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CRESCIMENTO E ACÚMULO DE NUTRIENTES EM PORTA-ENXERTOS DE 
CARAMBOLEIRA ADUBADOS COM ZINCO 

 
 

RESUMO – O Brasil está entre os maiores produtores mundiais de 
carambola, sendo o estado de São Paulo responsável pela maior parte da produção 
nacional. Apesar da importância da cultura, ainda são escassas na literatura 
informações sobre adubação, principalmente quanto ao uso de micronutrientes na 
produção de porta-enxertos. Diante da falta de informações, o trabalho objetivou 
avaliar a influência do zinco sobre o crescimento, composição mineral e eficiência 
nutricional de porta-enxertos de caramboleira. O trabalho foi desenvolvido entre os 
meses de setembro de 2012 e fevereiro de 2013, em um viveiro comercial de 
produção de mudas, localizado em Taquaritinga, SP. O delineamento utilizado foi 
em blocos casualizados, com cinco doses de zinco: D0 = zero de Zn; D1 = 2; D2 = 4; 
D3 = 6; e, D4 = 8 mg de Zn dm-3, quatro repetições e três plantas por parcela. Aos 
170 dias após a aplicação do zinco avaliou-se: altura das plantas, diâmetro do caule 
e número de folhas. Em seguida, as plantas foram coletadas, separadas em parte 
aérea e raízes, secas, pesadas, moídas e determinados os teores, calculados os 
acúmulos, a eficiência de absorção, de transporte e de utilização de macro e 
micronutrientes. Todos os parâmetros de crescimento avaliados, responderam à 
aplicação das doses de zinco. O acúmulo de Zn, P, K, Mg e S na planta, também 
responderam à aplicação de zinco. As doses mais elevadas de zinco aumentaram a 
eficiência de absorção de Zn e, reduziram o transporte de Ca e Mn. Pelos 
resultados, conclui-se que, o maior desenvolvimento dos porta-enxertos de 
caramboleira esteve associado à dose entre 3,1 e 3,8 mg de Zn dm-3. Doses 
elevadas de zinco promovem menor teor, acúmulo e eficiência de utilização para a 
maioria dos macro e micronutrientes. 

 
 

Palavras-chave: Averrhoa carambola L., macronutrientes, micronutrientes 
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GROWTH AND NUTRIENT ACCUMULATION IN STARFRUIT ROOTSTOCKS 
FERTILIZED WITH ZINC 

 
 

ABSTRACT - Brazil is among the world's largest producers of starfruit, with 
the state of São Paulo accounting for most of the national production. Despite the 
importance of this culture, information about the fertilization of this culture is scarce in 
literature, particularly regarding the use of micronutrients in producing rootstocks. 
Due to lack of information, this study aimed to evaluate the influence zinc has on 
growth, mineral composition and nutritional efficiency of star fruit rootstocks. The 
study was conducted between the months of September 2012 and February 2013 in 
a seedling production nursery located in Taquaritinga, SP. A randomized block 
design with five doses of zinc was used to carry out the study with four replications 
and three plants per plot: D0 = zero, D1 = 2, D2 = 4, D3 = 6, and D4 = 8 mg Zn dm-3. At 
170 days after applying the zinc, the plant height, stem diameter and number of 
leaves were analyzed. The plants were then collected and divided into shoots and 
roots, dried, weighed, ground and the content was evaluated. The accumulations 
were calculated as well as the efficiency of absorption, transport and utilization of 
macro and micronutrients. All growth parameters evaluated responded to the zinc 
doses. The accumulation of Zn, P, K, Mg and S in the plant also responded to the 
zinc. The higher doses of zinc increased the absorption efficiency of Zn and reduced 
the transport of Ca and Mn. From these results, it is concluded that largest 
development of starfruit rootstocks was associated with the dose between 3.1 and 
3.8 mg of Zn dm-3. High doses of zinc promote lower content, accumulation and 
utilization efficiency for most macro and micronutrients. 
 
 
Keywords - Averrhoa carambola L., macronutrients, micronutrients 
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CAPITULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1.1. Introdução 

 

 

O Brasil em 2011 se destacou como o terceiro maior produtor mundial de 

frutas e, sua produção foi de aproximadamente 45 milhões de toneladas em uma 

área cultivada de cerca de 2,2 milhões de hectares. No mesmo ano foram 

exportadas aproximadamente 680 mil toneladas de frutos, que geraram um 

montante de cerca de US$ 630 milhões (ANUÁRIO BRASILEIRO DE 

FRUTICULTURA, 2012; 2013). Entretanto, o país participa com apenas 2% do 

comércio global do setor, o que demonstra o forte consumo interno (ANUÁRIO 

BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 2010).  

A fruticultura tem importante papel na economia brasileira, pelo do valor das 

exportações e do mercado interno; pode-se salientar ainda, seu caráter econômico-

social, uma vez que a atividade está presente em todos os estados da federação, 

sendo responsável pela geração de 5,6 milhões de empregos diretos, o equivalente 

a 27% do total da mão-de-obra agrícola do País (FACHINELLO et al., 2011). 

A caramboleira (Averrhoa carambola L.) destaca-se como uma espécie 

frutífera promissora para o cultivo no Brasil. Essa cultura ocupa lugar de destaque 

dentre as frutas tropicais, devido às suas peculiares de cor, sabor, aroma, 

propriedades nutricionais, como fonte de vitamina C, A, K e vários aminoácidos, 

além de sua beleza exótica e única na natureza, o que a torna muito atrativa ao 

consumidor (FREITAS et al., 2011). 

As técnicas de produção adequadas às características da caramboleira ainda 

são pouco conhecidas e estudadas. Em face do grande potencial de exploração 

desta cultura, torna-se necessária a realização de estudos e pesquisas relacionadas 

às variedades, técnicas de cultivo, produção e conservação pós-colheita, de modo a 

viabilizar a expansão e divulgar o potencial comercial da caramboleira (BASTOS, 

2004). 
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Apesar do grande potencial de exploração dessa cultura, seu cultivo de forma 

comercial é recente e, informações sobre os aspectos ligados à nutrição e adubação 

ainda são incipientes na literatura, principalmente quanto ao uso de micronutrientes 

para a produção de porta-enxertos. Diante dessas informações, o trabalho teve 

como objetivo avaliar a influência do zinco sobre o crescimento, a composição 

mineral e a eficiência nutricional de porta-enxertos de caramboleira. 

 

 

1.2. Revisão de literatura 

 

 

1.2.1. Importância econômica 

 

 

A caramboleira foi introduzida no Brasil em 1811, no estado de Pernambuco, 

expandindo-se depois para outras regiões do País, podendo hoje ser encontrada em 

diversos estados brasileiros, principalmente nas regiões de clima tropical, com 

exceção das áreas com temperaturas baixas (BASTOS, 2006).  

A cultura é de exploração econômica recente, não existindo dados de 

produção mundial da fruta; entretanto, há relatos de estimativas em diversos países. 

Os maiores produtores de carambola são Taiwan, Malásia e Brasil, com produção 

estimada variando de 3.000 a 40.000 toneladas de frutos (GOENAGA, 2007). 

O Brasil está entre os principais produtores mundiais dessa frutífera e, o 

estado de São Paulo é responsável por 68% da produção nacional, que está 

concentrada nos municípios de Mirandópolis, Campinas, Taquaritinga e Lins 

(BASTOS et al., 2005). Estima-se que, no país, a área plantada seja de 

aproximadamente 300 ha, localizada predominantemente na região Sudeste e, de 

maneira particular, no estado de São Paulo, onde a quantidade comercializada tem 

crescido a cada ano (OLIVEIRA et al., 2009).  

Entre os anos de 2007 e 2010, o volume de carambolas comercializadas pela 

CEAGESP–SP aumentou de 4.082 para 5.642 toneladas de frutos. Já o preço médio 

por quilograma de frutos aumentou de R$ 3,41 em 2007 para R$ 3,99/kg em 2010 
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(AGRIANUAL, 2012). Esse volume ainda é considerado baixo, quando comparado 

ao de países tradicionais produtores da fruta, ocorrendo por diversos fatores, como a 

escassez de resultados de pesquisa sobre tecnologia de produção para as 

condições brasileiras e, em especial, sobre aspectos ligados à nutrição e adubação 

(PRADO; NATALE; ROZANE, 2007). 

A produtividade da caramboleira varia entre 15 e 45 t/ha, de acordo com a 

idade da planta, manejo e intensidade de desbaste, podendo atingir até 60 t/ha. O 

ponto de colheita ideal da carambola ocorre quando 25 a 75% de sua superfície se 

encontra amarelada. Plantas provenientes de sementes iniciam a frutificação a partir 

do 3º ano, enquanto as plantas enxertadas começam a produzir já no 2º ano, 

alcançando escala de produção comercial a partir do 5º ano, mantendo-se produtiva 

por até 20 anos (BASTOS, 2004). 

A carambola pode ser consumida como fruta fresca ou na forma de saladas, 

bebidas, compotas e geleias. Pode ser utilizada para a produção de vinhos ou 

preservada em embalagens finas e exportadas para outros países (AVINASH et al., 

2012). O sumo das sementes de carambola pode ser utilizado para a remoção de 

manchas; as flores são consumidas em saladas; as folhas estão presentes na 

farmacopeia indígena; o suco, além de saudável, pode ser utilizado como febrífugo, 

antiescorbútico e antidisentérico (DONADIO et al., 2001). 

 

 

1.2.2. Aspectos gerais da caramboleira 

 

 

A caramboleira (Averrhoa carambola L.) é uma frutífera exótica, pertencente à 

família Oxalidaceae, tendo como provável região de origem o Sudoeste Asiático 

(NAKASONE; PAULL, 1998). Por não existirem relatos sobre a existência de plantas 

em estado selvagem, ainda há dúvidas quanto ao local preciso de sua origem. 

Alguns autores indicam a Malásia e a Indonésia, mais precisamente as Ilhas 

Molucas, como centro de origem; outros citam a Índia e o Sri Lanka, porém, a 

espécie se encontra dispersa em regiões tropicais e em áreas quentes de regiões 
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subtropicais de todos os continentes (DONADIO et al., 2001; RATHOD; SHOBA, H, 

CHIDANAND, 2011). 

A cultura encontra-se distribuída por todo o mundo, sendo cultivada na China, 

Taiwan, Índia, Filipinas, Austrália, algumas ilhas do Pacifico Sul (AVINASH et al., 

2012),  América Central e do Sul, Caribe, África, Israel e em áreas subtropicais dos 

Estados Unidos (LENNOX; RAGOONATH, 1990). 

As plantas exigem uma precipitação média anual de 1.500 a 3.000 mm bem 

distribuídos, temperatura ideal entre 21 e 32°C, sendo que temperaturas abaixo de 

15°C afetam o crescimento e a floração (NAKASONE; PAULL, 1998; PÉREZ-

BARRAZA; VÁZQUEZ-VALDIVIA; OSUNA-GARCÍA, 2005).  Crescem bem em 

vários tipos de solos, mas, preferem os profundos, bem drenados, férteis e ricos em 

matéria orgânica (DONADIO et al., 2001), com pH de 5,5 a 6,6 (GALÁN SAÚCO; 

MENINI; TINDALL, 1993). Porém, Natale et al. (2008), avaliando a resposta da 

caramboleira à calagem, verificaram aos 78 meses após a implantação do 

experimento, que a maior produção de frutos foi obtida com pH entre 4,6 e 5,0 na 

camada de 0-20 cm, quando a saturação por bases atingiu 40% e 53% na linha e 

entrelinha da cultura respectivamente. 

A cultura apresenta crescimento lento, sendo as plantas relativamente 

pequenas, dificilmente ultrapassam 8 a 9 metros de altura, embora, algumas mais 

vigorosas possam atingir 12 a 15 m (GALÁN SAÚCO; MENINI; TINDALL, 1993).  

