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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

No estado de Goiás a gabiroba (Campomanesia adamantium) é bastante 

utilizada pela população local como forma de diversificar a renda, porém utilizada de 

forma extrativista como a maioria das espécies nativas do cerrado. Apesar de toda 

sua importância social, ecológica e econômica para o estado, a literatura carece de 

informações científicas sobre a espécie que estimulem sua domesticação, uma vez 

que conhecendo seu sistema de cultivo e manejo é possível tecnificar sua produção. 

Expressivos aumentos no desempenho de mudas podem ser alcançados por 

meio da fertilização mineral, com reflexos no melhor desenvolvimento, precocidade e 

redução da mortalidade (BARBOSA et al., 2003), com consequente maior produção 

de frutos.  

Segundo Haridasan (2000), muitas espécies nativas desenvolveram 

mecanismos de adaptação às condições de baixa fertilidade do solo, no entanto, 

essa questão deve ser comprovada por meio da capacidade de cada espécie em 

responder à maior disponibilidade de nutrientes. Por isso, o desenvolvimento de 

trabalhos com fertilização do solo é importante para avaliar a relação existente entre 

os diversos elementos minerais sobre o desenvolvimento de mudas. 



10 
 

 

1 O BIOMA CERRADO E SUAS POTENCIALIDADES 

 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando uma área de 

2.036.448 milhões km², representando 23,92 % do território nacional (IBGE, 2004), 

abrangendo parcialmente os seguintes estados: Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, São Paulo e Tocantins 

(SANO et al., 2010). Este bioma apresenta grande riqueza biológica, além de alto 

endemismo de espécies, porém o mesmo vem sendo alvo de desmatamento 

intensivo para uso agrícola e da pecuária, fator que o levou a ser considerado como 

um dos Hotspots mundiais de biodiversidade (OLIVEIRA et al., 2008).  

Este bioma é considerado, do ponto de vista de riqueza biológica, como a 

savana mais rica do mundo, abrigando mais de 11 mil espécies vegetais, das quais 

mais de 4 mil são endêmicas (MEDEIROS, 2011).  

Levando-se em consideração que muitas espécies do Cerrado apresentam 

grande diversidade de usos, sejam eles alimentares, medicinal e madeireiros, que as 

classificam como economicamente potenciais, vê-se a necessidade de estudos que 

ampliem o conhecimento e indiquem novas opções para potencializar a sua 

exploração (MELCHIOR et al., 2006; GONÇALVES et al., 2015). 

Estudos sobre as espécies nativas do cerrado e suas potencialidades estão 

sendo desenvolvidos e visam identificar seu uso para os sistemas agrícolas. Entre 

eles o desenvolvido por Pereira et al. (2012) através da identificação de espécies e 

famílias botânicas com potencial de uso no Cerrado da região de Dourados-MS, 

fornecendo assim, subsídios para conservação e manejo dos remanescentes ainda 

existentes; e por Machado et al. (2014) na identificação de espécies nativas de 

plantas frutíferas em uma área de Cerrado em Mato Grosso, e seu potencial de uso 

alimentar, medicinal e de outros tipos.  
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2 ASPECTOS TAXONÔMICOS, MORFOLÓGICOS DA Campomanesia 

adamantium 

 

 

A família Myrtaceae apresenta pelo menos 132 gêneros e mais de 6019 

espécies (VIEIRA 2010; GOVAERTS 2017). Segundo Forzza (2010), são listadas 

para o Brasil 24 gêneros e 927 espécies, onde 707 são endêmicas. 

É uma família botânica com indivíduos de hábito lenhoso, raramente são 

arbustos, caracterizados pela presença de glândulas translúcidas nas folhas, 

produtoras de terpenos e outras substâncias aromáticas. As folhas são destituídas 

de estípulas, possuem filotaxia oposta e geralmente apresentam a nervura 

proeminente. Apresentam flores predominantemente brancas, onde raramente são 

róseas ou avermelhadas, de ovário ínfero. Os frutos são bacáceos e em inúmeras 

espécies o cálice é persistente (VIEIRA, 2010). 

Dentro da família Myrtaceae encontra-se o gênero Campomanesia, que se 

encontra distribuído do norte da Argentina a Trinidad e da Costa do Brasil para os 

Andes do Peru, Equador e Colômbia (LANDRUM, 1986). Para o Brasil são listadas 

31 espécies de Campomanesia, onde 21 espécies são endêmicas e destas, cinco 

nativas para o estado de Goiás: C. adamantium, C. eugenioides, C. pabstiana, C. 

pubescens e C. sessiliflora (FORZZA, 2010). 

Espécies deste gênero variam de árvores com cerca de 15 m de altura, 

encontradas em florestas tropicais e subtropicais, a arbustos de menos de 1 m, 

encontrados em campos de Cerrado, conhecida popularmente como: guavira, 

guabiroba, guabiroba-do-campo, guabiroba-do-cerrado, guabiroba-lisa, guabiroba-

branca (LANDRUM, 1986; LORENZI, 2002). 

A casca madura na maioria das espécies de Campomanesia é grossa e 

esfoliante em fibras ou finas lâminas papiráceas, nunca lisas, como em muitas 

espécies de Myrtaceae (LANDRUM, 1986; AMARAL, 2012).  Em áreas com 

estações bem definidas, a maioria das espécies de Campomanesia florescem na 

primavera, geralmente em outubro no Sudeste do Brasil e regiões adjacentes. Os 

frutos geralmente se desenvolvem dois a quatro meses depois, são de coloração 

verde-amarelados, amarelos, alaranjados ou negros, globosos, com cerca de 1 a 3 

cm, muito aromáticos e palatáveis (LANDRUM, 1986; AMARAL, 2012). 
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Conhecida popularmente guabiroba-do-cerrado, a Campomanesia 

adamantium é encontrada nos campos e cerrados desde Goiás, Minas Gerais e 

Mato Grosso do Sul até Santa Catarina (Figura 1). É uma espécie arbustiva decídua, 

muito ramificada e lenhosa, de 0,5-1,5 m de altura. As folhas são simples, 

pecioladas, glabras quando adultas, de 3-10 cm de comprimento. Flores solitárias, 

brancas e vistosas, com muitos estames, formadas de setembro a outubro. Frutos 

globosos, lisos verde-amarelados ou verde-arroxeados, que amadurecem em 

novembro-dezembro (LORENZI et al., 2015). 

 

   

Figura 1. Aspectos de C. adamantium do Campo de Avaliação e Conservação 
de Recursos Genéticos pertencente a Universidade Federal de Goiás, 
Regional Jataí. Em que: a) planta; b) flores; c) frutos. Fonte: Eduardo 
Morais Vieira, 2017. 

 

Os frutos de C. adamantium são suculentos, ácidos e levemente adocicados. 

Apresentam potencial para serem utilizados in natura, na indústria de alimentos e 

como flavorizantes na indústria de bebidas, devido aos seus atributos de qualidade 

como: elevada acidez, ácido ascórbico (vitamina C), minerais, fibras alimentares e 

hidrocarbonetos monoterpênicos (a-pineno, limoneno e -(z) ocimeno), presentes 

em maior quantidade no óleo volátil dos frutos, e que lhes conferem o aroma cítrico 

(VALLILO et al., 2006). 

 

3 ADUBAÇÃO FOSFATADA E A IMPORTÂNCIA DO P PARA AS PLANTAS 

 

 

O fósforo é um dos 17 elementos essenciais necessário para o crescimento 

das plantas, diretamente por participar de compostos e reações vitais para as 

a) b) c) 



13 
 

 

plantas, e indiretamente porque na sua ausência a planta não completa seu ciclo de 

vida, não podendo ser substituído por outros (MALAVOLTA et al., 1997). 

A concentração de P nas plantas varia de 0,05 a 0,50 % de massa seca. Este 

elemento desempenha um papel em uma série de processos, incluindo geração de 

energia, síntese de ácido nucleico, fotossíntese, glicólise, respiração, síntese e 

estabilidade da membrana, ativação e inativação de enzimas, reações redox, 

sinalização, metabolismo de carboidratos e fixação de nitrogênio (VANCE et al., 

2003). 

