 
130 – 160 4,5 4,0 
160 – 190 5,0 4,5 
190 – 220 5,5 5,0 
220 – 250 6,5 5,5 
250 – 280 9,0 9,0 
280 – 310 14,0 16,5 
310 – 340 19,5 20,5 
340 -370 23,0 25,0 

Fonte: Sousa et al. (2001) 

 

Dessa forma após o sorteio as combinações das doses de potássio e níveis de 

irrigação resultaram nos tratamentos apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Combinação dos tratamentos de níveis de irrigação e doses de potássio na cultura 
do maracujazeiro amarelo 

Doses de potássio (kg de K2O. planta-1) Níveis de irrigação (% 
ECA) 0,000 (K0) 0,225 (K1) 0,450 (K2) 0,675 (K3) 0,900 (K4) 

30 % (L1) L1K0 L1K1 L1K2 L1K3 L1K4 
60 % (L2) L2K0 L2K1 L2K2 L2K3 L2K4 
90 % (L3) L3K0 L3K1 L3K2 L3K3 L3K4 

120 % (L4) L4K0 L4K1 L4K2 L4K3 L4K4 
150 % (L5) L5K0 L5K1 L5K2 L5K3 L5K4 
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Os níveis irrigações das parcelas constaram da aplicação de cinco lâminas de água 

definidas em função da evaporação de água observada em um tanque Classe “A” (ECA), 

cujos tratamentos foram: 30; 60; 90; 120 e 150% da ECA. 

Os dados foram submetidos a analise de variância, utilizando o valor máximo a 

5% de significância para o Teste F, Tukey, (Tabela 4), realizando-se análises de regressão 

para as variáveis em que ocorreram efeitos significativos. Utilizou-se o software SAEG 9.0 

(Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas) da Universidade Federal de Viçosa. 

 
Tabela 4 - Esquema da análise de variância dos resultados obtidos 

Fonte de Variação GL 
Potássio  4 

Lâmina de irrigação 4 
Potássio x Lâmina  16 

Resíduo 75 
Total 99 

 

3.3 Preparo do solo, adubação e transplantio das mudas. 

 

 

No preparo do solo foram realizadas duas gradagens, com aplicação e 

incorporação de 2 t. ha-1 de calcário dolomítico. A quantidade de calcário foi determinada em 

função da análise de solo e aplicada para elevar a saturação por bases (V) a 80%. 

Antes do transplantio das mudas, procederam-se irrigações (tempo de 40 minutos 

cada irrigação) duas vezes por dia durante 7 dias. O transplantio das mudas foi realizado no 

dia 29 de março de 2004, no espaçamento de 2,5 x 4,0 m.  

O plantio foi disposto em fileiras simples, com espaçamento de 2,5 x 4,0 m, em 

covas 0,5 de diâmetro e 0,5 m de profundidade.  

A adubação de fundação foi realizada na cova, com 20 litros de esterco de curral, 

1,0 kg de P2O5 e 50 g de FTE BR 12 (micronutrientes). As adubações de formação e de 

produção, à base de nitrogênio (N) e potássio (K2O) foram aplicadas por fertirrigação.  

Para a aplicação dos fertilizantes foi utilizado o venturi, instalado no cavalete de 

irrigação (Figura 2). A freqüência de aplicação de N e K2O foi de 7 dias. A distribuição dos 

fertilizantes no ciclo da cultura foi determinada de acordo com a marcha de absorção de 

nutrientes adaptada por Sousa (2000), e apresentada na Tabela 2. 

A adubação nitrogenada, para a fase de formação foi de 0,10 kg de N planta-1 e 

para fase de produção foi de 0,380 kg de N planta-1 na forma de ureia.  



32 

 

 

Figura 2 - Estação de controle com detalhe do sistema de injeção de fertilizantes. 

 

 

3.4 Irrigação 

 

 

O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento, com gotejadores de vazão de 

2 L. h-1 e 4 L. h-1. A aplicação de água nos tratamentos foi feita com freqüência diária. Os 

níveis aplicados foram determinados com base na evaporação de água medida em um tanque 

Classe “A”, instalado próximo à área, do experimento, e considerando a precipitação efetiva. 

As vazões diferentes, associadas ao número de gotejadores por planta permitiu a casualização 

dos níveis de água aplicados por tratamento, sendo que o número de gotejadores por planta foi 

superior a três, esse foram dispostos em círculo, com raio médio de 0,30 m do caule da planta 

(Figura 3). 
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Figura 3 - Detalhe da disposição dos gotejadores em torno da planta. 

 

A instalação do sistema de irrigação e fertirrigação foi feita no período de 22 a 31 

de março de 2004. Após a instalação do sistema, procederam-se os testes de uniformidade de 

vazão e calibração, e irrigação antes do transplantio das mudas. 

Devido às dificuldades de casualizar as lâminas de irrigação e doses de potássio, a 

fertirrigação foi realizada por linhas laterais independentes, com dois gotejadores por planta 

espaçados de 0,50 m e dispostos à cerca de 0,30 m do caule da planta. 

O volume de água necessário foi determinado em função do cálculo do tempo de 

irrigação, calculado pela Equação 1, tomando como referência o máximo nível de irrigação: 

 









=

nqEf

kraECA
Ti

**

***5,1
 ........................................................... (1) 

 

Em que: 

Ti – tempo de irrigação em horas; 

ECA - Evaporação de água medida no tanque Classe “A”, em mm; 

a – área ocupada pela planta, em m2; 

Kr – coeficiente de redução; 

Ef – eficiência de irrigação, considerada 90%; 

q – vazão dos gotejadores (L. h-1); 

n – número de gotejadores por planta. 

