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Capítulo 5

Calagem, adubação  
e análise foliar
Arlene Maria Gomes Oliveira
Jaeveson da Silva

Nos países tropicais, a correção da acidez do solo é uma prática 
comum e necessária para a garantia de boas produções. A maior 
parte dos solos brasileiros cultivados com mamoeiro são ácidos 
e requerem algum nível de calagem. Devido ao mamoeiro ser 
de crescimento, florescimento e frutificação contínuos e conco-
mitantes e demandar altas quantidades de nutrientes durante seu 
ciclo para expressar seu potencial produtivo, requer o forneci-
mento constante de nutrientes ao longo do seu desenvolvimento 
e produção. O mamoeiro é cultivado em todo o mundo sob 
adubação, tanto mineral como orgânica, e as respostas às aduba-
ções são expressivas nos solos dos principais países produtores, 
com aumento da produção devido às adubações com nitrogê-
nio, fósforo e potássio e com micronutrientes, principalmente 
Boro (B). Porém, o efeito dos fertilizantes no desenvolvimento 
do mamoeiro está diretamente ligado a um equilíbrio nutricional 
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das plantas, pois os diferentes nutrientes têm papel não só na 
produção, mas também na qualidade dos frutos.

Calagem
O pH do solo para o bom desenvolvimento do mamoeiro deve 
estar entre 5,5 a 6,7. Fora dessa faixa podem ocorrer sintomas de 
deficiência nutricional ou de toxidez nas plantas, principalmente 
em relação a micronutrientes como B, quando os valores de pH 
forem mais elevados.

Em solos ácidos com pH de 4,5 a 5,5, com teores de alumínio 
(Al) maiores que 0,4 cmolc dm-3 ou de cálcio + magnésio (Ca+2 +  
Mg+2) menores que 2,0 cmolc dm-3, deve-se fazer a calagem. 
Quando praticada com base na análise química do solo, a ca-
lagem eleva o pH, aumenta a solubilidade e, por consequência, 
a disponibilidade de nutrientes como nitrogênio (N), fósforo (P), 
potássio (K), enxofre (S) e molibdênio (Mo), assim como diminui 
a solubilidade do Al e/ou do manganês (Mn) tóxicos e os neutra-
liza. Fornece também Ca e Mg para as plantas, eleva a saturação 
por bases (V%) e melhora a atividade microbiana.

Para realizar a calagem deve-se fazer a amostragem do solo nas 
camadas de 0-20 cm e de 20-40 cm. Recomenda-se a calagem 
com base na saturação por bases, visando elevar esse parâmetro 
do solo a 70%, sempre que este for inferior a 60%, sendo a ne-
cessidade de calagem (NC) calculada pela fórmula abaixo, a partir 
de informações obtidas com a análise química completa do solo.

NC (t/ha) = CTC (V2 – V1)/PRNT

Em que:
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NC = necessidade de calagem (t/ha).

CTC = capacidade de troca de cátions (cmolc dm-3).

V2 = percentagem da saturação por bases que se pretende 
atingir, sendo de 70% para o mamoeiro.

V1 = percentagem inicial de saturação por bases (V%) do solo.

PRNT = poder relativo de neutralização total do calcário. 

Quando for necessário aplicar o calcário, realizar a prática com 
antecedência suficiente para que haja reação do corretivo com 
solo, ou seja, de dois a três meses antes do plantio. Quando o 
teor de Mg2+ for inferior a 0,9 cmolc dm-3, deve-se utilizar o calcá-
rio dolomítico (250 g a 350 g de CaO e maior que 120 g de MgO 
por kg de calcário), que é rico em magnésio.

O calcário deve ser aplicado a lanço, de modo uniforme em 
toda a área. A dose do calcário indicada para a profundidade 
de 20-40 cm deve ser aplicada após a roçadeira, sendo seguida  
da aração ou escarificação, enquanto a dose recomendada para 
a profundidade de 0-20 cm deve ser aplicada após a aração/
escarificação, seguida da gradagem. A quantidade do corretivo 
incorporada ao solo em um mesmo ano não deve ser maior 
que 4 t/ha, ou quando aplicada na superfície sem incorporação, 
não ser maior que 2 t/ha, mesmo que a análise de solo indique 
valores maiores. O intervalo entre novas aplicações de calcário 
deve ser de 10 a 12 meses, mediante nova análise de solo, em 
áreas onde o pomar de mamoeiro não foi instalado.