Dentre os macronutrientes, o fósforo (P) é exigido em menores quantidades 

pelas plantas, porém, trata-se do nutriente aplicado em maiores quantidades em 

adubação no Brasil (BENEDITO, 2007), pois este nutriente apresenta baixa 

disponibilidade nos solos e apresenta forte tendência em reagir com os 

componentes do mesmo (RAIJ, 1991). A deficiência de P é um dos principais fatores 

que limitam a produção agrícola em solos ácidos (FAGERIA, 1998). Estima-se que 

apenas 5 a 25 % do fósforo solúvel adicionado ao solo, como adubo, seja 

aproveitado pela cultura que o recebeu e que 95 a 75 % dele seja fixado (FALCÃO e 

SILVA, 2004). 

 As formas de fósforo na solução do solo dependem diretamente da acidez do 

solo, sendo encontrados na forma de H2PO4
- e HPO4

2-, sendo que a primeira é a 

forma predominante para a maioria dos solos cultivados, usualmente denominados 

de P inorgânico (Pi). As plantas absorvem da solução do solo predominantemente a 

forma iônica H2PO4
-, sendo sua manutenção na solução do solo fundamental para o 

crescimento das plantas (FURTINI NETO et al., 2001; ARAÚJO e MACHADO, 2006; 

MALAVOLTA, 2006). 

 Entre os macronutrientes primários (N, P e K), o fósforo é o que apresenta 

maior variação quanto aos tipos de fertilizantes disponíveis no mercado, podendo 

ser classificados quanto a sua solubilidade. Estes podem ser encontrados na forma 

de superfosfato simples e triplo, fosfatos monoamônico (MAP) e diamônico (DAP), 

termofosfatos, ácido fosfórico, entre outros (SOUSA et al., 2002). 

 As respostas das culturas à adubação fosfatada vão variar em função do teor 

inicial deste nutriente no solo, da disponibilidade de outros nutrientes, da espécie e 

variedade vegetal cultivada e das condições climáticas (SOUSA et al., 2002; 

CRUSCIOL et al., 2016). 



14 
 

 

4 ADUBAÇÃO POTÁSSICA E A IMPORTÂNCIA DESTE NUTRIENTE PARA AS 

PLANTAS 

 

 

Absorvido pelas raízes em sua forma iônica (K+), o potássio é o segundo 

elemento mais absorvido pelas plantas e as quantidades mobilizadas dependem da 

produção. Nos solos do Cerrado, sua quantidade é baixa, insuficiente para suprir as 

quantidades extraídas pelas culturas agrícolas, devendo ser feita sua reposição via 

adubação (TANAKA et al., 1993; MALAVOLTA et al., 1997; VILELA et al., 2002). 

No solo temos várias formas de potássio, entre elas sua forma trocável e não-

trocável. O K trocável é tido como a reserva prontamente disponível para às plantas 

ou aquelas absorvidas pelas culturas no período de cultivo, enquanto que o K não-

trocável constitui uma reserva que pode ser utilizada à medida que os níveis de K 

trocável diminuam, refletindo, em muitos casos, na ausência de resposta da 

adubação potássica (CRUSCIOL et al., 2016). 

Na maioria das vezes, a resposta das culturas à adubação potássica, quando 

comparada a adubação fosfatada, não tem sido tão expressiva. Porém práticas de 

correção da acidez e reposição de demais nutrientes aos solos via adubação, vem 

contribuindo para que as respostas das culturas a adubações potássicas aumentem 

cada vez mais (VILELA et al., 2002). 

Quanto a fontes de adubos potássicos, existem poucas opções, entre elas 

estão o KCl (cloreto de potássio), o K2SO4 (sulfato de potássio) e o K2SO4.2MgSO4 

(sulfato de potássio e magnésio) (ERNANI et al., 2007). Dentre os fertilizantes 

potássicos, o cloreto de potássio (KCl) predomina na agricultura brasileira, resultado 

da maior disponibilidade e da melhor relação custo-benefício (ECHER et al., 2009; 

RODRIGUES et al., 2013). 

O potássio desempenha importantes funções nas plantas, ativando vários 

sistemas enzimáticos, atuando na fotossíntese, regulação da abertura e fechamento 

estomático, favorecendo o transporte e armazenamento de carboidratos, entre 

outros (MARSCHNER, 1995). 

As inúmeras funções que o K desempenha nos processos metabólicos das 

plantas, propiciam o aumento do crescimento radicular, da resistência à seca e às 

pragas e doenças. Promovendo também, qualitativamente, aumento do teor de 

proteínas, de amido em sementes e tubérculos, no teor de vitamina C e de sólidos 
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solúveis, na coloração e sabor dos frutos e na redução de distúrbios fisiológicos 

(IMAS,1999). 

 

5 ACIDEZ DO SOLO E SUA CORREÇÃO 

 

 

O termo acidez do solo, envolve um conjunto de características químicas 

distintas, que incluem tanto situações de toxidez iônica, devido ao excesso de Al, H 

e Mn, como também limitações nutricionais, ocasionadas pelas deficiências de Ca, 

Mg e Mo, aliadas a baixa disponibilidade de P, causada pela fixação deste elemento 

por oxi-hidróxidos de Fe e Al (ROSSIELLO e JACOB NETTO, 2006). 

Em decorrência dos efeitos da acidez, a maioria dos solos brasileiros 

apresentam limitações ao estabelecimento e desenvolvimento dos sistemas de 

cultivo. A acidez do solo, quando em excesso, pode causar alterações na 

química e fertilidade do solo, restringindo o crescimento das plantas (SOUSA 

et al., 2007). 

O crescimento do sistema radicular é muito importante para o 

desenvolvimento dos vegetais, principalmente para áreas não irrigadas, para que 

não ocorra limitações de absorção de água e nutrientes. A acidez é o principal fator 

que afeta o desenvolvimento do sistema radicular das plantas principalmente pelo 

excesso de alumínio e, por vezes, por deficiência de cálcio (RAIJ, 2011). 

Na sua maioria, os solos do Cerrado se caracterizam pelo seu avançado grau 

de intemperização, elevada acidez e baixa disponibilidade de nutrientes, o que reduz 

o potencial produtivo das culturas, a menos que se proceda à correção da acidez do 

solo (SILVA et al., 2011). 

Na região do Cerrado o problema da acidez não é só superficial (camada de 

0-20 cm de profundidade), podendo ocorrer também em subsuperfície. Sua correção 

se faz necessária para obter melhores produtividades e aumentar a eficiência no uso 

da água e nutrientes. O insumo mais utilizado para correção do solo em camadas 

superficiais (0-20 cm) é o calcário e para as subsuperficiais (20-40 cm) o gesso 

agrícola (SOUSA e LOBATO, 2004). 

A incorporação de calcário é uma prática bastante utilizada na agricultura, 

como forma de elevar o pH e aumentar o teor de bases trocáveis da camada arável 
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dos solos. Esta prática, envolve primariamente a detoxificação do Al, mediante sua 

precipitação química como hidróxido (ROSSIELLO e JACOB NETTO, 2006).  

Embora existam poucos estudos no cerrado com espécies nativas, e sua 

adaptabilidade aos solos de baixa fertilidade natural, os resultados até agora indicam 

que a maioria das espécies é capaz de responder a calagem e adubação 

(HARIDASAN, 2000). 
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CAPÍTULO 2 – ADUBAÇÃO FOSFATADA E POTÁSSICA NO CRESCIMENTO 

INICIAL DE GABIROBEIRAS CULTIVADAS EM CAMPO 

 

 

RESUMO – A gabirobeira, espécie nativa do Cerrado, vem sendo estudada 

devido ao seu potencial econômico, seja como alimento in natura ou na preparação 

de doces, sorvetes e licores caseiros. Entretanto ainda são escassas as pesquisas 

sobre a espécie que estimulem sua domesticação, uma vez que conhecendo seu 

sistema de cultivo e manejo é possível tecnificar sua produção. Assim, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação fosfatada e potássica no crescimento 

inicial da gabirobeira. O trabalho foi desenvolvido na área experimental da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, utilizando o delineamento em blocos 

casualizados, em esquema fatorial 5 x 5, com quatro repetições. Foram estudadas 

cinco doses de P2O5 (0; 80; 160; 240 e 320 kg ha-1) e cinco doses de K2O (0; 60; 

120; 180 e 240 kg ha-1) em Latossolo Vermelho distroférrico, utilizando como fonte o 

superfosfato triplo e o cloreto de potássio, respectivamente. Aos 60, 120, 180, 240, 

300, 360, 420 e 480 dias após o plantio, foram avaliadas as seguintes variáveis: 

altura, diâmetro de coleto e número de folhas. A adubação fosfatada interfere no 

crescimento inicial de mudas de gabirobeiras para a variável altura e diâmetro de 

coleto até os 240 e 360 dias após o plantio, respectivamente. O número de folhas é 

influenciado pela adubação fosfatada até 420 dias após o plantio, onde a partir 

desta, a interferência se dá para interação entre as adubações fosfatada e 

potássica. A adubação potássica interfere no crescimento inicial da espécie somente 

aos 180 dias após o plantio para variável altura. 