 

As precipitações pluviométricas foram consideradas nos cálculos das lâminas de 

irrigação, ou seja, elas foram decrescidas das lâminas de irrigação. 
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O monitoramento da umidade e a dinâmica de água no solo foram feitos com 

tensiômetros instalados em torno da planta a 0,30 m de distância do caule e profundidades de 

0,30 m, 0,50 m e 0,70 m. As leituras nos tensiômetros foram realizadas diariamente em torno 

das 9 horas, utilizando leitor digital de punção (Tensímetro). 

 

 

3.5 Condução da cultura 

 

 

Após o transplantio e ao pegamento das mudas, as plantas foram conduzidas na 

espaldeira com uma única haste (caule) até cerca de 3 internós antes do fio de arame 

(aproximadamente de 0,30 m) (Figura 4).  

A condução da cultura foi realizada com espaldeira vertical (rank) com um fio de 

arame liso no 12, preso e esticado por estacas espaçadas em 4 m. As plantas jovens foram 

tutoradas com fios de barbante, de tal forma que permitiram que os ramos fixassem-se no 

arame. Na fase de condução da planta foram realizadas desbrotas periódicas nos ramos 

laterais, de maneira que assegurasse o crescimento apenas da haste principal até a altura 

próxima ao fio de arame. As plantas foram conduzidas com dois ramos laterais. Os ramos 

cresceram de forma monitorada, para facilitar a poda de renovação, a polinização e a colheita. 

 

 

  

Figura 4 - Detalhe do sistema de condução das plantas com uma única haste e dois ramos 
laterais. 
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Com o objetivo de manter as plantas livres de concorrência com ervas daninhas, 

adotou-se capina manual, de maneira quinzenal, na linha de plantas, numa faixa em torno de 

0,60 m de largura (Figura 5). O controle das ervas daninhas entre as fileiras de plantio foi 

realizado por meio de roço manual e mecanizado, mantendo a vegetação nessa faixa sempre 

baixa, cerca de 0,10 a 0,15 m de altura. O controle de pragas e doenças se conduziu com 

pulverizações, sempre que ocorriam sintomas característicos da presença de pragas e/ou 

doenças. 

 

 

 
Figura 5 - Detalhe do sistema de manutenção da linha de plantio isenta de ervas daninhas. 

 

 

A floração iniciou-se na última semana do mês de julho de 2004. Mas, somente em 

outubro, observou-se um grande número de botões florais, flores e frutos. Devido a baixa 

presença de abelhas mamangavas (Figura 6), principal agente de  polinização natural do 

maracujazeiro amarelo, utilizou-se a prática da polinização artificial (Figura 7), realizada 

diariamente, sempre no período entre às 14 e 18 horas, de acordo com recomendações 

descritas em Ruggiero et al. (1996). 
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Figura 6 - Detalhe da ação das abelhas mamangavas na polinização natural do 
maracujazeiro amarelo. 
 

 

 
Figura 7 - Detalhes da polinização artificial (manual) do maracujazeiro. 

 

 

3.6 Características avaliadas 

 

 

Foram avaliadas as caracterísitcas de produção (produtividade, peso médio do 

fruto e número de frutos. ha-1); características físicas (diâmetros longitudinal e transversal de 

frutos, espessura de casca, rendimento de suco) e químicas dos frutos (sólidos solúveis totais 

(SST), pH e acidez total titulável (ATT)). 
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3.7 Colheita e avaliação 

 

 

A colheita foi iniciada em 20 de outubro de 2004 e estendeu-se até 09 de junho de 

2006. Inicialmente, nos três primeiros meses, as colheitas foram realizadas com freqüência 

semanal. Posteriormente, até o final do mês de março, passou-se a colher a cada três dias. E, 

em seguida à colheita foi semanal até o fim das avaliações. Os frutos foram colhidos quando 

atingiram o ponto de maturação fisiológica (Figura 8), com oBrix em torno de 14%, 

identificados pela mudança na coloração da casca para a cor amarela, sendo colhidos os frutos 

caídos no chão e ainda nas plantas, desde que tivessem atingido o ponto de colheita 

A cada colheita, os frutos foram contados e pesados para determinar a 

produtividade. Foram considerados frutos comercias aqueles com peso acima de 45 g e não 

danificados. 

 

 

 
Figura 8 - Detalhe dos frutos do maracujazeiro amarelo em ponto de colheita. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Variáveis de produção 

 

 

Na Tabela 5, apresenta-se o resumo da análise de variância das características de 

produtividade (PROD, em kg ha-1), número de frutos por hectare (NF, em frutos. ha-1) e peso 

médio dos frutos (PMF, em g), bem como os coeficientes de variação e as respectivas médias. 

Pode-se verificar que a lâmina de irrigação, a dose de potássio e a interação entre os dois 

fatores, influenciaram significativamente, p < 0,05 pelo teste F, as variáveis de produtividade 

e peso médio dos frutos. Já o número de frutos foi influenciado apenas pela dose de potássio.  

 

Tabela 5 - Resumo da análise de variância para produtividade (Prod, em kg ha-1), número de 
frutos por hectare (NF, em frutos ha-1) e peso médio dos frutos (PMF, em g) em função das 
lâminas de irrigação e de doses de potássio na cultura do maracujazeiro amarelo, Alvorada do 
Gurguéia, Piauí, 2006 

F Fonte de Variação GL 
PROD NF PMF 

Lâmina de irrigação (LI) 4 17,34* 1,70ns 103,17* 

Dose de Potássio (K2O) 4 144,10* 5,18* 698,93* 

Lâmina x Potássio 16 3,40* 1,42ns 25,90* 
Resíduo 75 - - - 
Média  19767 124.095 215,5 

CV (%)  8,39 20,70 2,49 
* nível de significância de 5%, teste de Tukey. 
ns - não significativo. 
 