São plantas perenes que apresentam tronco simples ou ramificado e área média de 

copa de 0,9 a 2,1 m, sendo está, a zona de maior produção de frutos (CRANE, 

2007).  

 

 

1.2.3. Produção de mudas e exigências nutricionais da caramboleira 

 

 

A produção de mudas é um dos fatores primordiais para o bom 

estabelecimento de uma cultura, podendo influenciar na produtividade e na 

qualidade dos frutos. A caramboleira é propagada pelo método de enxertia, por 
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garfagem ou borbulhia, sendo esse, o método mais utilizado comercialmente, para 

propagação da cultura (BASTOS et al., 2009).  

A utilização de sementes no processo de multiplicação é um método 

inadequado, devido à ocorrência de variabilidade genética e ao maior período para 

iniciar a produção, devendo ser utilizada apenas para a formação de porta-enxertos 

(BASTOS et al., 2005). 

Para a produção de mudas com qualidade, alguns aspectos devem ser 

considerados pelos viveiristas, a fim de que as plantas cresçam de forma 

homogênea e, que isso possa se expressar futuramente num pomar de melhor 

qualidade. A produção de porta-enxertos e, posteriormente de mudas de 

caramboleira com adequado estado nutricional é um dos fatores primordiais que 

determinam o sucesso da implantação do pomar, podendo influenciar o inicio da 

produção e, refletir no retorno econômico do capital investido (FREITAS et al., 2011; 

ROZANE et al., 2013). 

Na literatura existem poucas informações sobre as exigências nutricionais da 

caramboleira, bem como, sobre sua resposta à adubação. Diante disso, alguns 

trabalhos foram realizados com o intuito de preencher essa lacuna.  

Ao avaliarem a marcha de absorção de nutrientes e o crescimento de mudas 

enxertadas de caramboleira „Nota 10‟, cultivadas em solução nutritiva, Freitas et al. 

(2011) verificaram que o acúmulo de nutrientes pelas mudas obedeceu à sequência: 

N>K>Ca>P>S>Mg>Fe>Mn>Zn>B>Cu. Ao final do trabalho, os autores concluíram 

que o período de maior exigência de nutrientes pela cultura foi entre 90 e 150 dias 

após a repicagem. 

Avaliando o crescimento e o acúmulo de nutrientes em porta-enxertos de 

caramboleira, cultivadas em solução nutritiva, Rozane et al. (2013) concluíram que a 

ordem decrescente dos nutrientes acumulados em cada hipobioto foi 

N>K>Ca>Mg>S>P>Fe>Mn>B>Zn>Cu. O acúmulo médio dos nutrientes é maior nas 

folhas > caule > raízes e, o período de maior exigência ocorre entre 25 e 75 dias 

após a repicagem.  

Avaliando o desenvolvimento e o estado nutricional de porta-enxertos de 

caramboleira, em diferentes soluções nutritivas, Rozane et al. (2011a) observaram 

que os acúmulos médios de nutrientes nos porta-enxertos foram (em mg kg-1): 340 
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de N; 57 de P; 319 de K; 141 de Ca; 61 de Mg e 43 de S; e (em μg kg-1) de 713 de 

B; 79 de Cu; 3049 de Fe; 3026 Mn e 564 de Zn. 

Ao avaliarem a influência do manganês no crescimento de mudas de 

caramboleira, bem como em sua composição mineral, Hernandes et al. (2010) 

verificaram que ocorreu aumento nos teores e no acúmulo de Mn nas plantas, em 

função do aumento das doses. A massa seca das folhas, caule e raízes das mudas 

também foi maior com o incremento das doses de manganês e com o decorrer das 

épocas de coleta. 

Avaliando o fracionamento de manganês acumulado nos tecidos de mudas de 

caramboleira, Hernandes et al. (2011) concluíram que os maiores teores desse 

micronutriente foram encontrados nas raízes, seguidos do caule e folhas, sugerindo 

que a caramboleira tende a acumular manganês nas raízes, possivelmente como 

mecanismo de defesa, a fim de limitar o transporte do metal à parte área, evitando a 

fitotoxidez. 

Rozane et al. (2011b), avaliando a produção de mudas de caramboleira em 

solução nutritiva, constataram que ocorreu acúmulo linear da massa da matéria seca 

das mudas em função do tempo de cultivo, sendo maior nas folhas > caule > raízes. 

O período de maior acúmulo da massa de matéria seca e da taxa de crescimento 

relativo na planta inteira esteve compreendido entre 208 e 233 dias após a 

repicagem, para a cultivar „B-10‟ e, entre 233 e 258 dias após a repicagem para a 

cultivar „Golden Star‟. 

No mesmo experimento, Rozane et al. (2011c) verificaram que não houve 

diferenças no acúmulo de nutrientes entre as mudas de caramboleira, de ambas as 

cultivares, sendo a ordem decrescente de acúmulo dos nutrientes em cada muda de 

„B-10‟, no final do período experimental: N > K > Ca > Mg > S > P > Fe > Mn > B > 

Cu > Zn. Para a „Golden Star‟, a ordem foi: N > K > Ca > Mg> P > S > Fe > Mn > B > 

Cu > Zn. Para ambas as cultivares, o acúmulo médio foi maior nas folhas > caule > 

raízes. O período de maior exigência nutricional para a cultivar B-10 foi entre 208-

233 e, para „Golden Star‟, entre 233-283 dias após a repicagem.  
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1.2.4. Importância do zinco 

 

 

O Zn é um dos micronutrientes mais limitante à produtividade das culturas no 

Brasil. Sua forma mais comum na solução do solo é a do cátion Zn2+ que se 

movimenta no solo por difusão, caminhando a favor do gradiente de concentração, 

isto é, de uma região de maior concentração para outra de menor concentração 

(MALAVOLTA, 2006).  

A deficiência de zinco não é somente um problema em solos brasileiros, 

ocorrendo também, nos Estados Unidos, Austrália, em parte da Europa e em outros 

países tecnologicamente avançados. O conteúdo de zinco nos solos é altamente 

dependente da composição geoquímica do material de origem, intemperismo da 

rocha e, em alguns casos, a poluição ambiental e a atividade agrícola podem 

contribuir para o aumento do conteúdo de Zn no solo (ALLOWAY, 2008). 

Muitas vezes, uma parte do zinco está adsorvida às argilas e outra presa à 

matéria orgânica. Do total de zinco existente no solo, apenas uma pequena 

quantidade se encontra disponível, sendo influenciada por fatores como o seu 

conteúdo, pH e o teor de matéria orgânica do solo (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 

1997).  

O zinco é um elemento essencial a todos os vegetais, participando 

diretamente da síntese do triptofano, aminoácido precursor do ácido indolacético, 

hormônio relacionado ao crescimento e alongamento celular, além da síntese de 

proteínas (MARSCHNER, 1995). Faz parte da composição de inúmeras enzimas, 

além de manter a integridade da membrana celular. A maioria das enzimas, que 

possuem zinco em sua composição, está envolvida na regulação e transcrição do 

DNA, na síntese e no transporte de RNA. A deficiência de zinco também reduz a 

fotossíntese liquida vegetal, por perturbar a atividade de enzimas envolvidas na 

fixação de carbono (HANSCH; MENDEL, 2009). 

A deficiência de zinco em plantas frutíferas tem como sintomas clássicos 

“folhas pequenas” e “roseta”. Ambos os sintomas, resultam da dificuldade dos 

tecidos para crescerem normalmente. A dificuldade das folhas em expandir-se 

resulta em folhas pequenas e, a dificuldade dos internódios em alongar-se, leva as 
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folhas de nós sucessivos a se aproximarem, dando origem ao sintoma de “roseta”. 

Em algumas espécies, as folhas tornam-se cloróticas, mas, em outras, podem ser 

verde-escuras ou azul-esverdeadas. As folhas podem tornar-se torcidas e 

necróticas. O florescimento e a frutificação são muito reduzidos sob condições de 

severa deficiência de zinco e a planta toda pode ficar “enfezada” e disforme 

(EPSTEIN; BLOOM, 2006). 

 

 

1.2.5. Uso do zinco na produção de mudas de frutíferas 

 

 

A qualidade das mudas é de fundamental importância para o êxito na 

exploração agrícola de qualquer frutífera. A qualidade irá garantir maior 

homogeneidade do pomar, rápida formação e início precoce de produção. Diante 

disso, o estado nutricional da planta é um aspecto que merece atenção para a 

obtenção de mudas com qualidade. 

Para a produção de mudas de forma eficiente, o uso agronômico de zinco 

pode favorecer a obtenção de plantas com qualidade e estado nutricional adequado. 

Como a quantidade de Zn aplicada por muda é muito pequena, tem-se alta relação 

benefício/custo, com maior sustentabilidade nos sistemas de produção (NATALE et 

al., 2004). 

Apesar da importância do zinco para as culturas, as informações sobre sua 

utilização na produção de porta-enxertos de caramboleira são escassas. Alguns 

trabalhos avaliaram aplicação desse micronutriente na produção de mudas de outras 

espécies frutíferas, com resultados satisfatórios. Avaliando a aplicação de fósforo e 

zinco em mudas de maracujazeiro amarelo, Lima et al. (2007) concluíram que o 

sulfato de zinco favorece o crescimento das mudas em altura e, acúmulo de matéria 

seca total na parte aérea das plantas. 

Na produção de mudas de goiabeira, Natale et al. (2002) verificaram efeito 

positivo e significativo das doses de zinco sobre a altura, a área foliar, a matéria 

seca da parte aérea e das raízes dessa frutífera. Os incrementos no crescimento 

das mudas esteve associado às doses entre 2,0 e 2,5 mg de Zn dm-3. Porém, doses 
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iguais ou superiores a 4 mg de Zn dm-3 provocaram redução significativa do 

desenvolvimento e acúmulo de macronutrientes nas mudas de goiabeira. Essa 

tendência também foi evidenciada por Guimarães et al. (2010), em mudas de 

Anonaceae, concluindo que doses moderadas de sulfato de zinco promoveram 

melhoria no crescimento das plantas, avaliado pelo diâmetro do colo, comprimento 

da parte aérea, número de folhas, matéria seca da parte aérea, matéria seca do 

sistema radicular e matéria seca total. 

 

 

1.2.6. Eficiência nutricional 

 

 

O conceito de eficiência de plantas no uso de um nutriente engloba processos 

pelos quais elas absorvem, translocam, acumulam e utilizam melhor esse nutriente 

para a produção de matéria seca e grãos (POZZA et al., 2009). Em geral, a 

eficiência pode expressar a relação entre a produção obtida e os insumos aplicados. 

Isso significa que a eficiência nutricional é a quantidade de matéria seca ou de grãos 

produzidos por unidade de nutriente aplicado (FAGERIA, 1998). 

A eficiência de absorção está relacionada à taxa de absorção de nutrientes 

por unidade de comprimento ou de massa de raiz e, pode ser avaliada em estudos 

de cinética de absorção de nutrientes (FAGERIA, 1998). Já a eficiência de utilização 

de nutriente tem sido definida como a razão entre a biomassa e a quantidade total 

de nutriente na biomassa (AMARAL et al., 2011). 

A eficiência de uso é definida como sendo a produção de biomassa por 

unidade de nutriente aplicado, sendo dividida em dois componentes: eficiência de 

aquisição, que corresponde ao nutriente total na planta por unidade do nutriente 

fornecido e, eficiência de utilização, que se refere à matéria seca total produzida por 

unidade do nutriente na planta (LI; McKEAND; ALLEN, 1991). 

