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TECNICAS
CULTIVO DO MARACUJAZEIRO NAS CONDI(:OES DOS

TAHULEIROS COSTEIROS PIAUIENSES

INTRODUCAO
A cultura do maracuja-amarelo (Passiflora edulisfjlavicmpaDeg.) vem assumindo importancia

cada vez maior no cenario agricola nacional, sendo cultivada de norte a suI do Brasil. Planta origimiria
da America, encontra em nossa regiao condi<;oes agroecol6gicas altamente favoraveis a seu crescimento
e desenvolvimento, permitindo a obten<;ao de frutos de excelente qualidade.

o alto potencial produtivo, a fllpida entrada em produ<;ao e 0 longo e continuo periodo de
produyao, fazem dessa cultura excelente opyao para os produtores rurais, especialmente para os pequenos
produtores, por permitir um nipido retorno do capital investido, alem de proporcionar fluxo de renda
frequente.

o maracuja e uma cultura de facil manejo, entretanto, para a obtenyao de produyoes elevadas e
de frutos com alta qualidade, faz-se necessario 0 emprego de tecnicas corretas e adequadas it cultura. Este
trabalho objetiva descrever, de forma simplificada, as recomendayoes para 0 cultivo do maracujazeiro
nas condiyoes dos tabuleiros costeiros do Piau!.

CLIMA
Por ser uma planta de clima tropical, 0 maracuja cresce e se desenvolve bem em regioes com

temperaturamediamensal de 21 a32"C, alta luminosidade e precipita<;ao pluvial anual de 800 mm a 1.700
mm, bem distribuida. Em regioes com baixa precipitayao pluviometrica ou ma distribuiyao de chuvas,
faz-se necessario 0 usa da irrigayao

SOLO
Os solos recomendados sao os arenosos ou areno-argilosos, profundos e bem drenados. A

profundidade e muito importante, jit que 0 maracujazeiro nao suporta encharcamento, mesmo que por
curtos periodos. Evitar solos muito argilosos, pois favorecem a ocorrencia de doenyas do sistema
radicular. A faixa de pH ideal para a cultura e de 5,0 a 6,0.

PROPAGACAO
Embora 0 maracu j azeiro possa ser propagado vegetativamente por enxertia ou estaquia, na pratica

o meio mais utilizado e a propagayao por sementes ou sexual. Para a obtenyao de sementes, selecionar
pelo menos 20 plantas diferentes, produtivas, livre de pragas e doenyas, e que apresentem frutos grandes,
pesados, ovalados (pois produzem cerca de 10% mais suco que os esfericos), maduros, de casca amarela
Iisa e brilhante, rico em suco e de boa qualidade. Coletar urn fruto por planta e mistura-los.
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A extras:ao das sementes com a separas:ao da polpa que as recobre e feita esfregando-as em uma
peneira sob agua corrente, ou entao, por meio de urn liquidificador, ligando-se rapida e intermitentemente
o motor, sem danifica-Ias. Secar as sementes sobre pape1 de jomal, em local a sombra e arejado, por dois
a tres dias.

A semeadura e feita em sacos phisticos com dimens5es de 10 x 20 cm ou 15 x 25 cm, de cor preta,
perfurados na metade inferior, con tendo uma mistura de tres partes de terra e uma parte de esterco curtido
de gado. Colocar duas a tres sementes por saco, a 1 cm de profundidade. A germinas:ao, normalmente,
ocorre dentro de 15 a 20 dias ap6s a semeadura. Quando as mudas atingirem cerca de 5 cm de altura,
realiza-se 0 desbaste, deixando-se apenas a planta mais vigorosa por saco. As outras sac cortadas ao nivel•do solo, para nao prejudicar as raizes da muda definitiva. Regar diariamente, tendo-se 0 cuidado de evitar
o excesso de agua, que podera ser prejudicial as mudas, podendo ate mata-las.

Para que se tenha ideia da quantidade de sementes necessarias a produs:ao das mudas, urn fruto
tern, em media, 250 sementes. 0 peso medio de 100 sementes e de 2,25 g, necessitando-se de cerca de
50 g para plantar 1 ha.