 

4.1.1 Produtividade 

 

 

Na Tabela 6 estão apresentados os valores médios da produtividade em função da 

lâmina de irrigação e dose de potássio. A produtividade média foi de 19,77 t. ha-1, e os 

maiores 30,12 t. ha-1 e menores 12,93 t. ha-1 valores foram obtidos com as combinações de 

L4K4 e L1K0, respectivamente. 
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Tabela 6 - Valores médios da produtividade (t ha-1), em função dos tratamentos na cultura do 
maracujazeiro amarelo, em Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

Lâminas de irrigação Doses de K2O 
(kg.planta-1. ano-1) 30 % 

ECA (L1) 
60 % 

ECA (L2) 

90 % 
ECA (L3) 

120 % 
ECA (L4) 

150 % 
ECA (L5) 

Média 

0,000 (K0) 12,93 13,82 14,36 13,60 16,65 14,27 
0,225 (K1) 15,16 17,37 17,47 17,64 18,49 17,23 
0,450 (K2) 16,48 18,40 20,38 20,73 19,64 19,12 
0,650 (K3) 19,89 22,03 25,27 22,72 23,05 22,59 
0,900 (K4) 22,38 24,24 28,05 30,12 23,30 25,62 

Média 17,37 19,17 21,11 20,96 20,23 19,77 

 

 

Teixeira (1989) trabalhando com a cultura do maracujá fertirrigada sob diferentes 

freqüências de aplicação de fertilizantes obteve uma produtividade média de 22, 3 t. ha-1. 

Rabelo Filho (2006) encontrou uma produtividade de 20, 34 t. ha-1. 

Avaliando os efeitos de lâminas de irrigação e doses de K2O, Sousa (2000) e 

Sousa et al. (2003) verificaram efeitos desses fatores na produtividade do maracujazeiro 

amarelo, obtendo média de 40,99 e 44,54 t. ha-1, respectivamente. Para os autores, a máxima 

produtividade (40,99 t ha-1) foi obtida com a aplicação de 1.868,55 L de água. planta-1. ano-1 e 

0,675 kg de K2O. planta-1. ano-1. Já, Martins (1998) observou diferença significativa somente 

em relação à lâmina de irrigação, não observando esse mesmo comportamento para aplicação 

de potássio, e obteve uma produtividade média de 33,35 t. ha-1. 

Carvalho et al. (2000), em pesquisa realizada com maracujá amarelo, verificaram 

que a lâmina de irrigação interferiu na produtividade, com máximo valor de 41,3 t. ha-1, 

obtida com a lâmina de 75% de ECA, representando 1.293 mm. ano-1. 

Borges et al. (2002) encontraram uma produtividade máxima, em dois anos de 

cultivo, de 22,1 t. ha-1 com aplicação de 244 kg de N, 72 kg P2O5 e 285 kg de K2O ha-1.  

Verificou-se que a produtividade foi crescente ate a lâmina de 90 % ECA (L3), 

diminuindo a partir desta. A análise de regressão indicou que o modelo mais adequado para 

relacionar a produtividade com a lâmina de irrigação foi o modelo polinomial quadrático, com 

coeficiente de determinação de 0,97 (Figura 9), estimado pela equação: 

1393532,1275684,0Pr 2
++−= LILIod , sendo LI a lâmina de irrigação, em função do % 

ECA e Prod, a produtividade, em kg. ha-1. O valor máximo de produtividade, 21.064,83 83 kg 

ha-1, foi calculado e corresponde a LI de 112 % da ECA. 
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Prod = -0,5684LI2 + 127,32LI + 13935

R2 = 0,9742
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Figura 9 – Produtividade do maracujazeiro amarelo em função da lâmina de 
água aplicada, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 

 

 

Com relação à adubação potássica, observou-se que a produtividade cresceu 

linearmente com suas doses, com menor produtividade no tratamento K0 (14,27 t. ha-1) e 

maior no tratamento K4 (25,62 t. ha-1).  

A partir da análise de regressão, obteve-se um modelo linear, com coeficiente de 

determinação de 0,99 (Figura 10), com a produtividade podendo ser estimada pela equação: 

1416012601Pr += Kod , sendo K a dose de potássio, em kg planta-1 e Prod. a produtividade 

(kg ha-1).  
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Figura 10 – Produtividade do maracujazeiro amarelo em função da dose 
de potássio aplicada, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 



41 

 

4.1.2 Número de frutos por hectare 

 

 

Na Tabela 7 são apresentados os valores médios do número de frutos por hectare 

em função da lâmina de irrigação e dose de potássio aplicadas, cujo valor médio foi de 

124.095 frutos. ha-1. A análise de variância revelou efeito significativo p < 0,05 apenas para 

doses de K sobre numero de frutos. 

Melo (2001) verificou efeito significativo da lâmina de irrigação aplicada em 

relação ao número de frutos de maracujá, com valor médio de 79.301 frutos. ha-1, na 1ª safra 

da cultura. Já Silva et al. (2004) obtiveram 93.133 frutos. ha-1
. 

