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RECOMENDAÇ~ES T~CNECAS PARA O MA JO DE S LBS CULTIVADOS COM CAJUEIRU 
NOCEA 5 EPIAU P 

AUGMAR DRUMOND RAMOS' 
FRANCISCO NELSINDES SOMBRA  OLIVEIRA^ 

O presente estudo foi realizado com a finalidade de Identificar os problemas existentes em solos 
cultivados com cajueiros nos estados do Cear6 e Piauí, e reoomendar as tecnicas de manejo 
melhorado.. 

Estes estados apresentam uma bea de cerca de 400.000 ha, cultivada com cajueiros em 
produção, distribtilda em mais de 50 rnunicipios produtores, As áreas produtoras do Cear& 
comareendm todas as rnicrorregiões litorâneas, mais o Baixo Jaquaribe e parte da microrr@gião Serra 
de Baturith. No Piaul, as áreas produtoras ocupam regiões distintas, afastadas geograficamente, I 
desde o litoral at& o sul do Estado, incluindo parte da região central e centro-norte. 

Os estudos de campo, associzdos as an6lises de laboratório, permitiram a caracteriza~%o e a 
dassifica* das unidades de sdo representativas da cultura do cajueiro ( Tabelas 1 e 2). 

TA5EiA 1 - Solos dominantes nos pomares de cajueiros das reglães produtoras do Ceará. 

Mi~rorrcgiZio Unidade de solo 

Litoral de C a m i m  e Acaraú, Latossolo Amarelo Alice ou Distrófico; Latmsolo Veme- 
Uruburetama I ho-Amareta, Pdz6lico Vermelho-Amarelo, Plintmsolo e 

Areia Quartzosa, todos Distrdficos ou Eutrbficus 
Litoral de Facajus Fodz6tico VemielbAmareIo Oistrófico ou Etrtr6fico; Latos- 

solo Vemlhu-Amarelo ou Amarelo e Areia Quartzosa, 
tados Distr6ficos 

Baixo Jaguaribe Padzálioo Vemlho-Arnarelo; Plintossolo; Latoswlo Ver- 
melho-Amarelo e Areia Quartzosa, M o s  Distrbficos ou 
EutrMicos 

Serra de SaturitB Podzb!ico Vemielho-Amarelo, Plintrissalo, Latossolo Ver- 
mdbArnarelo, todos Distr6ficm ou Eutrdficos 

Fonte: EMBRAPABNPCa, 1991. 

TABELA 2 - Sol- domi&w nos pomares de cajueiros das regiões pmdutonas do Piaul. 

Microrregião Unidade de sob 

Balxões Agrfmlas, Floriana Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo a Areia 
e Baixa Parndba Quartzosa, todos A~icos ou Distrdficos 
Alto PiauI. e CanindB Latossolo Amarelo e Areia Quartzasa, ambos Aiicos ou 

Distrófioos 
Campo Maior tosWa Amarelc e Latwsolo ~ e r m e l b h a r e l c ,  ambos %tos ou DisP6fioos 
Alto Parnalba Latossoio Amarelo A~im e Areia Quarttoaa Alica ou 

Distrbfica 

Fonte: EMBRAPNCNPCa, 1991. 
I 

'En - Agr, M. m, i m  CSntlas do 6010, UIBRAPAfCenlro HaFlanal dr b q u l n  de CaJu (CNPCIi), eikr bital m1, C% ~ ~ 6 0 -  610 F w D Y ,  CE 
- -. - 

- - 



Os principais problemas de mio encwitradm na ccltura do cajueiro são: a) acidez do solo em 
nlveis prejudioiais; b) acidez associada a nfveis elevãdas de dumlnio trocael; c) defici8ncta de 
nutrientes essenciais; d) cornpactação do solo; e) textura excessivamente arenosa; f) textura argilosa, 
com impedimento da drenagem. Estes roblemas podem ser decorrentes de caracterlsticas naturais 
dos solos, ou do manejo inadequado. & qualquer caso, o efeito negam sobre as plantas contribui 
para o decr6scimo no rendimento da cultura, obsewand@se nlveis muito baixos em todas as regiões 
prdutoras. O rendimento Mdio por hectare, obtido no Cear6 e Piaul, nos úRim anos, foi de 200 kg 
de castanha. 

A elevação da produtividade dos cajueiros re uer o manejo racional da cultura, com o emprego 
de práticas de mefhoramento e recuperaçáo do A o ,  alem das práticas costumeiras de aduba@ e 
caiagem, raramente utilizadas pelos produtores de caju. Os problemas existentes e as prhticas de 
manejo indicadas para sua correpão, nas diferentes unidades de solo, são mostrados na Tabela 3. 

TABELA 3 - Unidades de solo, problemas que apresentam e piaticas necessárias v). 
Unidade 
de solo 

Descriçiio do problema PrBtica de manejo 
recomendada (") 

I .  LA (a) reaç$ío do d o  fortemente Acida e extrema- 
mente &ida ........................................................ calagem (wrreção da acidez) 

................ (b) nlveis elevados de alurnlnio trocdvei calagem + gessagern (corrq& da 
acidez e neutralização do alumlnio em 
profundidade) 

[c) deficihcia de macronutrientes e micronutri- 
entes.. ..................... ... ................................... aplicação de fertilizantes 

(d) compactaçao do solo ..................................... descmpacta@o com arado de aivecas 
ou subsoladw - plantio de Iegminosas 
intercaladas e incorpwa~ão ao d o  
mesmas recomendaç6es em (i ) 2. LV e ?V Idem (a), (c) e (d).: ............................................. 

3. PT (e) textura argilosa, d o  imperfeitamente ou mal 
drenado. ............................................................. 

4. AQ Idem (a), (c), em alguns casos (b).. ................... 

abertura de canais de drenagem - evC 
tar novos plantios 
mesmas remmendag8es em (I) 

(f) tdura  arenosa em toda a profundidade do 
solo, com pequena retenção de umidade e 
perda de nutrientes por lixiviaçh.. .................... uso de cobertura morta, adubação 

verde - incorporação do mato dou resf- 
duos vegetais 

(*) IA = ~ a ~ s o l o  Amarelo; LV = Latossolo Vermel heAmarelo; W = Podzblico V o m l  ho-Amarelo; PT 
= Plintossoto; AQ = Areia Quartzosa. 

r) Nlveis de fertilizantes e corretivas devem ser indicados de acordo com a d i s e  do solo da 
propriedade. 
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