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INTRODUÇÃO
A nutrição mineral do mamoeiro vem sendo abordada como prioridade, numa visão inovadora do equilíbrio
nutricional, associando os mecanismos de absorção dos nutrientes e suas funções no metabolismo da planta
com a disponibilidade no solo. A nutrição do mamoeiro é um dos principais fatores que interferem na produtividade
e qualidade da fruta, em razão da elevada exigência nutricional desta cultura.
O equilíbrio entre os nutrientes no solo e na planta é dinâmico e envolve diversos fatores, como: manejo do
solo, profundidade do sistema radicular, manejo da adubação, variedade cultivada, manejo da irrigação, práticas
culturais, espaçamento, manejo de pragas e doenças, fertilidade do solo e a disponibilidade dos nutrientes para
o mamoeiro (COSTA, 1995).
A interação dos fatores que influenciam a qualidade do mamão, principalmente quanto ao equilíbrio nutricional
do mamoeiro, são fundamentais para a análise dos nutrientes e sua função nos processos fisiológicos e transporte
de fotoassimilados na planta. Dessa forma, a identificação dos fatores nutricionais limitantes à produtividade e
qualidade do mamoeiro são fundamentais para o sucesso do agronegócio-mamão, em que o desequilíbrio nutricional
nas lavouras, além de promover o desperdício de recursos pelo risco de fornecimento do nutriente que já está em
excesso, irá refletir de forma negativa na firmeza do fruto, reduzindo o seu tempo de prateleira.
O amolecimento do fruto é uma característica indesejável para o transporte e vida útil de prateleira do
mamão e normalmente está associada ao excesso de nitrogênio e deficiência de potássio, ou mesmo ao
desequilíbrio com o cálcio e suas relações com os nutrientes. O diagnóstico dessas relações nutricionais
consideradas críticas para a redução do amolecimento do fruto constitui um dos maiores desafios para os
pesquisadores da área de solos e nutrição de plantas, que se utilizam de conhecimentos de fisiologia e nutrição
de plantas afim de estabelecer um programa que utiliza o diagnóstico nutricional para identificar essas relações
críticas e, em seguida, fazer a recomendação de adubação.
O mamoeiro, para responder com alta produtividade e qualidade dos frutos, depende de um conjunto de
fatores, como luz, temperatura, solo, CO2, água e nutrientes minerais. A ação conjunta desses fatores irá definir
as taxas de crescimento e produtividade, garantindo o desenvolvimento de frutos de qualidade.
O diagnóstico nutricional tradicionalmente realizado por meio da análise de solo vem sendo reforçado pela
diagnose foliar, que utiliza a planta como extrator do nutriente disponível no solo; atualmente, existem diversos
métodos, com destaque para o sistema integrado de diagnose e recomendação (DRIS), baseado em conceitos
da fisiologia vegetal para a identificação das causas primárias e secundárias que afetam a produtividade das
culturas.
A diagnose foliar vem se destacando pela facilidade de diagnóstico e correlação dos fatores nutricionais
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com o crescimento vegetativo, a produção e a qualidade pós-colheita dos frutos, razão pela qual vem sendo
utilizada como análise de rotina na recomendação de adubação de manutenção do mamoeiro (COSTA, 1995).
A utilização da diagnose foliar, quando se determinam as relações entre os nutrientes, minimiza os efeitos
devidos à diluição ou concentração dos nutrientes, além de avaliar, mais precisamente, as interações no processo
de interpretação do equilíbrio entre os nutrientes, fator fundamental para a obtenção de produtividade e qualidade
dos frutos, principalmente no mamoeiro (COSTA e COSTA, 1998).
O sistema de manejo pode influenciar a disponibilidade de nutrientes para o mamoeiro e suas relações
quanto ao equilíbrio nutricional, devido ao manejo e aos tratos culturais, como a aplicação de fungicidas e cobertura
vegetal existente. O objetivo deste trabalho é analisar os teores dos nutrientes comparativamente no sistema de
produção integrada e convencional do mamoeiro no norte do Espírito Santo.