ESCOLHA DA AREA
Dar preferencia as areas planas, protegidas do vento e que ja tenham sido cultivadas anteriormente

com culturas anuais. Deve-se evitar 0 plantio em areas recem-desmatadas, bem como em areas sujeitas
a encharcamentos ou muito pedregosas, por favorecerem 0 aparecimento de doens:as das raizes.

PREPARO DA AREA
A area destinada ao plantio do maracujazeiro deve ser convenientemente preparada, de modo a

permitir urn 6timo desenvolvimento das raizes.
Analise de solo - Tres meses antes do plantio, fazer a analise do solo para avaliar a fertilidade e

a necessidade de calagem. Retirar as amostras a 0-20 cm e a 20-40 cm de profundidade, e envia-las ao
laborat6rio de analise de solo.

Preparo do solo - Consiste em uma aras:ao profunda e uma gradagem em sentido cruzado, ou em
uma gradagem pesada, dependendo da textura do terreno.

Calagem - Para incorporar 0 corretivo a maiores profundidades e mistura-lo melhor com 0 solo,
aplicar metade da dose recomendada pelo laborat6rio de analise antes da aras:ao, e a outra metada antes
da gradagem. Essa operas:ao deve ser realizada de 30 a 60 dias antes do plantio. .~

Marca~ao da area - Marcar com piquetes, de maneira diferenciada, os locais das covas e das
estacas e mour5es da espaldeira. 0 espas:amento entre estacas eo mesmo a ser adotado entre plantas,
ficando cada cova no meio de duas estacas consecutivas.

Abertura e preparo de covas - Abrir as covas com dimens5es de 40 x 40 x 40 cm, separando-se
o solo da camada superficial (primeiros 20 cm) para posterior mistura com os adubos. Separar, para cada
cova, 15litros de esterco de curral curti do, 300 g de calcario dolomitico, 500 g de superfosfato simples,
50 g de cloreto de potassio e 20 g de FTE BR 12. Esses produtos devem ser misturados com a camada
de terra superficial anteriormente separada, e colocados no fundo da cova, com uma antecedencia minima
de 15 dias antes do plantio.

ESPA(AMENTO
o espas:amento recomendado para cultura mecanizada e de 3,0 m entre fileiras e de 4,0 a 5,0 m

entre plantas, 0 que corresponde a uma densidade de 833 a 666 plantas por hectare, respectivamente. No
caso de cultivo nao mecanizado, pode-se utilizar 2,5 m entrefileiras e 4,0 a 5,0 m entre plantas, num total
de 1.000 a 800 plantas por hectare, respectivamente.
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SISTEMA DE CONDU<;AO
Por ser uma planta trepadeira, 0 maracujazeiro requer uma estrutura de sustentayao para crescer

e produzir adequadarnente. Diversos sistemas de conduyao tern sido preconizados, porem, a espaldeira,
com urn fio de ararne nO10, eo mais utilizado, por ser mais econ6mico e de mais facil instalayao.

A espaldeira pode ser feita com mouroes e estacas de 2,50 m de comprimentos, dos quais 60 cm
sao enterrados. Os mouroes sao colocados nas extremidades das fileiras, e a cada 25 m, fazendo-se a
ancoragem dos localizados nas cabeceiras. As fileiras nao devem ter comprimento superior a 100 m.
o arame, apes esticado, e fixado por meio de grampos de cerca, no topo das estacas e mouroes.

PLANTIO
Epoca - A epoca ideal de plantio e no inicio do periodo chuvoso, por favorecer melhor

pegamento e desenvolvimento das mudas. No entanto, em cultivos irrigados, 0 plantio pode ser feito
em qualquer epoca do ano.

Idade das mudas - As mudas estarao em condiyoes de serem plantadas no local definitivo a
partir da formayao do quarto par de folhas ate a emissao das primeira gavinha (mudas com 15 a 30 cm
de altura), 0 que ocorre no intervalo de 45 a 70 dias apes a semeadura.