 

 

Palavras-chave: Campomanesia adamantium, nativa do Cerrado, fertilização.  
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FOSPHATATED AND POTASSIC FERTILIZATION IN THE INITIAL 

DEVELOPMENT OF GABIROBEIRAS FIELD CULTIVATION 

 

 

SUMMARY – Gabirobeira, a native species of the Cerrado, has been studied 

due to its economic potential, either as in natura food or in the preparation of sweets, 

sorbets and homemade liqueurs. However, there are still few researches on the 

species that stimulate their domestication, since knowing their system of cultivation 

and management it is possible to technify their production. Thus, the objective of this 

work was to evaluate the effect of phosphate and potassium fertilization on the initial 

growth of Gabirobeira. The work was developed in the experimental area of the 

Federal University of Goiás, Jataí Regional, through a randomized block design, in a 

5 x 5 factorial scheme, with four replications. Five doses of P2O5 (0, 80, 160, 240 and 

320 kg ha-1) and five doses of K2O (0; 60; 120; 180 and 240 kg ha-1) were studied in 

Dystroferric Red Latosol, using as source the triple superphosphate and potassium 

chloride, respectively. At 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 and 480 days after 

planting (DAP), the following variables were evaluated: plant height, collar diameter 

and number of leaves. Phosphate fertilization interferes with the initial growth of 

gabirobeira seedlings for the variable height and collar diameter up to 240 and 360 

days after planting, respectively. The number of leaves is influenced by phosphate 

fertilization up to 420 days after planting, where from this, the interference occurs for 

interaction between phosphate and potassium fertilization. Potassium fertilization 

interferes with the initial growth of the species only at 180 days after planting for 

height variable. 

 

 

Keywords: Campomanesia adamantium, native to the Cerrado, fertilization.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Campomanesia adamantium (Cambess) O. Berg, é uma espécie nativa do 

Cerrado, pertencente à família Myrtaceae, conhecida popularmente como guabiroba-

amarela, guabiroba-do-campo e guabiroba-do-cerrado, encontrada nos estados de 

Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul até Santa Catarina (LORENZI et al., 

2015). Está espécie apresenta características agronómicas desejáveis, com 

potencial econômico, já que seus frutos são bastante apreciados pela população 

tanto na sua forma natural, quanto na de doces, sorvetes e licores; também por 

apresentar propriedades medicinais (COUTINHO et al., 2008; PAVAN et al., 2009; 

FERREIRA et al., 2013; PASCOAL et al., 2014; RESSEL et al., 2014).  

Embora a espécie apresente características potenciais de uso, para viabilizar 

seu cultivo deve-se garantir uma elevada produtividade e, um dos fatores que 

podem interferir significativamente na produção de uma cultura é a disponibilidade 

de nutrientes no solo. Os solos de cerrado, em geral, apresentam características 

químicas desfavoráveis, são ácidos, com reduzida disponibilidade de nutrientes, alta 

saturação por alumínio e elevada capacidade de adsorção de fósforo (PEREIRA et 

al., 2009).  

O fósforo é um dos elementos essenciais para o crescimento das plantas, e 

que mais limita a produção em condições de baixa disponibilidade (TAWARAYA et 

al., 2012; RESENDE et al., 2016). Pois, este nutriente participa de vários processos 

metabólicos nas plantas, como fotossíntese, respiração, estabilidade das 

membranas, ativação e desativação de enzimas, metabolismo de carboidratos, entre 

outros (VANCE et al., 2003). 

O potássio é o cátion mais abundante na planta, sendo absorvido em grandes 

quantidades pelas raízes. Tem importante função no estado energético da planta, na 

translocação e armazenamento de assimilados e na manutenção de água nos 

tecidos vegetais (MEURER, 2006). Sua reserva mineral, nos solos do Cerrado, é 

muito pequena, devendo ser feita sua reposição via adubação para suprir a 

demanda pelas culturas (VILELA et al., 2004). 

A deficiência de nutrientes no solo de Cerrado e a adaptação das espécies 

nativas aos solos de baixa fertilidade devem ser resolvidas por meio da capacidade 

de cada espécie de responder à maior disponibilidade de nutrientes (Haridasan, 
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2000). O conhecimento dos aspectos nutricionais de espécies nativas do Cerrado é 

uma ferramenta importante para compreender o estabelecimento destas em solos 

com baixa disponibilidade natural (SOUZA et al., 2014).  

O efeito do manejo da fertilidade nas características agronômicas da 

Campomanesia adamantium ainda não foram muito exploradas.  Vieira et al. (2011), 

ao estudarem os efeitos da adubação com fósforo e nitrogênio em mudas de C. 

adamantium cultivada em vasos, verificaram que a espécie é altamente exigente 

nestes nutrientes para seu melhor crescimento. 

Assim, considerando-se a escassez de estudos agronômicos com a espécie, 

principalmente no que se refere a adubação em solos de Cerrado, objetivou-se 

estudar os efeitos da adubação fosfatada e potássica no crescimento inicial da 

Campomanesia adamantium. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi desenvolvido em área experimental da Universidade Federal de 

Goiás, Regional Jataí, localizado na latitude 17º 55‟ 16,89‟‟ sul, longitude 51º 42‟ 

54,26‟‟ oeste e a uma altitude aproximada de 672 metros.  

Conforme a classificação climática de Köppen, o clima da região é 

classificado como Aw, caracterizado por um clima tropical com estação seca de 

inverno (CARDOSO et al., 2014). De acordo com os dados históricos do INMET 

(2013), a precipitação média anual é de 1645 mm e temperatura média anual de 

23,7°C. Os dados meteorológicos de precipitação pluviométrica acumulada e 

temperaturas médias, registradas durante o período de avaliação do experimento, 

para o município de Jataí-GO, são apresentados na Figura 1. 
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Figura 1. Precipitação pluvial e temperaturas médias máxima e mínima registradas 
durante o período de condução do experimento, no município de Jataí-GO 
(INMET, 2017). 

 

O solo no local de instalação do experimento foi classificado como Latossolo 

Vermelho distroférrico (Embrapa, 2013), com atributos químicos e físicos do solo, 

previamente à instalação do experimento apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores médios e coeficiente de variação dos Atributos químicos e físicos 
do solo (0-20 cm de profundidade), antes da aplicação dos tratamentos, 
referente aos quatro blocos experimentais 

Atributos  CV (%) 

pH (H2O) 5,49 1,36 

H + Al (cmolc dm
-3

) 5,47 5,96 

Al (cmolc dm
-3

) 0,05 0,00 

Ca (cmolc dm
-3

) 1,57 3,13 

Mg (cmolc dm
-3

) 0,50 7,47 

K (mg dm
-3

) 57,43 14,16 

P (mg dm
-3

) 2,68 19,99 

SB (cmolc dm-3) 2,22 3,70 

CTC (cmolc dm
-3

) 7,69 4,30 

V (%) 28,86 4,94 

MO (mg dm
-3

) 29,36 2,46 

AREIA (%) 27,70 3,18 

SILTE (%) 18,70 8,14 

ARGILA (%) 53,60 1,42 

 = valores médios dos atributos químicos referente aos quatro blocos experimentais; CV = coeficiente de 
variação; K = extrator Mehlich 1; Ca, Mg e Al = extração com KCl 1N. Metodologias descritas em Embrapa 
(2013). Análises realizadas no laboratório de solos da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí.  
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A espécie utilizada para estudo foi a Campomanesia adamantium e o 

delineamento experimental foi blocos causalizados em esquema fatorial 5 x 5, com 

quatro repetições, onde cada parcela foi composta por cinco plantas, distribuídas em 

espaçamento de 2 m x 1 m, totalizando uma área experimental de 1 ha. 

As mudas utilizadas na implantação do experimento foram produzidas no 

viveiro permanente da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, em tubetes 

de plástico rígido, utilizando como substrato o Bioplant®, com seis meses de idade. 