Quando a camada do solo de 20-40 cm (subsuperficial) apresen-
tar teores de Ca < 0,3 cmolc dm-3 e/ou de Al > 0,4 cmolc dm-3, 
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recomenda-se associar à calagem a aplicação de gesso agrícola 
(CaSO4.2H2O) para promover um melhor desenvolvimento do 
sistema radicular (se houver disponibilidade desse insumo na 
região). A presença do íon SO4

-2 no gesso agrícola, tem alta solu-
bilidade e movimenta o Ca e o Mg para a camada subsuperficial, 
reduzindo o efeito da toxicidade de Al trocável nessa camada. 
Em uso sistemático de misturas contendo superfosfato simples, 
não é necessário aplicar gesso agrícola, pois esse fertilizante 
fosfatado contém sulfato de cálcio (100 g a 120 g de S e 180 g 
a 200 g de Ca por kg do superfosfato simples). A necessidade de 
gesso (NG) é determinada com base na necessidade de calagem 
(NC) da camada de 20-40 cm do solo, substituindo por gesso 
25% da quantidade de calcário recomendada.

NG (t/ha) = 0,25 NC(20 cm-40 cm)

Adubação
As adubações com base na análise de solo serão apresentadas em 
Tabelas, onde constam as doses de nutrientes e as quantidades 
correspondentes de alguns fertilizantes comercializados no mer-
cado nacional, calculados a partir dessas doses. As adubações 
são estimadas por hectare ou considerando um espaçamento de 
3,5 m x 1,7 m, com 1.680 plantas por hectare. As adubações 
devem ser ministradas com disponibilidade de água no solo para 
que as plantas possam absorver os nutrientes. Dessa forma, em 
plantios irrigados, as adubações em cobertura com nitrogênio e 
potássio devem ser parceladas mensalmente, e com fósforo, de 
dois em dois meses. Em plantios sem irrigação, a adubação deve 
ser parcelada em função das chuvas da região, levando-se em 
conta que a expectativa de produtividade será menor. As aduba-
ções também podem ser realizadas via água de irrigação, tema 
que será abordado no Capítulo 8 sobre fertirrigação.
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Adubação de cova

Na cova aplicam-se os adubos orgânicos, o adubo fosfatado 
(de acordo com análise de solo) e os micronutrientes (Tabela 1), 
dando preferência às fontes que contenham B, micronutriente 
essencial para a qualidade dos frutos. Em plantas com deficiência 
de B os frutos apresentam deformações (Figura 1). Deve-se abrir 
a cova ou sulco, aplicar os adubos e depois cobrir com a terra 
novamente para o plantio das mudas. Os adubos orgânicos po-
dem ser estercos de animais (curtidos) ou compostos orgânicos 
disponíveis nas localidades onde ocorre o plantio.

Figura 1. Frutos com 
a casca ondulada, 

deformados devido à 
deficiência de B.
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Tabela 1. Recomendação de adubação na cova de plantio para o mamoeiro, 
de acordo com o resultado da análise de solo, considerando diferentes fontes 
de adubos químicos e o espaçamento de 3,5 m x 1,7 m, com densidade de 
plantio de 1.680 plantas por hectare.

Adubação Na cova – antes do plantio

Micronutrientes

FTE-BR 8(1)(kg/ha) 84,0 - -

FTE-BR 8(1)(g/planta) 50,0 - -

Nitrogênio Orgânico

N (kg/ha) 60,0 - -

N (g/planta) 36,0 - -

Esterco de gado (kg/planta)(2) 2,1 - -

Esterco de galinha (kg/planta)(2) 1,2 - -

Fósforo no solo (Mehlich) < 10 mg/dm3 10 – 30 mg dm-3 > 30 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 60,0 40,0 20,0

P2O5 (g/planta) 36,0 24,0 12,0

Superfosfato simples (g/planta)(3) 198,0 132,0 66,0

Superfosfato triplo (g/planta)(3) 87,0 58,0 29,0

(1)Se substituir por outro FTE, calcular a dose em função da concentração de B do FTE; (2)Considerando composição 
média de estercos de gado com 1,7% de N e de aves com 3,0% de N, com base na matéria seca (LOPES, 1999). 
Quando o esterco utilizado tiver umidade, esta deve ser levada em consideração no cálculo da quantidade a ser 
aplicada; (3)Considerando superfosfato simples com 18% de P2O5 e superfosfato triplo com 41% de P2O5.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).