A aquisição de nutrientes depende da eficiência dos mecanismos de absorção 

e do volume de solo explorado pelas raízes, podendo ser avaliada pela eficiência de 

absorção e de produção de raízes. Já a eficiência de utilização de nutrientes, 
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depende do seu transporte para a parte aérea e de sua exigência metabólica 

(MARSCHNER, 1995). 

A eficiência de utilização diminui com o aumento da disponibilidade do 

nutriente no substrato, uma vez que, nessa condição, a produção de biomassa pelas 

plantas não sofre incremento na mesma proporção em que ocorre a absorção e o 

acúmulo do nutriente nos tecidos, havendo, nesse caso, declínio na utilização 

interna do nutriente para a produção de biomassa (SIDDIQI; GLASS, 1981). 

Alguns mecanismos relacionados à morfologia e à fisiologia da planta 

contribuem para o uso eficiente de nutrientes, como: sistema radicular extenso (que 

possibilita a exploração de maior volume de solo), alta relação entre raízes e parte 

aérea, habilidade do sistema radicular em modificar a rizosfera (possibilitando 

superar baixos teores de nutrientes), maior eficiência de absorção ou de uso de 

nutrientes, capacidade de manter o metabolismo normal com baixo teor de 

nutrientes nos tecidos e, alta taxa fotossintética (FAGERIA, 1998). 

Alguns trabalhos mostram que a eficiência de absorção, translocação e 

utilização de nutrientes é influenciada pela adubação. Pozza et al. (2009), avaliando 

a aplicação de silicato de cálcio em variedades de cafeeiro, concluíram que a 

eficiência nutricional das plantas foi influenciada pela adubação. Em algodoeiro, 

Araújo e Silva (2012) verificaram que a adubação com boro aumentou a eficiência 

de absorção de boro e a eficiência de translocação de zinco. 

Ao avaliarem o efeito do zinco na eficiência de absorção, translocação e 

utilização de Zn e P por cultivares de cafeeiro, cultivadas em solução nutritiva, Reis 

Junior e Martinez (2002), observaram que o zinco aumentou a eficiência de 

absorção de Zn pelas plantas e reduziu as eficiências de translocação e utilização. 

Entretanto, não evidenciaram repostas sobre a eficiência de absorção, translocação 

e utilização de P. 

Em mudas de cedro, a adubação com doses de zinco promoveu aumento 

linear da translocação dos macronutrientes, exceto o P (PAIVA et al., 2003). Em 

espécies de eucalipto, Soares et al. (2001) verificaram que o zinco exerce efeitos 

significativos sobre a translocação de fósforo, cálcio e enxofre. Em mudas de 

goiabeira, Natale et al. (2002) verificaram que o aumento das doses de zinco reduziu 

a translocação de Zn na planta. 
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CAPÍTULO 2 - RESPOSTA DE PORTA-ENXERTOS DE CARAMBOLEIRA À 
ADUBAÇÃO COM ZINCO 

 
 

RESUMO - A fruticultura é um setor da agricultura em franca expansão no 
Brasil e, dentre as frutíferas, a caramboleira ocupa lugar de destaque. Apesar de ser 
bastante cultivada no estado de São Paulo, informações sobre os efeitos da 
adubação e da nutrição na produção de porta-enxertos dessa frutífera, são escassas 
na literatura. Diante disso, o trabalho objetivou avaliar a influência do zinco no 
crescimento das plantas e no acúmulo de Zn em porta-enxertos de caramboleira. O 
trabalho foi desenvolvido entre os meses de setembro de 2012 e fevereiro de 2013, 
em um viveiro comercial de produção de mudas, localizado em Taquaritinga, SP. O 
delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com cinco doses de zinco: D0 = 
zero de Zn; D1 = 2; D2 = 4; D3 = 6; e, D4 = 8 mg de Zn dm-3, quatro repetições e três 
plantas por parcela. Os porta-enxertos empregados no experimento estavam com 
um ano e dois meses de idade e foram cultivados em sacos de polietileno, utilizando 
casca de pinus como substrato. Aos 170 dias após a aplicação do zinco avaliou-se: 
altura das plantas, diâmetro do caule, número de folhas, massa seca da parte aérea, 
das raízes e total. Foi determinado o teor de zinco nas raízes e na parte aérea e, em 
seguida, calculou-se o acúmulo de Zn nas diferentes partes da planta. Todos os 
parâmetros avaliados responderam de forma quadrática à aplicação das doses de 
zinco. Pelos resultados conclui-se que o maior desenvolvimento dos porta-enxertos 
de caramboleira esteve associado à dose entre 3,1 e 3,8 mg de Zn dm-3. 
 
Palavras-chave - Averrhoa carambola L., micronutriente, nutrição mineral. 

 
 

ABSTRACT - Fruit production is an agriculture sector which is greatly 
expanding in Brazil. Among fruits, the star fruit occupies a prominent place. Even 
though the star fruit is widely grown throughout the state of Sao Paulo, it is lacking 
information on nutrition and fertilization effects on rootstocks production in literature.  
With this in sight, the study aimed to evaluate the influence zinc has on plant growth 
and how much Zn accumulates in starfruit rootstocks. The study was conducted 
between the months of September 2012 and February 2013, on a commercial 
seedling production nursery, located in Taquaritinga, SP. A randomized block 
experimental design was used consisting of five doses of zinc: D0 = zero Zn; D1 = 2; 
D2 = 4; D3 = 6 and D4 = 8 mg of Zn dm-3. There were four repetitions and three plants 
per plot.  The age of the rootstocks used in the experiment were one year and two 
months old and were grown in polyethylene bags, using pine bark as substrate. At 
170 days after administering the zinc, the plant height, stem diameter, number of 
leaves, the dry weight of the shoot, roots and total dry weight were recorded. The 
zinc content in the roots and shoots was determined, following a calculation of the 
accumulation of Zn in different parts of the plant.  All parameters evaluated had a 
quadratic response to the application of the zinc doses. From the results obtained, it 
was found that the greatest development of starfruit rootstocks was associated with 
the dose between 3.1 and 3.8 mg Zn dm-3. 

 
Keywords - Averrhoa carambola L., micronutrient, mineral nutrition 
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2.1. Introdução 

 

 

A caramboleira (Averrhoa carambola L.) é uma planta pertencente à família 

Oxalidaceae, originária da Ásia, típica das regiões tropicais (BASTOS, 2004). Dentre 

as frutíferas, ocupa lugar de destaque, devido às suas peculiares de cor, sabor, 

aroma, propriedades nutricionais, além de sua beleza exótica e única na natureza, o 

que a torna muito atrativa para o consumidor (FREITAS et al., 2011). O Brasil se 

destaca como um dos principais produtores mundiais dessa fruta, sendo o estado de 

São Paulo responsável por 68% da produção nacional, concentrada nos municípios 

de Campinas, Mirandópolis, Taquaritinga e Lins (BASTOS et al., 2005). Em 2011, o 

volume de carambolas comercializadas pela CEAGESP-SP foi de 3.700 toneladas 

de frutos (AGRIANUAL, 2012). 

A produção de porta-enxertos e, posteriormente de mudas de caramboleira, 

com estado nutricional adequado, é um dos fatores primordiais para o sucesso na 

exploração do pomar, podendo influenciar na precocidade de produção e refletir no 

retorno econômico do capital investido pelo fruticultor (ROZANE et al., 2011a; 

ROZANE et al., 2013). 

O uso agronômico do zinco para a produção de mudas, aplicado em doses 

adequadas, pode favorecer a obtenção de plantas vigorosas e bem nutridas. Como 

a quantidade de Zn aplicada por muda é muito pequena, tem-se alta relação 

benefício/custo, com maior sustentabilidade nos sistemas de produção (NATALE et 

al., 2004).  

O zinco é um elemento essencial a todos os vegetais, participando 

diretamente da síntese do triptofano, aminoácido precursor do ácido indolacético, 

hormônio relacionado ao crescimento e alongamento celular, além da síntese de 

proteínas (MARSCHNER, 1995). Sua deficiência pode manifestar-se por sintomas 

moderados, como a clorose e folhas menores, até a forma mais intensa, quando as 

plantas têm seu crescimento e sua produção comprometidos (MALAVOLTA; VITTI; 

OLIVEIRA, 1997). 

As doses de macro e, especialmente de micronutrientes para a adubação de 

mudas de espécies frutíferas são, em geral, definidas de forma pouco precisa ou 
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mesmo empírica (CORRÊA et al., 2005). Alguns trabalhos têm mostrado que a 

adubação com zinco em frutíferas, como goiabeira (NATALE et al., 2002), 

maracujazeiro (NATALE et al., 2004; LIMA et al., 2007) e pinheira (GUIMARÃES et 

al., 2010), favorece o crescimento das mudas. 

Apesar da importância do zinco para as culturas em geral, as informações 

sobre a utilização desse micronutriente na produção de porta-enxertos de 

caramboleira são escassas na literatura. Diante disso, o trabalho teve como objetivo 

avaliar a influência do zinco no crescimento das plantas e no acúmulo de Zn por 

porta-enxertos de caramboleira. 

 

 

2.2. Material e métodos 

 

 

O experimento foi desenvolvido de setembro de 2012 a fevereiro de 2013, em 

um viveiro comercial de produção de mudas, situado no Sítio São João, município 

de Taquaritinga, SP, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, km 333,8, 

com coordenadas geográficas de 21° 44‟ de latitude Sul e 48° 29‟ de longitude 

Oeste, com altitude de 512 m. O clima da região é classificado, segundo Köppen, 

como Cwa, subtropical com chuvas de verão e, inverno seco. 

Os porta-enxertos de caramboleira (Averrhoa carambola L.), utilizados no 

experimento, tinham um ano e dois meses de idade e foram obtidos com 

propagação por sementes. Antes da aplicação dos tratamentos foram separados, de 

forma aleatória, dois porta-enxertos do mesmo lote, determinando-se suas 

características biológicas e, em seguida, separou-se em raízes e parte aérea, que 

foram secas em estufa a 65°C. Os porta-enxertos selecionados apresentavam as 

seguintes características: altura média (59,3 ± 0,2 cm); diâmetro médio do caule (4,8 

± 0,2 mm), número médio de folhas (11±1), matéria seca da parte aérea (4,9 ± 0,5 g) 

e matéria seca das raízes (7,8 ± 1,1 g).  

Os porta-enxertos foram conduzidos em sacos de polietileno (18 x 30 cm) 

com volume de 2 dm3, contendo substrato a base de casca de pinus (Plantmax®) e 

colocados em bancadas sem espaçamento entre os sacos. As concentrações de 
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nutrientes disponíveis no substrato foram determinadas no Instituto Agronômico de 

Campinas e encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Análise do substrato empregado no experimento para as concentrações 
disponíveis dos nutrientes 

 

pH CE N-Nitrato P Cloreto S N-amônio K Na Ca 

 dS m-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5,9 1,6 106,7 11,0 20,2 84,3 2,5 108,9 24,8 148,3 

Mg B Cu Fe Mn Zn Umidade N 
Carbono 

Orgânico 

Relação 

C/N 

- - - - - - - - - - - - - mg L-1 - - - - - - - - - - - - - - -  % - - - - g kg-1 - - -   

50,6 0,3 < 0,01 0,03 0,02 0,02 58,5 8,3 366,5 44:1 

pH em água 1:1,5. Método de extração: 1:1,5 (Holanda). Métodos de determinação: N-(amoniacal e nitrato): 
destilação; K, Ca, Mg, P ,S, Cu, Fe, Mn, Zn: ICP-OES. Umidade 65ºC. Resultados para os teores totais de 
carbono e nitrogênio foram obtidos pelo novo equipamento de análise elementar de CNS (marca ELEMENTAR 
CNS). 
Fonte: Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos, quatro repetições e três plantas por parcela, sendo um porta-enxerto 

por recipiente de 2 dm3. Os tratamentos consistiram de cinco doses de zinco, 

utilizando-se como fonte o sulfato de zinco (22% de Zn), tomando-se como 

referência as mesmas doses empregadas por Natale et al. (2002) para mudas de 

goiabeira. As doses utilizadas foram: D0 = zero de Zn; D1 = 2; D2 = 4; D3 = 6; e D4 = 

8 mg de Zn dm-3 de substrato. Essas doses correspondem a zero; 18,2; 36,4; 54,5 e 

72,7 mg de sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O) por unidade experimental, e foram 

aplicadas na superfície do substrato em cada saco. 