As sementes utilizadas para produção das mudas, foram coletadas de plantas 

matrizes do Campo de Avaliação e Conservação de Recursos Genéticos 

pertencente a mesma universidade. 

Foram testadas cinco doses de P2O5 (0; 80; 160; 240 e 320 kg ha-1) e cinco 

doses de K2O (0; 60; 120; 180 e 240 kg ha-1), utilizando como fonte o superfosfato 

triplo (46 % de P2O5 e 10 % de CaO) e o cloreto de potássio (60 % de K2O), 

respectivamente. Os adubos foram aplicados, manualmente, na cova de plantio 

quatro dias antes do plantio das mudas em campo. 

O plantio das mudas em campo foi realizado manualmente em maio de 2016, 

após aplicação de herbicida a base de glifosato em toda área experimental, para 

controle da matocompetição e facilitação das atividades de plantio e condução do 

experimento. O manejo utilizado após o plantio foi o de capinas manuais e controle 

de formigas cortadeiras, conforme necessidade de ação.  

Devido às condições climáticas no período de instalação do experimento, que 

coincidiu com a estação seca do ano, foi instalado um sistema de irrigação por 

gotejamento para o estabelecimento da muda em campo. 

 Durante o período de avaliação, a partir de 60 até 480 dias após o plantio 

(DAP), com intervalos regulares de 60 dias, foram realizadas medições de altura (H) 

e diâmetro de coleto (DC) com trena e paquímetro digital, respectivamente, além da 

contagem do número de folhas (NF). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e na 

existência de diferença estatística significativa, aplicou-se a análise de regressão, 

ambos a 5 % de probabilidade. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do 

programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2014). 

As regressões foram verificadas até o 2º grau, usando como critério de 

seleção a significância dos coeficientes de regressão e o coeficiente de 
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determinação ajustado. Dessa maneira determinou-se o modelo de maior ajuste, em 

que x foi a dose do adubo e y foi a variável de interesse.  

O cálculo da máxima eficiência técnica de cada fertilizante para cada variável 

foi realizado de acordo com metodologia descrita em Storck et al. (2016), por meio 

da seguinte fórmula: 

   
   
   

 

Em que: X = ponto da máxima eficiência técnica; b1 e b2 = coeficientes da equação 

de regressão.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A adubação fosfatada interferiu no crescimento em altura das mudas de 

gabirobeiras dos 60 aos 240 DAP. Já para a adubação potássica, estas 

interferências se deram somente aos 180 DAP (Tabela 2). A dose de máxima 

eficiência técnica calculada para esta variável foi de 210, 220, 201 e 199 kg ha-1 de 

P2O5, obtendo-se alturas de 8,25, 12,09, 21,09 e 31,29 cm, respectivamente (Figura 

2). Para a adubação potássica, a maior dose correspondente à 240 kg ha-1 de K2O, 

promoveu o máximo desempenho desta variável, obtendo uma altura de 21,02 cm 

(Figura 3).  

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância para altura (H) das mudas de 
Campomanesia adamantium submetidas à diferentes doses de fósforo e 
potássio 

Causa da 
Variação 

GL 
Quadrados Médios 

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

Bloco 3 - - - - - - - - 

P 4 18,9823* 51,9957* 108,2592* 156,5362* 190,7723
ns

 209,2326
ns

 203,9748
ns

 215,3780
ns

 

K 4 4,1053
ns

 15,2573
ns

 60,3056* 75,0937
ns

 93,5542
ns

 62,0984
ns

 53,9915
ns

 32,2652
ns

 

P*K 16 2,6955
ns

 9,5616
ns

 30,7402
ns

 69,6376
ns

 93,7388
ns

 115,6219
ns

 108,2475
ns

 101,1204
ns

 

Resíduo 75 2,8239 7,4716 23,6051 53,7796 84,8238 106,4710 123,1526 144,5813 

Média Geral (cm) - 7,53 10,87 19,12 29,07 35,92 42,10 44,82 48,48 

CV (%) - 22,31 25,15 25,41 25,22 25,64 24,51 24,76 24,80 
*  

significativo à 5 % de probabilidade pelo teste F; 
ns

 não significativo; altura das plantas aos 60 dias após o 

plantio (DAP) = H1; 120 DAP = H2; 180 DAP = H3; 240 DAP = H4; 300 DAP = H5; 360 DAP = H6; 420 DAP = 

H7; 480 DAP = H8.  
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Pode-se observar ainda que a adubação fosfatada contribuiu até uma 

determinada dose para o crescimento em altura das mudas, onde a partir desta 

passou a ser prejudicial ao crescimento, pois este efeito também foi observado para 

outras variáveis em estudo (Figura 2). O comportamento quadrático do crescimento 

de mudas de espécies nativas, em resposta à aplicação de P, também foi observado 

em Sclerolobium paniculatum Vogel (táxi-branco) (DIAS et al.,1991), Chorisia 

speciosa A.St.-Hil. (paineira) (FERNANDES et al., 2000) Dalbergia nigra Willd. 

(Jacarandá-da-Bahia) (REIS et al., 1997) e, ainda, para Anathenanthera colubrina 

(angico-branco) (GOMES et al., 2004). 

 

 

Figura 2. Altura das mudas de Campomanesia adamantium em função das doses 
de P2O5.  

Obs.: Altura aos 60 DAP = H1; 120 DAP = H2; 180 DAP = H3 e 240 DAP = H4. X = dose de máxima eficiência 
técnica. 
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Figura 3. Altura das mudas de Campomanesia adamantium aos 180 DAP em 
função das doses de K2O. 

 

O diâmetro de coleto apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos apenas para adubação fosfatada no período entre 60 e 360 DAP 

(Tabela 3). Para esta variável, o ponto de máxima eficiência técnica calculado foi de 

174, 252, 249, 241, 208 e 200 kg ha-1 de P2O5, obtendo-se diâmetros de 1,28, 2,11, 

3,47, 5,14, 6,74 e 8,14 mm, respectivamente (Figura 4). O maior diâmetro de caule é 

uma característica desejável em mudas porque garante maior sustentação da parte 

aérea (OLIVEIRA et al., 2009; SOUZA et al., 2014). 

  

Tabela 3. Resumo da análise de variância para diâmetro de coleto (DC) das mudas 
de Campomanesia adamantium submetidas à diferentes doses de fósforo 
e potássio 

Causa da 
Variação 

GL 
Quadrados Médios 

DC1 DC2 DC3 DC4 DC5 DC6 DC7 DC8 

Bloco 3 - - - - - - - - 

P 4 0,2095* 0,8314* 2,2686* 3,5745* 6,2671* 8,7970* 8,5427
ns

 11,6629
ns

 

K 4 0,1339
ns

 0,0934
ns

 0,4970
ns

 2,0374
ns

 3,5465
ns

 3,4804
ns

 4,4507
ns

 4,8644
ns

 

P*K 16 0,0767
ns

 0,1758
ns

 0,5533
ns

 1,5175
ns

 2,6425
ns

 3,8730
ns

 4,1181
ns

 6,4379
ns

 

Resíduo 75 0,0804 0,1278 0,3457 1,2550 2,0399 2,8781 4,2846 5,5774 

Média Geral (mm) - 1,17 1,93 3,19 4,79 6,31 7,55 8,46 9,50 

CV (%) - 24,19 18,50 18,46 23,39 22,65 22,46 24,48 24,86 
*  

significativo à 5 % de probabilidade pelo teste F; 
ns

 não significativo; diâmetro de coleto aos 60 dias após o 
plantio = DC1; 120 DAP = DC2; 180 DAP = DC3; 240 DAP = DC4; 300 DAP = DC5; 360 DAP = DC6; 420 DAP = 
DC7; 480 DAP = DC8. 
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Figura 4. Diâmetro de coleto das mudas de Campomanesia adamantium em função 

das doses de P2O5. 
Obs.: Diâmetro de coleto aos 60 DAP = DC1; 120 DAP = DC2; 180 DAP = DC3; 240 DAP = DC4; 300 DAP = 

DC5 e 360 DAP = DC6. X = dose de máxima eficiência técnica.  
 

 A adubação fosfatada interferiu no número de folhas apenas nos períodos 

entre 60 e 180 DAP e 300 e 420 DAP. Já aos 240 e 480 DAP, foi verificada 

interação significativa entre a adubação (Tabela 4). 