Adubação do pós-plantio à floração
Na formação da planta são aplicados adubos contendo N, P e K 
(Tabelas 2, 3 e 4), em círculo no solo ao redor da planta, na parte 
mediana da projeção da copa ou na linha de plantio, próximo ao 
tronco (Figura 2). Aos 4 meses após o plantio, pode-se aplicar a 
adubação nitrogenada na forma orgânica ou mineral.
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Figura 2. Adubação do mamoeiro: em círculo (A) e na linha de plantio (B e C).
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Tabela 2. Adubação nitrogenada na fase de formação da planta de mamoeiro, 
considerando diferentes fontes de adubos químicos e densidade de plantio 
de 1.680 plantas por hectare.

Adubação
Dias após o plantio (em cobertura)

30 60 90 120

N (kg/ha) 10,0 10,0 20,0 20,0

N (g/planta) 6,0 6,0 11,9 11,9

Ureia (g/planta)* 13,5 13,5 27,1 27,1

Sulfato de Amônio (g/planta)* 29,8 29,8 59,5 59,5

*Considerando ureia com 44% de N e sulfato de amônio com 20% de N. 

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).

Tabela 3. Adubação fosfatada de acordo com o resultado da análise de solo, 
na fase de formação da planta de mamoeiro, considerando diferentes fontes 
de adubos químicos e densidade de plantio de 1.680 plantas por hectare.

Adubação fosfatada
Dias após o plantio (em cobertura)

60 90

Fósforo no solo (Mehlich) < 10 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 20,0 20,0

P2O5 (g/planta) 11,9 11,9

Superfosfato simples (g/planta)* 66,1 66,1

Superfosfato triplo (g/planta)* 29,0 29,0

Fósforo no solo (Mehlich) 10 – 30 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 15,0 15,0

P2O5 (g/planta) 8,9 8,9

Superfosfato simples (g/planta)* 49,6 49,6

Superfosfato triplo (g/planta)* 21,8 21,8

continua...
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Adubação fosfatada
Dias após o plantio (em cobertura)

60 90

Fósforo no solo (Mehlich) > 30 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 10,0 10,0

P2O5 (g/planta) 6,0 6,0

Superfosfato simples (g/planta)* 33,1 33,1

Superfosfato triplo (g/planta)* 14,5 14,5

*Considerando superfosfato simples com 18% de P2O5 e superfosfato triplo com 41% de P2O5.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).

Tabela 4. Adubação potássica de acordo com a análise de solo, na fase de 
formação da planta de mamoeiro, considerando diferentes fontes de adubos 
químicos e densidade de plantio de 1.680 plantas por hectare.

Adubação
Dias após o plantio (em cobertura)

30 60 90 120

Potássio no solo (Mehlich) 0 - 0,15 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 20,0 20,0 20,0 20,0

K2O (g/planta) 11,9 11,9 11,9 11,9

Cloreto de Potássio (g/planta)* 20,5 20,5 20,5 20,5

Sulfato de potássio (g/planta)* 24,8 24,8 24,8 24,8

Potássio no solo (Mehlich) 0,16 - 0,30 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 15,0 15,0 15,0 15,0

K2O (g/planta) 8,9 8,9 8,9 8,9

Cloreto de Potássio (g/planta)* 15,4 15,4 15,4 15,4

Sulfato de potássio (g/planta)* 18,6 18,6 18,6 18,6

continua...

Tabela 3. Continuação.
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Adubação
Dias após o plantio (em cobertura)

30 60 90 120

Potássio no solo (Mehlich) > 0,30 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 10,0 10,0 10,0 10,0

K2O(g/planta) 6,0 6,0 6,0 6,0

Cloreto de Potássio (g/planta)* 10,3 10,3 10,3 10,3

Sulfato de potássio (g/planta)* 12,4 12,4 12,4 12,4

*Considerando cloreto de potássio com 58% de K2O e sulfato de potássio com 48% de K2O.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).

