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EXPORTAÇÃO DE NUTRIENTES POR FRUTO DE CUPUAçuZEIRO
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O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum.t, frutífera da Amazônia, é conhecido

em quase todas as regiões do pais. A polpa é consumida na forma de sucos, sorvetes,

gelados e doces e das sementes pode-se obter chocolate. É uma espécie com grande
potencial, porém a produtividade precisa ser elevada em relação aos níveis atuais, para

melhorar a rentabilidade da atividade pomológica e oferecer produtos de melhor qualidade

no mercado. Neste contexto, a nutrição adequada é fiuvlamc:ntaJpara manter um

crescimento vigoroso e elevadas produtividade, uma vez que colheitas sucessivas. sem

qualquer reposição de nutrientes, poderio exaurir o solo a níveis de empobrecimento

prejudiciais. No caso do cupuaçu, a maioria dos plantios está em solos pouco férteis e a
adubação, quando realizada, é feita de forma empírica, sendo poucos os estudos feitos neste

sentido. Embora existam limitações devido a infIU~~ por fatores tais como genético,

produção e variação sazonal, a estimativa de exportação de nutrientes pelas colheitas dá

uma idéia sobre a necessidade de reposição attavés de fert.ilizaJJtes.O objetivo deste trabalho

foi estimar as quantidades de nutrientes exPortados por ocasião da colheita. Os dados

foram obtidos no final do período de colheita, de frutos oriundos de sete plantas do clone

BG-C-8501, com 10 anos de idade, plantadas em Latossolo Amarelo muito argiloso. Os

frutos em número de dois por planta, apresentavam peso médio de 1260 g. As análises de

nutrientes foram feitas no Laboratório de análise de solo e plantas da EMBRAPAJCPAA.

De acordo com os resuItados obtidos, mostrados na tabela I, o potássio foi o elemento

mais exportado, com média de 496O,3g.rl de frutos, seguido do nitrogênio e magnésio.

Quanto aos micronutrientes, as maiores exportações foram de cobre, ferro e manganês com

22,12, 15,20 e 10,36 g.t" de frutos, respectivamc:nte.Esses resultados indicam que pelo

menos essas quantidades de nutrientes devem ser reaplicadas no final de cada ciclo de

produção, a fimde não ocorrer a exaustio do solo e manter a produtividade da cultura.
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Tabela 1- Extnçio de macro e micronutrientes por . frutos de cupuaçuzeiro, clone
BG-C-8S0 I. EMBRAP AlCP AAManaus.1996

MACRONlJl1UENffiS g.q.' g.Fruto·1 g.1'1 Fonte g.1'1

Nitrogênio 1,21 4,878 3871,0 Uréia 8602,0

Fósforo 0,14 0,560 444,4 Supu Fosfato Triplo 987,6

Potássio 1,55 6,25 4960,3 Cloreto ele PoUssio 8267,2

Cálcio 0,07 0,282 223,8 Calemo (JS% CaO) 639,4

Magnésio 0,38 1,532 1214,3 CaIário (12% MaO) 10119,2

MICRONlJl1UENffiS IDJ.q" rngIFruto glt. Fonte g.fl

Boro 9,8 3,95 3,13 Bcrix(1I,5% B) 27,22

Cobre 7,1 28,63 22,12 CUSO•.4H,Q(JW. Cu) 64,92

Ferro 47,5 19,15 15,20 FeSO •. 7H,Q(20%Fe) 76,00

Manganês 32,4 13,06 10,36:' MDSO•.4H,Q(25".MD) 41,44

Zinco 19,0 7,66 6,08 ZDSO•.H,Q(35"eZII) 17,37

M2téria sec:a: 32%
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