Para variável número de folhas aos 60, 300, 360 e 420 DAP, a máxima 

eficiência técnica calculada foi obtida nas doses 152, 220, 192 e 212 kg ha-1 de 

P2O5, respectivamente. Já aos 120 e 180 DAP, a maior dose em estudo, 

correspondente à 320 kg ha-1 de P2O5, proporcionou a máxima resposta para esta 

variável (Figura 5).  

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância para número de folhas (NF) das mudas 
de Campomanesia adamantium submetidas à diferentes doses de fósforo 
e potássio 

Causa da 
Variação 

GL 
Quadrados Médios 

NF1 NF2 NF3 NF4 NF5 NF6 NF7 NF8 

Bloco 3 - - - - - - - - 

P 4 19,1628* 31,9876* 158,7121* 849,7780* 2304,8340* 4799,0022* 2964,9922* 458,3457
ns

 

K 4 3,0452
ns

 1,4612
ns

 34,0479
ns

 225,3258
ns

 769,5450
ns

 1938,5066
ns

 1497,0111
ns

 387,5584
ns

 

P*K 16 8,7154
ns

 12,3927
ns

 59,8957
ns

 602,5366* 1223,3254
ns

 2414,9404
ns

 1383,5205
ns

 511,9958* 

Resíduo 75 5,2716 11,6200 38,0252 224,4984 709,3790 1563,5364 780,6679 276,6959 

Média Geral - 8,18 11,17 20,54 41,18 64,69 77,97 60,81 21,51 

CV (%) - 28,07 30,51 30,02 36,38 41,17 50,71 45,95 77,33 
*  

significativo à 5 % de probabilidade pelo teste F; 
ns

 não significativo; número de folhas aos 60 DAP = NF1; 120 
DAP = NF2; 180 DAP = NF3; 240 DAP = NF4; 300 DAP = NF5; 360 DAP = NF6; 420 DAP = NF7; 480 DAP = 
NF8.  
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Figura 5. Número de folhas das mudas de Campomanesia adamantium em função 

das doses de P2O5. 
Obs.: Número de folhas aos 60 DAP = NF1; 120 DAP = NF2; 180 DAP = NF3; 300 DAP = NF5; 360 DAP = NF6; 
420 DAP = NF7. X = dose de máxima eficiência técnica.  

 

  
Figura 6. Número de folhas das mudas de Campomanesia adamantium em função 

das doses de P2O5 dentro dos níveis 180 e 240 kg ha-1 de K2O, aos 240 
DAP. 

Obs.: X = dose de máxima eficiência técnica.  

 

Para o desdobramento de K dentro do nível 160 kg ha-1 de P2O5, o máximo 

número de folhas foi obtido na maior dose de adubo aplicada, correspondente à 240 
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kg ha-1 de K2O. Já para o nível 240 kg ha-1 de P2O5, o maior desempenho para esta 

variável foi obtido na dose correspondente à 128 kg ha-1 de K2O (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Número de folhas das mudas de Campomanesia adamantium em função 
das doses de K2O dentro dos níveis 160 e 240 kg ha-1 de P2O5, aos 240 
DAP. 

Obs.: X = dose de máxima eficiência técnica.  

 

Para o desdobramento da interação entre as adubações fosfatada e potássica 

para variável número de folhas aos 480 DAP, verificou-se diferenças significativas 

apenas para o desdobramento de P dentro do nível 180 kg ha-1 de K2O e para o 

desdobramento de K dentro do nível 240 kg ha-1 de P2O5. Pois, estas apresentaram 

comportamento linear de crescimento em função das doses crescentes de 

adubação, onde as maiores doses em estudo, correspondentes à 320 kg ha-1 de 

P2O5 e 240 kg ha-1 de K2O, proporcionaram máximas respostas para esta variável 

(Figura 8 e 9). 
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Figura 8. Número de folhas das mudas de Campomanesia adamantium em função 
das doses de P2O5 dentro do nível 180 kg ha-1 de K2O, aos 480 DAP. 

Obs.: X = dose de máxima eficiência técnica.  

 

 
Figura 9. Número de folhas das mudas de Campomanesia adamantium em função 

das doses de K2O dentro do nível 240 kg ha-1 de P2O5, aos 480 DAP.  
Obs.: X = dose de máxima eficiência técnica.  

 

 As mudas responderam positivamente à aplicação de P2O5 para as variáveis 

altura, diâmetro de coleto e número de folhas, apresentando, na fase inicial de 

crescimento, uma demanda relativamente elevada de fósforo, sendo a 

disponibilidade inicial encontrada no solo (Tabela 1) insuficiente para suprir as 
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exigências nutricionais desta espécie, nesta fase. O mesmo comportamento tem 

sido observado nas diferentes espécies florestais com relação à adubação fosfatada, 

entre elas a Anadenanthera colubrina (angico-branco) (GOMES et al., 2004); 

Swietenia macrophylla King (mogno) (Santos et al., 2008); Cassia grandis Linnaeus 

f. (cássia-rosa) (FREITAS et al., 2017); Psidium guajava L. (goiabeira) (BATISTA et 

al., 2011). 

A adubação fosfatada durante o crescimento inicial das plantas é muito 

importante, pois o P é fundamental para que o processo da fotossíntese ocorra, 

onde sua ausência acarretaria na redução da taxa fotossintética líquida e 

consequentemente o menor crescimento das plantas cultivadas (HENRY et al., 

2012). Indiretamente, a deficiência de P também prejudica o desenvolvimento das 

raízes, reduzindo a eficiência do uso da água, bem como a absorção e uso de outros 

nutrientes (MOREIRA et al. 2016). Skrebsky et al. (2007) caracterizando as 

exigências nutricionais de mudas de ginseng-brasileiro (Pfaffia glomerata), cultivas 

em Argissolo Vermelho distrófico arênico, verificaram redução no crescimento das 

plantas pela ausência de P na adubação. 

De modo geral, as doses de K2O não afetaram significativamente as variáveis 

em estudo. Possivelmente, este comportamento pode ter ocorrido porque algumas 

espécies têm capacidade de absorver quantidades de K superiores às suas 

necessidades, o que comumente é denominado de “consumo de luxo” de K 

(MEURER, 2006). Nesse caso a planta absorve o nutriente, proporcionando um 

aumento do seu teor nos tecidos da planta, mas esta não responde em crescimento 

(FAQUIN, 2002), como verificado neste estudo.   

O coeficiente de variação experimental (CV) médio das oito idades de 

avaliação foi 24,72 %, 22,37 %, 42,52 %, respectivamente para os caracteres H, DC 

e NF. Esses resultados evidenciam, de maneira geral, alta variabilidade entre as 

unidades experimentais, fato este já esperado quando se trabalha com espécies 

nativas por propagação seminal, apresentando maiores desuniformidades no 

crescimento das características morfológicas de crescimento devido a maior 

variabilidade genética da espécie. Portanto, aumentar o número de repetições ou 

plantas por parcela é um procedimento adequado para melhorar a precisão 

experimental.  



34 
 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 

A adubação fosfatada interfere no crescimento inicial de plantas de C. 

adamantium para as variáveis altura e diâmetro de coleto até os 240 e 360 dias após 

o plantio, respectivamente.  

 O número de folhas é influenciado pela adubação fosfatada até 420 dias após 

o plantio, onde a partir desta, a interferência se dá para interação entre as 

adubações fosfatada e potássica. 

 A adubação potássica interfere no crescimento inicial da espécie somente aos 

180 dias após o plantio para variável altura. 
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CAPÍTULO 3 – ADUBAÇÃO FOSFATADA E POTÁSSICA E CALAGEM NO 

CRESCIMENTO INICIAL DE GABIROBEIRAS CULTIVADAS EM VASOS 

 

 

RESUMO – A gabirobeira, espécie nativa do Bioma Cerrado, apresenta 

grande importância ecológica, social e econômica, porém a literatura carece de 

informações técnicas sobre a espécie que estimule sua domesticação. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da adubação fosfatada e potássica e 

calagem no crescimento inicial da Gabirobeira. Para tanto, foram montados dois 

experimentos, em condições de casa de vegetação, ambos conduzidos em 

delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 5, com quatro 

repetições. Foram aplicadas doses de P2O5: 0; 80; 160; 240 e 320 kg ha-1, na forma 

de fosfato monoamônico e doses de K2O: 0; 60; 120; 180 e 240 kg ha-1, na forma de 

cloreto de potássio; sendo o primeiro experimento sem e o segundo com adição de 

calcário (717 kg ha-1). Após 30, 60 e 90 dias após o plantio (DAP), foram avaliadas 

as seguintes variáveis: altura das plantas, diâmetro de coleto e número de folhas. 