 
Tabela 7 - Valores médios do número de frutos por hectare, em função dos tratamentos na 
cultura do maracujazeiro amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

Lâminas de irrigação Doses de K2O 
(kg. planta-1) 30 % 

ECA (L1) 
60 % 

ECA (L2) 

90 % 
ECA (L3) 

120 % 
ECA (L4) 

150 % ECA 
(L5) 

Média 

0,000 (K0) 121.604 103.666 142.625 124.812 134.395 125.420 
0,225 (K1) 102.666 138.770 100.583 97.000 109.750 109.754 
0,450 (K2) 99.875 125.791 143.479 138.895 117.541 125.116 
0,650 (K3) 113.166 116.130 132.750 116.125 101.325 115.899 
0,900 (K4) 125.333 132.791 141.562 167.905 153.833 144.285 

Média 112.529 123.430 132.200 128.947 123.369 124.095 

 

 

Em média, a dose K4 (0,900 kg planta-1) foi a que produziu um maior número de 

frutos por hectare (144.285). Apesar da variável número de frutos ter sido influenciada pela 

adubação potássica, os dados não apresentaram uma tendência definida. Assim, não foi 

possível ajustar um modelo para estimar o número de frutos em função da dose de potássio.  

 

 

4.1.3 Peso médio dos frutos 

 

 

Na Tabela 8 estão apresentados os valores médios do peso dos frutos em função da 

lâmina de irrigação e doses de potássio. A média do peso médio dos frutos foi de 215,48 g, 

sendo que o maior valor, 290,82 g, foi obtido com o tratamento L4K4, e o menor, 174,22 g, 
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com o tratamento L1K0, mostrando uma redução do peso dos frutos, quando submetidos a 

déficit hídrico e sem a aplicação de adubação potássica. 

Melo (2001) e Lucas (2002) também obtiveram efeito significativo entre a lâmina 

de irrigação e o peso médio do fruto, com valores médios de 190 g e 150,7 g, 

respectivamente. Já Martins (1998) e Sousa (2000) não encontraram efeito significativo da 

dose de potássio e lâmina de irrigação para o peso médio de frutos.  

 
Tabela 8 – Peso médio dos frutos (g), em função dos tratamentos na cultura do maracujazeiro 
amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

Lâminas de irrigação Doses de K2O 
(kg. planta-1) 30 % 

ECA (L1) 
60 % 

ECA (L2) 

90 % 
ECA (L3) 

120 % 
ECA (L4) 

150 % 
ECA (L5) 

Média 

0,000 (K0) 174,22 177,98 197,47 189,67 197,70 187,41 
0,225 (K1) 184,10 191,85 193,07 202,19 196,06 193,45 
0,450 (K2) 198,39 200,78 204,34 207,43 198,27 201,84 
0,650 (K3) 204,07 211,29 219,66 267,78 249,94 230,55 
0,900 (K4) 232,77 265,91 283,29 290,82 247,87 264,13 

Média 198,71 209,56 219,57 231,58 217,97 215,48 

 

A análise de regressão para o peso médio dos frutos em função da lâmina de 

irrigação ajustou-se a um modelo polinomial quadrático, com coeficiente de determinação de 

0,88 (Figura 11), cujos valores podem ser estimados pela equação: 

86,1738721,00037,0 2
++−= LILIPMF , sendo LI a lâmina de irrigação (%ECA) e PMF o 

peso médio de fruto (g). O valor máximo de peso médio dos frutos foi obtido com a lâmina de 

irrigação equivalente a 118 % da ECA. 

Pode-se verificar que os menores valores de produtividade e peso médio dos frutos 

foram obtidos tanto com o déficit quanto com o excesso de água. De acordo com Rêgo et al. 

(2004) e Vidal et al. (2005) isso pode ter ocorrido pelo fato da deficiência hídrica ocasionar o 

fechamento dos estômatos, diminuindo a concentração intracelular de CO2 e, 

conseqüentemente, a redução das atividades fisiológicas da planta, principalmente na divisão 

e crescimento celular, refletindo em uma menor produtividade, e conseqüente redução no 

número e no tamanho de frutos. 

Por outro lado, o excesso hídrico pode ocasionar a falta de oxigênio, que provoca a 

redução da fotossíntese e prejudica a conversão da matéria orgânica, pelos microorganismos 

em formas solúveis para que a planta possa utilizar. Além disso, pode ocasionar também a 

perda de água e a lixiviação dos nutrientes (RÊGO et al., 2004). 
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Na cultura do maracujá, o déficit hídrico no solo na fase inicial de 

desenvolvimento, pode causar a queda das folhas e dos frutos. Já na fase final de 

desenvolvimento, pode causar o enrugamento de frutos. O uso da irrigação pode prolongar o 

período de produção, aumentar a produtividade e a qualidade dos frutos (RUGGIERO et al., 

1996), garantindo assim uma boa produção e com qualidade. 
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Figura 11 - Peso médio dos frutos do maracujazeiro amarelo em função da 
lâmina de água aplicada (%ECA), Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 

 

 

Observou-se um aumento do peso médio dos frutos em função da dose de potássio 

aplicada, o valor máximo, 264,13 g, foi obtido com o tratamento K4 (0,900 kg. planta-1) e o 

mínimo, 187,41 g, com o tratamento sem adubação potássica (K0). Plantas bem supridas de 

potássio possuem uma concentração de K elevada nos tecidos, trazendo uma conseqüente 

redução do potencial hídrico, fazendo com que haja um maior acúmulo de água nos tecidos, 

ajudando na manutenção das elevadas taxas fotossintéticas, propiciando um aumento na 

produção vegetal (MONTOYA et al., 2006; SILVEIRA e MALAVOLTA, 2006).  

