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Resumo: Foi instalado no IFES - Campus Itapina, localizado no município de Colatina, no período 
de agosto de 2009 a julho de 2010, experimento com quatro doses de K20 (150, 300, 450, 600 g 
planta-1 ano-1), aplicadas manualmente e mensalmente. O delineamento adotado foi o de blocos 
casualizados. As parcelas foram constituídas por 3 plantas úteis e duas plantas de bordadura, 
espaçadas 2,80 m x 4,00 m. Os parâmetros avaliados para qualidade do fruto e do suco foram: peso 
médio, comprimento e diâmetro dos frutos, espessura e peso da casca, porcentagem de suco, pH, 
°Brix (SST), acidez titulável (ATT). Avaliou-se, também, o tempo transcorrido entre a fecundação da 
flor e a maturação dos frutos.  Não houve diferença significativa entre as diferentes doses de K20 para 
a maioria dos parâmetros de qualidade de frutos avaliados.  A qualidade dos frutos não foi 
influenciada pelas épocas de amostragem. Os períodos de, março a maio  foram aqueles em que se 
observaram menor tempo para a formação dos frutos. A porcentagem de suco e o tempo transcorrido 
da antese a maturação dos frutos foram influenciados pelas diferentes doses de K2O. 
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INTRODUÇÃO 
 

O maracujazeiro amarelo é uma 
frutífera bastante exigente em água e 
nutrientes, principalmente nitrogênio e 
potássio. A adubação é uma prática feita 
regularmente na cultura do maracujazeiro, 
contudo o uso indiscriminado e inadequado de 
fertilizantes tem causado desequilíbrios 
nutricionais, levando a prejuízos devido à 
queda na produção dos frutos, onerando a 
cultura 

São vários os fatores que influenciam 
os teores das substâncias que caracterizam 
qualitativamente os frutos, tanto interna quanto 
externamente, estando relacionados, entre 
outros, à cultivar, ao clima, à época de colheita 
e à fertilização (Carvalho, 1999). O potássio é 
considerado o “nutriente da qualidade‘’ dos 
produtos agrícolas. 

A qualidade do fruto é um termo geral 
que compreende dimensões, coloração, sabor, 
aroma, rendimento em polpa e outros atributos 
para os quais o consumidor é sensível. Uma 
recomendação de adubação desbalanceada, 
principalmente em nitrogênio e potássio, 
nutrientes mais absorvidos pela planta, pode 
afetar negativamente a produtividade da 

cultura e a qualidade dos frutos. Assim, 
objetivou-se avaliar os efeitos da adubação 
potássica sobre a qualidade dos frutos de 
maracujazeiro-amarelo no noroeste do Estado 
do Espírito Santo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dentre os vários parâmetros 
avaliados: diâmetro, peso dos frutos, 
espessura e peso da casca, percentagem do 
suco, SST (sólidos solúveis totais), e ATT 
(acidez total titulável), não houve diferença 
significativa entre as diferentes doses de K20. 
Em solo de Tabuleiro Costeiro do Estado da 
Bahia, Borges et al. (2001) não constataram 
efeito de doses de N e K nas propriedades 
físicas e químicas dos frutos de maracujá-
amarelo, observando apenas efeito de doses 
de P no teor de SST.  

As médias do comprimento e 
diâmetro dos frutos foram 80,4 mm e 79,2 mm, 
respectivamente.  A média das mensurações 
da espessura da casca foi 7,8 mm, diferente 
ao encontrado por Fontes (2005) que citou a 
espessura da casca com 4,1 mm. 

O valor de SST (13,3 °Brix) foi igual ao 
encontrado por Fontes (2005) em Campos dos 
Goytacazes-RJ, porém inferior ao encontrado 
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por Borges (2003). A faixa de pH encontrada 
ficou entre 2,49 à 2,74, com  média  de 2,61. 

A porcentagem de suco em relação ao 
peso total do fruto foi 37,89%, diferente ao 
encontrado por Hafle (2009), que encontrou a 
porcentagem de suco com valor equivalente a 
32,4. 

Embora não tenha havido diferença 
estatística entre as doses de K2O para o índice 
tecnológico (Tabela 1), este é importante, 
porque análises isoladas do suco ou do ºBrix 
podem levar a conclusões equivocadas a 
respeito da qualidade de suco.  
 
Tabela 1: Porcentagens de suco e do índice 

tecnológico com diferentes doses 
de K20.  

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, 
não diferenciam estatisticamente pelo teste de 
Duncan a 5% de probabilidade. 

 
Não foi verificado efeito da adubação 

potássica sobre a acidez total titulável (ATT) 
que teve média de 4,6. No Estado do Rio de 
Janeiro, Carvalho et al. (1999), também,  não 
verificaram efeito da adubação potássica na 
acidez do fruto. 

Os períodos de março a maio foram 
aqueles em que se observaram menor tempo 
para a formação dos frutos (médias de 53,81 
dias). Porém, não foram observadas 
diferenças estatísticas na qualidade dos frutos 
entre as épocas de colheita. Fontes (2005), 
trabalhando com doses de N em sistema 
fertirrigado e manual no maracujazeiro-
amarelo encontrou influência das diferentes 
épocas amostradas na qualidade dos frutos. 

Com relação às diferentes doses de 
K20 os frutos apresentaram o maior tempo 
transcorrido da fecundação a maturação dos 
frutos (68,62 dias), com a dose de 150 g 
planta-1 ano-1 de K20, porém esta não 
diferenciou estatisticamente das doses de 450  
e 600g planta-1 ano-1 de K20.  

 

 

CONCLUSÃO 
 

Não houve diferença significativa entre as 
diferentes doses de K20 para a maioria dos 
parâmetros de qualidade de frutos avaliados. 

A qualidade dos frutos não foi influenciada 
pelas épocas de amostragem. Os períodos de 
março a maio foram aqueles em que se 
observaram menor tempo para a formação 
dos frutos. A porcentagem de suco e o tempo 
transcorrido da antese a maturação dos frutos 
foram influenciados pelas diferentes doses de 
K2O. 
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K20 (g planta-

1 ano-1) 
Suco (%) Índice 

tecnológico 
150 37,39 ab 5,08 a 
300 41,42 a 5,00 a 
450 35,48 b 5,05 a 
600 37,25 ab 5,06 a 

Média 37,89 5,05 
CV 6,28 11,49 