Plantio das mudas - 0 plantio e feito retirando-se 0 saco plastico que protege 0 torrao, sem
quebra-Io, e colocando-o no centro da cova, de forma que 0 colo da planta fique ao mesmo nivel do solo
ou levemente acima. Comprimir bem a terra ao redor da muda, irrigando-se, em seguida, com lOa 20
litros de agua, para urn perfeito contato do torrao com a terra da cova.

Tutoramento - As mudas devem ser tutoradas com 0 auxilio de varas ou barb antes ate atingirem
o arame.

Replantio - Cerca de 30 dias apes 0 plantio, substituir as mudas que morreram e as que
apresentarem crescimento insuficiente. Reservar algumas mudas, correspondentes a 10% do total, para
serem utilizadas no replantio.

TRATOS CULTURAIS
Pod a de condu~ao - 0maracujazeiro deve ser conduzido em haste (mica ate atingir 0 arame,

realizando-se, periodicarnente, a desbrota dos rarnos laterais. Quando a planta ultrapassar 0 ararne em
cerca de lOa 20 cm, podar 0 ramo terminal a altura do ararne, deixando-se desenvolver as duas ultimas
brotayoes, as quais serao conduzidas horizontalmente sobre 0 arame, uma para cad a lado, ate tocarem
as plantas vizinhas, realizando-se novo desponte do apice desses ramos.

Controle de ervas daninhas - A cultura deve ser mantida no limpo, a fim de evitar a
concorrencia com as ervas por agua, luz e nutrientes. Devido a grande suscetibilidade do maracujazeiro
ao ataque de fungos que vivem no solo, evitar qualquer ferimento no cola ou raizes das plantas. Para
tanto, recomenda-se 0 uso de royadeira nas entrelinhas, e capina manual em faixa (50 cm para cada lado)
na linha, de maneira bem superficial.

Poliniza~ao - As flores do maracujazeiro sao auto-estereis, sendo afrutificayao completamente
dependente da polinizayao cruzada. A polinizayao natural e feita exclusivamente por marnangavas.
Quando essa e deficiente, faz-se necessario 0 usa da polinizayao artificial. Essa operayao consiste em
retirar 0 polen de uma flor e deposita-Io no estigma de uma flor produzida por outra planta. Na prcitica,
isso e feito coletando-se 0 polen das flores de urn lado da espaldeira, e depositando-os nas flores da
espaldeira vizinha. Pode-se usar a pol pa dos dedos, dedeiras de flanelas ou bastao com algodao enrolado
na extremidade. A polinizayao artificial e feita no periodo da tarde, das 13 as 18 horas, tendo em vista
ser este 0 horario de abertura das flores. Portanto, as pulverizayoes devem ser feitas somente no periodo
da manha, para nao prejudicar a polinizayao.

Poda dos ramos - Evitar que os ramos verticais da cortina vegetal atinjam 0 solo,
realizando-se, periodicamente, uma poda para deixa-Ios a uma altura de 40 a 50 cm do nivel do terreno.
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ADUBACAO
As quantidades de adubos devem ser determinadas por urn tecnico, com base no resultado da

analise de solo. Na impossibilidade de realiza<;:aoda analise de solo, pode-se empregar a recomendayao
indicada a seguir:

Plantio irrigado -Durante a fase de crescimento vegetativo, realizar aduba<;:oesmensais com 50
g de cloreto de potassio e 40 g de ureia, por planta. Durante a fase produtiva, adubar mensalmente com
60 g de cloreto de potassio e 35 g de ureia, por planta. Realizar, mensalmente, pulveriza<;:oes com adubo
foliar contendo macro e micronutrientes, na dose de 60 m1l20 litros de agua.

Plantio de sequeiro - Aplicar a mesma quantidade anual de fertilizantes do item anterior,
divididas em cinco parcel as mensais durante 0 periodo chuvoso.

No inicio do segundo ano, aplicar 500 g de superfosfato simples em cobertura, tanto para 0 caso
de cultivo irrigado quanta para 0 de sequeiro.

