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o Nordeste apresenta-se como a principal regiao produtora de manga no Brasil. Uma

significativa parte desta produ~o encontra-se no Estado do Piaui, onde a microrregiao de Teresina

detem 30% da area plantada, tornando-se, assim, 0 maior e 0 mais importante p610 de cultivo de

manga da regiao Meio-Norte (Nordeste Ocidental) do Brasil, e urn dos principais da regiao

Nordeste (Vasconcelos et al. 1998).

o manejo da agua de irriga~o nessa regiao nao tern encontrado criterios ou bases e,

portanto, tern, muitas vezes, seguidas informac;oes de outras fruteiras. Por outro lado, urn manejo

de agua eficiente depende do conhecimento da localizac;ao da concentrac;ao do sistema radicular

da planta no perfil do solo. Nos pomares em que as raizes se concentram nas camadas superficiais

do solo, a freqOemcia e a intermitemcia da irriga~o podem ser bastante distintas daqueles pomares,

em que as raizes apresentam uma boa uniformidade de distribuic;ao ate 1,00 m ou mais de

profundidade (Soares et al. 1998).

Este trabalho teve por objetivo determinar os pad roes de distribui~o do sistema radicular

da cultura da manga sob diferentes niveis de irriga~o, para possibilitar urn manejo mais eficiente

da agua de irrigac;ao e permitir urn uso mais eficiente, racional e sustentavel da agua nesta cultura.

Material e Metodos
o experimento foi desenvolvido em area da empresa Mangal - Frutas Tropicais de

Exporta~o Uda, situada no Km 35 da rodovia Teresina - Palmeirais - PI, que possui uma area

plantada de 150 ha de manga da variedade Tommy Atkins, enxertada sobre 0 porta-enxerto da

variedade "Fiapo", com quatro anos de idade, em espac;amento de 7 x 9 m e irrigadas por

microaspersao. 0 solo da area e urn Podz61ico Vermelho-amarelo.

A coleta do material foi efetuada em junho de 2000, final do periodo chuvoso, com as

plantas apresentando diametro de copa de aproximadamente de 5 m. Foram amostradas a

distribui~o do sistema radicular de 4 plantas nos regimes sem irriga~o; 44,0; 86,0 e 137% da ETo

estimada a partir da evapora~o do tanque classe A.

A coleta das amostras de raizes, correspondentes a blocos de solo de 0,1 m x 0,1 m x 0,1 m,

foi feita pelo metoda dos monolitos (Bohm, 1979). Para tanto, foram abertas trincheiras na direc;ao

ortogonal a linha das plantas, nos dois lades da planta, ficando a planta no centro das mesmas,

com as posic;oes de coleta das amostras de raizes correspondentes as distancias horizontais a

partir da planta de 0,1; 0,3; 0,5; 1,1; 1,7; 2,3 e 3,0 m e as distancias verticais tiveram incremento de

0,1 m, iniciando-se a partir da superficie do solo ate a profundidade de 1,5 m.

Ap6s a abertura da trincheira e exposi~o do perfil, as amostras foram coletadas

manualmente, com 0 auxilio de espatula, acondicionadas em sacolas plasticas, identificadas e

levadas para 0 Laborat6rio de Solos da Embrapa Meio-Norte onde as raizes foram separadas

cuidadosamente do material de solo por meio de catac;ao manual e de lavagem em agua corrente



sob peneiras de diferentes malhas.

As raizes, ap6s secagem do excesso de agua, foram espalhadas sobre uma lamina de

transparencia e digitalizadas com auxilio de urn scanner de resolu~o 600 dpi, escala 100% e

intensidade variando de 43 a 62% (Kaspar & Ewing, 1997; Coelho et al. 1999). As imagens das

raizes digitalizadas geraram arquivos TIFF - "Tagged Image File Format", os quais foram, em

seguida, descompactados e submetidos ao software ROOTEOGE (Kaspar & Ewing, 1997) para

determina<;ao das caracteristicas geometricas de comprimento das raizes.

Resultados e Discussao
Os resultados referentes a densidade de comprimento de raizes na faixa horizontal

mostraram que a maior concentra~o de raizes encontra-se ate a distancia de 1,75 m do tronco da

planta, com 89,6%, 82,9%, 84,9% e 85,9% para os regimes sem irriga~o, reposi~o de 44, 86 e

137% da ETo, respectivamente. Em fun~o da profundidade, mostram que a maior quantidade de

raizes encontra-se na camada superficial para todos os regimes estudados, atingindo,

respectivamente, para os regimes sem irriga~o, 44%, 86% e 137% da ETo nos 0,6 m de

profundidade, as percentagens de 68,5%, 61,3%, 64,1 e 53,6% do sistema radicular. Estes

resultados estao de acordo com os obtidos por Santos (1997), que em estudo realizado com a

variedade Haden, utilizando 0 metoda da trincheira com imagens digitais, verificou que cerca de

74,6% do sistema radicular encontrava-se ate 1,5 m do tronco da planta, na faixa horizontal, e

73,8% em profundidade ate 0,75 m. Concordam igualmente com os encontrados por Bojappa &

Singh (1974), onde verificaram que a maior quantidade de raizes encontra-se na camada

superficial com 26,8% nos primeiros 0,25 m de profundidade do solo, e atingindo 70,0% nos 0,75 m

de profundidade.

As Figuras 26 e 27 i1ustram, respectivamente, para os regimes hidricos de reposi<;ao de

agua via irriga~o de 0, 44, 86 e 137% da evapotranspira~o de referencia estimada a partir do

Tanque Classe A, as isolinhas de distribui~o de densidade de comprimento de raizes (OCR) no

perfil do solo referente a uma trincheira cavada ortogonalmente a fileira de plantas.
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Fig. 1. Oistribuiyao de densidade de eomprimento de raizes - OCR - (em de raizlem3 de solo) no
perfil do solo, na direyao ortogonal a fileira de plantas, a) sem irrigayao b) com regime hidrieo de

reposi9ao de 44% da ETo.
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Fig. 2. Distribui~o de densidade de comprimento de raizes - OCR - (cm de raiz/cm3 de solo) no

perfil do solo, na dire~o ortogonal a fileira de plantas a) com regime hidrico de reposigao de 86% e

b) 1,37% da ETo.

o sistema radicular sob 0 regime sem irrigagao apresentou menor distribui~o no perfil

estudado, isto e, com menores valores de comprimento de raizes, comparados aos obtidos nos

sistemas radiculares das plantas sob irriga~o de 44, 86 e 137% de reposi~o da

evapotranspira~o (Figuras 2 e 3). Indicando que as plantas irrigadas expandiram mais seus

sistemas radiculares por unidade de area em fun~o do maior volume de solo molhado,

ocasionado, provavelmente, pela diminuigao da resistencia mecfmica a penetragao das raizes no

solo, 0 que permite uma maior eficiencia da atividade radicular de absor~o de agua e nutrientes

destas plantas.

Conclusoes

• Para fins de monitoramento de irrigagao localizada na cultura da manga as posig5es mais

adequadas de instala~o de sensores de agua do solo para os regimes estudados devem

situar-se entre 0 e 1,75 m do tronco e as profundidades entre 0 e 0,6 m;

• Diferentes formas de manejo de irriga~o afetaram a distribui~o do sistema radicular da

manga, com as plantas irrigadas apresentando uma maior expansao do sistema radicular

que a planta da situa~o nao irrigada e 0 regime hidrico de 1,37 ETo apresentado a maior

quantidade de raizes na posi~o ortogonal a fileira de plantas.
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