Os porta-enxertos foram irrigados com água de poço semi-artesiano, por 

sistema de microaspersão, acionado diariamente, de maneira a evitar o 

encharcamento, mantendo-se a umidade próxima a 60% da capacidade de retenção 

do substrato. Para diminuir a alta incidência de luz solar, bem como a alta 

evapotranspiração, o viveiro foi coberto com tela de polipropileno com 30% de 

sombreamento. 

No período precedente ao experimento (um ano e dois meses), foram 

realizadas três adubações com a fórmula 8-28-16 de N-P2O5-K2O, aplicando-se 1 g 

planta-1 em cada adubação. A primeira adubação foi realizada trinta dias após a 
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emergência e as demais, espaçadas a cada sessenta dias. Durante a condução da 

pesquisa, realizou-se mais duas adubações com a fórmula 10-10-10 de N-P2O5-K2O, 

de 1 g planta-1, sendo a primeira, realizada após a aplicação do zinco e a segunda, 

sessenta dias após a primeira. A eliminação das ervas daninhas, realizada de forma 

manual, o controle de pragas e doenças e todas as práticas culturais necessárias, 

foram feitas pelos funcionários do viveiro, seguindo os mesmos critérios utilizados 

para a produção comercial de mudas das diversas espécies ali cultivadas.  

Aos 170 dias após a aplicação dos tratamentos, 590 dias após a semeadura, 

época em que os porta-enxertos estavam aptos a serem enxertados, tanto por 

borbulhia como por garfagem, avaliou-se: a altura (do colo da planta até a inserção 

da última folha), o diâmetro do caule (avaliado com paquímetro digital, 15 

centímetros do colo dos porta-enxertos), e o número de folhas. Em seguida, as 

plantas foram coletadas e separadas em parte aérea e raízes, lavadas inicialmente 

com água destilada, em seguida com detergente neutro na concentração de 0,1%, 

depois com solução de HCl na concentração de 3% em volume e, por último, com 

água destilada e deionizada. Após a lavagem, o material foi seco em estufa com 

circulação de ar a 65oC até massa constante e, posteriormente, pesado em balança 

analítica para a obtenção da massa de matéria seca de cada  parte. O material foi 

triturado em moinho tipo Wiley e analisado para a determinação do teor de zinco na 

parte aérea e nas raízes, seguindo a metodologia de Bataglia et al. (1983).  

O acúmulo (A) de zinco na parte aérea, nas raízes e na planta inteira (raízes + 

parte aérea) foi calculado pela expressão: A = [MSPA ou MSR (g) x teor do elemento 

(mg kg-1)]/1000, em que: MSPA = massa seca da parte aérea; MSR = massa seca 

das raízes. A quantidade total de Zn acumulada na planta inteira foi calculada pelo 

somatório das quantidades acumuladas na parte aérea e nas raízes. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e análise de regressão 

polinomial, com o auxílio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008). 
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2.3. Resultados e discussão 

 

 

A altura dos porta-enxertos de caramboleira foi influenciada pelas doses de 

zinco aplicadas ao substrato (Figura 1; Tabela 1 dos apêndices). Pelo estudo da 

regressão, a maior altura das plantas (108,8 cm) foi obtida na dose máxima 

estimada de 3,5 mg de Zn dm-3. Doses maiores que esta promoveram menor 

crescimento dos porta-enxertos de caramboleira, porém, sem sintomas de toxidez 

que, segundo Malavolta, Vitti e Oliveira (1997), caracteriza-se por clorose 

generalizada com pigmentos pardo-avermelhados nas folhas.  

Esses resultados estão de acordo com os obtidos por Natale et al. (2002), que 

verificaram máxima altura de mudas de goiabeira com 2,5 mg de Zn dm-3. Para o 

mamoeiro, Corrêa et al. (2005) verificaram que  doses superiores a 1,6 mg de Zn 

dm-3 provocaram redução no crescimento de mudas. Lima et al. (2007) verificaram 

que a máxima altura das mudas de maracujazeiro amarelo foi atingida com 10 mg 

de Zn dm-3, indicando que, as frutíferas apresentam exigências distintas do 

micronutriente. 

A contribuição do zinco na altura das caramboleiras até a dose de 3,5 mg de 

Zn dm-3 pode ser atribuída à sua ação como componente de vários sistemas 

enzimáticos, que regulam diversas atividades bioquímicas das plantas, sendo parte 

especifica do metabolismo de proteínas e, necessário na formação de auxinas, que 

são hormônios de crescimento (EPSTEIN; BLOOM, 2006). 
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 Figura 1. Altura de porta-enxertos de caramboleira adubados com zinco. 
 



- 23 - 
 

Ao avaliarem a produção de mudas enxertadas de caramboleira em solução 

nutritiva, Rozane et al. (2011a) verificaram que as plantas atingiram 127 cm aos 308 

dias de idade. Entretanto, deve-se levar em consideração que as condições de 

cultivo são diferentes. Em geral, aumento na velocidade de crescimento, 

desenvolvimento e precocidade de produção são verificados em cultivos sem solo, 

pois, permitem melhor controle das proporções dos nutrientes, como é o caso das 

soluções nutritivas contendo os elementos necessários ao crescimento vegetal 

(ROZANE et al., 2011b). 

A adubação com zinco promoveu aumento do diâmetro caulinar dos porta-

enxertos de caramboleira até a dose máxima de 3,8 mg de Zn dm-3 de substrato, 

atingindo o diâmetro máximo de 7,5 mm (Figura 2). Esse valor é superior aos 6 mm 

considerados necessários para a realização da enxertia em porta-enxertos de 

caramboleira (ROZANE et al., 2011a; ROZANE et al., 2013). De acordo com 

Malavolta, Vitti e Oliveira (1997), o zinco atua na síntese de auxina, estimulando o 

desenvolvimento e o alongamento das partes jovens da planta. O micronutriente, 

quando aplicado em doses elevadas, reduziu o diâmetro caulinar dos porta-enxertos, 

indicando que o excesso de zinco é prejudicial ao crescimento. Uma possível 

explicação para isso é que o zinco, tanto em deficiência, quanto em excesso, pode 

provocar redução dos teores de ácido indolacético (AIA) nas plantas (MARSCHNER, 

1995). 

Quando utilizado na adubação de mudas de maracujazeiro amarelo, o zinco 

proporcionou aumento no diâmetro caulinar das plantas até a dose máxima de 4,8 

mg de Zn dm-3 (NATALE et al., 2004). Porém, Corrêa et al. (2005) não verificaram 

resposta para a mesma variável em mudas de mamoeiro, utilizando doses de até 6 

mg de Zn dm-3. Esses resultados discordam dos encontrados por Fernandes, 

Carvalho e Melo (2003) que, estudando o efeito do fósforo e do zinco em mudas de 

cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum Schum.), observaram que o diâmetro 

caulinar aumentou linearmente com doses de até 10 mg de Zn dm-3. 
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Figura 2. Diâmetro do caule de porta-enxertos de caramboleira adubados com zinco. 
 

A emissão de folhas pelos porta-enxertos de caramboleira foi influenciada 

pelas doses de zinco aplicadas (Figura 3; Tabela 1 dos apêndices). Pelos 

resultados, verifica-se que o maior número de folhas (37,8) foi obtido com a dose 

máxima de 3,8 mg de Zn dm-3 de substrato. O comportamento dos resultados está 

de acordo com os obtidos por Guimarães et al. (2010) que, ao avaliarem a aplicação 

de doses de sulfato de zinco na produção de mudas de pinheira (Annona squamosa 

L.), verificaram que o incremento das doses de zinco proporcionou aumento do 

número de folhas nas plantas. Esse resultado difere do observado por Corrêa et al. 

(2002), em experimento com fósforo e zinco em mudas de aceroleira, no qual os 

autores verificaram que, quando aplicado de forma isolada, o zinco não influenciou o 

número de folhas. 
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Figura 3. Número de folhas de porta-enxertos de caramboleira adubados com zinco. 
 

Com a elevação das doses de 3,8 para 6 e 8 mg de Zn dm-3, verificou-se 

plantas com 6,6 e 24,6% menos folhas, respectivamente. Tais resultados indicam a 

necessidade de cautela no que diz respeito à adubação com zinco para a produção 
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de porta-enxertos dessa frutífera, mostrando que existe um estreito limite entre a 

deficiência e a toxidez de zinco na planta (MARSCHNER, 1995; MALAVOLTA; 

VITTI; OLIVEIRA, 1997). 

As doses de zinco influenciaram o acúmulo de massa de matéria seca da 

parte aérea dos porta-enxertos de caramboleira (Figura 4; Tabela 1 dos apêndices).  

A massa de matéria seca aumentou até a dose máxima de 3,35 mg de Zn dm-3 de 

substrato, atingindo o valor máximo 24,5 g. Doses maiores reduziram em até 18,8% 

o acúmulo de massa de matéria seca da parte aérea dos porta-enxertos. Esse 

comportamento foi verificado, também, por Guimarães et al. (2010) que, avaliando 

doses de sulfato de zinco na produção de mudas de pinheira, observaram maior 

acúmulo de massa de matéria seca da parte aérea com o incremento das doses de 

zinco; entretanto, doses superiores a 0,27 mg dm-3 de sulfato de zinco provocaram 

redução.   

Segundo Malavolta, Vitti e Oliveira (1997), a explicação para a redução na 

produção de massa de matéria seca em plantas com excesso de zinco é que, no 

xilema, acumulam-se tampões "plugs" contendo o elemento, os quais dificultam a 

ascensão da seiva bruta, além de interferir no metabolismo de carboidratos, inibindo 

o transporte de assimilados.  
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Figura 4. Massa de matéria seca da parte aérea (MSPA) de porta-enxertos de 
caramboleira adubados com zinco. 

 

Respostas positivas da utilização do zinco na produção de mudas foram 

também obtidas por Natale et al. (2004), ao avaliarem o uso desse micronutriente na 

produção de mudas de maracujazeiro. Os autores verificaram que houve aumento 

na produção de massa de matéria seca da parte aérea com o incremento das doses 
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de zinco até a dose máxima de 5 mg de Zn dm-3, enquanto doses maiores 

promoveram redução. 

A produção de massa de matéria seca das raízes apresentou comportamento 

quadrático, sendo a dose estimada de 3,1 mg de Zn dm-3 aquela que promoveu 

maior acúmulo de massa de matéria seca do sistema radicular dos porta-enxertos 

de caramboleira (Figura 5). Entretanto, na dose mais elevada de zinco, houve 

redução de 16,2% no acúmulo de massa de matéria seca. Esses resultados estão 

em acordo com os de Natale et al. (2002), com mudas de goiabeira, que observaram 

redução no acúmulo de massa de matéria seca das raízes com doses elevadas de 

zinco. Porém, Fernandes, Carvalho e Melo (2003) verificaram em mudas de 

cupuaçuzeiro, que a massa de matéria seca das raízes, bem como da parte aérea, 

aumentaram linearmente até a dose de 10 mg de Zn dm-3. 
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Figura 5. Massa de matéria seca das raízes (MSR) de porta-enxertos de 
caramboleira adubados com zinco.  