Para efeito das doses de potássio sobre o peso médio a análise de regressão indicou 

um comportamento linear crescente, com coeficiente de determinação de 0,90 (Figura 12), 

podendo ser estimada pela equação: 31,17776,85 += KPMF , em que K é a dose de potássio, 

em kg planta-1 e PMF o peso médio de fruto, em g. 
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Figura 12 - Peso médio dos frutos do maracujazeiro amarelo em função 
das doses de potássio aplicadas, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 

 

 

Trabalhando com doses de K2O e com lâminas de irrigação em maracujazeiro 

amarelo, Carvalho et al. (1999) observaram efeitos significativos das doses de K2O sobre o 

peso médio dos frutos, o qual variou de 134 g com a dose de 76 g planta-1. ano-1 de K2O até o 

peso máximo de 141 g obtido com a aplicação de 448 g planta-1. ano-1 de K2O, mostrando 

que, a partir dessa dose, houve um decréscimo no peso médio dos frutos. De acordo com 

Natale (1996), o K participa nas atividades metabólicas relativas à síntese e ao transporte de 

carboidratos e água para os frutos, favorecendo assim um aumento no tamanho e no peso dos 

frutos. 

 

 

4.2 Características físicas dos frutos 

 

 

Na Tabela 9, é apresentado o resumo das análises de variância dos diâmetros 

longitudinal (DLF) e transversal dos frutos (DTF), da espessura da casca (EC), e do 

rendimento do suco (RS), bem como os respectivos coeficientes de variação e médias. 

Observa-se que as lâminas de irrigação, as doses de potássio e a interação entre os fatores 

influenciaram significativamente, p < 0,05 nas características de diâmetro longitudinal dos 

frutos e rendimento do suco. A espessura da casca foi influenciada significativamente apenas 
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pelas doses de potássio, e o diâmetro transversal do fruto não foi influenciado pelos 

tratamentos aplicados.  

 
Tabela 9 - Resumo da análise de variância do diâmetro longitudinal (DLF) e transversal dos 
frutos (DTF), da espessura da casca (EC) e do rendimento do suco (RS) em função da lâmina 
de irrigação e da dose de potássio no maracujazeiro amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 
2006 

F Fonte de Variação GL 
DLF (mm) DTF (mm) EC (mm) RS (%) 

Lâmina de irrigação (LI) 4 5,85* 0,0999ns 2,28ns 3,44* 
Doses de Potássio (K2O) 4 4,59* 0,2366ns 7,00* 28,15* 

Lâmina x Potássio 16 1,91* 0,0513ns 1,15ns 8,18* 
Resíduo 75 - - - - 
Média  94,5 80,8 8,29 30,42 

CV (%)  4,07 5,29 9,49 3,81 
* nível de significância de 5%, teste de Tukey. 
ns - não significativo. 
 

 

4.2.1 Diâmetro longitudinal dos frutos 

 

 

Na Tabela 10 estão apresentados os valores médios do diâmetro longitudinal dos 

frutos (DLF) em função da lâmina de irrigação e da dose de potássio, cujo valor médio foi de 

94,51 mm, variando de 87,12 a 100,10 mm, que corresponde aos tratamentos L1K0 e L5K2, 

respectivamente. Os valores obtidos neste trabalho caracterizaram os frutos como de tamanho 

grande, o que é um importante parâmetro para seleção dos frutos e comercialização in natura. 

 

Tabela 10 - Valores médios do diâmetro longitudinal dos frutos (DLF, em mm), em função 
dos tratamentos na cultura do maracujazeiro amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

Lâminas de irrigação Doses de K2O 
(kg.planta-1. 

ano-1) 
30 % 

ECA (L1) 
60 % 

ECA (L2) 

90 % 
ECA (L3) 

120 % 
ECA (L4) 

150 % 
ECA (L5) 

Média 

0,000 (K0) 87,12 92,33 95,90 96,48 91,71 92,71 
0,225 (K1) 90,35 96,43 92,88 95,46 89,80 92,98 
0,450 (K2) 96,75 95,73 100,02 93,98 100,10 97,32 
0,650 (K3) 92,95 92,49 95,81 100,00 92,59 94,77 
0,900 (K4) 91,46 92,21 96,04 99,02 95,25 94,79 

Média 91,72 93,84 96,13 96,99 93,89 94,51 
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Com relação à lâmina de irrigação, o maior valor de diâmetro longitudinal foi 

obtido para a lâmina L4 (120% da ECA). Em experimentos com maracujá, encontra-se uma 

grande variedade de diâmetros: 71,72 mm (LUCAS, 2002); 67,49 mm (RABELO FILHO, 

2006) e 83 mm (MARTINS, 1998).  

A análise de regressão para o diâmetro longitudinal dos frutos (DLF) em função da 

lâmina de irrigação (LI), foi ajustada a um modelo polinomial quadrático, apresentando um 

coeficiente de determinação de 0,90 (Figura 13), podendo ser estimado pela equação: 

344,861943,00009,0 2
++−= LILIDFL . A partir do modelo, obteve-se o valor máximo para 

a lâmina aplicada igual a 107,9 % de ECA, o que proporciona o diâmetro longitudinal dos 

frutos de 96,8 mm. 

DFL = -0,0009LI2 + 0,1943LI + 86,344

R2 = 0,9009
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Figura 13 - Diâmetro longitudinal dos frutos (DLF) de maracujazeiro amarelo 
em função da lâmina de irrigação aplicada, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 

 
 

Em média, a dose K2O (0,450 kg planta-1. ano-1) foi a que proporcionou maior 

diâmetro longitudinal dos frutos, de 97,32 mm. Embora tenha havido efeito significativo no 

diâmetro longitudinal do fruto em função das doses de potássio, não foi possível ajustar um 

modelo matemático para estimar esta variável, dentre os testados.  
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4.2.2 Espessura da casca 

 

 

A espessura média da casca (EC) foi de 8,29 mm (Tabela 11), com valores 

variando de 7,07 mm (tratamento L1K1) a 9,64 mm (tratamento L3K0). Os frutos de maracujá 

são preferidos quando possuem casca mais fina, pois apresentam maior quantidade de polpa. 

