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  INTRODUÇÃO: 
A região sul do Estado da Bahia configura-se como a 
maior fronteira nordestina de Mata Atlântica conservada, 
onde se cultivam mais de 500.000 ha com cacaueiros 
(SODRÉ et al., 2012). Um dos principais fatores que 
limitam a produção do cacaueiro é a falta de manejo 
adequado, sendo a adubação uma das principais 
práticas. Uma alternativa ao uso intensivo de adubação 
química, na cultura do cacau, é a utilização de resíduos 
agrícolas, entre eles a manipueira. Esse resíduo, 
quando usado da forma correta, pode ser uma fonte 
alternativa de micro e macronutrientes, principalmente o 
potássio. Quando não utilizada, a manipueira é 
eliminada na natureza, e passa a ser um problema 
ambiental, contaminando o solo e o lençol freático. 
Ainda são escassos os estudos científicos sobre a 
utilização da manipueira como forma sustentável de 
adubação, bem como o seu efeito sobre o crescimento 
e nutrição de plantas cacau. Dessa forma, o objetivo do 
trabalho foi de avaliar o crescimento de mudas de 
cacaueiro em resposta ao uso de manipueira como 
fonte de potássio. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
A pesquisa foi realizada no viveiro de produção de 
mudas e no Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas 
do Instituto Federal Baiano, Campus Valença, na cidade 
de Valença-BA. O delineamento experimental utilizado 
foi o em blocos ao acaso, com quatro repetições, 
compostas por cinco plantas cada. Os tratamentos 
foram constituídos por 6 doses de potássio: zero, 51,3; 
102,63; 153,94 e 256,5 mg de K dm-3, obtidos após 
aplicação de zero, 50, 100, 150, 250 ml por citropote de 
manipueira, respectivamente. A quantidade de 
manipueira usada para atender às doses foram 
calculadas a partir do resultado da análise química para 
K. O preparo da manipueira foi realizado seguindo 
recomendações de Ponte (2006). As mudas de cacau 
foram obtidas por semeadura direta de duas sementes, 
do porta-enxerto “comum”, em citropotes de 
polipropileno com 3780 cm3 (150 x 150 x 350mm) de 
volume, previamente preenchidos com o substrato, 
obtido pela mistura de solo/esterco na proporção de 3:1. 
Aos 60 DAS (dias após a semeadura), foi realizada a 
aplicação de manipueira em cobertura, diluída na água 
de irrigação, tendo como quantidade final aplicada, as 
estabelecidas para cada tratamento. Aos 140 DAS 
foram determinados a área foliar e matéria seca das 
folhas, caule, raízes e total. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas por análise de  regressão polinomial. 

 

 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Depois de adubadas com doses crescentes de 
manipueira, houve um aumento da área foliar (Figura 
1.A) de mudas de cacaueiro, até a dose de 100 ml de 
manipueira, a partir dessa dose, ocorreu um decréscimo 
até a dose de 250 ml. Resposta também observada 
para matéria seca total (Figura 1.B). Esse resultado 
pode ser explicado pelo aumento da quantidade de 
potássio e de nutrientes/substancias benéficas a planta.  
Por outro lado, em doses superiores a 100 ml, ocorreu 
decréscimo dessas variáveis. Segundo Melo et al. 
(2006) o excesso de potássio no solo, caso provoque 
dispersão de argilas e/ou desequilíbrio nutricional, 
poderá afetar negativamente as plantas. 
Figura 01 – Área foliar (AF) (A) e Matéria seca total 
(MST) (B) em função de diferentes doses de 
manipueira. Fonte: dados da pesquisa.  
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CONCLUSÃO: 
O uso de manipueira, como fonte de potássio, é 
possível na produção de mudas de cacaueiro de 
qualidade na região do baixo sul da Bahia, desde que 
doses adequadas sejam ajustadas. 
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