 

A massa de matéria seca total dos porta-enxertos de caramboleira seguiu a 

mesma curva da massa matéria seca da parte aérea e das raízes (Figura 6; Tabela 

1 dos apêndices). Pela análise de regressão verifica-se que o zinco promoveu maior 

acúmulo de massa de matéria seca total, com valor máximo (46,3 g), na dose de 3,2 

mg de Zn dm-3. Essa dose é superior aos 2,0 mg de Zn dm-3 no substrato, que 

promoveu o máximo acúmulo de massa de matéria seca total por mudas de 

mamoeiro (CORRÊA et al., 2005). Porém, é inferior a dose de 5,0 mg de Zn dm-3  

responsável pela maior produção de massa de matéria seca total, obtida na 

produção de mudas de maracujazeiro por Natale et al. (2004). 
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Figura 6. Massa de matéria seca total (MST) de porta-enxertos de caramboleira 
adubados com zinco. 

 

Observa-se, nas maiores doses de zinco, redução na produção de massa de 

matéria seca total dos porta-enxertos de caramboleira. Isso pode ser justificado pelo 

fato do excesso de zinco causar inibição do elongamento radicular, que é um 

parâmetro característico de toxicidade de Zn (MARSCHNER, 1995). De acordo com 

Silva et al. (2010), o excesso de zinco geralmente induz a danos oxidativos em 

várias espécies de plantas, dando início a peroxidação de lipídios e degradação de 

outros compostos vegetais. Esses fatores somados causam sintomas de toxicidade, 

que se refletem na redução de produção de matéria seca da planta. 

As doses de zinco, aplicadas ao substrato, não afetaram o acúmulo do metal 

nas raízes; entretanto, influenciaram o acúmulo de Zn na parte aérea e na planta 

inteira (Figura 7; Tabelas 9, 10 e 11 dos apêndices). Os acúmulos de zinco na parte 

aérea e na planta inteira (parte aérea + raízes) descreveram comportamento 

quadrático, indicando que, as maiores doses do metal no substrato, não 

promoveram aumento no acúmulo do micronutriente. 
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Figura 7. Acúmulo de zinco nas raízes, parte aérea e na planta inteira (raízes + parte 
aérea) de porta-enxertos de caramboleira adubados com zinco. 
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O máximo acúmulo de zinco na parte aérea e na planta inteira, foi obtido na 

dose de 4,7 mg de Zn dm-3 de substrato. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Natale et al. (2004) em mudas de maracujazeiro, porém, estes autores verificam 

resposta positiva do acúmulo de Zn nas raízes, o que não foi verificado no trabalho 

em apreço. Em mudas de freijó (Cordia goeldiana Huber), Fernandes et al. (2007) 

verificaram que houve aumento linear no acúmulo de zinco nas folhas e caules com 

doses de até 10 mg Zn kg-1. 

O menor acúmulo de zinco na planta, em doses superiores a 4,7 mg de Zn 

dm-3 de substrato, é explicado porque doses elevadas de Zn podem reduzir o índice 

de translocação do elemento na planta (NATALE et al., 2002) e porque houve 

significativa redução da massa de matéria seca da parte aérea e massa de matéria 

seca da planta.  

 

 

2.4. Conclusões 

 

 

Os porta-enxertos de caramboleira responderam à aplicação de zinco no 

substrato. 

O maior crescimento dos porta-enxertos esteve associado às doses entre 3,1 

e 3,8 mg de Zn dm-3 de substrato. 

O maior acúmulo de zinco na planta foi obtido na dose de 4,7 mg de Zn dm-3 

de substrato. 

Doses elevadas de zinco prejudicaram o crescimento e o acúmulo do 

micronutriente nos porta-enxerto de caramboleira. 

Considerando que, para os porta-enxertos, o parâmetro biológico diâmetro do 

caule é aquele que define o momento da enxertia, pode-se concluir que a dose ideal 

seria 3,8 mg Zn dm-3. 
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CAPÍTULO 3 - TEOR, ACÚMULO E EFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS DE 
NUTRIENTES EM PORTA-ENXERTOS DE CARAMBOLEIRA 
ADUBADOS COM ZINCO 

 
 

RESUMO - As espécies e mesmo as variedades de plantas se diferenciam 
quanto à capacidade de absorver, translocar e utilizar os nutrientes em seu 
metabolismo. Informações sobre a influência do zinco na eficiência nutricional de 
porta-enxertos de caramboleira são escassas na literatura. O trabalho objetivou 
avaliar a influência do Zn sobre o teor, o acúmulo, a eficiência de absorção, de 
transporte e de uso de nutrientes em porta-enxertos de caramboleira. O 
delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com cinco doses de zinco: D0 = 
zero de Zn; D1 = 2; D2 = 4; D3 = 6; e, D4 = 8 mg de Zn dm-3, quatro repetições e três 
plantas por parcela. Aos 170 dias após a aplicação do zinco, as plantas foram 
coletadas, separadas em parte aérea e raízes, secas, moídas e determinados os 
teores, calculados os acúmulos, a eficiência de absorção, de transporte e de 
utilização de macro e micronutrientes. O teor de zinco na parte aérea e nas raízes 
dos porta-enxertos aumentou, com o incremento das doses de Zn. O teor de cálcio 
nas raízes, aumentou em função das doses de zinco, enquanto o de Mn foi reduzido 
na parte aérea, com a elevação das doses.  Os resultados permitiram concluir que, o 
transporte de Ca e de Mn, das raízes para a parte aérea, foi reduzido com a 
elevação das doses de zinco; o zinco aumentou a eficiência de utilização de N, Ca, 
Mg, B e reduziu a de Zn. 
 
Palavras-chave: Averrhoa carambola L., absorção de nutrientes, micronutrientes 
 
 

ABSTRACT - Plant species and varieties differ in their ability to absorb, 
translocate and utilize nutrients in their metabolism. Information about the influence 
of zinc in regards to nutritional efficiency in starfruit rootstocks is scarce in literature. 
This study aimed to evaluate the influence of Zn on the content, accumulation, 
absorption efficiency, transport and use of nutrients in starfruit rootstock. The 
experimental design used was randomized blocks with five doses of zinc: D0 = zero 
Zn; D1 = 2; D2 = 4; D3 = 6; and, D4 = 8 mg of Zn dm-3, consisting of four replications 
and three plants per plot. At 170 days after administering the zinc, the plants were 
collected and divided into shoots and roots. The plants were then dried and milled to 
calculate levels and rates. After which, nutrient accumulations were calculated, as 
well as the absorption efficiency, transport and utilization of macro and 
micronutrients. The zinc content in the shoots and roots of the rootstocks increased 
due to the increasing levels of Zn in the doses. The calcium content in the roots also 
increased as a result of increasing the doses of zinc. On the other hand, the 
increasing doses of zinc actually decreased the levels of Mn in the shoots. The 
results allowed concluded that the transport of Ca and Mn from the roots to the 
shoots were reduced with increasing doses of zinc; zinc increased the efficiency of N, 
Ca, Mg, B and reduced Zn .  
 
Keywords: Averrhoa carambola L., nutrient absorption, micronutrients 
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3.1. Introdução 

 

 

A caramboleira (Averrhoa carambola L.) é uma espécie tropical exótica para o 

Brasil, com crescente expressão econômica, cultivada em todo o território nacional, 

exceto em regiões com baixas temperaturas (BASTOS et al., 2005). Na fase de 

mudas, acumula nutrientes em maior quantidade nas folhas, seguido do caule e das 

raízes (ROZANE et al., 2013), sendo o zinco o terceiro micronutriente mais 

acumulado (FREITAS et al., 2011). 

O zinco é um elemento essencial a todos os vegetais, fazendo parte da 

composição de inúmeras enzimas, além de manter a integridade estrutural da 

membrana celular. As enzimas que possuem zinco em sua composição estão, em 

sua maioria, envolvidas na regulação e na transcrição do DNA, bem como na 

síntese e no transporte de RNA (HANSCH; MENDEL, 2009).  

 As interações entre nutrientes interferem na composição mineral das plantas, 

podendo um elemento estimular ou inibir a absorção de outros (ARAÚJO; SILVA, 

2012). Essas interações podem ser mensuradas, levando em consideração o 

crescimento das culturas e os teores de nutrientes no tecido vegetal, podendo 

ocorrer na superfície das raízes ou, no interior da planta (FAGERIA, 2002). De 

acordo com Malavolta, Vitti e Oliveira (1997), a interação de nutrientes em vegetais, 

ocorre quando o suprimento de um elemento afeta a absorção, a redistribuição ou, a 

função de outro nutriente, induzindo deficiência ou toxidez, podendo alterar o 

desenvolvimento da planta. 

A interação entre nutrientes tem sido relatada na literatura por alguns autores. 

Em mudas de freijó (Cordia goeldiana Huber), Fernandes et al. (2007) verificaram 

que o teor de zinco nas folhas diminuiu com o incremento das doses de fósforo. Por 

outro lado, Paiva et al. (2003) evidenciaram aumento linear no teor de fósforo na 

matéria seca das raízes e do caule, com a elevação das doses de zinco em mudas 

de cedro (Cedrela fissilis Vell.), indicando que as espécies distintas podem 

responder diferenciadamente e/ou de forma similar à ação de um ou mais nutrientes. 

O zinco pode influenciar, ainda, a absorção, o transporte e o uso de nutrientes 

pelas plantas. Em mudas de cafeeiro, o zinco aumentou a sua eficiência de 
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absorção e reduziu as eficiências de translocação e utilização pelas plantas (REIS 

JUNIOR; MARTINEZ, 2002). Em mudas de cedro, o zinco promoveu incremento 

linear da translocação dos macronutrientes, exceto do P (PAIVA et al., 2003).  

Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo avaliar a influência do zinco 

sobre o teor, o acúmulo, a eficiência de absorção, de transporte e de uso de macro e 

micronutrientes, em porta-enxertos de caramboleira. 

 

 

3.2. Material e métodos 

 

 

O experimento foi desenvolvido de setembro de 2012 a fevereiro de 2013, em 

viveiro comercial de produção de mudas, situado no Sítio São João, município de 

Taquaritinga, SP, localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, km 333,8, 

com coordenadas geográficas de 21° 44‟ de latitude Sul e 48° 29‟ de longitude 

Oeste, e altitude de 512 m. O clima da região é classificado, segundo Köppen, como 

Cwa, subtropical com chuvas de verão e inverno seco. 

Os porta-enxertos de caramboleira (Averrhoa carambola L.) utilizados no 

experimento tinham um ano e dois meses de idade e foram obtidos com propagação 

por sementes, conduzidos em sacos de polietileno (18 x 30 cm), com volume de 2 

dm3, contendo substrato a base de casca de pinus (Plantmax®), e colocados em 

bancadas sem espaçamento entre os sacos. As concentrações de nutrientes 

disponíveis no substrato foram determinadas no Instituto Agronômico de Campinas e 

encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1. Análise do substrato empregado no experimento para as concentrações 
disponíveis dos nutrientes 

 

pH CE N-Nitrato P Cloreto S N-amônio K Na Ca 

 dS m-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg L-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5,9 1,6 106,7 11,0 20,2 84,3 2,5 108,9 24,8 148,3 

Mg B Cu Fe Mn Zn Umidade N 
Carbono 

Orgânico 

Relação 

C/N 

- - - - - - - - - - - - - mg L-1 - - - - - - - - - - - - - - -  % - - - - g kg-1 - - -   

50,6 0,3 < 0,01 0,03 0,02 0,02 58,5 8,3 366,5 44:1 

pH em água 1:1,5. Método de extração: 1:1,5 (Holanda). Métodos de determinação: N-(amoniacal e nitrato): 
destilação; K, Ca, Mg, P ,S, Cu, Fe, Mn, Zn: ICP-OES. Umidade 65ºC. Resultados para os teores totais de 
carbono e nitrogênio foram obtidos pelo novo equipamento de análise elementar de CNS (marca ELEMENTAR 
CNS). 
Fonte: Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 

 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos, quatro repetições e três plantas por parcela, sendo um porta-enxerto 

por recipiente de 2 dm3. Os tratamentos consistiram de cinco doses de zinco, 

utilizando-se como fonte o sulfato de zinco (22% de Zn), tomando-se como 

referência as mesmas doses empregadas por Natale et al. (2002) para mudas de 

goiabeira. As doses utilizadas foram: D0 = zero de Zn; D1 = 2; D2 = 4; D3 = 6; e D4 = 

8 mg de Zn dm-3 de substrato. Essas doses corresponderam a zero; 18,2; 36,4; 54,5 

e 72,7 mg de sulfato de zinco (ZnSO4.7H2O) por unidade experimental, e foram 

aplicadas na superfície do substrato em cada saco. 