Distribuir os adubes em faixas eireulares de 15~20em de largura, distante de 20 a 50 cm do tronce,
aumentando-se esta distancia gradativamente com a idade da planta. Incorporar os adubos ao solo, de
modo superficial.

\r'IRRIGAc;AO
Recomenda-se utilizar 0 sistema de irrigayao localizada, podendo-se empregar 0 gotejamento ou

a microaspersao. No caso do gotejamento, usar de 3 a 5 gotejadores por planta, espa<;:adosde 50 cm urn
do outro. Na microaspersao, utilizar urn microaspersor por planta.

o intervalo entre as irriga<;:oesdeve ser de urn dia, para 0 gotejamento, e de dois a tres dias, para
a microaspersao. 0 clilculo da lamina de irriga<;:aoe feito em fUl1gaoda evaporayao do tanque Classe A,
ocorrida no intervalo entre as irrigayoes, do coeficiente de cultivo da cultura (Kc = 0,9) e da capacidade
de retenyao de agua do solo.

o manejo deficiente da irrigayao pode causar a queda de frutos novos e 0 enrugamento de frutos
verdes ja desenvolvidos.

PRAGAS
Tem-se verificado a ocorrencia de pragas, de modo esporadico, na maioria das vezes sem causar

danos econ6micos. As principais pragas do maracuja na regiao dos tabuleiros costeiros piauiense sac:
Lagartas - Existem duas especies, a Dione juno juno, de habito gregario, com 3,0 a 3,5 cm de

comprimento, colorayao escura, com manchas amareladas, cabeya preta e corpo recoberto por" espinhos";
e a Agraulis vanillae vanillae, de habito solitario, com 3,0 cm de comprimento, colorayoo amarelada,1'
com duas faixas laterais de cor marrom, e corpo recoberto por "espinhos" pretos. As lagartas atacam as
folhas, causando 0 desfolhamento, podendo, tambem, danificar as flores. 0 controle pode ser feito
atraves de catayao manual, por meio de controle biologico a base de Baccillus thuringiensis ou aplicayao
de inseticidas a base de fenthion, trichorfon ou carbaril.

PercevejQs - Existem varias especies que atacam 0 maracuja. Tais insetos sugam a seiva dos
botoes florais e frutos novos, provo cando a queda destes ou 0 murchamento, quando 0 ataque se da em
frutos mais desenvolvidos. 0 controle do percevejo pode ser feito com os mesmos produtos quimiC08
indicados para 0 controle de lagartas.

Acaros - Diversas especies de acaros atacam a cultura. Eles raspam a pagina inferior das folhas,
principal mente proximo as nervuras, dando urn aspecto de bronzeamento na pagina superior das folhas.
Ataques severos podem ocasionar intensa desfolha. Para 0 seu controle, empregar produtos a base de
enxofre, por nao serem toxicos aos mamangavas, ou usar acaricida especifico.

Broca-da-haste - Os ovos sac depositados nos ramos por urn besouro pequeno, de colorayao
marrom e com manchas amareladas no dorso. As larvas, brancas e de cabeya marrom, penetram 110

interior dos ramos, abrindo galerias. Por ocasiao da empulpayao, ocorrem dilatayoes bastante acentuadas
nos ramos, de facil identific&<;:aono c&mpo. Os prejuizos c&\lsados por essa praga sao a queda de folhas
e 0 secamento dos ramos, podendo levar a planta a morte. Recomenda-se, para 0 seu controle, vistorias
periodicas do pomar, podando-se os ramos atacados e queimando-os, em seguida.
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Mosca-das-frutas - Os prejuizos saDmaiores no estadio inicial de desenvolvimento dos frutos,
causando intensa queda destes. Quando 0 ataque se verifica em frutos mais desenvolvidos, eles nao
amadurecem e murcham. Recomenda-se enterrar profundamente os frutos atacados, como forma de
reduzir a populavao da praga presente no pomar. Recomenda-se, tambem, 0 uso de iscas envenenadas
aplicadas apenas em urn lado das plantas, em areas de 1 m2, espavadas ao longo das fileiras. 0 preparo
da isca e feito dissolvendo-se 5 kg de avucar em 100 litros de agua, adicionando-se urn inseticida a base
de fenthion, trichorfon ou diazinon. Repetir a aplicavao apos 15 dias.