Plantas de gabirobeiras respondem à adubação fosfatada e potássica somente para 

variável diâmetro de coleto durante seu crescimento inicial, sem que seja feita a 

correção de acidez no solo. Já quando se realiza a correção da acidez do solo pela 

aplicação de calcário, estas respondem à adubação fosfatada tanto para variável 

altura quando para o diâmetro de coleto, não apresentando repostas para adubação 

potássica. Quando não se realiza a correção da acidez do solo, a variável número 

de folhas responde à adubação potássica, não apresentando respostas à adubação 

fosfatada durante seu crescimento inicial. Porém ao se corrigir a acidez destes 

solos, esta variável não responde as adubações fosfatada e potássica. A aplicação 

de calcário favoreceu o crescimento das mudas de gabirobeiras para as variáveis 

altura e diâmetro de coleto. 

 

 

Palavras–chave: Campomanesia adamantium, nativa do Cerrado, fertilização. 
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FOSPHATATED AND POTASSIUM FERTILIZATION AND LIMING IN THE INITIAL 

GROWTH OF Campomanesia adamantium CULTIVATED IN VASES 

 

 

SUMMARY – Gabirobeira, a native species of the Cerrado Biome, presents 

great ecological, social and economic importance, but the literature lacks technical 

information about the species that stimulates its domestication. Thus, the objective of 

this work was to evaluate the effect of phosphate and potassium fertilization and 

liming on initial growth of Gabirobeira. For this, two experiments were set up under 

greenhouse conditions, both conducted in a completely randomized design, in a 5 x 5 

factorial scheme, with four replications. Doses of P2O5 were applied: 0; 80; 160; 240 

and 320 kg ha-1, in the form of monoammonium phosphate and doses of K2O: 0; 60; 

120; 180 and 240 kg ha-1 in the form of potassium chloride; being the first experiment 

without and the second with addition of limestone (717 kg ha-1). After 30, 60 and 90 

days after planting (DAP), the following variables were evaluated: plant height, collar 

diameter and number of leaves. Gabirobeiras plants responded to phosphate and 

potassium fertilization only for variable collar diameter during their initial growth, 

without the correction of acidity in the soil. When the soil acidity is corrected by the 

application of limestone, they respond to phosphate fertilization for both height and 

collar diameter, with no response to potassium fertilization. When soil acidity is not 

corrected, the number of leaves responds to potassium fertilization, and does not 

present responses to phosphate fertilization during its initial growth. However, when 

the acidity of these soils is corrected, this variable does not respond to phosphate 

and potassium fertilizers. The application of limestone favored the growth of the 

gabirobeiras seedlings for the variables height and collar diameter. 

 

 

KEYWORDS: Campomanesia adamantium, native to the Cerrado, fertilization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os solos do bioma Cerrado apresentam boas características físicas por serem 

em sua maioria, bastante intemperizados, mas apresentando limitações químicas 

por serem ácidos. A acidez destes solos reduz a disponibilidade de nutrientes, 

contribuindo para o aparecimento de fitofisionomias cujas espécies são nativas e 

tolerantes a essa limitação química, mas apresentando produção e produtividade 

restritas devido à deficiência de nutrientes para o seu ótimo crescimento e 

desenvolvimento (VIERA; WEBER, 2017). 

Devido ao alto grau de intemperismo e acidez, estes solos apresentam baixa 

disponibilidade de nutrientes, dentre eles o fósforo e o potássio. Desta forma, torna-

se necessária a adição desses nutrientes, tendo em vista que a deficiência de P é 

uma das mais limitantes ao crescimento e desenvolvimento das plantas (TAIZ; 

ZEIGER, 2010), e a deficiência em potássio pode causar redução no crescimento 

das plantas, retardar a frutificação, e originar frutos de menor tamanho e com menor 

intensidade de cor (ERNANI et al., 2007).  Nesse contexto, são necessárias 

estratégias que visem o aumento da eficiência da adubação fosfatada, 

principalmente pelo fato deste constituir um recurso natural limitado e não renovável 

(CARDOSO et al., 2015). 

A correção da acidez é uma prática que contribui para aumentar a 

disponibilidade de P do solo e a eficiência dos fertilizantes fosfatados (SOUSA; 

LOBATO, 2003). A calagem diminui a precipitação do P com o alumínio trocável, 

pois os grupos hidroxila (OH-) liberados complexam o Al3+. Além disso, a calagem 

fornece cálcio e magnésio, elementos essenciais às plantas, diminui a toxidez 

causada por manganês, aumenta a disponibilidade dos demais nutrientes, exceto os 

micronutrientes catiônicos (SOUZA et al., 2007).  

Os estudos com espécies nativas do Cerrado ainda são incipientes no que diz 

respeito às exigências nutricionais, a se considerar a grande variabilidade genética 

das espécies e heterogeneidade dos solos (FERNANDES et al., 2007), sendo que a 

maioria dos avanços tecnológicos conseguidos estão na produção de mudas para 

espécies florestais nativas.  

A adubação em espécies nativas tem demonstrado que os resultados em 

crescimento dependem da espécie e de sua demanda nutricional. Viera et al. (2015) 
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para Amburana acreana encontraram influência da adubação fosfatada aos 30 dias 

de idade para altura, e para o diâmetro somente aos 60 dias de idade. Cardoso et al. 

(2015) para Swietenia macrophylla King. encontraram aos 90 dias de idade que o 

aumento das doses de P proporcionaram maiores crescimentos em altura e 

diâmetro, já a calagem não influenciou o crescimento em altura das plantas, 

influenciando o diâmetro, a produção de biomassa e o crescimento radicular. Tucci 

et al. (2011), não verificaram efeito de doses de P e K no crescimento de mudas de 

Swietenia macrophylla King., aos 110 dias de idade. Para calagem, Viera e Weber 

(2017) encontraram aumento do crescimento em altura e diâmetro em mudas de 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nichols aos 120 dias de idade.  

Para a Gabirobeira (Campomannesia adamantium), poucos são os estudos 

que tratam da influência da adubação no crescimento da espécie, entre eles o de 

Vieira (2011), estudando o efeito do nitrogênio e fósforo em seu desenvolvimento 

inicial; e o de Carvenali (2010), estudando a influência da cama-de-frango em 

diferentes espaçamentos de plantio. Entretanto, estes autores não observaram a 

influência da adubação potássica e fosfatada em solos com e sem a adição de 

calagem, no crescimento inicial da espécie. Há, portanto, a necessidade de estudos 

que determinem a magnitude do efeito da correção da acidez sobre o aumento ou 

redução da disponibilidade dos nutrientes aplicados, e como a espécie vai se 

comportar mediante estas situações. 

 Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de níveis de adubação 

fosfatada e potássica, em solos com e sem calcário, no crescimento inicial da 

Gabirobeira. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação (17° 55‟ 15,1‟‟ S e 51° 43‟ 

4,78‟‟ W) da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, de junho a setembro de 

2017.  A espécie utilizada para estudo foi a Campomanesia adamantium.  

Conforme a classificação climática de Köppen, o clima da região é 

classificado como Aw, caracterizado por um clima tropical com estação seca de 

inverno (CARDOSO et al., 2014). De acordo com dados históricos da rede do INMET 
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(2013), a precipitação média anual é de 1645 mm e temperatura média anual de 

23,7 °C. 

Utilizou-se um Latossolo Vermelho Distrófico de textura argilosa (Embrapa, 

2013) coletada do horizonte B (Tabela 1). O solo foi peneirado em malha de 1,7 cm 

e dividido em duas partes, sendo uma para compor o experimento 1 (sem calcário) e 

a outra para compor o experimento 2 (com calcário).  