As mudas foram irrigadas com água de poço semi-artesiano, por sistema de 

microaspersão, acionado diariamente, de maneira a evitar o encharcamento, 

mantendo-se a umidade próxima a 60% da capacidade de retenção do substrato. 

Para diminuir a alta incidência de luz solar, bem como a alta evapotranspiração, o 

viveiro foi coberto com tela de polipropileno com 30% de sombreamento. 

No período precedente ao experimento, (um ano e dois meses), foram 

realizadas três adubações com a fórmula 8-28-16 de N-P2O5-K2O, aplicando-se 1 g 

planta-1 em cada adubação. A primeira adubação foi realizada trinta dias após a 

emergência e as demais espaçadas a cada sessenta dias. Durante a condução da 

pesquisa, realizou-se mais duas adubações com a fórmula 10-10-10 de N-P2O5-K2O 

de 1 g planta-1, sendo, a primeira realizada após a aplicação do zinco e a segunda, 

sessenta dias após a primeira. A eliminação das ervas daninhas, realizada de forma 
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manual, o controle de pragas e doenças, bem como todas as práticas culturais 

necessárias, foram feitas pelos funcionários do viveiro, seguindo os mesmos critérios 

utilizados para a produção comercial de mudas das diversas espécies ali cultivadas.  

Aos 170 dias após a aplicação dos tratamentos, 590 dias após a semeadura, 

época em que os porta-enxertos estavam aptos a serem enxertados, tanto por 

borbulhia como por garfagem, as plantas foram coletadas e separadas em parte 

aérea e raízes, lavadas inicialmente com água destilada, em seguida com 

detergente neutro na concentração de 0,1%, depois com solução de HCl na 

concentração de 3% em volume e, por último, com água destilada e deionizada. 

Após a lavagem, o material foi seco em estufa com circulação de ar a 65oC até 

massa constante e, posteriormente, pesado em balança analítica para a obtenção 

da massa de matéria seca de cada parte. O material foi triturado em moinho tipo 

Wiley e analisado para a determinação do teor de macro e micronutrientes na parte 

aérea e nas raízes, seguindo a metodologia de Bataglia et al. (1983).  

O acúmulo (A) de nutrientes na parte aérea, nas raízes e na planta inteira 

(raízes + parte aérea) foi calculado pela expressão: A = [MSPA ou MSR (g) x teor do 

macronutriente (g kg-1) ou do micronutriente (mg kg-1)]/1000, em que: MSPA = 

massa seca da parte aérea; MSR = massa seca das raízes. A quantidade total de 

nutrientes acumulada na planta inteira foi calculada pelo somatório das quantidades 

acumuladas na parte aérea e nas raízes.  

A partir do conteúdo dos nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn) e 

da massa de matéria seca das plantas, foram calculadas as eficiências: a) de 

absorção (conteúdo total de nutriente na planta/massa seca das raízes), de acordo 

com Swiader, Chyan e Freiji (1994); b) de transporte (conteúdo de nutriente na parte 

aérea/conteúdo total de nutriente na planta x 100),  conforme Li, Mckeand e Allen 

(1991); c) de utilização (matéria seca total produzida2/conteúdo total de nutrientes na 

planta), segundo Siddiqi e Glass, (1981) para os macro e micronutrientes. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e análise de regressão 

polinomial, com o auxílio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008). 

Salienta-se que, nos modelos em que foram significativas apenas as equações de 

terceiro grau e que, essas equações não permitem a explicação adequada dos 

fenômenos biológicos, optou-se por não apresentar tais resultados.  
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3.3. Resultados e discussão 

 

 

Os porta-enxertos de caramboleira, submetidos às doses de zinco aplicadas 

ao substrato, apresentaram respostas diferenciadas de acordo com a parte da planta 

e com o nutriente analisado. De todos os macronutrientes, apenas os teores de N na 

parte aérea e os de Ca nas raízes foram influenciados pela adubação com zinco 

(Tabelas 2 e 3 dos apêndices). Com relação aos micronutrientes, as doses de zinco 

influenciaram os teores de Mn na parte aérea e, de Zn na parte aérea e nas raízes 

dos porta-enxertos de caramboleira (Tabelas 4 e 5 dos apêndices). 

O teor de N, na parte aérea dos porta-enxertos de caramboleira, aumentou 

com o incremento das doses de zinco aplicadas, atingindo valor de 7,8 g kg-1 na 

dose de 8 mg de Zn dm-3 (Figura 1A). Tendência semelhante foi registrada por 

Fageria (2002) ao verificar que o zinco aumentou a absorção de N em plantas de 

feijoeiro e inibiu em plantas de arroz. Avaliando a omissão de nutrientes em mudas 

de gravioleira, Silva e Farnezi (2009) verificaram que o zinco reduziu os teores de N 

na parte aérea. Entretanto, o zinco não influenciou os teores de N na parte aérea e 

nas raízes em mudas de maracujazeiro (NATALE et al., 2004). O maior teor de N na 

parte aérea, nas maiores doses de Zn, pode ser atribuído ao efeito de concentração, 

pois,o micronutriente em doses elevadas, promoveu menor crescimento e acúmulo 

de massa da matéria seca dos porta-enxertos de caramboleira (Capitulo 2).  
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Figura 1. Teor de N na parte aérea (A) e de Ca nas raízes (B) em porta-enxertos de 
caramboleira adubados com zinco.  

 



- 38 - 
 

O teor de cálcio nas raízes aumentou linearmente com as doses de zinco, 

atingindo o valor de 3,3 g kg-1 na dose de 8 mg de Zn dm-3 (Figura 1B), entretanto, 

como o Ca ficou acumulado nas raízes não se pode considerar isso como 

sinergismo. Em mudas de freijó, Fernandes et al. (2007) verificaram que doses de 

zinco elevaram o teor de Ca nos caules e reduziram nas raízes, não alterando o teor 

nas folhas. Em mudas de cedro, o zinco reduziu os teores de Ca nas raízes, caules 

e folhas (PAIVA et al., 2003). Em plantas de algodoeiro, o zinco exerceu efeito 

negativo sobre os teores de cálcio na parte aérea, não exercendo efeito nas raízes 

(ARAÚJO; SANTOS; CAMACHO, 2013). Esses resultados comprovam que a 

interação Ca x Zn pode ser positiva, negativa ou nula, dependendo da espécie e do 

órgão da planta analisado. Malavolta (2006) relata que, quando o Ca está em baixa 

concentração no meio de cultivo, este exerce relação de sinergismo com o Zn, o que 

pode ter favorecido a absorção pelos porta-enxertos de caramboleira.  

Quanto ao Mn, seu teor na parte aérea foi reduzido com a elevação das 

doses de zinco (Figura 2A). Os resultados estão em acordo com Soares et al.  

(2001) que observaram redução no teor de Mn na parte aérea de mudas de 

eucalipto, em função do aumento da concentração de Zn na solução nutritiva. Em 

mudas de cedro, doses elevadas de zinco reduziram o teor de Mn nas folhas (PAIVA 

et al., 2003), ficando evidente a inibição competitiva entre esses dois nutrientes. 

Essa diminuição no teor de Mn pode ter ocorrido em função das doses elevadas de 

zinco reduzirem a absorção de Mn, conforme evidenciaram Salvador, Moreira e 

Muraoka (1999) em mudas de goiabeira cultivadas em solução nutritiva. 

O teor de zinco na parte aérea e nas raízes dos porta-enxertos de 

caramboleira, aumentou com as doses de Zn aplicadas ao substrato, atingindo 

valores de 69,0 e 32,9 mg kg-1, ambos na dose de  8 mg de Zn dm-3 respectivamente 

(Figura 2B). Em cultivares de cafeeiro, Reis Junior e Martinez (2002) evidenciaram, 

também, aumento dos teores de Zn na parte aérea e raízes, com a elevação da 

concentração de zinco na solução nutritiva. Tal fato é explicado porque, com o 

aumento da concentração de zinco no substrato, ocorre maior absorção do 

micronutriente pelas plantas (FAGERIA; SANTOS; COBUCCI, 2011).  
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Figura 2. Teor de Mn na parte aérea (A) e de Zn na parte aérea e nas raízes (B) em 
porta-enxertos de caramboleira adubados com zinco.  

 

Os acúmulos de N (parte aérea, raízes e planta inteira), P (raízes), K (parte 

aérea e raízes), Ca (parte aérea e na planta inteira), Mg e S (raízes) não foram 

influenciados pelas doses de zinco (Tabelas 6, 7 e 8 dos apêndices). Os acúmulos 

de P na parte aérea e na planta inteira (Figura 3A) e de K na planta inteira (Figura 

3B) aumentaram até a dose de 2,7, 2,9 e 1,9 mg de Zn dm-3, respectivamente, 

diminuindo com as doses mais elevadas. Em mudas de gravioleira, cultivadas em 

solução nutritiva, Silva e Farnezi (2009) verificaram que, nos tratamentos com 

omissão de Zn, houve maior absorção de P e K. De acordo com Malavolta, Vitti e 

Oliveira (1997), o P insolubiliza o Zn no xilema, diminuindo o transporte para a parte 

aérea e, em doses elevadas, o zinco pode reduzir a absorção de P pelas plantas.  
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Figura 3. Acúmulo de P na parte aérea e na planta inteira (A) e de K na planta inteira 
(B) em porta-enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

As maiores doses de zinco favoreceram o acúmulo linear de Ca nas raízes 

dos porta-enxertos de caramboleira, atingindo o valor de 0,06 g planta-1 na dose de 8 

mg de Zn dm-3 (Figura 4A). Em mudas de freijó, Fernandes et al. (2007) verificaram 
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que o zinco reduziu o acúmulo de cálcio nas raízes e aumentou nas folhas. Esse 

maior acúmulo de cálcio nas raízes pode ter ocorrido devido à redução no transporte 

de Ca para a parte aérea (Figura 7). Esse resultado indica que para porta-enxertos 

de caramboleira, doses elevadas de zinco não afetam a absorção de Ca e sim o seu 

transporte das raízes para a parte aérea. 

O acúmulo de magnésio, na parte aérea e na planta inteira, se ajustou ao 

modelo quadrático, atingindo o maior valor na dose de 3,0 mg de Zn dm-3 em ambos 

os órgãos das plantas (Figura 4B).  
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Figura 4. Acúmulo de Ca nas raízes (A) e de Mg na planta inteira (B) em porta-
enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

O S teve seu acúmulo estimulado pelo zinco até a dose de 2,6 mg de Zn dm-3, 

tanto na parte aérea como na planta inteira, sendo reduzido a partir de doses acima 

desse valor (Figura 5A). Natale et al. (2002), estudando mudas de goiabeira, 

também relataram que doses elevadas de zinco reduziram o acúmulo de Mg e S nas 

plantas. Marschner (1995) cita que cátions divalentes como o Zn2+ competem com 

outros cátions como o Mg2+ pelos mesmos sítios, reduzindo sua absorção pelas 

raízes.  

