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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar variáveis associadas à 

produtividade da cultura do mamoeiro irrigado, Grupo Formosa, no 11º mês de cultivo em 

função dos fatores de produção cinza vegetal e cobertura morta à base de bagana de carnaúba. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com parcelas subdivididas, constituído 

por quatro tratamentos primários (doses de 50, 100 e 150% da cinza vegetal requerida) e um 

tratamento testemunha, dois tratamentos secundários (com e sem cobertura morta) e quatro 

blocos. Avaliaram-se variáveis-resposta associadas à produtividade da cultura. A aplicação de 

água deu-se por um sistema de irrigação por microaspersão com estratégia de irrigação sem 

déficit. Os resultados permitiram as seguintes conclusões: A aplicação de 1,43 kg de cinza 

vegetal por planta fracionada em quatro vezes ao longo do primeiro ciclo associada à 

cobertura morta com bagana de carnaúba permitiu a obtenção de produtividade média 

correspondente a 40% do valor de referência para plantios comerciais com sistema de 

produção convencional A cobertura morta à base de bagana de carnaúba foi determinante 

como fator de produção associado à produtividade do mamoeiro. 

Palavras-chave: Carica papaya, Produção orgânica, Irrigação.  

 

ABSTRACT: The research had as objective to evaluate variables associated to productivity 

of irrigated papaya, Formosa Group, in the 11° month of cultivation in function of the factors 

of production, vegetable ash and mulch bagana base. Thereunto, it was realized a randomized 

block design with split plot, constituted by four primary treatments (doses of 50, 100 and 

150% of vegetable ash), two secondary (with and without mulch) and four blocks, it was 

evaluate the productivity parameters. The application of water to the culture is given by an 

irrigation system for irrigation to no deficit strategy. As a result there has been increased 

productivity (12140.0 kg ha-1), when working with 150% of vegetable ash in the presence of 

bagana. Thus, it is concluded that the use of mulch-based carnauba straw associated with 

vegetable ash doses proved decisive as a production factor associated with the productivity of 

papaya. 
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INTRODUÇÃO  

 

A região Nordeste tem obtido grande destaque no cenário nacional na produção de 

frutas tropicais, em especial a cultura do mamoeiro (Carica papaya L.). Nos últimos 

anos o estado do Ceará foi o terceiro maior produtor de mamão do país, com uma área 

colhida de 2.562 ha e um rendimento médio de 33.729 kg ha-1, ainda abaixo da média 

nacional. No entanto, o cultivo dessa fruta tem-se mostrado promissor, pois há uma 

demanda elevada devido a suas propriedades nutricionais e funcionais. 

O Perímetro Irrigado Curu Pentecoste tem como cultivos tradicionais as culturas 

da bananeira e do coqueiro, onde as mesmas apresentam baixos níveis de produtividade. 

Consiste em uma região de base familiar carente de técnicas que busquem a 

sustentabilidade. Quanto a produção de mamão, os municípios que formam o Vale do 

Curu apresentam uma área plantada em torno de 300 ha-1, com um rendimento médio de 

37.500 kg ha-1, apontado essa ser uma cultura com potencial a ser explorando dentro do 

perímentro irrigado Curu Pentecoste, bem como sua exploração comerial nos diversos 

eixos que diz respeito a produção. 

A produção de mamão tem sido pouco pesquisada em relação a seu potencial 

produtivo em condições agroecológicas, pois uma das maiores barreiras para esse 

sistema de produção se deve basicamente ao fato de ser um modelo que apresenta uma 

menor produtividade quando comparada ao sistema convencional. Porém, a produção 

em cultivos orgânicos apresenta maior valor agregado, e a tendência é que com o passar 

do tempo essa diferença seja reduzida, até o sistema entrar em equilíbrio.  

Com isso, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito de diferentes doses de 

cinza vegetal e cobertura do solo com bagana de carnaúba sobre a produtividade do 

mamoeiro irrigado, variedade Tainung 1 do Grupo Formosa para as condições 

edafoclimáticas de Pentecoste, CE. Para isso, avaliou-se a produtividade, produtividade 

de água e eficiência do uso de cinza vegetal. 

 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em uma área localizada à jusante do açude Pereira 

de Miranda, pertencente ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Dnocs, 

município de Pentecoste, Ceará, no período de janeiro de 2014 a maio de 2015. O clima 
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da região é semiárido, seco, existindo uma pequena temporada úmida, a qual permite o 

desenvolvimento de vegetação rasteira (EMBRAPA, 1999). 

Os atributos físicos e químicos do solo na camada de 0 - 0,20 m foram 

determinados no Laboratório de Solos e Água do Departamento de Ciências do Solo, 

UFC. Em ecossistemas naturais o teor de matéria orgânica do horizonte A pode alcançar 

de 15 a 20% ou mais, porém, o que se encontra na maioria dos solos é uma média de 1 a 

5% (GLIESSMAN, 2001). O solo da área experimental apresenta um teor de matéria 

orgânica que se situa um pouco abaixo deste limite inferior de referência (0,8%).  

O pH do solo é 6,0, o qual situa-se dentro da faixa recomendável para essa cultura, (5,5 

a 6,7). Trata-se de um solo de textura franco arenosa sem problemas de salinidade e 

sodicidade, sendo que na faixa de tensões entre 33 e 1500 kPa armazena 15,6 mm nos 

primeiros 0,20 m de solo, valor este que supera os requerimentos diários 

correspondentes às lâminas de irrigação nos meses mais críticos de demanda de água.  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com parcelas subdivididas, 

constando de quatro tratamentos primários, dois secundários e quatro blocos. 