 

Tabela 1. Análise química e física do Latossolo Vermelho Distrófico, coletado do 
horizonte B, utilizado para cultivo de Campomanesia adamantium 

pH (CaCl2) 
H+Al Ca Mg K SB CTC P (mel) V Sat. Al 

--------------------(cmolc/dm³)-------------------- (Mg/dm³) ----(%)---- 

4,80 3,70 0,52 0,10 0,04 0,66 4,40 0,40 15,00 6,30 

Relações entre bases Ca/CTC Mg/CTC K/CTC Al/CTC 
Análise Textural 

Areia Silte Argila 

Ca/Mg Ca/K Mg/K --------------------(%)--------------------  (g/dm³) 

5,20 13,00 2,50 11,80 2,30 0,90 84,10 552,00 213,00 235,00 

K = extrator Mehlich 1; Ca, Mg e Al = extração com KCl 1N. Metodologias descritas em Embrapa (2013). 
Análises realizadas no laboratório Exata de Jataí-GO. 

 

Foram estudadas cinco doses de P2O5 (0; 80; 160; 240 e 320 kg ha-1) e cinco 

doses de K2O (0; 60; 120; 180 e 240 kg ha-1), utilizando como fonte o fosfato 

monoamônico (com 11 % de N e 52 % de P2O5) e o cloreto de potássio (com 60% 

de K2O), respectivamente. Estes foram arranjados em esquema fatorial 5 x 5, em 

delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo cada parcela 

constituída por uma planta. 

Para elevar a saturação por bases a 70%, utilizou-se o calcário dolomítico do 

tipo filler (com 92,54 % de PRNT, 36 % de CaO e 15 % de MgO), incorporado com 

auxílio de uma betoneira. Aos 30 dias após a calagem, aplicou-se os tratamentos 

para os dois experimentos em estudo, procedimento também realizado com auxílio 

de uma betoneira, de forma que os adubos ficassem bem distribuídos nos vasos 

com capacidade de 15 L. 

As sementes utilizadas para produção das mudas, foram coletadas de plantas 

matrizes do Campo de Avaliação e Conservação de Recursos Genéticos 

pertencente a mesma Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. As mudas 

foram produzidas no viveiro permanente pertencente à mesma universidade, em 

bandejas de poliestireno expandido, utilizando como substrato o Bioplant®, com sete 

meses de idade.  
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A irrigação foi realizada automaticamente através do sistema de gotejamento 

programado para ocorrer duas vezes ao dia, com duração de 1 minuto e 

fornecimento de 42 ml de água por aplicação em cada vaso.  

Durante o período de avaliação, a partir de 30 até os 90 dias após o plantio 

(DAP), com intervalos regulares de 30 dias, foram realizadas medições de altura (H) 

e diâmetro de coleto (DC) com trena e paquímetro digital, respectivamente, além da 

contagem do número de folhas (NF). 

Os dados de alturas, diâmetros de coleto e número de folhas foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e na existência de diferença estatística 

significativa, aplicou-se a análise de regressão. Todas as análises foram realizadas 

a 5 % de probabilidade com o auxílio do programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 

2014). 

As regressões foram verificadas até o 2º grau, usando como critério de 

seleção a significância dos coeficientes de regressão e o coeficiente de 

determinação ajustado. Dessa maneira determinou-se o modelo de maior ajuste, em 

que x foi a dose do adubo e y foi a variável de interesse. 

O cálculo da máxima eficiência técnica para cada variável foi realizado de 

acordo com metodologia descrita em Storck et al. (2016), por meio da seguinte 

fórmula: 

   
   
   

 

Em que: X = dose de máxima eficiência técnica; b1 e b2 = coeficientes da equação 

de regressão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A adubação fosfatada e potássica não interferiu no crescimento em altura das 

mudas de gabirobeiras. Já para o diâmetro de coleto, houve diferenças significativas 

entre os tratamentos para a adubação fosfatada dos 30 aos 90 DAP e somente aos 

90 DAP para adubação potássica (Tabela 2). O coeficiente de variação experimental 

(CV) médio correspondeu à 35,59 %, 17,03 %, respectivamente para as variáveis H 

e DC.  
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Tabela 2. Resumo da análise de variância para as variáveis altura (H) e diâmetro de 
coleto (DC) das mudas de Campomanesia adamantium submetidas à 
diferentes doses de fósforo e potássio 

Causa da Variação GL 
Quadrados Médios  

H1 H2 H3 DC1 DC2 DC3 

Bloco 3 - - - - - - 

P 4 1,5973
ns

 5,4443
ns

 27,9606
ns

 0,1729* 0,2763* 0,3856* 

K 4 1,7783
ns

 8,7330
ns

 31,0309
ns

 0,0861
ns

 0,0974
ns

 0,2965* 

P*K 16 1,4377
ns

 2,0509
ns

 6,8072
ns

 0,0262
ns

 0,0416
ns

 0,0637
ns

 

Resíduo 75 2,0512 5,3070 14,9639 0,0395 0,0618 0,0839 

Média Geral (cm) - 5,01 6,34 9,24 1,28 1,41 1,62 

CV (%) - 28,59 36,32 41,87 15,53 17,68 17,88 
*  

significativo à 5 % de probabilidade pelo teste F; 
ns

 não significativo; altura das plantas aos 30 dias após o 
plantio (DAP) = H1; 60 DAP = H2; 90 DAP = H3; e diâmetro de coleto aos 30 DAP = DC1; 60 DAP = DC2; 90 
DAP= DC3. 

 

O comportamento apresentado pelas mudas de gabirobeiras em casa de 

vegetação foram diferentes dos observados em campo (Capítulo ll), pois a adubação 

não interferiu no crescimento em altura das mudas para este experimento. Fato este 

que pode ser explicado pela qualidade das mudas utilizadas para compor os 

experimentos, pois as mudas utilizadas em campo apresentavam qualidade inferior 

do que as utilizadas para compor o experimento em casa de vegetação (Figura 1). É 

consenso na silvicultura que a qualidades das mudas é um fator que deve ser 

considerado, já que o mesmo interfere tanto na sobrevivência quanto no arranque 

inicial das mudas no campo (MOREIRA et al., 2014). Sendo assim, a qualidade das 

mudas pode ter influenciado nas respostas à adubação fosfatada para o 

experimento no campo, ocorrendo comportamento diferente em casa de vegetação, 

onde as mudas apresentavam boa qualidade, o que provavelmente contribuiu para 

maior taxa de absorção dos nutrientes em todos os tratamentos avaliados.  

a)                                              b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Aspectos das mudas de C. adamantium utilizadas para compor os 
experimentos. Em que: a) campo; b) casa de vegetação. Fonte: Eduardo Morais 
Vieira, 2017. 
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O diâmetro de coleto das mudas aumentou com o fornecimento de doses 

mais elevadas de fósforo, onde a maior dose em estudo (320 kg ha-1 de P2O5) 

promoveu a máxima resposta para esta variável durante o período avaliado (Figura 

2). Estes resultados indicam que a espécie responde a adubação fosfatada. O maior 

diâmetro de caule é uma característica desejável em mudas porque garante maior 

sustentação da parte aérea (OLIVEIRA et al., 2009; SOUZA et al., 2014). 

O fornecimento de potássio favoreceu o crescimento em diâmetro de coleto, 

aos 90 DAP, até a dose 107 kg ha-1.  A partir desta dose houve decréscimo no 

diâmetro de coleto apresentado pelas mudas de gabirobeiras (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Diâmetro de coleto das mudas de Campomanesia adamantium em função 
das doses de P2O5.  

Obs.: Diâmetro de coleto aos 30 DAP = DC1; 60 DAP = DC2; 90 DAP = DC3. 
 

A adubação potássica interferiu no número de folhas produzidas pelas mudas 

de gabirobeiras entre 30 e 90 DAP, apresentando um CV médio correspondente à 

35,59 % (Tabela 3). Esta interferência ocorre devido ao potássio participar direta ou 

indiretamente de inúmeros processos envolvidos com o metabolismo de 

carboidratos, como fotossíntese e a respiração, além da ativação enzimática e 

abertura e fechamento estomático (MARSCHNER, 1995; COELHO et al., 2007). 
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Figura 3. Diâmetro de coleto das mudas de Campomanesia adamantium em função 

das doses de K2O. 
Obs.: Diâmetro de coleto aos 90 DAP = DC3. X = dose de máxima eficiência técnica. 

 

Na figura 4, verifica-se que a variável número de folhas apresentou 

comportamento quadrático de crescimento em função dos crescentes níveis de 

adubação potássica.  O ponto de máximo número de folhas obtido aos 30, 60 e 90 

DAP, corresponderam as doses de 134, 153 e 163 kg ha-1 de K2O, respectivamente. 