DOENCAS
o maracujazeiro e atacado por varios tipos de patogenos, com maior destaque para os fungos.

Dentre as principais doenvas fUngicas que ocorrem na regiao dos tabuleiros costeiros piauienses,
destacam-se:

Fusariose - E a principal doenva do maracujazeiro e urn dos principais fatores limitantes da
cultura. E causada pelo fungo de solo Fusarium oxysporum f. passiflorae. 0 patogeno ataca 0 sistema
radicular, obstruindo os vasos lenhosos, 0 que impede 0 trans porte de agua e nutrientes para a parte aerea.
o sintoma tipico da doenva e a murcha repentina da planta, comevando pelos ramos terminais, e a sua
consequente morte. Outra sintomatologia tipica do ataque de fusariose e a coloravao ferruginosa dos
vasos lenhosos, que pode ser observada a olho nu, quando da realizavao de cortes longitudinais do tronco
ou dos ramos grossos.

Vma vez instalada na planta, nao ha controle curativo possivel. Por isso, as medidas de controle
saDtodas preventivas, dentre as quais tem-se: plantio em solos permeaveis e livres de encharcamento;
tratos culturais cuidadosos e superficiais, de forma a evitar 0 ferimento das raizes e do colo das plantas;
evitar solos ricos em materia organica e recem-desmatados; isolamento das plantas atacadas atraves de
valas de 20 cm de profundidade, aplicando-se cal na area interna assim demarcada; pulverizavao com
benomil no cola das plantas nao atacadas e no solo ao seu redor .

Antracnose - E doenva tipica do periodo chuvoso. Ataca folhas, ramos e frutos, podendo
ocasionar 0 secamento dos ramos eo murchamento e queda dos frutos ja desenvolvidos. 0 controle e
feito corn fungicidas a base de cobre, mancozeb ou benomil.

Verrugose - Os sintomas mais tipicos dessa doenva se verificam nos frutos, que se apresentam
corn les5es deprimidas e circulares, sobre as quais se desenvolve urn tecido corti coso, dando urn aspecto
de "verrugas". Os produtos usados no controle da antracnose tambem controlam eficientemente a
verrugose.

FLORACAo E FRUTIFICACAo
Logo que 0 maracujazeiro comeva a desenvolver-se sobre 0 arame, tern inicio 0 florescimento,

sendo que a produvao se inicia a partir do quinto rnes apos 0 plantio. Vma vez iniciada a produvao, ela
se estende ao longo de todo 0 ano, desde que nao falte umidade no solo. 0 periodo de tempo necessario
para 0 cornpleto desenvolvimento do fruto, ou seja, da polinizavao ate a maturavao plena, varia de 55
a 70 dias.

COLHEITA
A colheita e feita manualmente, recolhendo-se os frutos caidos no chao e os que se encontram

pres os entre os ramos das plantas. A colheita deve ser realizada de duas a tres vezes por semana,
entretanto, no periodo chuvoso ou nos picos de produvao, realiza-la diariamente. Apos a colheita, os
frutos rapidarnente perdem peso e murcharn, devendo ser comercializados 0 mais rapido possivel.

o periodo produtivo do rnaracujazeiro cultivado sob as condiv5es do litoral piauiese tern se
situado entre 16 e 18 meses.

PRODUTIVIDADE
Nas condiv5es de solos arenosos do litoral piauiense obteve-se, ern doze meses de colheita,

produtividades de cere a de 30 t1ha, sob condiv5es de irrigavao localizada; e de 15 t1ha, sob condiv5es
de sequeiro.
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COEFICIENTES TECNICOS
Na Tabela 1, encontram-se os coeficientes tecnicos e 0 custo de produyao para implantayao

de 1 ha de maracuja.