Em decorrência deste comportamento, tanto a indústria como o mercado de frutas consideram 

a espessura da casca um fator determinante para classificação do fruto. De acordo com 

Manica (1981), a espessura da casca varia de 6,3 a 7,1 mm. Essas variações podem ocorrer 

devido à influência climática e ao tipo de solo, provocando alterações na fisiologia das 

plantas. 

Observou-se que a aplicação de doses crescentes de potássio causou uma redução 

na espessura da casca. Na deficiência de potássio, o pegamento de frutos é reduzido, e aqueles 

que se formam são pequenos resultando em baixas produtividades, com frutos de casca mais 

espessa, reduzido número de sementes e baixa quantidade de suco (QUAGGIO e PIZA 

JÚNIOR, 1998). Comportamento semelhante foi verificado por Lucas (2002), Fortaleza 

(2005) e Rabelo Filho (2006).    

 

Tabela 11 - Valores médios da espessura da casca (EC, em mm), em função dos tratamentos 
na cultura do maracujazeiro amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

Lâminas de irrigação 
Doses de K2O 
(kg. planta-1) 30 % 

ECA (L1) 
60 % 

ECA (L2) 

90 % 
ECA (L3) 

120 % 
ECA (L4) 

150 % 
ECA 
(L5) 

Média 

0,000 (K0) 8,78 8,37 9,64 9,39 8,89 9,02 
0,225 (K1) 7,07 8,03 7,58 7,91 8,50 7,82 
0,450 (K2) 8,17 7,98 8,20 7,47 9,06 8,18 
0,650 (K3) 8,12 7,97 8,92 8,76 8,50 8,45 
0,900 (K4) 8,07 7,66 8,09 8,12 8,08 8,01 

Média 8,04 8,00 8,49 8,33 8,61 8,29 

 

Embora tenha tido influência significativa da espessura da casca em função da 

dose de potássio, os resultados não apresentaram uma tendência definida, entre os modelos 

testados. Sendo assim, não foi possível ajustar um modelo matemático para estimar esta 

variável.   
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4.2.3 Rendimento do suco 

 

 

O rendimento médio do suco (RS) foi de 30,42 % (Tabela 12), com valores 

variando de 26,04 a 32,92 %, nos tratamentos L3K0 e L2K3 respectivamente. O valor, de 30,42 

%, encontrado nesse trabalho ficou um pouco acima do obtido, de 20, 30 %, por Ruggiero et 

al. (1996). Porém encontra-se dentro do intervalo alcançado por Prutti (1963), de 15,1 a 44,6 

%.  

Resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho, também foram encontrados por 

Lipitoa e Robertson (1977), Sjostrom e Rosa (1977) e Lara et al. (1980), que obtiveram um 

rendimento de suco de aproximadamente 30,0 %; já Machado et al. (2003) obtiveram um 

valor inferior, que foi de 20,90 %. Koetz (2006) encontrou valor médio para o rendimento do 

suco de 28,79 %, também um pouco inferior ao encontrado neste trabalho. 

Carvalho et al. (1999) verificaram que quanto maior a dose de potássio, maior o 

rendimento do suco em frutos de maracujá, obtendo um rendimento de suco de 39,8 %, com 

uma adubação de 1.540 kg de K2O. ha-1. ano-1. 

A indústria adota como padrão para RS que o fruto apresente de 30 a 33 % de seu 

peso em suco (ARAÚJO et al., 1974). Neste trabalho, o valor encontrado ficou dentro deste 

limite estabelecido como padrão pela indústria.  

 
Tabela 12 - Valores médios do rendimento do suco (RS, em %), em função dos tratamentos 
na cultura do maracujazeiro amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

Lâminas de irrigação 
Doses de K2O 

(kg.planta-1. ano-1) 
30 % 
ECA 
(L1) 

60 % 
ECA (L2) 

90 % 
ECA (L3) 

120 % 
ECA (L4) 

150 % 
ECA 
(L5) 

Média 

0,000 (K0) 26,73 28,07 26,04 29,01 30,24 28,02 
0,225 (K1) 30,26 30,74 31,75 30,85 30,15 30,75 
0,450 (K2) 30,19 30,20 32,83 31,49 32,69 31,48 
0,650 (K3) 32,06 32,92 32,45 28,72 29,38 31,11 
0,900 (K4) 30,03 30,74 32,46 32,51 27,97 30,74 

Média 29,85 30,53 31,11 30,51 30,09 30,42 
 

 

O rendimento do suco aumentou até L3, diminuindo a partir desta. A análise de 

regressão foi ajustada a um modelo polinomial quadrático, apresentando um coeficiente de 

determinação de 0,90 (Figura 14), podendo ser estimado pela equação: 

595,280498,00003,0 2
++−= LILIRS , onde RS é o rendimento do suco, em %, LI a lâmina 
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de irrigação em função do % ECA. A partir do modelo obteve-se um valor ótimo da lâmina de 

83 % ECA, com rendimento da polpa de 30,66 %. 

 

RS = -0,0003LI2 + 0,0498LI + 28,595

R2 = 0,9043
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Figura 14 - Rendimento do suco (RS) de frutos do maracujazeiro amarelo em 
função da lâmina de irrigação aplicada, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 

 

 

O rendimento do suco (RS, em %) em função da dose de potássio foi ajustado a 

um modelo polinomial quadrático, apresentando um coeficiente de determinação de 0,94 

(Figura 15), podendo ser estimado pela equação: 226,28677,11108,10 2
++−= KKRS , onde 

RS é o rendimento do suco, em %, K doses de potássio, em kg planta-1. ano-1. O nível ótimo 

para dose de potássio foi de 0,578 kg planta-1. ano-1, com rendimento da polpa de 31,59 %. 