Adubação de formação e produção  
no primeiro ano de cultivo

A adubação de formação e produção (Tabelas 5, 6, 7 e 8) vai do 
quinto mês após o plantio até os 12 meses de cultivo. As quanti-
dades aplicadas dependem da produtividade esperada. O N e K 
total devem ser parcelados em oito doses iguais e aplicados men-
salmente, enquanto o P deve ser parcelado em quatro doses e 
aplicado bimensalmente. A adubação com B deve ser parcelada 
em duas doses e aplicadas em cobertura no sexto e 12° mês após 
o plantio. Cultivos com aplicação de FTE e adubos orgânicos na 
cova, não necessitam de aplicação de B em cobertura no primei-
ro ano. Realizar análise de solo após o primeiro ano e verificar a 
necessidade de aplicação desse micronutriente em cobertura ou 
via foliar.

Tabela 4. Continuação.
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Tabela 5. Adubação com boro (B) de acordo com a análise de solo, na fase de 
formação da planta de mamoeiro, considerando uma fonte de B e densidade 
de plantio de 1.680 plantas por hectare.

Adubação* Níveis no solo

Boro (água quente)** <0,2 mg/dm3

B (kg/ha) 1,0

B (g/planta) 0,6

Bórax (g/planta) *** 2,8

Boro (água quente)** 0,2 a 0,6 mg/dm3

B (kg/ha) 0,5

B (g/planta) 0,3

Bórax (g/planta) 1,4

*Não aplicar B em cobertura se for usado FTE e adubo orgânico na cova; **Em teores acima de 0,6 mg/dm3 de B 
no solo, não se aplica esse micronutriente; ***Concentração de 21% de B. 

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).

Tabela 6. Adubação nitrogenada na fase de formação e produção, de acordo 
com a produtividade esperada, no primeiro ano de cultivo de mamoeiro, 
considerando diferentes fontes de adubos químicos e densidade de plantio 
de 1.680 plantas por hectare.

Adubação
Produtividade esperada (t/ha)

30 a 50 50 a 70 >70

N (kg/ha) 180,0 230,0 280,0

N (g/planta) 121,0 156,0 189,0

Ureia (g/planta)* 275,0 354,5 429,5

Sulfato de Amônio (g/planta)* 605,0 780,0 945,0

*Considerando ureia com 44% de N e sulfato de amônio com 20% de N.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).
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Tabela 7. Adubação fosfatada na fase de formação e produção, de acordo 
com a análise de solo e produtividade esperada, no primeiro ano de cultivo 
de mamoeiro considerando diferentes fontes de adubos químicos e densidade 
de plantio de 1.680 plantas por hectare.

Adubação

Produtividade esperada (t/ha)

30 a 50 50 a 70 >70

Fósforo no solo (Mehlich) <10 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 60,0 70,0 80,0

P2O5 (g/planta) 35,7 41,7 47,6

Superfosfato simples (g/planta)* 198,4 231,5 264,6

Superfosfato triplo (g/planta)* 87,1 101,6 116,1

Fósforo no solo (Mehlich) 10 a 30 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 40,0 50,0 60,0

P2O5 (g/planta) 23,8 29,8 35,7

Superfosfato simples (g/planta)* 132,3 165,3 198,4

Superfosfato triplo (g/planta)* 58,1 72,6 87,1

Fósforo no solo (Mehlich) >30 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 20,0 30,0 40,0

P2O5 (g/planta) 11,9 17,9 23,8

Superfosfato simples (g/planta)* 66,1 99,2 132,3

Superfosfato triplo (g/planta)* 29,0 43,6 58,1

*Considerando superfosfato simples com 18% de P2O5 e superfosfato triplo com 41% de P2O5.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).
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Tabela 8. Adubação potássica na fase de formação e produção, de acordo 
com a análise de solo e produtividade esperada, no primeiro ano de cultivo 
de mamoeiro considerando diferentes fontes de adubos químicos e densidade 
de plantio de 1.680 plantas por hectare.