 

Tabela 3. Resumo da análise de variância para o número de folhas (NF) das mudas 
de Campomanesia adamantium submetidas à diferentes doses de fósforo 
e potássio 

Causa da Variação GL 
Quadrados Médios  

NF1 NF2 NF3 

Bloco 3 - - - 

P 4 8,7850
ns

 5,9250
ns

 12,6150
ns

 

K 4 37,1850* 53,4250* 35,0150* 

P*K 16 7,6725
ns

 10,1625
ns

 4,3900
ns

 

Resíduo 75 9,5333 11,4589 10,0639 

Média Geral - 8,81 8,55 8,43 

CV (%) - 35,05 39,59 37,63 
*  

significativo à 5 % de probabilidade pelo teste F; 
ns

 não significativo; número de folhas aos 30 DAP = NF1; 60 
DAP = NF2; 90 DAP = NF3. 
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Figura 4. Número de folhas das mudas de Campomanesia adamantium em função 
das doses de K2O.  

Obs.: Número de folhas aos 30 DAP = NF1; 60 DAP = NF2; 90 DAP = NF3. 

 

O crescimento em altura e diâmetro de coleto das mudas de gabirobeiras, 

para o experimento com calcário, apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos somente para a adubação fosfatadas aos 90 DAP (Tabela 4). O CV 

médio correspondeu à 33,25 %, 17,12 %, respectivamente para as variáveis H e DC. 

 

 Tabela 4. Resumo da análise de variância para altura (H) e diâmetro de coleto (DC) 
das mudas de Campomanesia adamantium submetidas à diferentes 
doses de fósforo e potássio 

* significativo à 5 % de probabilidade pelo teste F; 
ns

 não significativo; altura das plantas aos 30 DAP = H1; 60 
DAP = H2; 90 DAP = H3; e diâmetro de coleto aos 30 DAP = DC1; 60 DAP = DC2; 90 DAP = DC3. 

 

As variáveis altura e diâmetro de coleto aos 90 DAP apresentaram 

comportamento linear de crescimento em relação as crescentes doses de fósforo, 

Causa da Variação GL 
Quadrados Médios  

H1 H2 H3 DC1 DC2 DC3 

Bloco 3 - - - - - - 

P 4 2,8574
ns

 10,5981
ns

 71,4888* 0,0667
ns

 0,1046
ns

 0,3851* 

K 4 0,5214
ns

 1,9758
ns

 4,1564
ns

 0,0182
ns

 0,0594
ns

 0,0915
ns

 

P*K 16 1,4505
ns

 5,8628
ns

 22,1094
ns

 0,0450
ns

 0,0435
ns

 0,1416
ns

 

Resíduo 75 2,0332 6,9941 22,3594 0,0445 0,0503 0,1238 

Média Geral (cm) - 5,07 7,27 12,45 1,30 1,41 1,83 

CV (%) - 28,10 33,68 37,98 16,27 15,89 19,21 
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onde a maior dose em estudo (320 kg ha-1 de P2O5) promoveu a máxima resposta 

para estas variáveis (Figura 5 e 6). Santos et al. (2008) avaliando o efeito de 

diferentes níveis de adubação fosfatada no crescimento de mudas de mogno, 

verificaram que doses crescentes promoveram aumentos no crescimento das mudas 

em todas as características de crescimento avaliadas, obtendo o máximo 

crescimento mediante a aplicação da dose máxima em estudo de 200 kg ha-1. 

 

 
Figura 5. Altura das mudas de Campomanesia adamantium aos 90 DAP em função 

das doses de P2O5. 
 

 

Figura 6. Diâmetro de coleto das mudas de Campomanesia adamantium aos 90 
DAP em função das doses de P2O5. 
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Para variável número de folhas, não foram encontradas diferenças 

estatísticas significativas entre os tratamentos, portanto as doses da adubação 

fosfatada e potássica, não influenciaram a produção de folhas de gabirobeiras 

durante o período avaliado (Tabela 5). Esta variável apresentou CV médio 

correspondeu à 40,96 %. 

 

Tabela 5. Resumo da análise de variância para número de folhas (NF) das mudas 
de Campomanesia adamantium submetidas à diferentes doses de fósforo 
e potássio 

Causa da Variação GL 
 Quadrados Médios 

NF1 NF2 NF3 

Bloco 3 - - - 

P 4 8,2850
ns

 8,0528
ns

 14,2900
ns

 

K 4 23,0850
ns

 17,0028
ns

 13,8650
ns

 

P*K 16 10,2850
ns

 11,3611
ns

 15,1213
ns

 

Resíduo 75 12,0283 17,9722 16,8156 

Média Geral - 8,64 9,42 10,87 

CV (%) - 40,14 45,02 37,72 

* significativo à 5 % de probabilidade pelo teste F; 
ns

 não significativo; número de folhas das plantas aos 30 DAP 
= NF1; 60 DAP = NF2; 90 DAP = NF3. 

 

A correção do solo mediante a calagem influenciou positivamente no 

crescimento inicial das mudas de gabirobeiras. Pois estas mudas apresentaram 

aumentos nas taxas de crescimento de 1 %, 15 % e 35 % para variável altura e de 2 

%, 0 % e 13 % para o diâmetro de coleto, correspondente aos 30,60 e 90 DAP, 

respetivamente, quando comparadas ao experimento sem calagem. A correção do 

solo para produção de mudas de espécies nativas tem demostrado que os 

resultados dependem de características da espécie e de sua demanda nutricional 

(VIEIRA E WEBER, 2017). Vargas e Marques (2017) verificaram que a calagem 

favoreceu o crescimento e a qualidade de mudas de angico [Anadenanthera 

colubrina (Vell.) Brenan] e canafístula [Senna multijuga (Rich.) Irwin], como efeito da 

neutralização da acidez do solo e da elevação dos teóres de Ca2+ e Mg2+ no solo.      

Os coeficientes de variação obtidos para este estudo evidenciam alta 

variabilidade entre as unidades experimentais, fato este já esperado quando se 

trabalha com espécies nativas por propagação seminal, apresentando maiores 

desuniformidades no crescimento das características morfológicas de crescimento 

devido a maior variabilidade genética da espécie. Portanto, aumentar o número de 
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repetições ou plantas por parcela é um procedimento adequado para melhorar a 

precisão experimental. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 

Plantas de gabirobeiras respondem à adubação fosfatada e potássica 

somente para variável diâmetro de coleto durante seu crescimento inicial, sem que 

seja feita a correção de acidez no solo. Já quando se realiza a correção da acidez 

do solo pela aplicação de calcário, estas respondem à adubação fosfatada tanto 

para variável altura quando para o diâmetro de coleto, não apresentando repostas 

para adubação potássica. 

Quando não se realiza a correção da acidez do solo, a variável número de 

folhas responde à adubação potássica, não apresentando respostas à adubação 

fosfatada durante seu crescimento inicial. Porém ao se corrigir a acidez destes 

solos, esta variável não responde as adubações fosfatada e potássica. 

A aplicação de calcário favoreceu o crescimento das mudas de gabirobeiras 

para as variáveis altura e diâmetro de coleto. 
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 CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudos de fertilização para o desenvolvimento das plantas do Cerrado, como 

a Campomanesia adamantium, são de suma importância para contribuir no 

desenvolvimento técnico-científico das espécies nativas, possibilitando sua 

domesticação pelo pequeno e médio agricultor que poderá utilizar as mesmas como 

mais uma alternativa de renda em sua propriedade rural. 

Diante dos resultados do presente trabalho, é possível indicar um nível de 

adubação fosfatada e potássica que permita o melhor desenvolvimento inicial da 

espécie em condições de campo e casa de vegetação para os parâmetros de 

crescimento em estudo (altura da planta, diâmetro de colo, número de folhas e 

ramificações). Desta forma, estudos de fertilização poderão resultar em uma maior 

redução de mortalidade de plantas, maiores produções e qualidade de frutos, entre 

outros benefícios.  

Levando em consideração a incorporação da correção da acidez no solo, os 

efeitos da calagem foram efetivos para as variáveis em estudo durante o período de 

condução dos experimentos, se fazendo necessário para que não ocorra limitações 

no crescimento das mudas de Campomanesia adamantium. 

A expectativa é que as informações técnico-científicos resultantes desta 

pesquisa possam contribuir para o desenvolvimento de estratégias que visem 

potencializar a exploração das gabirobeiras. 