MATERIAL E MÉTODOS
As avaliações foram realizadas em uma área de 1 ha de mamão, implantada em julho de 2002, na Fazenda
Experimental de Sooretama-ES/Incaper. Essa área foi conduzida no sistema de Produção Integrada e no sistema
de Produção Convencional. Foram utilizadas duas cultivares (Golden e Sunrise Solo), com dois sistemas de
plantio (fileiras simples e duplas) e dois sistemas de irrigação (microaspersão e gotejamento), totalizando oito
talhões de 0,25 ha cada. Todos os talhões receberam o mesmo tratamento fitossanitário. As avaliações nutricionais
foram realizadas mensalmente pelo Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação para a recomendação de
adubação para a lavoura conduzida de acordo com o Sistema de Produção Integrada de Frutas – PIF.
A amostragem da folha foi realizada, no período da manhã, entre 7 e 9 horas, por meio da coleta do pecíolo
da folha recém-madura, identificada como folha que contém uma flor recém-aberta em sua axila. A amostra foliar
foi analisada para a determinação dos nutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, ferro,
zinco, manganês, boro e cobre, para se determinar o equilíbrio nutricional e suas relações críticas para o mamoeiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diagnóstico do estado nutricional do mamoeiro foi realizado através do monitoramento dos teores dos
nutrientes, para fins de recomendação de adubação, que no sistema de produção do mamoeiro ocorre
mensalmente.
Através dos resultados da análise química dos nutrientes, no pecíolo da folha recém-madura, os teores
dos nutrientes são submetidos ao sistema integrado de diagnose e recomendação, que através de índices indica
o grau de equilíbrio ou desequilíbrio entre os nutrientes, classificando-os em ordem decrescente do nutriente que
se encontra em deficiência até o que se encontra em excesso.
Os teores dos nutrientes no pecíolo da folha recém-madura 14 meses pós-plantio do mamoeiro para o
Sistema de Produção Convencional e para o Sistema de Produção Integrada são mostrados na Tabela 1.
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TABELA 1 – Teores dos nutrientes N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn, Cu, Mn e B no pecíolo da folha recém-madura do
mamoeiro cultivado no sistema de produção convencional e no sistema de produção integrada (PIF),
na Fazenda Experimental de Sooretama – ES /Incaper, em 2003

Os resultados dos teores dos macronutrientes e micronutrientes e o padrão de referência para o mamoeiro
do grupo solo são mostrados na Figura 1.
Os teores dos macronutrientes N, P, K, Ca, Mg e S no Sistema de Produção Integrada foram, sem
exceção, superiores aos teores verificados para o mamoeiro cultivado sob o Sistema Convencional, indicando a
importância da recomendação de adubação com base no diagnóstico conforme preconizado pelas normas do
Sistema de Produção Integrada de Frutas - PIF.
Esses resultados destacam a importância da avaliação do estado nutricional do mamoeiro em relação ao
equilíbrio entre os nutrientes, que, além de garantir o fornecimento adequado dos nutrientes, potencializa os
efeitos positivos advindos do fornecimento adequado quanto à necessidade da planta, conforme descrito pela PIF
(Tabela 1). É importante destacar que a recomendação de adubação de nitrogênio com base nos critérios do
equilíbrio fisiológico da planta preconizados pelo DRIS corrobora os resultados obtidos por Costa (1995) quando
da publicação das normas de referência para o mamoeiro do grupo solo para fins de alta produtividade e qualidade
do mamão.
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Os teores dos micronutrientes Fe, Zn, Cu, Mn e B foram variáveis quando comparados nos dois sistemas
de produção. Os resultados observados, à exceção do Fe, foram iguais ou muito próximos para os dois sistemas.
A análise dos teores dos macronutrientes e micronutrientes, de maneira geral, quando comparados com
o padrão de referência para fins de alta produtividade e qualidade do mamão, indicam que os valores observados
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para o Sistema de Produção Integrada (PIF) foram mais próximos das normas de referência para o diagnóstico do
estado nutricional do mamoeiro (Figura 1).
CONCLUSÃO
Nas condições experimentais, o mamoeiro conduzido pelo Sistema de Produção Integrada apresentou os
teores dos macronutrientes e micronutrientes mais próximos do padrão de referência do mamoeiro para fins de
alta produtividade e qualidade do mamão quando comparado com o Sistema de Produção Convencional.
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