Adubação

Produtividade esperada (t/ha)

30 a 50 50 a 70 >70

Potássio no solo (Mehlich) 0 - 0,15 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 220,0 270,0 320,0

K2O (g/planta) 131,0 160,7 190,5

Cloreto de Potássio (g/planta)* 225,8 277,1 328,4

Sulfato de potássio (g/planta)* 272,8 334,8 396,8

Potássio no solo (Mehlich) 0,16 - 0,30 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 140,0 180,0 210,0

K2O (g/planta) 83,3 107,1 125,0

Cloreto de Potássio (g/planta)* 143,7 184,7 215,5

Sulfato de potássio (g/planta)* 173,6 223,2 260,4

Potássio no solo (Mehlich) > 0,30 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 60,0 80,0 210,0

K2O (g/planta) 35,7 47,6 125,0

Cloreto de Potássio (g/planta)* 61,6 82,1 215,5

Sulfato de potássio (g/planta)* 74,4 99,2 260,4

*Considerando cloreto de potássio com 58% de K2O e sulfato de potássio com 48% de K2O.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).
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Adubação de produção no segundo ano  
de cultivo
No segundo ano de cultivo o mamoeiro entra em processo de pro-
dução de frutos contínuo. As adubações prescritas nas Tabelas 9,  
10 e 11 são doses anuais, ministradas em intervalos frequentes, 
sendo divididas mensalmente para os fertilizantes com nitrogênio 
e potássio e bimensalmente para os fosfatados.

Tabela 9. Adubação nitrogenada na fase de produção no segundo ano de 
cultivo de mamoeiro, de acordo com a produtividade esperada, considerando 
diferentes fontes de adubos químicos e densidade de plantio de 1.680 plantas 
por hectare.

Adubação
Produtividade esperada (t/ha)

30 a 50 50 a 70 >70

N (kg/ha) 200,0 240,0 280,0

N (g/planta) 119,0 142,9 166,7

Ureia (g/planta)* 270,6 324,7 378,8

Sulfato de Amônio (g/planta)* 595,2 714,3 833,3

*Considerando ureia com 44% de N e sulfato de amônio com 20% de N.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).

Tabela 10. Adubação fosfatada na fase de produção no segundo ano de cultivo 
de mamoeiro, de acordo com a análise de solo e produtividade esperada, 
considerando diferentes fontes de adubos químicos e uma densidade de 
plantio de 1.680 plantas por hectare.

Adubação
Produtividade esperada (t/ha)

30 a 50 50 a 70 >70

Fósforo no solo (Mehlich) <10 mg/dm3

P2O5 (kg/ha) 130,0 150,0 170,0

P2O5 (g/planta) 77,4 89,3 101,2

continua...
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Adubação
Produtividade esperada (t/ha)

30 a 50 50 a 70 >70

Fósforo no solo (Mehlich) <10 mg dm-3

Superfosfato simples (g/planta)* 429,9 496,0 562,2

Superfosfato triplo (g/planta)* 188,7 217,8 246,8

Fósforo no solo (Mehlich) 10 a 30 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 80,0 100,0 120,0

P2O5 (g/planta) 47,6 59,5 71,4

Superfosfato simples (g/planta)* 264,6 330,7 396,8

Superfosfato triplo (g/planta)* 116,1 145,2 174,2

Fósforo no solo (Mehlich) >30 mg dm-3

P2O5 (kg/ha) 40,0 50,0 60,0

P2O5 (g/planta) 23,8 29,8 35,7

Superfosfato simples (g/planta)* 132,3 165,3 198,4

Superfosfato triplo (g/planta)* 58,1 72,6 87,1

*Considerando superfosfato simples com 18% de P2O5 e superfosfato triplo com 41% de P2O5.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).

Tabela 11. Adubação potássica na fase de produção no segundo ano de 
cultivo do mamoeiro, de acordo com a análise de solo e produtividade 
esperada, considerando diferentes fontes de adubos químicos e densidade 
de plantio de 1.680 plantas por hectare.

Adubação
Produtividade esperada (t/ha)

30 a 50 50 a 70 >70

Potássio no solo (Mehlich) 0 - 0,15 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 240,0 280,0 320,0

K2O (g/planta) 142,9 166,7 190,5

Tabela 10. Continuação.

continua...
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Adubação
Produtividade esperada (t/ha)

30 a 50 50 a 70 >70

Potássio no solo (Mehlich) 0 - 0,15 cmolc dm-3

Cloreto de Potássio (g/planta)* 246,3 287,4 328,4

Sulfato de potássio (g/planta)* 297,6 347,2 396,8

Potássio no solo (Mehlich) 0,16 - 0,30 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 160,0 190,0 220,0

K2O (g/planta) 95,2 113,1 131,0

Cloreto de Potássio (g/planta)* 164,2 195,0 225,8

Sulfato de potássio (g/planta)* 198,4 235,6 272,8

Potássio no solo (Mehlich) > 0,30 cmolc dm-3

K2O (kg/ha) 80,0 95,0 110,0

K2O(g/planta) 47,6 56,5 65,5

Cloreto de Potássio (g/planta)* 82,1 97,5 112,9

Sulfato de potássio (g/planta)* 99,2 117,8 136,4

*Considerando cloreto de potássio com 58% de K2O e sulfato de potássio com 48% de K2O.