O acúmulo de manganês, na parte aérea e na planta inteira, foi reduzido 

linearmente com as doses de zinco (Figura 5B; Tabelas 9 a 11 dos apêndices), 

indicando haver antagonismo entre esses nutrientes. Na dose mais elevada de 

zinco, a redução foi de 34,8 e 19,7% na parte aérea e na planta inteira, 

respectivamente. Resultados semelhantes foram obtidos por Paiva et al. (2003) em 

mudas de cedro. Em mudas de eucalipto, Soares et al. (2001) verificaram que a 

menor dose de Zn aplicada na solução (400 mM) foi suficiente para reduzir em 57% 
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o teor de Mn na parte aérea das plantas. Essa redução pode ser resultado da 

interação do zinco com o Mn, devido aos mesmos serem íons catiônicos e 

possuírem raio iônico similar, podendo competir pelos mesmos sítios de absorção 

(MARSCHNER,1995). 
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Figura 5. Acúmulo de S na parte aérea e na planta inteira (A) e de Mn na parte aérea 
e na planta inteira (B) em porta-enxerto de caramboleira adubados com 
zinco. 

  

A absorção dos nutrientes pelas raízes dos porta-enxertos de caramboleira 

não foi influenciada pelas doses de zinco (Tabelas 12 e 13 dos apêndices), exceto 

em relação ao próprio Zn, que foi maior na dose de 8 mg de Zn dm-3 (Figura 6). 

Nessa dose, as plantas absorveram 0,11 mg de Zn por grama de matéria seca de 

raízes produzida, possibilitando aumento de 24,5%, quando comparado à ausência 

do elemento. Os resultados estão de acordo com os encontrados por Pedrosa et al. 

(2013), em variedades de cafeeiro. 
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Figura 6. Eficiência de absorção de Zn por porta-enxertos de caramboleira adubados 
com zinco. 
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As doses de zinco influenciaram a eficiência de transporte do Ca (Figura 7A; 

Tabela 14 dos apêndices) e do Mn (Figura 7B; Tabela 15 dos apêndices). Pela 

análise de regressão, verifica-se que o zinco reduziu o transporte do cálcio de 79,6% 

para 72,0% e, do manganês de 72,1% para 58,8%, das raízes para a parte aérea 

dos porta-enxertos. Isso indica que plantas deficientes em zinco apresentam maior 

habilidade de transporte de cálcio das raízes para a parte aérea. Segundo Malavolta, 

Vitti e Oliveira (1997), devido ao zinco ter propriedades químicas semelhantes ao 

manganês, o Zn pode inibir a absorção e o transporte do Mn para a parte aérea. 
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Figura 7. Eficiência de transporte de Ca (A) e Mn (B) por porta-enxertos de 
caramboleira adubados com zinco. 

 

Em mudas de cedro, as doses de zinco aumentaram linearmente o transporte 

de cálcio das raízes para a parte aérea e, reduziram o de Mn nas doses mais 

elevadas (PAIVA et al., 2003). Em eucalipto, Soares et al. (2001) verificaram que 

nas doses mais elevadas de zinco houve redução da translocação de Ca para a 

parte aérea das plantas. Uma possível explicação para a redução no transporte de 

cálcio e manganês para a parte aérea é que, sob doses elevadas de zinco, ocorre 

deposição de lignina nas paredes celulares do xilema das raízes, conforme 

evidenciou Cunha et al. (2008) em plantas de milho, dificultando a ascensão da 

seiva bruta para a parte aérea (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997). O transporte 

de cálcio no xilema se dá por troca iônica, sendo este adsorvido a sítios com carga 

negativa no interior ou nas paredes do vaso condutor (MALAVOLTA, 2006). 

Possivelmente em doses elevadas, o zinco possa se ligar a essas cargas negativas 

e, com isso, reduzir o transporte de Ca para a parte aérea. 
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De acordo com Araújo, Santos e Camacho (2013), a dinâmica de íons nas 

raízes e seu descarregamento no xilema, envolvem diversos mecanismos que 

podem limitar o seu transporte das raízes para a parte aérea, promovendo 

diferenças na absorção e na movimentação dos nutrientes.  

A eficiência de uso de P, K, S, Cu, Fe e Mn não foi afetada pelas doses de Zn 

(Tabelas 16 e 17 dos apêndices). O zinco promoveu efeito quadrático significativo (P 

< 0,01) sobre a eficiência de uso do N, sendo a maior eficiência obtida com a dose 

de 3,2 mg de Zn dm-3; em doses maiores, o Zn diminuiu a eficiência de utilização do 

N pelas plantas (Figura 8A). Isso indica que, para cada g de N acumulado foram 

produzidas 7.957,2 g de matéria seca. Com relação ao cálcio, doses superiores a 

2,7 mg de Zn dm-3 provocaram redução na eficiência de utilização desse elemento 

(Figura 8B). Araújo, Santos e Camacho (2013), avaliando diferentes concentrações 

de boro e zinco em plantas de algodoeiro, verificaram que a eficiência de utilização 

de cálcio aumentou nas maiores concentrações de zinco.  
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Figura 8. Eficiência de uso de N (A) e Ca (B) por porta-enxertos de caramboleira 
adubados com zinco. 

 

A eficiência de utilização do Mg e do B foi influenciada de forma quadrática 

pelas doses de zinco aplicadas, decrescendo nas doses mais elevadas (Figura 9). A 

máxima eficiência de uso do Mg (17.530,1 g2 ms g-1) e do B (3.415,9 g2 mg-1) foi 

atingida na dose de 3,5 mg de Zn dm-3, para ambos os nutrientes. Esses resultados 

indicam que doses elevadas de zinco reduzem a produção de matéria seca por 

grama de Mg e miligrama de B absorvido. Araújo, Santos e Camacho (2013) 

obtiveram aumento na eficiência de utilização de Mg pelo algodoeiro, com a 

elevação das concentrações de Zn na solução nutritiva. Avaliando a interação B x Zn 
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em algodoeiro, Araújo e Silva (2012) observaram que a eficiência de uso do B foi 

influenciada positivamente até a concentração de 40 μM L-1 de B e 2 μM L-1 de Zn, 

promovendo efeito negativo em concentrações mais elevadas dos nutrientes.  
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Figura 9. Eficiência de uso de Mg (A) e B (B) por porta-enxertos de caramboleira 
adubados com zinco. 

  

A eficiência de utilização do zinco foi reduzida linearmente com a elevação 

das doses de Zn aplicadas ao substrato (Figura 10). Essa redução na eficiência de 

uso com o aumento das doses foi verificada, também, em variedades de cafeeiro 

(REIS JUNIOR; MARTINEZ, 2002; PEDROSA et al., 2013) e, em plantas de arroz 

(FAGERIA; SANTOS; COBUCCI, 2011). Tal fato ocorre, porque nessa condição, a 

produção de biomassa pelas plantas não sofre incremento na mesma proporção que 

a absorção e o acúmulo do nutriente nos tecidos, havendo, nesse caso, declínio na 

utilização interna do nutriente para a produção de biomassa (SIDDIQI; GLASS, 

1981). 
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Figura 10. Eficiência de uso de Zn por porta-enxertos de caramboleira adubados 
com zinco. 
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3.4. Conclusões 

 

 

O aumento das doses de zinco diminuiu os teores de Mn (na parte aérea) e 

aumentou os teores de N (na parte aérea), de Zn (na parte aérea e nas raízes), bem 

como de Ca nas raízes; 

O zinco estimulou o acúmulo de P, Mg e S (na parte aérea e na planta 

inteira), de K (na planta inteira), de Ca (nas raízes) e, reduziu o acúmulo de Mn (na 

parte aérea e na planta inteira) da caramboleira; 

O zinco não exerceu efeito na eficiência de absorção dos macro e 

micronutrientes, com exceção do próprio Zn. 

O transporte de Ca e de Mn das raízes para a parte aérea das plantas foi 

reduzido com a elevação das doses de zinco; 

O zinco aumentou a eficiência de utilização de N, Ca, Mg e B, mas, reduziu a 

de Zn; 

Doses variando de 1,9 a 3,5 mg de Zn dm-3 promoveram maior teor, acúmulo 

e eficiência de utilização para a maioria dos macro e micronutrientes. 
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CAPÍTULO 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As informações obtidas na literatura e, os resultados encontrados no presente 

trabalho, permitiram a elaboração de algumas considerações finais sobre a 

importância da adubação com zinco na produção de porta-enxertos de caramboleira: 

Os solos brasileiros são pobres em zinco, sendo este, um dos micronutrientes 

que mais frequentemente apresentam deficiência; 

O substrato utilizando na produção de mudas é pobre em zinco; 

O zinco é um micronutriente muito importante para as culturas, em geral, 

estando relacionado ao crescimento e alongamento celular e, quando aplicado em 

doses adequadas favorece a obtenção de plantas vigorosas; 

A adubação de porta-enxertos e/ou mudas de plantas frutíferas é realizada de 

forma pouco precisa e muitas vezes empírica, comprometendo a produção de 

mudas; 

Como a relação entre a deficiência e o excesso é muito estreita, a realização 

do trabalho apresenta uma grande contribuição para definir a dose ideal do zinco 

para a produção de porta-enxertos de caramboleira, que não deixe sobrar ou faltar; 

O maior crescimento dos porta-enxertos esteve associado às doses entre 3,1 

e 3,8 mg de Zn dm-3 de substrato; 

Doses elevadas de zinco prejudicaram o crescimento e o acúmulo do 

micronutriente nos porta-enxerto de caramboleira; 

O zinco aumentou a eficiência de utilização de N, Ca, Mg e B, mas, reduziu a 

de Zn; 

Doses variando de 1,9 a 3,5 mg de Zn dm-3 promoveram maior teor, acúmulo 

e eficiência de utilização para a maioria dos macro e micronutrientes; 

Considerando que, para os porta-enxertos, o parâmetro biológico diâmetro do 

caule é aquele que define o momento da enxertia, pode-se concluir que a dose ideal 

seria 3,8 mg Zn dm-3. 
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APÊNDICES 

 

 

Tabela 1. Valores médios de altura (ALT), diâmetro do caule (DIA), número de folhas 

(FOLH), matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca das raízes 

(MSR), matéria seca total (MST), índice de qualidade de Dickson (IQD) e 

índice SPAD (SPAD) de porta-enxertos de caramboleira adubados com 

zinco. 