 

RS = -10,108K2 + 11,677K + 28,226

R2 = 0,9415
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Figura 15 - Rendimento do suco (RS) de frutos do maracujazeiro amarelo, 
em função da dose de potássio, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 
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4.3 Características químicas dos frutos 

 

 

Na Tabela 13, apresenta-se o resumo da análise de variância dos teores de sólidos 

solúveis totais (°Brix), pH e acidez total titulável (ATT), como seus coeficientes de variação e 

médias. Observa-se que a lâmina de irrigação influenciou significativamente, p < 0,05, apenas 

os teores de sólidos solúveis totais. A dose de potássio influenciou de forma significativa as 

características de sólidos solúveis totais e acidez total titulável. A interação entre os dois 

fatores influenciou significativamente as três variáveis analisadas. O pH não sofreu influência 

significativa nem da lâmina de irrigação, nem da dose de potássio. 

 

 

Tabela 13 - Resumo da análise de variância dos sólidos solúveis totais (°Brix), pH e acidez 
titulável total (ATT), em função da lâmina de irrigação e da dose de potássio na cultura do 
maracujazeiro amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

F Fonte de Variação GL 
SST (°Brix) pH ATT 

Lâmina de irrigação (LI) 4 28,58* 2,02ns 1,05ns 
Doses de potássio (K2O) 4 74,97* 0,75ns 23,58* 

Lâmina x Potássio 16 6,54* 1,89* 2,76* 
Resíduo 75 - - - 
Média  13,06 3,13 5,23 

CV (%)  3,59 4,09 6,42 
* nível de significância de 5%, teste de Tukey. 
ns - não significativo. 
 

 

4.3.1. Sólidos solúveis totais (SST) 

 

 

Na Tabela 14 estão apresentados os valores médios de sólidos solúveis totais 

(°Brix) em função da lâmina de irrigação e da dose de potássio. Os valores variaram de 11,6 a 

14,9 ºBrix, que correspondem aos tratamentos L2K0 e L2K4, respectivamente. A média obtida 

com todos os tratamentos foi de 13,06 ºBrix. A média encontrada ficou abaixo da faixa 

considerada ideal pelas indústrias, para suco de maracujá, que é de 13,8 a 18,5 ºBrix. 

Valores próximos aos obtidos neste trabalho foram encontrados por Martins 

(1998), cujos valores variaram de 13,1 a 14,4 ºBrix, Carvalho et al. (2000), de 13,9 ºBrix e por 

Rabelo Filho (2006) com valores variando de 11,33 a 13,95 ºBrix. 
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Lucas (2002) não obteve diferença significativa proporcionada pela lâmina de 

irrigação, dose de potássio ou interação entre os fatores nas características químicas dos frutos 

de maracujá. O autor obteve valor médio de 15,35 ºBrix, valor bem maior que a média 

encontrada neste trabalho.  

De acordo com Haendler (1965) e Müller (1977), a baixa quantidade de água no 

solo favorece a uma colheita de frutos de maracujá com uma maior quantidade de SST. 

 

 

Tabela 14 - Valores médios dos sólidos solúveis totais (°Brix), em função dos tratamentos na 
cultura do maracujazeiro amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

Lâminas de irrigação 
Doses de K2O 

(kg.planta-1. ano-1) 
30 % 
ECA 
(L1) 

60 % 
ECA (L2) 

90 % 
ECA (L3) 

120 % 
ECA (L4) 

150 % 
ECA 
(L5) 

Média 

0,000 (K0) 11,79 11,60 12,12 11,42 12,27 11,84 
0,225 (K1) 12,70 13,02 12,64 12,53 12,23 12,62 
0,450 (K2) 13,57 13,48 13,71 12,24 12,23 13,05 
0,650 (K3) 13,98 14,20 14,09 13,49 12,26 13,60 
0,900 (K4) 15,68 14,90 14,37 13,79 12,31 14,21 

Média 13,54 13,44 13,39 12,69 12,26 13,06 

 

As maiores lâminas de irrigação proporcionaram menores valores de SST, 

possivelmente devido ao aumento do teor de água nos frutos, tornando os sólidos formadores 

de açucares mais diluídos nos frutos. Carvalho (1999) cita que o excesso de água na melancia 

pode causar rachamento nos frutos torná-los insípidos (sem sabor) ou ocasionar nova brotação 

nas ramas, prejudicando a qualidade dos frutos. 

A análise de regressão para os sólidos solúveis totais (°Brix) em função da lâmina 

de irrigação (LI, em % ECA) foi ajustada a um modelo polinomial, com coeficiente de 

determinação de 0,97 (Figura 16), de forma que o valor dos SST pode ser estimado pela 

equação: 41,130075,00001,0 2
++−= LILISST . O valor máximo de SST de 13,5 ºBrix pode 

ser alcançado com a LI de 37,5% ECA. 
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SST = -0,0001LI2 + 0,0075LI + 13,41

R2 = 0,968
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Figura 16 - Teores de Sólidos Solúveis Totais (°Brix) dos frutos do maracujazeiro 
amarelo, em função da lâmina de irrigação, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 

 

Doses crescentes de potássio proporcionaram aumento no teor de SST. Este 

aumento deve-se ao papel importante que o potássio desempenha na translocação de 

fotossintatos e na ativação de diversas enzimas. Esse comportamento foi também verificado 

por Araújo et al. (2002), avaliando a qualidade dos frutos do maracujazeiro amarelo, em 

resposta à adubação potássica, cujos valores assemelharam-se aos resultados obtidos neste 

trabalho.  