Os tratamentos primários constaram dos níveis correspondentes a 50, 100 e 150% 

da quantidade de cinza vegetal recomendada, além de um tratamento testemunha (sem 

aplicação de cinza vegetal), sendo a cinza vegetal proveniente de forno de padaria. 

Como fator secundário utilizou-se bagana de carnaúba, sendo um tratamento 

constituído pela aplicação de 16 t ha-1 e um tratamento testemunha (sem aplicação de 

bagana de carnaúba). A dose de cinza vegetal correspondente a 100% da necessidade foi 

de 80 g de K2O por planta, representando um total de 1195 g de cinza vegetal no 

primeiro ciclo de produção. 

A cultura do mamoeiro, cultivar Tainung nº 1 do Grupo Formosa foi semeada em 

bandejas de polietileno preta de 168 células no dia 08 de junho de 2014,  

utilizando-se uma mistura de argila: areia: esterco curtido de bovino nas proporções 

1:1:1. A germinação ocorreu entre 09 e 12 dias após a semeadura. 

As covas foram preparadas manualmente no espaçamento de 2,5 m x 2,5 m com 

as dimensões de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m e preenchidas com 32 L de esterco curtido 

de bovino e ovino e a mesma quantidade com solo da parte superficial retirado das 

próprias covas. 40 dias após o plantio aplicou-se a primeira adubação com cinza vegetal 

e a cobertura morta com bagana de carnaúba. Decorridos 88 dias da 1a aplicação 

realizou-se a 2a adubação com cinza vegetal. A 3a aplicação de cinza vegetal ocorreu dia 

13 de janeiro de 2015, portanto decorridos 66 dias da segunda aplicação. A 4a aplicação 
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foi realizada no dia 21 de fevereiro de 2015, 233 dias após plantio e trinta e nove dias 

após a terceira.  

O sistema de irrigação do tipo microaspersão com um emissor para duas plantas 

operando a uma vazão de 112 L h-1 para uma pressão de serviço de 15 m.c.a., cuja linha 

principal era de tubos de PVC (DN 50), com linhas laterais constituídas por mangueiras 

de polietileno (DN 16), cuja classificação é C3S1 conforme Ayers e Westcot (1999), não 

devendo, portanto, ser usada em solos com drenagem deficiente e mesmo com 

drenagem adequada deve ser utilizada em culturas tolerantes aos sais, por meio de 

irrigação localizada e com o critério de manejo adequado. O requerimento de água da 

cultura foi calculado para os diferentes meses e estádios da cultura conforme Equação 

01 a seguir. 

 (01) 

em que: 

Ti: tempo de irrigação, h;  

ETo: evapotranspiração de referência diária, mm; 

Kc: coeficiente de cultivo da cultura; 

Ap: área útil por planta, m2; 

qe: vazão do emissor, L h-1; 

N: número de emissores por planta. 

A evapotranspiração de referência (ETo) foi calculada através do método de 

Penman-Monteih/FAO (1991), utilizando o software Cropwat. Os dados de entrada para 

o cálculo de ETo foram obtidos de uma série histórica para o município de Pentecoste 

relativa ao período 1970–1998 (CABRAL, 2000). Já os coeficientes de cultivo nos 

diversos estádios fenológicos foram obtidos de acordo com a metodologia usada por 

Montenegro; Bezerra; Lima, (2004). 

Na análise da variância, os tratamentos foram comparados pelo teste F, sendo 

considerado um nível mínimo de significância de 5% de probabilidade. As comparações 

entre médias para o tratamento secundário foram realizadas pelo teste de Tukey em 

níveis de 5% e 1% de probabilidade. Já para o tratamento primário, por se tratar de um 

tratamento quantitativo realizou-se análise de regressão. Sendo que as colheitas se 

iniciaram dia 14 de março de 2015, com frequência de quinze dias, e se encerram para a 

avaliação dia 06 de junho de 2015, decorridos 84 dias. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A máxima produtividade do mamoeiro de 30200 kg ha-1 foi obtida no tratamento 

correspondente à aplicação de 150% da dose recomendada de cinza e cobertura com 

bagana de carnaúba. Os dados de produtividade do mamoeiro indicaram efeito 

altamente significativo para o uso do insumo bagana de carnaúba (Prob. > F = 0,00122). 

Oliveira et al., (2002) apontam a bagana (palha triturada) da carnaubeira, um 

subproduto da extração de cera da palha, com característica de baixa decomposição, 

como um importante insumo para a fruticultura nordestina,  cujo uso como cobertura 

morta permite aumentar a eficiência da irrigação por reduzir as perdas por evaporação, 

no processo de evapotranspiração dos cultivos.  

A propósito, o incremento de produtividade entre o tratamento com o maior nível 

de cinza vegetal comparativamente ao tratamento testemunha (sem cinza vegetal) para a 

condição de ausência de cobertura morta é superior a 200% (Figura 1). Considerando-se 

ainda os mesmos tratamentos, porém para a condição de cobertura morta, o incremento 

de produtividade do mamoeiro supera 100%.  

Figura 1 – Médias de produtividade nos diferentes tratamentos com cinza 
vegetal e cobertura com bagana de carnaúba 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

CONCLUSÕES 

 

 A aplicação de 1,43 kg de cinza vegetal por planta fracionada em quatro vezes 

ao longo do primeiro ciclo associada à cobertura morta com bagana de carnaúba 
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permitiu a obtenção de produtividade média correspondente a 40% do valor de 

referência para plantios comerciais com sistema de produção convencional; 

 A tecnologia do uso da cobertura morta à base de bagana de carnaúba, matéria-

prima de baixo custo e ao alcance do agricultor familiar, se mostrou determinante como 

fator de produção associado à produtividade do mamoeiro; 
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