TABELA 1- Coeficientes tecnicos e custos para implanta~ao de 1 ha de maracuja, no espa~amento
de 3,0 x 4,0 m (833 plantas).

Discriminayao Unid Quant. Unit Total

Preparo Solo/Plantio 470,00
Arayao h/Tr 4 25,00 100,00
Gradagem hffr 2 25,00 50,00
Ca1agem HID 3 5,00 15,00
Marcayao e abertura cova HID 14 5,00 70,00
Adubayao e preparo cova HID 15 5,00 75,00
Plantio e rep1antio HID 5 5,00 25,00
Construyao da espaldeira HID 25 5,00 125,00
Tutoramento HID 2 5,00 10,00
Insumos 2.273,65
Mudas (5 %) Un 875 0,35 306,25
Esterco m3 14 20,00 280,00
Calcario t 2 35,00 70,00
Ureia kg 370 0,44 162,80
Superfosfato simples kg 440 0,34 149,60
Cloreto de potassio kg 600 0,35 210,00
Adubo foliar L 6 12,00 72,00
Inseticida L 3 15,00 45,00
Formicida kg 3 4,00 12,00
Fungicida kg 3 18,00 54,00
Adesivo L 2 3,00 6,00
Arame nO10 ou12 kg 180 1,50 270,00
Gram po kg 2 2,50 5,00
Barbante rolo 2 2,00 4,00
Estacas Un 759 0,50 379,50
Mouroes Un 99 2,50 247,50
Tratos Culturais 920,00
Poda de conduyao HID 10 5,00 50,00
Co roam ento HID 20 5,00 100,00
ROyagem HID 22 5,00 110,00
Adubayao de cobertura HID 12 5,00 60,00
Pulverizayao HID 10 5,00 50,00
Po1inizayao HID 60 5,00 300,00
Colheita HID 50 5,00 250,00
lrriga~ao 512,50
Amortizayao (12,5%) Vb 312,50
Energia eletrica kwh 1250 0,10 125,00
Irrigayao HID 15 5,00 75,00
Produ~ao
Irrigado t 30
Sequeiro t 15
Custo Total Irrigado 4.176,15

Sequeiro 3.663,65

Custo de produ~ao (R$/kg) Irrigado 0,14
Sequeiro 0,24
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RENTABILIDADE
o preyo medio do quilo de maracuja nos ultimos quatro anos, na CEASA-PI, a nivel de

atacadista, foi deR$ 0,58/kgde fruto. Anivel deprodutor, 0 preyO medio edeR$ 0,30 aO,35/kg defruto.
A Tabela 2 apresenta uma projeyao da rentabilidade, considerando-se quatro niveis de preyOS

pagos aos produtores, ou seja, de R$ 0,20; 0,30; 0,40 e 0,50/kg de fruto, para ambos os sistemas de
cultivo. Verifica-se que 0 maracujazeiro ini.gado apresenta 6tima rentabilidade, com relayao beneficiol
custo variando de 1,44 a 3,59, dentro dos !imites de preyOSconsiderados, enquanto que 0 de sequeiro,
embora tambem se apresente rentavel s6 a partir de R$ 0,30/kg de fruto, ela e bem menor que a do
irrigado.

TABELA 2 - Rentabilidade de 1 ha de maracuj a considerando-se varios pre~os por quilo de fruto.

Preyo (R$/kg de fruto)

Discriminayao
Irrigado Sequeiro

0,20 0,30 0,40 0,50 0,20 0,30 0,40 0,50

Receita Total 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 3.000,00 4.500,00 6.000,00 7.500,00

Custo Total 4.176,15 4.176,15 4.176,15 4.176,15 3.663,65 3.663,65 3.663,65 3.663,65

Receita
Liquida 1.823,85 4.823,85 7.823,85 1.0823,85 -663,65 836,35 2.336,35 3.836,35

Rel~ao
Beneficiolcusto 1,44 2,16 2,87 3,59 0,82 1,23 1,64 2,05
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