A partir da análise de regressão, os dados foram ajustados a um modelo linear, 

com coeficiente de determinação de 0,99 (Figura 17). Dessa forma os SST podem ser 

estimados pela equação: 92,115713,2 += KSST , onde SST são os sólidos solúveis totais, K 

as doses de potássio aplicadas, em kg. planta-1. ano-1. 

SST = 2,5713K + 11,92

R2 = 0,9929

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000

Doses de K (kg planta-1)

S
S

T
 (

ºB
ri

x
)

 

Figura 17 - Teores de Sólidos Solúveis Totais (°Brix) dos frutos do maracujazeiro 
amarelo em função da dose de potássio, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 
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4.3.2 Acidez total titulável (ATT)  

 

 

A acidez tem uma grande importância, pois é considerada um parâmetro na 

apreciação do estado de conservação de um produto alimentício (IAL, 1985). 

Na Tabela 15 estão apresentados os valores médios da acidez total titulável (ATT) 

em função da lâmina de irrigação (LI, % ECA) e da dose de potássio. O valor médio de ATT 

foi de 5,23%, sendo que o maior valor 6,0 % foi atingido na combinação L4K4, e o menor 

4,53%, com a combinação L4K0. Observou-se que nas maiores doses de potássio (0,650 e 

0,900 kg planta-1. ano-1) houve um aumento nos teores da ATT, de 5,50% e 5,73%, 

respectivamente.  

Os valores da ATT obtidos neste trabalho encontraram-se acima dos padrões 

exigidos pela indústria, inferior a 4,91% (Araújo et al., 1974). Sousa (2000) e Lucas (2002) 

verificaram que a aplicação de lâminas de irrigação e doses de potássio favoreceram a 

produção de frutos com baixo ATT.    

Salomón et al. (1977) e Machado et al. (2003) encontraram valores iguais a 3,76 % 

e 4,46 %, respectivamente, inferiores aos encontrados neste trabalho. Já Lira Filho (1995) 

obteve para a ATT valor um pouco superior, de 6,60 %.  

 

Tabela 15 - Valores médios da acidez total titulável (ATT, em %), em função dos tratamentos 
na cultura do maracujazeiro amarelo, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006 

Lâminas de irrigação Doses de K2O 
(kg.planta-

1.ano-1) 
30 % 

ECA (L1) 
60 % 

ECA (L2) 

90 % 
ECA (L3) 

120 % 
ECA (L4) 

150 % 
ECA (L5) 

Média 

0,000 (K0) 5,28 5,36 5,08 4,53 4,67 4,98 
0,225 (K1) 4,73 4,83 4,92 4,92 5,01 4,88 
0,450 (K2) 4,63 5,36 4,88 5,26 5,24 5,07 
0,650 (K3) 5,45 5,44 5,29 5,44 5,86 5,50 
0,900 (K4) 5,94 5,70 5,48 6,00 5,55 5,73 

Média 5,21 5,34 5,13 5,23 5,27 5,23 
 

 

A acidez total titulável é uma característica importante no que se refere a 

palatabilidade de muitos frutos. Com poucas exceções, diminui com a maturação em 

decorrência do processo respiratório ou de sua conversão em açucares (PRETTY, 1982). O 

aumento no fornecimento do potássio aumenta, também, seu conteúdo nos frutos, melhorando 

sua distribuição, e conseqüentemente neutralizando os ácidos, tornando os frutos mais doces. 
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Os valores da ATT (%) cresceram linearmente com as doses de potássio. Cuja 

análise de regressão apresentou um comportamento linear, com coeficiente de determinação 

de 0,839 (Figura 18), de acordo com equação: 8106,49495,0 += KATT . 

 

ATT= 0,9495K + 4,8106
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 = 0,8392
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Figura 18 – Acidez total titulável (ATT) dos frutos do maracujazeiro 
amarelo em função da dose de potássio, Alvorada do Gurguéia, Piauí, 2006. 

 

 

Com relação ao efeito da dose de potássio e água, Martins (1998) e Sousa (2000) 

não obtiveram evidencias do efeito da interação entre essas variáveis na acidez total titulável. 

No entanto, Sousa (2000) no primeiro ano do experimento verificou que a aplicação das 

lâminas de irrigação e doses de potássio favoreceram a produção de frutos com suco de menor 

acidez total titulável. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

1  Houve efeito significativo da lâmina de água aplicada, da dose de potássio e da 

interação desses fatores na produtividade, no peso médio dos frutos, no diâmetro 

longitudinal dos frutos, no rendimento do suco e no teor de sólidos solúveis totais. 

2 Nas variáveis: número de frutos e espessura da casca houve um efeito significativo 

apenas para a dose de potássio. Na acidez total titulável além da dose de potássio, 

houve efeito significativo também na interação entre a lâmina de água aplicada e dose 

de potássio.  

3 As análises de regressão mostraram efeito quadrático na produtividade, peso médio do 

fruto, diâmetro longitudinal do fruto, rendimento do suco e teor dos sólidos solúveis 

totais em função da lâmina de água aplicada. Com relação às doses de potássio, 

observou-se efeito linear na produtividade, peso médio do fruto, sólidos solúveis totais 

e acidez total titulável, havendo efeito quadrático apenas para o rendimento de suco. 

4 A produtividade média do maracujazeiro foi de 19,77 t ha-1, com maior valor de 30, 12 

t ha-1 e o menor de 12,93 t ha-1, obtidos com a combinação L4K4 e L1K0, 

respectivamente. 

5 Os teores de sólidos solúveis totais variaram de 11,60 a 14,90 ºBrix, que 

correspondem aos tratamentos L2K0 e L2K4, e com média de 13,60 ºBrix.  
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