
CONSUMO HIDRICO E PROPRIEDADES ÓPTICAS DE DUAS ESPÉCIES 

DE GABIROBEIRA EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO. QUEIROZ, T. A. F. (UFG, 

Estudante de MS do PPGA, Bolsista da FAPEG; ASSUNÇÃO, H. F. (Orientador, 

UFG); REIS, E. F. (Coorientador, UFG). Apoio da FAPEG. 

A gabirobeira é o nome popular de diversas plantas frutíferas do cerrado, 

pertencentes ao gênero Campomanesia. Estas plantas nativas possuem hábito de 

crescimento arbustivo, florescendo entre os meses de setembro a outubro, com 

frutos atrativos,  tanto por  pessoas quanto  por  animais silvestres.  Por  ser  uma 

planta  em  processo  de  domesticação,  ainda  há  deficiência  de  informações 

técnicas sobre cultivo e manejo destas espécies, as quais são importantes para 

sua preservação, seleção e adequação de práticas agronômicas, como adubação, 

irrigação, densidade, arranjos de cultivo, dentre outras. Portanto, com este estudo 

objetiva-se definir as exigências hídricas, bem como as propriedades ópticas das 

espécies  C.  adamantium e  C.  pubescens.  Para  isso,  os  experimentos  serão 

realizados em Jataí-GO, em sua maioria, na Universidade Federal de Goiás, tendo 

como período de avaliação todas as estações do ano. Os experimentos da área 

de cultivo e em meio nativo serão conduzidos em DIC com doze repetições por 

espécie, e no caso do meio nativo por tipo de solo, já o experimento em ambiente 

controlado, será em DBC com seis repetições por espécie por tipo de solo, sendo 

eles, Neossolo Quartzarênico, Latossolo Vermelho Distrófico e Distroférrico. Serão 

levantados dados climáticos (INMET), e parâmetros relacionados ao crescimento 

e  desenvolvimento  do  vegetal,  com  ênfase  no  consumo  hídrico,  como 

evapotranspiração, ganho de massa, altura, diâmetro do colo, etc., bem como nas 

propriedades ópticas, tais como índice de área foliar, índice de clorofila a, b e total, 

arranjo  e  distribuição  dos  estômatos  e  interceptação  luminosa.  Os  resultados 

serão submetidos à análise de regressão e de variância (ANOVA) e se necessário, 

teste de discriminação de médias a 0,05 de significância. Com isso, espera-se no 

final  da  pesquisa,  obter  resultados  sobre  o  consumo  hídrico,  características 

ópticas,  além  de  correlacionar  seu  crescimento  e  desenvolvimento  com  os 

parâmetros ecofisiológicos através da modelagem, identificar também, o tipo de 



solo  mais  apropriado  para  cada  espécie  além de  gerar  conhecimento  para  a 

comunidade acadêmica em geral.
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