 

Doses de Zn ALT DIA FOLH MSPA MSR MST IQD SPAD 

mg dm-3 cm mm   - - - - - - - - - - g - - - - - - -    

0 100,05 7,14 30,32 21,70 20,25 41,95 2,79 43,29 

2 112,50 7,48 34,15 24,73 21,71 46,44 2,89 45,12 

4 107,07 7,55 40,32 24,94 21,93 46,87 3,060 40,81 

6 102,42 7,30 33,77 21,66 20,06 41,72 2,76 41,44 

8 99,30 7,14 28,82 20,42 18,43 38,85 2,59               38,37 

Teste F 4,21* 4,20* 3,81* 4,65* 3,55* 5,95** 1,85ns 2,10ns 

Reg. Linear 1,86ns 0,37ns 0,22ns 3,58ns 4,92* 6,07* - - 

Reg. Quadrática 9,14** 14,58** 12,63** 11,72** 8,62* 15,03** - - 

CV% 5,15 2,54 13,60 8,28 7,36 6,49 8,98 8,42 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 

 
 
Tabela 2. Valores médios dos teores de macronutrientes na parte aérea de porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn N P K Ca Mg S 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0 7,22 2,52 6,62               7,85 3,30 1,17               

2 7,37 2,70 6,55 7,95               3,60               1,20               

4 6,90 2,25 5,90               7,40               3,15               1,05               

6 7,67 2,47               5,87 7,90               3,25               1,12               

8 7,92 2,47               5,95 7,72               3,30               1,07               

Teste F 9,67** 1,67ns 0,89ns 0,37ns 2,01ns 1,89ns 

Reg. Linear 17,74** - - - - - 

Reg. Quadrática 9,22** - - - - - 

CV% 3,44 10,01 12,85 9,34 7,15 8,24 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 
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Tabela 3. Valores médios dos teores de macronutrientes nas raízes de porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn N P K Ca Mg S 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

0 4,65              1,62               3,17               2,25               1,90 0,50               

2 4,30               1,75               3,07               2,57               1,97               0,50               

4 4,37               1,62               3,07 2,50               1,85               0,47               

6 4,30               1,65               2,85               3,07               1,90               0,47               

8 4,45               1,72               3,22               3,40               1,97               0,47               

Teste F 0,37ns 0,60ns 1,84ns 5,75** 3,81* 0,12ns 

Reg. Linear - - - 20,71** 0,73ns - 

Reg. Quadrática - - - 0,79ns 2,83ns - 

CV% 10,89 9,00 6,89 14,10 2,89 16,52 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 

 

 

Tabela 4. Valores médios dos teores de micronutrientes na parte aérea de porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0 20,00              4,25               40,75              17,00              52,25              

2 21,25              5,25               37,75              15,75              58,00              

4 17,75              6,50              40,25              13,00              61,00             

6 20,25              5,00               41,25              13,50              67,00              

8 20,25              5,75               40,00              12,00              67,50              

Teste F 2,96ns 1,89ns 0,27ns 5,05* 6,12** 

Reg. Linear - - - 17,83** 23,32** 

Reg. Quadrática - - - 0,64ns 0,60ns 

CV% 7,57 22,83 13,01 12,88 8,46 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 
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Tabela 5. Valores médios dos teores de micronutrientes nas raízes de porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg kg-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0 7,25               7,00 213,25 8,00 28,75 

2 7,25               9,75               217,25             7,50 30,67              

4 7,25               10,75              209,67             7,00               30,00              

6 6,75               9,75              207,25             8,75               30,67              

8 7,25               13,00             197,25             10,25               34,00              

Teste F 0,46ns 2,05ns 0,45ns 1,64ns 3,44* 

Reg. Linear - - - - 10,05** 

Reg. Quadrática - - - - 1,12ns 

CV% 9,21 30,03 10,74 23,87 6,80 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 

 

 

Tabela 6. Valores médios dos acúmulos de macronutrientes na parte aérea de porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn N P K Ca Mg S 

mg dm-3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

0 0,156 0,054               0,142               0,168               0,072 0,025               

2 0,182 0,066 0,161               0,197               0,089               0,029               

4 0,172               0,056               0,147 0,184               0,079               0,026               

6 0,166               0,053 0,127               0,171               0,070               0,024               

8 0,162               0,050 0,122               0,158               0,067               0,022               

Teste F 2,14ns 5,87** 3,12ns 2,98ns 4,53* 4,50* 

Reg. Linear - 6,34* - - 4,46ns 7,96* 

Reg. Quadrática  - 6,10* - - 6,65* 6,08* 

CV% 8,18 9,01 12,69 10,02 10,71 10,30 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 
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Tabela 7. Valores médios dos acúmulos de macronutrientes nas raízes de porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn N P K Ca Mg S 

mg dm-3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

0 0,094 0,033               0,065               0,046               0,038               0,010               

2 0,093               0,038               0,067               0,055               0,038               0,011               

4 0,096               0,035               0,067               0,055               0,040               0010               

6 0,086               0,033               0,057               0,062 0,038               0,009               

8 0,082               0,032               0,059               0,063               0,036               0,009               

Teste F 1,00ns 1,80ns 2,38ns 5,92** 2,93ns 0,88ns 

Reg. Linear  - - - 20,58** - - 

Reg. Quadrática  - - - 0,89ns - - 

CV% 13,06 11,21 9,33 10,03 7,34 17,72 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 

 
 
Tabela 8. Valores médios dos acúmulos totais de macronutrientes em porta-enxertos 

de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn N P K Ca Mg S 

mg dm-3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

0 0,250               0,087               0,207               0,214               0,110               0,035 

2 0,276               0,105               0,227               0,252               0,132               0,040               

4 0,268               0,092               0,215               0,239               0,119               0,037               

6 0,252               0,087               0,184               0,233               0,109              0,034               

8 0,244               0,082               0,181               0,220               0,104               0,031               

Teste F 2,08ns 5,26* 4,24* 2,23ns 5,55** 3,96* 

Reg. Linear  - 5,43* 9,70** - 5,77* 7,58* 

Reg. Quadrática  - 6,74* 3,23* - 8,59* 5,45* 

CV% 7,15 8,34 9,47 8,81 8,17 10,16 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 
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Tabela 9. Valores médios dos acúmulos de micronutrientes na parte aérea de porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0 0,436               0,090 0,881               0,367               1,133 

2 0,527               0,131               0,924               0,387               1,433               

4 0,442               0,162               1,004               0,323               1,521               

6 0,439               0,108               0,893               0,292               1,450               

8 0,414               0,117               0,816               0,245               1,379               

Teste F 2,26ns 2,75ns 1,23ns 8,35** 3,29* 

Reg. Linear  - - - 29,41** 3,84ns 

Reg. Quadrática  - - - 1,84ns 8,62* 

CV% 12,78 26,87 13,68 12,27 11,85 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 

 
 

Tabela 10. Valores médios dos acúmulos de micronutrientes nas raízes de porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0 0,146               0,141 4,291 0,160               0,581               

2 0,157               0,215               4,73               0,162               0,666               

4 0,159               0,236              4,585               0,154               0,659               

6 0,135               0,194               4,160               0,173               0,617               

8 0,134               0,235               3,663               0,190               0,626               

Teste F 3,13ns 1,48ns 1,75ns 0,65ns 1,98ns 

Reg. Linear  - - - - - 

Reg. Quadrática  - - - - - 

CV% 9,16 31,48 14,71 21,23 7,74 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 
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Tabela 11. Valores médios dos acúmulos totais de micronutrientes em porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mg - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0 0,582               0,231               5,173               0,528               1,714               

2 0,684               0,347               5,662               0,549               2,099 

4 0,601               0,398               5,589               0,477               2,179               

6 0,574               0,302               5,053               0,465               2,067               

8 0,548               0,352               4,479               0,435               2,005               

Teste F 3,15ns 2,63ns 2,29ns 3,34* 4,13* 

Reg. Linear  - - - 11,08** 3,93ns 

Reg. Quadrática - - - 0,20ns 10,94** 

CV% 9,76 23,82 12,13 10,39 8,72 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 

 

 

Tabela 12. Valores médios da eficiência de absorção de macronutrientes em porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn N P K Ca Mg S 

mg dm-3  - - - - - - - - g do nutriente g-1 matéria seca das raízes- - - - - - - - - - - -  

0 0,0125               0,0043               0,0103               0,0106               0,0055               0,0017               

2 0,0127               0,0048               0,0105              0,0117               0,0061               0,0019               

4 0,0122               0,0042               0,0098               0,0109               0,0054               0,0017               

6 0,0126               0,0043               0,0092               0,0116               0,0054               0,0017               

8 0,0133               0,0044               0,0098               0,0119               0,0056               0,0017               

Teste F 0,94ns 1,48ns 0,78ns 0,97ns 1,45ns 0,74ns 

Reg. Linear  - - - - - - 

Reg. Quadrática  - - - - - - 

CV% 6,39 8,84 11,44 10,15 8,35 11,00 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 
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Tabela 13. Valores médios da eficiência de absorção de micronutrientes em porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 - - - - - - - -  mg do nutriente  g-1 matéria seca das raízes - - - - - - - - -  

0 0,0290               0,0115               0,2570               0,0262               0,0854               

2 0,0315               0,0157               0,2601               0,0255               0,0966               

4 0,0274               0,0182               0,2557               0,0217               0,0997               

6 0,0287               0,0152               0,2516               0,0234               0,1033               

8 0,0296              0,0194               0,2417               0,0235               0,1091               

Teste F 1,17ns 3,02ns 0,50ns 1,34ns 4,03* 

Reg. Linear  - - - - 15,18** 

Reg. Quadrática  - - - - 0,39ns 

CV% 9,46 22,05 7,96 12,86 8,87 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 

 
 
Tabela 14. Valores médios da eficiência de transporte de macronutrientes em porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn N P K Ca Mg S 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

0 62,34              62,08              68,61 78,79              64,86              71,53              

2 66,13              63,72              70,65              78,03              67,47              73,31              

4 64,26              61,02              68,52              77,18              65,84              71,24              

6 65,92              61,87 68,98              73,38              64,75              71,93              

8 66,38              61,53              67,04              71,62              64,92              71,65              

Teste F 0,95ns 0,56ns 0,66ns 8,03** 0,74ns 0,19ns 

Reg. Linear  - - - 29,60** - - 

Reg. Quadrática - - - 1,42ns - - 

CV% 5,38 4,36 4,62 2,91 4,06 5,12 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 
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Tabela 15. Valores médios da eficiência de transporte de micronutrientes em porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

0 74,39              39,25 17,08              69,43 65,85              

2 76,95              38,74              16,51              70,55              68,05              

4 73,47              42,18              18,01              68,03             69,70              

6 76,44              37,49              17,85 62,93              70,12 

8 75,49              34,15              18,68              56,61              68,77              

Teste F 0,75ns 0,52ns 0,28ns 4,14* 1,17ns 

Reg. Linear  - - - 13,77** - 

Reg. Quadrática  - - - 2,71ns - 

CV% 4,38 21,00 18,03 8,65 4,55 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 

 
 
Tabela 16. Valores médios da eficiência de uso de macronutrientes em porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn N P K Ca Mg S 

mg dm-3 - - - - - - - - - - - (matéria seca) g2 g-1 nutriente acumulado - - - - - - - - - -  

0 7049,35 20432,45           8569,92 8268,50            16001,88 50279,65 

2 7820,51            20647,71           9567,55            8600,77            16383,59           53497,13           

4 8216,80            24115,25          10255,58            9222,39            18487,37           60183,62           

6 6907,56            20100,44          9443,98            7486,28            16075,12           51394,09           

8 6192,94            18421,54          8473,64            6920,30            14570,31           49275,28           

Teste F 6,85** 2,68ns 1,33ns 3,51* 3,81* 2,12ns 

Reg. Linear  7,45* - - 6,16* 1,93ns - 

Reg. Quadrática  16,88** - - 5,23* 9,44** - 

CV% 8,41 12,25 13,92 11,99 8,85 11,29 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 
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Tabela 17. Valores médios da eficiência de uso de micronutrientes em porta-

enxertos de caramboleira adubados com zinco. 

 

Doses de Zn B Cu Fe Mn Zn 

mg dm-3 - - - - - - - - - - (matéria seca) g2 mg-1 nutriente acumulado - - - - - - - -  

0 3035,83 7838,82 342,25 3336,98            1030,94 

2 3164,89            6700,02            381,94 3944,38            1034,60            

4 3661,42            5872,80            394,13            4636,65            1010,30             

6 3040,19            6040,82            34,41             3843,73           842,92             

8 2771,06            4447,56            342,33             3514,66            754,73             

Teste F 6,93** 1,91ns 1,69ns 2,47ns 6,71** 

Reg. Linear  2,76ns - - - 22,58** 

Reg. Quadrática  16,89** - - - 3,11ns 

CV% 7,94 28,98 10,53 16,53 10,60 

**, *, ns - significativo a 1%, 5% e não significativo respectivamente. 