Fonte: Adaptado de Oliveira et al. (2004).

A adubação no terceiro ano de cultivo deve ser mantida, seguin-
do as Tabelas 9, 10 e 11, caso as plantas se apresentem sadias, 
com bom vigor e com produtividades estimadas acima de 30 t/ha  
que compense o investimento com os adubos.

Análise foliar
A folha-padrão para o mamoeiro é a primeira folha que possui 
uma flor recém-aberta em sua axila, contando a partir do topo 
da planta (Figura 3).

Tabela 11. Continuação.
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Figura 3. Folha-padrão do mamoeiro para análise foliar: localização da folha na 
planta (A), com uma flor recém-aberta em sua axila (B).
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Para coleta de amostras de folhas, deve-se selecionar plantas den-
tro de áreas homogêneas, andando em zigue-zague, de modo a 
cobrir todo o talhão. Só devem ser retiradas amostras de folhas 
da mesma variedade de mamoeiro, com a mesma idade e sadias 
(sem danos mecânicos ou pragas e doenças), evitando plantas 
que se localizem em manchas no solo e que não representem a 
situação da maioria do plantio. Nesse caso, as plantas devem ser 
amostradas em separado. Também deve-se evitar amostrar folhas 
após chuvas intensas ou após aplicação de adubos foliares ou 
defensivos e tomar o cuidado para não haver contaminação das 
folhas com solo.

Amostrar entre 12 a 25 plantas por talhão, retirando uma  
folha-padrão por planta. O tecido vegetal padrão para análise 
foliar do mamoeiro é o pecíolo da folha. Após a coleta, descartar 
o limbo e formar uma amostra com no mínimo 12 pecíolos e 
enviar para análise química de macro e micronutrientes em 
laboratório. Caso o envio demore mais que dois dias para 
chegar ao laboratório, as folhas devem ser lavadas, colocadas 
em saco de papel e deixadas para secar ao sol até se tornarem 
quebradiças. Após o acondicionamento das amostras, colocar 
nome e local da coleta, de modo a poder identificá-la quando 
do recebimento do resultado da análise.

Na Tabela 12 encontram-se indicações dos teores de macro-
nutrientes e micronutrientes adequados para o pecíolo do ma-
moeiro, independentemente da variedade, indicado por alguns 
autores, e teores referência estabelecidos pelo Sistema Integrado 
de Diagnose e Recomendação (DRIS) para o mamoeiro no Es-
tado do Espírito Santo, onde os plantios foram acompanhados 
em termos nutricionais e de produtividade para posterior corre-
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lação desses parâmetros. Assim, os níveis de nutrientes foliares 
de referência para mamoeiros do grupo Solo são apresentados 
na Tabela 12.

Tabela 12. Teores de macronutrientes e micronutrientes no pecíolo das folhas 
do mamoeiro do grupo Solo.

Nutrientes
Diversos autores(1) Fullin e Dadalto (2001) Costa et al. (2013)(2)

Adequado Adequado Referência DRIS

Macronutrientes g/kg

N 12,5-14,5 10 a 12 26,4

P 1,6-2,5 2,5 a 3,0 1,6

K 36,1 40 a 50 24,9

Ca 7,3-9,3 15 a 20 16,5

Mg – 4 a 5 5,7

S – 2,5 a 3,0 3,2

Micronutrientes mg/kg

B – 25 a 30 23,1

Fe – 50 a 70 43,3

Mn – 50 a 70 42,9

Zn – 15 a 20 10,5

Cu – 8 a 10 2,9

(1) Awada (1969, 1976 e 1977), Awada e Long (1969; 1971 a,b; 1978), Awada e Suehisa (1984) e Awada, Suehisa 
e Kanehiro (1975); (2) valores de referência da norma DRIS.
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